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RESUMO 

 

 
 

Este trabalho está situado no campo do Ensino de História. No entanto, esse campo possui 

diversas perspectivas, e dentre elas, me aproximei da Didática da História. Todo o esforço 

desta pesquisa foi direcionado na compreensão do uso/construção de conceitos em turmas do 

8º ano – com sujeitos de faixa etária dos 13 aos 16 anos – do Ensino Fundamental, tendo 

como horizonte os pressupostos da Didática da História. Portanto, a proposta aqui elaborada 

busca compreender como o ensino conceitual dessa disciplina, sob a perspectiva da Didática 

da História, pode potencializar determinadas habilidades e competências do pensamento 

histórico, ou da consciência histórica em turmas do 8º ano. Proposta que perpassou pelo 

trabalho de averiguação empírica em duas escolas da rede básica de ensino da cidade de Feira 

de Santana (BA) através do estágio oferecido pela Secretaria de Educação do Estado da 

Bahia, sendo elas: o Colégio Estadual Rotary (rede pública de ensino), realizada no período 

de 01/09/2016 a 31/12/2016, e o Centro Educacional Eulina Felipe (rede privada de ensino), 

realizada no período de 06/04/2017 a 02/10/2017. As fontes empíricas que substanciaram as 

análises foram as atividades e narrativas histórico/conceituais desenvolvidas pelos educandos; 

os materiais didáticos manuseados nas aulas; e questionários respondidos pelos estudantes. 

 

Palavras-chave: Ensino-aprendizagem da História; conceitos; consciência histórica; 

competência narrativa. 
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                                                        INTRODUÇÃO 

 

 

Este trabalho tem como finalidade apresentar uma proposta de ensino e aprendizagem 

de História estruturada por conceitos, ou, por processos de agenciamentos e formulações 

conceituais em turmas do 8º ano do Ensino Fundamental. Tal proposta perpassou pelo 

trabalho de averiguação empírica em duas escolas da cidade de Feira de Santana (BA) entre 

os anos de 2016 e 2017. Os conceitos desenvolvidos nessas experiências didático-históricas 

foram: as formulações teóricas das teses raciais do século XIX, no Colégio Estadual Rotary 

(2016); e os conceitos de trabalho e modo de produção, no Centro Educacional Eulina Felipe 

(2017).  

Inicialmente, farei o relato de uma experiência de ensino resultante de um projeto de 

estudo elaborado em minha participação no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 

Docência (PIBID) que ofereceram as primeiras bases da presente proposta. A intenção é 

demonstrar como essa perspectiva de ensinar História servindo-se de conceitos, exigiu um 

rigoroso cuidado metodológico ao ser posta em prática, e quais potencialidades foram 

constatadas após essa primeira execução.  

No primeiro capítulo, subdivido em dois subitens, será realizada uma discussão 

teórica/bibliográfica com o intuito de delimitar o objeto desta pesquisa e apresentar os 

fundamentos que a constituiu.  

No subitem 1, farei uma investigação sobre as principais qualidades dos conceitos 

apreendidas neste presente trabalho a fim de caracterizá-los e enunciar as razões pelas quais 

defendo sua aplicabilidade no ensino de História. A argumentação se desenvolverá por dois 

segmentos epistemológicos. A Psicologia da Educação, epistemologicamente mais ampla, que 

busca compreender os fenómenos psicológicos da aprendizagem de modo geral; e a Educação 

Histórica, que analisa o desenvolvimento de uma “cognição histórica”, tomando como 

referência a própria epistemologia da História.  

No subitem 1.1, a discussão irá transcorrer no entorno dos conceitos de consciência 

histórica e competência narrativa sistematizados pela Didática da História, campo este que 

tem como função básica analisar os fundamentos da educação histórica. Será feita uma 

contextualização deste campo, abordando as suas especificidades, buscando destacar a 

relevância dos seus estudos na própria Ciência Histórica. Por fim, por intermédio dos seus 

conceitos, apresentarei sinteticamente o embasamento teórico/metodológico que norteou a 

averiguação empírica pela qual fora submetida a seguinte hipótese: operacionalizar com 

conceitos no ensino de História, contribui para potencializar o desenvolvimento da 
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consciência histórica – ou do pensamento histórico – de sujeitos com faixa etária dos 13 aos 

16 anos. 

O segundo capítulo, subdividido em quatro subitens, está reservado para a exposição, 

análise e síntese do trabalho de averiguação empírica em que foi submetida a presente 

proposta de ensino de História conceitual.  

No subitem 2, será feita uma breve exposição dos locais onde essas experiências 

ocorreram, com o propósito de apresentar as condições em que o trabalho empírico foi 

desenvolvido, como: localidade das escolas; quantidade de alunos por turma; quantidade de 

aulas utilizadas e duração das aulas.  

Em seguida, no subitem 2.1, será apresentado um detalhamento do perfil social dos 

educandos participantes desta pesquisa. O levantamento dos dados necessários para a 

composição deste detalhamento, foi feito através da aplicação de questionários que 

envolveram perguntas direcionadas aos seguintes temas: identificação (nome, idade e gênero); 

fatores socioeconômicos; experiências sociais extraescolares e acesso a diferentes linguagens.  

Nos dois últimos tópicos deste segundo capítulo, subitens 2.2 e 2.3, serão feitas as 

exposições e análises das sequências didáticas experienciadas, compreendendo os 

procedimentos docentes realizados, e, principalmente, as narrativas didático históricas 

elaboradas pelos educandos. A finalidade é demonstrar, empiricamente, como a 

operacionalização com conceitos no ensino de História contribui no desenvolvimento das 

instrumentalizações do pensamento histórico, ou, da consciência histórica.  Por fim, seguirei 

com as considerações finais sintetizando toda a investigação empreendida e os resultados 

obtidos.  

Dentre os projetos que desenvolvi no PIBID, o primeiro, realizado entre os anos de 

2012 a 2013, foi o mais relevante. Nele, estudei como o conceito de cultura, com o aporte da 

linguagem audiovisual, poderia tornar mais compreensíveis determinados conteúdos do 

currículo de história no Colégio Estadual José Ferreira Pinto – Feira de Santana, BA – em 

uma turma do 6º ano. O conteúdo curricular trabalhado na escola foi o Império Romano. As 

aulas, primeiramente, foram direcionadas para a análise dos principais sentidos do conceito 

em questão, e, em um segundo momento, para a sua construção a partir das narrativas 

historiográficas referentes a Roma Antiga.   

O meu intuito, era fazer com que o conceito se relacionasse com a narrativa histórica, 

de tal forma, que tanto um quanto o outro se estruturassem mutuamente. Portanto, a 

construção do conceito deveria ser realizada em função da narrativa histórica sobre a Roma 

Antiga, e esta, por sua vez, deveria ser conduzida a partir da acepção do conceito.  
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Assim, em uma dessas aulas, foi realizada a leitura de um fragmento textual de Paulo 

Freire, intitulado, “Trabalho e transformação do mundo”, publicado em 1989 em seu livro 

“A Importância do Ato de Ler”. Ao término da leitura e das explicações, foi disponibilizado 

um momento para que os estudantes apresentassem as suas interpretações a respeito do 

conceito de cultura com base no texto que havia sido explorado. Um dos estudantes, 

explicitou então, que cultura, em seu entendimento, seria tudo aquilo que o ser humano 

produz e já produziu, posto que o trabalho humano cria e recria as coisas atribuindo sentido a 

elas.  

Logicamente, nem todos os educandos haviam atingido essa compreensão abstrata, 

sendo necessário exemplificá-la mais concretamente utilizando os próprios objetos da sala de 

aula. Aos poucos, as paredes da sala, os azulejos da parede, o quadro branco, as palavras 

escritas no quadro, o piloto utilizado para escrevê-las, os materiais escolares, a própria escola, 

e tudo o mais em que se pudesse identificar a atuação do trabalho humano passou a ser 

entendido pelos educandos como produto da cultura. 

Devo dizer que àquela altura fiquei bastante entusiasmado com o trabalho que estava 

sendo desenvolvido com o conceito. Fui percebendo que, quanto mais os educandos 

apropriavam-se do conceito de cultura, mais bem estruturadas ficavam as suas narrativas ao 

expressá-lo, levando em consideração, obviamente, a faixa-etária dos sujeitos em questão – 10 

aos 12 anos. Entretanto, ainda precisava investigar naquela ocasião como esse conceito, em 

processo formativo, poderia contribuir para a investigação e sistematização de situações 

concretas da experiência humana, funcionando como lente interpretativa da realidade social 

apresentada. Faltava, portanto, o plano histórico sob o qual o conceito pudesse atuar de forma 

concreta, estabelecendo associações, suscitando novos problemas e tornando inteligíveis 

determinados aspectos da experiência social humana.  

Tal exercício necessitava de um rigoroso cuidado metodológico, tendo em vista o 

iminente risco de incidir em uma leitura anacrônica. Semelhante leitura poderia ocorrer 

basicamente por duas circunstâncias, às quais, evidentemente, busquei evitar, sendo elas: 

através do sentido moderno do conceito de cultura, impensável na Antiguidade, conceber a 

civilização romana, desconsiderando, ironicamente, a realidade cultural e o contexto histórico 

desse povo. Ou, o que seria ainda mais absurdo, tentar compreender algum processo de 
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teorização do conceito1 de cultura – em seu sentido moderno – na Roma Antiga, equivocando-

se tanto na contextualização do conceito, quanto do período histórico estudado.  

De todo modo, conforme dito no parágrafo acima, em minha perspectiva à época, o 

conceito formulado nas aulas deveria funcionar para os educandos como um instrumento 

teórico que contribuísse na apreensão e sistematização de determinada realidade histórica. Ou 

seja, minha preocupação inicial não era fazer um ensino de história a partir da história de 

determinado conceito, mas contribuir para que os educandos formulassem determinado 

conceito que, em contrapartida, os auxiliassem no estudo e aprendizagem da história. Logo, se 

por um lado estivesse descartada a segunda circunstância anacrônica aqui esclarecida, por 

outro, ainda poderia incidir na primeira, a saber: conceber a civilização romana a partir da 

acepção moderna do conceito de cultura. 

Feitas essas considerações, e consciente dos riscos que envolvia o exercício proposto – 

operacionalizar com o conceito de cultura nos estudos da civilização romana –, tentei 

redefinir um percurso metodológico capaz de solucionar o impasse, possibilitando-me 

prosseguir com a investigação delineada em meu projeto de pesquisa desenvolvido no PIBID. 

De pronto, propus aos educandos um problema investigativo, que, em síntese, seria 

buscar compreender o choque cultural provocando pelo contato entre diferentes povos na 

Antiguidade, neste caso, o ocorrido entre os romanos e os gauleses no século IV a.C, e o que 

se sucedeu entre os romanos e os hunos no século V. Para não incorrer em leituras 

anacrônicas, deveríamos ter em mente que o que entendíamos por cultura não havia sido 

formulado nesse período, razão pela qual não seria correto atribuir nenhum juízo de valor em 

nossa investigação.  

Dessa maneira, utilizando-se do conceito de cultura de forma adequada, foi possível 

analisar a realidade histórica daquele período, interpretando, especificadamente, as relações 

de hostilidade entre os povos selecionados, tendo o imprescindível cuidado de não atribuir a 

esses povos os valores de nossa época, distanciando-se, assim, de possíveis anacronismos. 

Concluído esse trabalho, e analisando os dados empíricos obtidos nessa experiência, 

constatei alguns quesitos importantes relacionados às potencialidades da construção de 

                                                 
1 Embora tenha como horizonte na presente proposta de um ensino de história conceitual, a elaboração de 

sequências didáticas que empreendam a história de determinado conceito – seguindo os preceitos desenvolvidos 

pelo historiador alemão Reinhart Koselleck (1923-2003) –, em que, a principal problemática, é “indagar a partir 

de quando determinados conceitos são resultado de um processo de teorização” (KOSELLECK, 1992, p.136), 

nesta intervenção didático-histórica aqui relatada, tal procedimento não seria possível, pois o período histórico 

que deveríamos analisar – Roma Antiga –, era incompatível ao contexto do conceito de cultura em seu sentido 

moderno. 
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conceitos no ensino e na aprendizagem da História. Pude notar que os educandos, após 

entender o significado do termo bárbaro, perceberam que essa era uma expressão que negava 

a humanidade dos povos assim denominados. 

Outro dado importante foi que, ao exibir a animação “Asterix, o Gaulês”, produzida 

em 1967, e solicitar que os alunos designassem quais elementos culturais eles percebiam na 

animação, foi apontado por eles desde as tranças dos personagens gauleses até a sua poção 

mágica, entendida pelos estudantes como elemento da gastronomia daquele povo.  

Percebi também, que ao lidar com a construção/apreensão de um conceito, 

inevitavelmente recai-se em outros que estão relacionados direta ou indiretamente ao primeiro 

que foi proposto. Nesse caso, o conceito inicialmente delimitado para esse trabalho no PIBID 

foi o de cultura, mas notei que as discussões realizadas com os alunos requeriam a construção 

dos conceitos de etnocentrismo, identidade e alteridade.  

Instigado por essas constatações, dediquei parte significativa da minha formação de 

licenciando no estudo dessas potencialidades dos conceitos no ensino de História, que, 

norteado pelos fundamentos da Didática da História e da Educação Histórica, muito pode 

contribuir na formação de leitores críticos, conscientes da historicidade das coisas que os 

cerca. O resultado deste esforço está aqui, apresentado na forma de monografia, e traz as 

minhas preocupações no campo do ensino de História e do processo de ensino e 

aprendizagem. 
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CAPÍTULO I – O ensino de História e a perspectiva conceitual: um estudo sobre as 

potencialidades dos conceitos no desenvolvimento da consciência histórica 

 

1. Os atributos dos conceitos 

 

Parto do pressuposto epistemológico de que toda experiência só pode ser interpretada 

e sistematizada a partir das faculdades cognitivas do ser humano. Portanto, os objetos que 

afetam as nossas percepções sensíveis são avaliados conforme o nosso arcabouço conceitual, 

e este, por sua vez, é adquirido/construído tanto através das vivências, quanto pelo trabalho 

pedagógico e científico. No primeiro caso, os conceitos são denominados de espontâneos ou 

do senso comum, e no segundo, de científicos. De todo modo, um conceito de senso comum, 

pode, e deve ser reelaborado pelo processo de apreensão científica ocorrido habitualmente nos 

centros de produção de conhecimento, a exemplo das escolas. Nesse sentido, Circe 

Bittencourt, ao analisar o pensamento de Lev Vygotsky afirma: 

O estudioso russo, mesmo reconhecendo os estágios de desenvolvimento 

cognitivo, entende como questão fundamental sobre a aquisição dos 

conceitos a distinção entre os ‘conceitos espontâneos’, ou os do senso 

comum, e os ‘conceitos científicos’, demonstrando a sua interferência 

mútua. No processo de apreensão do conhecimento científico, proposto 

normalmente em situação de escolarização, não há necessariamente o 

desaparecimento do conceito espontâneo, mas modificações de esquemas 

intelectuais anteriormente adquiridos (BITTENCOURT, 2008, p.187). 
 

É importante frisar que todos os autores que referenciam o presente trabalho partilham 

um mesmo princípio, a saber: todos os sujeitos possuem uma estrutura cognitiva e saberes 

previamente estabelecidos, que são adquiridos através dos estímulos cognitivos 

proporcionados pelas relações sociais. Este saber de experiência feito, ou estas estruturas 

cognitivas previamente estabelecidas, não são antagônicas ao conhecimento científico 

produzidos nas escolas, uma vez que a aprendizagem não ocorre de forma acumulativa, mas 

por processos de reelaboração conceitual. 

Portanto, assim como Vygotsky compreende que os conceitos espontâneos não são 

sobrepostos pelos conceitos científicos, e sim, reformulados, da mesma maneira, David 

Ausubel, com as noções de ideias âncoras em sua aprendizagem significativa, ou ainda, Jorn 

Rüsen, com sua concepção de consciência histórica, partem do mesmo pressuposto – ou seja, 

compreendem que os sujeitos, em sua experiência com o mundo, constroem um nível de 

saber, socialmente adquirido, sendo este, a base para as formulações cognitivas/conceituais 

mais avançadas. 



13 

 

Isso posto, e certo de que as adversidades de um ensino de História de caráter 

enciclopédico – que toma as narrativas sobre o passado como um fim em si – já tenham sido 

muito bem discutidas por autores como Flávia Caimi (2006)2 e Eliane Silva e José Gledison 

Pinheiro (2010, p.12)3, adianto-me então para um problema colocado pela professora Livia 

Scheiner4, o qual considero bastante pertinente para as minhas reflexões. 

A autora, ao problematizar a relação entre conhecimento e linguagem, faz a seguinte 

indagação: “Em que medida facilitamos ao nosso aluno a construção de um aporte conceitual 

que lhe sirva como chave de leitura da realidade, como instrumental para a sua 

leitura/tradução do mundo e mediador de sua ação como sujeito histórico?” (SCHEINER, 

2012, p.30). 

Assim, coloco duas problemáticas a serem analisadas. Entendendo que os conceitos 

são centrais nesta presente proposta de ensino de História, quais atributos então esses fatos 

linguísticos possuem que os possibilitam serem tomados enquanto conteúdos, tendo a 

justificativa de que potencializam o desenvolvimento da consciência histórica? Ou, dito de 

outra maneira, quais os seus elementos constitutivos capazes de serem operacionalizados na 

aprendizagem histórica por adolescentes dos 13 aos 16 anos? 

A segunda questão consiste em um desdobramento da primeira: qual relação pode ser 

estabelecida entre os conceitos e as narrativas históricas, ou, como através dos conceitos será 

possível conduzir os educandos a adentrarem em determinados contextos históricos de forma 

significativa? 

Em primeiro lugar, todo conceito é múltiplo e polissêmico. Ao que se refere a sua 

multiplicidade, nota-se que eles sempre trazem consigo uma série de sentidos possíveis, ou 

componentes que também são conceituais e lhes conferem a sua “endo-consistência”. 

Portanto, não há conceito simples, todos eles são compostos. Dentro de cada sentido 

destacado em um conceito, existe um encadeamento de variantes que também são conceituais 

e lhes conferem sua sustentação. Para melhor entender essa problemática específica dos 

                                                 
2 Flávia Eloisa Caimi. Por que os alunos (não) aprendem História? Reflexões sobre ensino, aprendizagem e 

formação de professores de História. 2006. 
3 No texto intitulado, “Afinal, Qual o Valor Educativo ou Formativo de Um Conteúdo Como as ‘Revoluções 

Inglesas do Século XVII’ Para os Estudantes da Educação Básica?”, publicado em 2010 pela Revista 

Metáfora Educacional, estes dois autores observam a “impossibilidade de transmitir integralmente toda a 

produção da investigação histórica dos historiadores aos estudantes” (SILVA; PINHEIRO, p.12) e que, “as 

tentativas de transferência dos conteúdos dos livros didáticos, capítulo por capítulo, apresentados em ordem 

cronológica ou linear, desconsideram o interesse dos estudantes” (SILVA; PINHEIRO, p.12). 
4 Livia Scheiner. Aprendizagem Significativa Crítica e Ensino de História: algumas reflexões a partir do 

Labhum. Encontros – ano 10 – número 18 – 1º semestre, 2012. 
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conceitos, destaco a concepção do filósofo Gilles Deleuze e do psicanalista Félix Guattari 

acerca dessa questão. Segundo eles, em seu livro “O que é filosofia?”: 

Não há conceito simples. Todo conceito tem componentes, e se define por 

eles. Tem, portanto, uma cifra. É uma multiplicidade, embora nem toda 

multiplicidade seja conceitual. Não há conceito de um só componente [...]. 

Em primeiro lugar, cada conceito remete a outros conceitos, não somente em 

sua história, mas em seu devir ou suas conexões presentes. Cada conceito 

tem componentes que podem ser, por sua vez, tomados como conceitos [...]. 

Em segundo lugar, é próprio do conceito tornar os componentes inseparáveis 

nele: distintos, heterogêneos e, todavia, não separáveis, tal é o estatuto dos 

componentes, ou o que define a consistência do conceito, sua endo-

consistência (DELEUZE; GUATTARI, 2010, p.27-31). 
 

Essa definição de Deleuze e Guattari, embora pertença ao campo da filosofia, ao 

menos a meu ver não exclui a possibilidade de relacioná-la com a forma do lidar com os 

conceitos em outros campos do saber. Por consequência, os conceitos são sempre reflexivos e 

as suas formulações sempre sugerem associações.  

Não à toa, Koselleck, importante historiador dos conceitos, afirma, que se tomarmos 

por exemplo as palavras Estado, ou Revolução, ou História, ou Classe, ou Ordem, ou 

Sociedade, poderemos perceber que todas elas sugerem imediatamente associações 

(KOSELLECK, 1992, p.135). 

Por outro lado, esses fatos linguísticos são também polissêmicos. Isso quer dizer que 

eles podem possuir diversos significados em um mesmo significante, indicar diferentes 

conteúdos por uma mesma palavra. A este respeito, tanto a qualidade polissêmica dos 

conceitos, quanto a sua multiplicidade, viabiliza claramente uma aproximação com a Teoria 

da Aprendizagem Significativa.  

Situando a presente concepção de um ensino de História conceitual nas premissas 

pensadas por Ausubel, diria, que os conceitos assumem as caraterísticas daquilo que na sua 

teoria é denominado de subsunçor ou ideia-âncora. Entendendo que essas ideias –âncoras são 

conhecimentos já estabilizados na estrutura cognitiva dos sujeitos, que por sua vez, são 

imprescindíveis para a aprendizagem e significação de um novo conhecimento, posso afirmar 

então que essas ideias-âncoras abrangem as mesmas operações realizadas pelos conceitos 

espontâneos e científicos. Na definição de Marco Antonio Moreira: 

A este conhecimento, especificamente relevante à nova aprendizagem, o 

qual pode ser, por exemplo, um símbolo já significativo, um conceito, uma 

proposição, um modelo mental, uma imagem, David Ausubel (1918-2008) 

chamava subsunçor ou ideia-âncora. Em termos simples, subsunçor é o 

nome que se dá a um conhecimento específico, existente na estrutura de 

conhecimento do indivíduo, que permite dar significado a um novo 

conhecimento que lhe é apresentado ou por ele descoberto. Tanto por 

recepção como por descobrimento a atribuição de significados a novos 
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conhecimentos depende da existência de conhecimentos prévios 

especificamente relevantes e da interação com eles (MOREIRA, 2010, p.2). 
 

As ideias âncoras, portanto, envolvem as ações dos conceitos espontâneos e científicos 

da teoria de Vygotsky. Posto que os conceitos se constituem em uma multiplicidade, em 

sínteses de pensamentos propensas a reflexões e associações, tem-se os elementos fundantes 

para a cooperação por parte dos educandos entre conceito proposto – por interferência 

pedagógica – e ideias-âncoras que eles já trazem consigo, sendo esta, aliás, a condição para a 

construção de conhecimento.  

Para Circe Bittencourt, na aprendizagem conceitual, é importante o estabelecimento 

das associações entre o que o aluno já sabe e o que é proposto externamente pela interferência 

pedagógica, “de maneira que se evitem formas arbitrárias e apresentação de conceitos sem 

significados, os quais acabam sendo mecanicamente repetidos pelos alunos, confundindo-se 

domínio conceitual com definição de palavras” (BITTENCOURT, 2008, p.189-190). 

Nesse sentido, operacionalizar com conceitos envolve estratégias metodológicas bem 

delineadas e processos cognitivos complexos, indo muito além das habituais definições 

etimológicas. Conceitos dizem respeito a esquemas de ações caracterizados por 

procedimentos de assimilações mentais (associações), acomodações e generalizações. 

Segundo Flávia Caimi: 

Piaget caracteriza esquemas de ações como ‘aquilo que, em uma ação, é, 

assim, transponível, generalizável ou diferenciável de uma situação à 

seguinte, dito de outro modo, o que há de comum às diversas repetições ou 

aplicações da mesma ação’. Vê-se, deste modo, que os esquemas são 

totalidades estruturadas e estruturantes, cujos elementos têm implicações 

mútuas, quer dizer, todos os esquemas cognitivos mantêm relações ativas 

entre si, que podem ser hierárquicas em relação a outros esquemas, inferiores 

ou superiories, porém nenhum esquema pode funcionar isoladamente 

(CAIMI, 2006, p.24). 

 

Para essa mesma autora, a História é uma disciplina escolar que se expressa 

essencialmente por meio de conceitos científicos, sendo fundamental que a escola e o 

professor estejam atentos ao modo como se processa a conceptualização de alunos nesta idade 

de transição, entre o pensamento operatório concreto para o formal abstrato (CAIMI, 2006, 

p.24). 

O campo da Educação Histórica também apresenta paradigmas que coincidem com 

uma preocupação sobre a formação conceitual de estudantes em nível escolar. As 

investigações desse campo, baseadas em estudos experimentais da cognição histórica, buscam 

identificar como os sujeitos constroem ideias – conceitos – próprios da epistemologia da 
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História. Essas análises concentram-se na compreensão dos conceitos substantivos, 

concernentes às noções históricas gerais, como imigrações, agricultor, revolução, eventos, 

datas; e dos conceitos de segunda ordem, relacionados ao raciocínio histórico, como 

explicação histórica, narrativa e relato.  

Segundo Geyso Germinari, no modelo proposto por Peter Lee – um dos expoentes da 

Educação Histórica –, “a progressão da aprendizagem histórica deveria ocorrer pela 

compreensão sistemática de conceitos substantivos” (GERMINARI, 2011, p.58), e conceitos 

de segunda ordem, sendo importante a investigação das “idéias das crianças sobre estes 

conceitos, pois se tiverem idéias erradas acerca da natureza da História elas manter-se-ão se 

nada fizer para as contrariar” (GERMINARI apud. LEE, p.58).  

Esses estudos também têm demonstrado, em clara oposição a rigidez dos estágios de 

desenvolvimento de Jean Piaget, uma progressão conceitual de crianças e adolescentes não 

tão dependentes da idade, revelando que elas podem operar com aparatos conceituais mais 

complexos do que o previsto pelas noções de invariância dos estágios de desenvolvimento 

humano concebidas por Piaget. De acordo com Germinari: 

O estudo de Dickinson e Lee realizado em 1978 com alunos de 12 a 18 anos, 

considerado um marco das pesquisas em Cognição Histórica, imprimiu um 

novo olhar sobre a questão da aprendizagem histórica. Este estudo 

questionou as pesquisas anteriores sobre essa aprendizagem baseadas em 

lógicas não históricas, como a noção piagetiana de invariância dos estágios 

de desenvolvimento humano. Dickinson e Lee (1978) demonstraram que 

algumas crianças de 8 a 11 anos apresentavam desempenho adequado em 

tarefas idênticas aplicadas em jovens de 12 a 14 anos, constatação que refuta 

a teoria da invariância dos estágios de desenvolvimento de Jean Piaget 

(GERMINARI, 2011, p.57). 
 

Para Isabel Barca, através dessas pesquisas da Educação Histórica, conclui-se que as 

crianças já possuem um conjunto de ideias – advindas da experiência – relacionadas com a 

História quando chegam à escola. Desse modo, para a autora, é a partir da detecção destas 

ideias, apresentadas geralmente em nível do senso comum, que o professor poderá contribuir 

para as modifica-las e torna-las mais elaboradas (BARCA, 2001, p.15). 

Na perspectiva da Educação Histórica, a progressão da aprendizagem histórica decorre 

da compreensão dos conceitos de segunda ordem – relacionados à natureza do conhecimento 

histórico – articulada ao saber substantivo do passado (conceitos substantivos).  Esta relação, 

por sua vez, necessita de um conjunto de competências interpretativas específicas da 

epistemologia da História, que propicie aos sujeitos a habilidade de ler historicamente o 

mundo. Na concepção de Maria da Conceição Silva: “Os projetos escolares devem incentivar 

as narrativas dos jovens, sobretudo no sentido de interpretação para uma ‘literacia histórica’ 
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de ‘conceitos substantivos e de segunda ordem’” (SILVA, 2011, p.204). Ainda nesse mesmo 

sentido, Germinari afirma que: 

Esse conceito refere-se ao conjunto de competências de interpretação e 

compreensão do passado que permite ler historicamente o mundo. Nesse 

sentido, a competência histórica envolve a apreensão de elementos 

epistemológicos do conhecimento histórico. Diante dessa exigência, um 

programa de Educação Histórica fundamentado nos debates contemporâneos 

da Teoria e da Filosofia da História envolve a apreensão de alguns saberes: 

a) Saber ler diferentes fontes históricas, com suportes diversos (fotografia, 

pinturas, documentos escritos, depoimentos orais, cultura material); b) Saber 

selecionar fontes para confirmação ou refutação de hipóteses; c) Saber 

entender o nós (identidade) e os outros (alteridade) em diferentes tempos e 

espaços; d) Saber levantar novas hipóteses de investigação (GERMINARI, 

2011, p.59). 
 

Com base no que foi discutido até aqui sobre as qualidades dos conceitos, qualidades 

que os habilitam em uma operacionalização no ensino de História, entendo que a primeira 

problemática – quais atributos os conceitos possuem que os possibilitam serem tomados 

enquanto conteúdos – já se encontra devidamente teorizada. A argumentação até então 

desenvolvida acerca dos atributos dos conceitos, orientou-se pelos estudos da Psicologia da 

Educação e da Educação Histórica5. 

No entanto, ainda resta analisar uma última característica dos conceitos, para assim, 

responder a segunda problemática enunciada no início deste subitem, a saber: como através 

dos conceitos os educandos poderão acessar diferentes contextos históricos. 

Antes de tudo, é preciso considerar que todo conceito possui uma historicidade e 

sempre são formulados por consequência de algum problema concreto da realidade. Na 

definição de Koselleck, todo conceito é sempre concomitantemente fato e indicador. Segundo 

ele: “Todo conceito é não apenas efetivo enquanto fenômeno linguístico; ele é também 

imediatamente indicativo de algo que se situa para além da língua” (KOSELLECK, 1992, 

p.136). Uma história dos conceitos, nesse sentido, tem como “problemática indagar a partir de 

quando determinados conceitos são resultados de um processo de teorização” (KOSELLECK, 

1992, p. 136). 

Tomando a relação texto/contexto, Koselleck afirma que todo conceito se articula a 

um certo contexto sobre o qual pode atuar, tornando-o compreensível. Em suas palavras: “O 

que significa dizer que sua formulação teórica/abstrata se relaciona a uma situação concreta 

                                                 
5 Segundo Germinari: “Diferente da pesquisa sobre o desenvolvimento cognitivo da aprendizagem referenciada 

na Psicologia da Educação, as análises da cognição no viés da Educação Histórica tomam como referência a 

própria epistemologia da História. Parte-se da premissa de que existe uma cognição própria da História 

fundamentada na racionalidade histórica [...]. Portanto, a análise da cognição histórica requer um enquadramento 

teórico específico circunscrito à natureza do conhecimento histórico, ancorado na epistemologia da História” 

(GERMINARI, 2011, p.56). 
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que é única” (1992, p.138). Contudo, como bem nos mostra o historiador alemão, o fato da 

semântica dos conceitos corresponderem a situações históricas singulares – correspondente ao 

momento concreto em que ele é formulado e articulado –, não inviabiliza uma diacronia 

histórica, posto que as transformações estão presentes justamente nas variações do conteúdo 

de um mesmo significante conceitual. De acordo com Koselleck: 

A palavra pode permanecer a mesma (a tradução do conceito), no entanto o 

conteúdo por ela designado altera-se substancialmente. O que, portanto é uma 

societas civilis depende do momento em que o termo é empregado, se no primeiro 

ou quarto século depois de Cristo. Isto significa assumir sua variação temporal, por 

isso mesmo histórica, donde seu caráter único (einmalig) articulado ao momento de 

sua utilização. [...] A história dos conceitos mostra que novos conceitos, articulados 

a conteúdos, são produzidos/pensados ainda que as palavras empregadas possam ser 

as mesmas (KOSELLECK, 1992, p.138-140). 

 

Servindo-me portanto da metodologia da história dos conceitos de Koselleck, que 

busca examinar processos históricos de formulação teórica de determinado conceito, e 

assegurado de que estes processos proporcionam ao investigador uma inserção em seu 

contexto, já que, “a partir de um fato linguístico, posso atuar sobre a realidade de forma 

concreta” (KOSELLECK, 1992, p.136), pressuponho que o educando, do mesmo modo, ao 

investigar historicamente os processos teóricos das formulações de algum conceito, poderá 

adentrar nos diferentes contextos históricos destes respectivos processos.   

 

1.1    Um estudo sobre a consciência histórica e a competência narrativa 

 

Para entender as significações dos conceitos de consciência histórica e competência 

narrativa, sem perder de vista o problema a que eles correspondem, partirei inicialmente de 

uma análise do campo que os constituiu – a Didática da História –, a fim de demonstrar a 

relevância destes conceitos em todo estudo e aprendizagem de natureza histórica.   

A Didática da História deve ser entendida como uma referência básica presente na 

elaboração das narrativas históricas, envolvendo tanto a produção historiográfica, como 

produções de outros campos de conhecimento que requerem um raciocínio histórico – cinema, 

igrejas, teatro, música, literatura e discursos políticos. Por conseguinte, a preocupação da 

Didática da História é investigar o aprendizado histórico no sentido mais amplo da palavra, 

uma vez que não faz sentido uma produção de conhecimento desse âmbito fechada em si 

mesma, que não seja compreensível para um público amplo.  

Outro ponto fundamental que envolve o campo da Didática da História, é que ela 

atualmente não se restringe a “apenas os problemas de ensino e aprendizado na escola. A 

didática da história analisa agora todas as formas e funções do raciocínio e conhecimento 
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histórico na vida cotidiana, prática” (RÜSEN, 2011, p.32). A partir dessa assertiva enuncio 

outra. A escola6, por não ser a única instituição ou campo do saber detentor das narrativas 

históricas, deve, em se tratando do ensino de História, preocupar-se com uma formação que 

proporcione um elevado grau de competências para o lidar com as diferentes formas de 

narrativas e sentidos históricos que se apresentam no campo social, e que podem, estarem ou 

não vinculadas a um projeto político/social hegemônico. Deste modo, na perspectiva da 

Didática da História, esse ensino deve ter como o seu principal horizonte o desenvolvimento 

da consciência histórica. Para Maria Schmidt:  

É preciso aceitar que há uma multiplicidade de histórias, e não a História 

como uma entidade factual. Isto não significa cair no relativismo, por isto 

necessitamos de uma idéia de unidade da experiência histórica dentro da 

diversidade de perspectivas históricas, bem como de categorias históricas 

para pensarmos historicamente. Desses pressupostos decorre a afinidade 

eletiva da Educação Histórica com o princípio de que a finalidade do ensino 

de História é a formação da consciência histórica. [...] É valido concluir que 

a História e seu ensino não podem ser considerados como a aquisição de 

fatos ou conteúdos que mostrem os acontecimentos da humanidade através 

dos séculos. (SCHMIDT, 2009, p.12-13). 
 

Deste modo, há um equívoco em compreender a Didática da História como uma 

disciplina técnica, que teria por função a simplificação das narrativas históricas “altamente 

elaboradas” pelos acadêmicos. Na realidade, a preocupação com a didática da história está, e 

deve estar presente, na própria construção das narrativas acadêmicas, por mais bem 

elaboradas que elas venham a ser. “A narração histórica é mais do que uma simples forma 

específica de historiografia” (RÜSEN, 2011, p.37), pois ela tem como principal fundamento a 

orientação no tempo presente, abrangendo a vida cotidiana dos sujeitos. 

A Didática da História, portanto, é intrínseca ao processo de construção das narrativas 

históricas, e estas, são produzidas tanto nas universidades como fora delas, por mais que se 

tente escapar a isso. Assim, estou de acordo com Luís Fernando Cerri, ao afirmar que: 

Tenho estado entre os que, pelo outro lado, defendem a posição teórica de 

que historiografia é resultado de uma reflexão didática, entendendo aqui 

também a didática em sentido amplo, como dialogante com o espaço externo 

à profissão ou pesquisa especializada. Esse diálogo pode ser passivo ou 

ativo, extenso ou restrito, mas sempre está na base da criação profissional de 

conhecimento histórico, dentro da matriz disciplinar da História proposta por 

Rüsen. Produzir conhecimento é ato de ensino e aprendizagem. Aprender 

história é ato de construção e reconstrução. (CERRI, 2009, p. 151). 
 

                                                 
6 A escola pode ser analisada também a partir da perspectiva da cultura escolar. Para aprofundar essa discussão, 

ver o texto “A história ensinada: algumas configurações do saber escolar” (2003) de Ana Maria Monteiro, e 

“Saberes profissionais dos professores e conhecimentos universitários” (2000) de Maurice Tardif. 
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Essa cisão entre a produção historiográfica e a didática da história, originou-se a partir 

da divisão técnica do trabalho estabelecida no século XX, havendo uma separação entre 

professores legitimados a produzir conhecimento – professores da academia –, e professores a 

quem foi delegada a função da transmissão – professores do ensino básico. 

Nesse mesmo contexto, o movimento ou tentativa de cientificização da História, 

colaborou para afastar da reflexão histórica as dimensões da vida prática e os seus interesses, 

dissipando ainda mais nas produções historiográficas as preocupações didáticas sobre os 

discursos históricos.  

Por consequência, o ensino de História nas escolas tornou-se cada vez mais técnico, 

tendo em vista que essa concepção, que sustentava que o conhecimento histórico era 

produzido somente por historiadores da academia, atribuiu como tarefa da didática da história 

a função da transmissão desse conhecimento sem qualquer participação em sua elaboração 

(RÜSEN, 2011, p. 28). Isto é, os professores de História da educação básica deveriam 

dominar apenas as técnicas necessárias à transmissão desses discursos.  

Sem dúvida essas foram as principais adversidades que a Didática da História na 

Alemanha procurou superar a partir da década de 60. Assim, Rüsen, ao discutir o problema do 

que ele chamou de “irracionalização da história”, afirma: “Que este processo pode e deveria 

ser revertido é minha principal tese; e os desenvolvimentos contemporâneos em didática da 

história na Alemanha apontam para essa direção” (RÜSEN, 2011, p.25).  

Entendendo que todo conceito é formulado em decorrência de problemas concretos 

referentes a realidade, a meu ver, o conceito de consciência histórica corresponde e consegue 

superar essa adversidade da cisão entre reflexões de natureza acadêmica (Teoria da História) e 

reflexões didáticas concernentes a vida prática.  

Esse conceito entende que todo ser humano realiza determinadas operações mentais 

que visam suprir demandas de orientações temporais. O que significa dizer que, tanto o 

professor/historiador do nível básico de ensino, quanto o professor/historiador do nível 

superior, realizam em suas práticas cotidianas essas operações mentais características da 

consciência histórica sempre quando há uma necessidade de significar os fenômenos no 

tempo. Logo, não há, ou pelo menos não deveria haver, separação radical da dimensão da 

Didática da História na produção do conhecimento historiográfico, assim como no ensino da 

História afastar-se do conhecimento historiográfico é impensável. De acordo com Augusto 

Miranda e Antonio Junior: 

Rüsen, com efeito, inverte esta lógica, dimensionando tanto a formação do 

historiador para atuar no ensino e na pesquisa, convidando o historiador a 
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articular estas duas facetas de sua práxis formativa das consciências 

históricas da sociedade. Em outra de suas obras, Rüsen aponta que o 

exercício final de toda operação historiográfica, seja a de uma escrita 

acadêmica ou a de uma prática de ensino, é a de formar (ou contribuir para a 

formação) de uma consciência histórica (ou seja, a dimensão concreta da 

operação histórica que cada sujeito realiza no campo mental e representa no 

campo discursivo) (MIRANDA; JUNIOR, 2014, p.95). 
 

Diante disso, compreende-se que, assim como a narrativa elaborada por um 

historiador(a) é uma tentativa de tecer sentido sobre o tempo, da mesma forma, os 

profissionais e estudantes que atuam na escola básica, a partir das necessidades humanas de se 

posicionarem e significar as suas ações no mundo, constroem as suas narrativas com o mesmo 

intuito.  

Portanto, como consequência do significado do conceito de consciência histórica, essa 

dicotomia perde a sua razão de ser. Essa possibilidade de através desse conceito suprimir esse 

problema dicotômico transparece na seguinte afirmação de Rüsen: 

Consciência histórica é uma categoria geral que não apenas tem relação com 

o aprendizado e o ensino de história, mas cobre todas as formas de 

pensamento histórico; através dela se experiência o passado e se o interpreta 

como história. Assim, sua análise cobre os estudos históricos, bem como o 

uso e a função da história na vida pública e privada. [...] Aqui a teoria da 

história (que analisa os fundamentos dos estudos históricos) e a didática da 

história (que analisa os fundamentos da educação histórica) coincidem em 

suas análises das operações narrativas da consciência histórica com suas 

consequentes conexões sistemáticas. Fazendo isso elas superam a infeliz 

separação que tem existido entre a reflexão acadêmica da natureza da 

história e a reflexão didática do uso da história na vida prática. (RÜSEN, 

2011, p. 36-38).  

 

Com base nas argumentações da Didática da História, com as quais estou de acordo, e 

trazendo-as para o campo do ensino de História na educação básica, entendo que as narrativas 

históricas dos componentes curriculares servem como evidências disponíveis para realizar a 

formação do pensamento histórico. Nas palavras de Schmidt: “A narrativa, portanto, não é um 

fim por si só, mas a sua finalidade é contribuir para gerar compreensão sobre o passado, 

ativando o pensamento de quem aprende” (2009, p.17).  

Se a necessidade de recorrer a uma intepretação do passado e das suas narrativas 

ocorrem a partir de questionamentos – ocasionados pelas carências de orientação do tempo 

presente –, entendo, portanto, que há uma necessidade de sistematização de problemas. Em 

minha concepção, conforme já foi dito anteriormente, todo problema requer a 

construção/apreensão de conceitos que são necessários tanto para a interpretação como para a 

“resolução”, sempre provisória, do problema que se apresenta.  
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Por consequência, as narrativas históricas que são apresentadas em sala de aula se 

tornam a substância sob a qual tanto o problema como os conceitos devem movimentar-se.  

Com isso, não estou colocando-as em segundo plano, mas reafirmando o que diz Cerri para 

quem aprender história é ato de construção e reconstrução (CERRI, 2009, p.151), e em minha 

concepção, a melhor forma de realizar este ato é através do domínio conceitual. Aqui me 

encontro de acordo com a afirmação de Schmidt: 

Quando o professor, no cotidiano da sala de aula, tem como objetivo um 

ensino renovado de História, procurando diferenciar a sua prática com a 

utilização de documentos e diferentes linguagens, ele precisa ter, como um 

dos pressupostos do seu trabalho, a aquisição, construção e utilização dos 

conceitos históricos pelos alunos [...]. Na relação ensino-aprendizagem de 

História é importante que esteja presente a construção de um conjunto de 

ferramentas que possam ajudar os alunos a fazerem uma análise mais 

profunda da realidade social. Estas ferramentas são os conceitos históricos. 

(SCHMIDT, 1999, p.147-149). 
 

Grande parte dos estudos ligados ao desenvolvimento da cognição histórica atribuem 

uma centralidade aos conceitos referentes à natureza do saber histórico. Não discordando da 

importância desse arcabouço conceitual, penso que, se a Ciência Histórica propõe uma 

aproximação com referenciais teóricos de outras áreas, a exemplo da Antropologia e 

Sociologia, com o ensino da História não deveria ser diferente.  

Assim posto, sustento que a minha perspectiva de um ensino conceitual da História 

requer um trabalho tanto com os conceitos da epistemologia histórica, quanto com conceitos 

criados por outros campos do saber, como os de cultura, etnia, norma, espaço, entre outros. 

Isso porque, para que o ensino dessa disciplina efetive o pressuposto de promover uma 

“capacidade do sujeito de agir no mundo em sintonia com sua progressiva leitura desse 

mesmo mundo” (CERRI, 2010, p. 270), é fundamental o domínio desses conceitos de outros 

campos do conhecimento.  

Para melhor fundamentar essa minha hipótese, trago outro conceito da Didática da 

História, o de competência narrativa. Se “a forma linguística dentro da qual a consciência 

histórica realiza sua função de orientação é a da narração” (RÜSEN, 2011, p.59), sendo ela 

“portanto, o processo de constituição de sentido da experiência do tempo” (RÜSEN, 2011, p. 

95), não resta dúvida quanto a necessidade de um domínio conceitual, já que eles – os 

conceitos – são centrais em uma elaboração narrativa competente e autêntica. Caso contrário, 

no que se refere ao ensino e aprendizagem dessa disciplina, incorre-se no risco de uma 

reprodução e não em construções narrativas por parte dos educandos, o que estaria em 

discordância tanto com os preceitos da Didática da História quanto com os da Educação 

Histórica. Segundo Schmidt: 
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[...] A aprendizagem histórica só é aprendizagem quando ela muda os 

padrões de interpretação do passado, o que pressupõe um processo de 

internalização dialógica e não passiva do conhecimento histórico, além de 

uma exteriorização para fora, no sentido de mudar a relação com a vida 

prática e com o outro. Na esteira das idéias de Rusen, pode-se afirmar que a 

‘competência narrativa’ é a expressão da forma, do conteúdo e da função da 

consciência histórica. (SCHMIDT, 2009, p.15). 
 

Essa mesma autora também nos chama a atenção para a relação entre competência 

narrativa e criação de identidades coletivas e individuais por parte dos sujeitos. Para a autora, 

por meio das construções narrativas os sujeitos são capazes de analisar a si mesmo e aos 

outros, o que exige a consciência de suas respectivas historicidades (2009, p.17). Neste 

sentido, novamente reafirmo a relevância dos conceitos em um ensino de História que 

vislumbra o desenvolvimento da consciência histórica, e, consequentemente, da competência 

narrativa.  

Para isso, basta considerar que quanto mais instrumentalizados conceitualmente nos 

encontramos, mais “metodicamente rigorosos” ficamos em relação aos objetos do 

conhecimento, apurando as nossas capacidades de interpretação e de exteriorização narrativa, 

e desenvolvendo aquilo que Paulo Freire chamou de “curiosidade epistemológica”7 (1996, 

p.25). Por conseguinte, mais próximas do bom senso e da coerência se dão as nossas 

construções narrativas que, segundo Schmidt, nos permitem analisar a nós mesmos e aos 

outros. Nas palavras de Freire: 

O exercício do bom senso, com o qual só temos o que ganhar, se faz no 

‘corpo’ da curiosidade. Neste sentido, quanto mais pomos em prática de 

forma metódica a nossa capacidade de indagar, de comparar, de duvidar, de 

aferir, tanto mais eficazmente curiosos nos podemos tornar e mais crítico se 

pode fazer o nosso bom senso. O exercício ou a educação do bom senso vai 

superando o que há nele de instintivo na avaliação que fazemos dos fatos e 

dos acontecimentos em que nos envolvemos. [...] Quanto mais me torno 

rigoroso na minha prática de conhecer tanto mais, porque crítico, respeito 

devo guardar pelo saber ingênuo a ser superado pelo saber produzido através 

do exercício da curiosidade epistemológica (FREIRE, 1996, p.62-64).  

 

Por tudo que já foi dito, conclui-se que, se a narrativa é o modo pela qual a 

consciência histórica se manifesta, posso, através dela, investigar e avaliar o desenvolvimento 

de tal consciência.   

                                                 
7 Paulo Freire, em sua obra intitulada Pedagogia da Autonomia (1996), entende a curiosidade epistemológica 

como a superação – nunca ruptura – da curiosidade ingênua relacionada ao saber de senso comum. Segundo ele, 

a promoção dessa ingenuidade para a criticidade não se dá automaticamente, sendo tarefa da prática educativa 

contribuir para que esse desenvolvimento ocorra. Em suas palavras: “Pensar certo, em termos críticos, é uma 

exigência que os momentos do ciclo gnosiológico vão pondo à curiosidade que, tornando-se mais e mais 

metodicamente rigorosa, transita da ingenuidade para o que venho chamando de ‘curiosidade epistemológica’. 

(FREIRE, 1996, p. 29). 
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Assim sendo, para poder averiguar empiricamente a presente hipótese de que, a 

construção e operacionalização de conceitos no ensino de História potencializa o 

desenvolvimento da cognição histórica dos sujeitos, devo tomar as suas narrativas – 

elaboradas em situações de ensino e aprendizagem orientadas pelos preceitos defendidos neste 

trabalho – como a matéria experimental a ser analisada8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 Segundo Germinari: “As investigações que tratam o tema da consciência histórica vêm sendo desenvolvidas a 

partir de diferentes perspectivas. Nesse sentido, apresentam-se como possibilidades as pesquisas comparativas 

interculturais baseadas na aplicação de questionários fechados e/ou abertos (ANGVIK; BORRIES, 1997), [...] e 

a análise de narrativas históricas e de outros materiais de estudantes. Conforme afirma Rüsen, (2001), as 

abordagens teórico-metodológicas da consciência histórica precisam levar em conta que esta consciência se 

expressa em narrativas estruturadas do passado, cuja coleta e análise das ideias dos sujeitos investigados são a 

base para o estudo desse tema, qualquer que seja o método empregado” (GERMINARI, 2011, p.60).  
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CAPÍTULO II – Duas experiências de ensino conceitual da História: estudando as 

formulações teóricas das teses raciais e dos conceitos de trabalho e modo de produção em 

turmas do 8º ano 

 

 2.      Apresentação do campo de experiência 

 

O trabalho de averiguação empírica desta presente proposta foi desenvolvido em 

turmas do 8º ano de duas escolas da rede básica de ensino da cidade de Feira de Santana – 

BA, sendo elas: o Colégio Estadual Rotary – rede pública de ensino –, localizado no bairro 

Capuchinhos; e o Centro Educacional Eulina Felipe (CEEF) – rede particular de ensino –, 

localizado no bairro Cidade Nova.  

A primeira experiência, desenvolvida no Colégio Rotary, ocorreu no ano de 2016 em 

uma turma que possuía 35 estudantes. A segunda experiência, realizada no CEEF, ocorreu no 

ano seguinte, com uma turma de 15 estudantes. Do total de alunos (as) das duas experiências, 

2 de cada escola foram selecionados para as análises, totalizando 4 estudantes analisados.   

As aulas, em ambas as escolas, foram ministradas no turno matutino e possuíam 50:00 

minutos de duração, sendo ao todo 3 aulas semanais (2 horas e 30:00 minutos). Para o 

primeiro trabalho, foram necessárias 11 aulas, enquanto que o segundo para ser efetuado 

precisou de 14 aulas. 

Para preservar a identidade dos estudantes selecionados, seus nomes verdadeiros serão 

substituídos pelas seguintes denominações: aluna A e aluno B, no caso dos dois estudantes do 

Colégio Rotary, e aluna X e aluna Y quanto aos estudantes do CEEF. 

 

2.1    Detalhamento do perfil social dos educandos participantes da pesquisa 

 

Partindo das premissas da Educação Histórica e da Didática da História que 

compreendem que o meio família, o contato com as diferentes linguagens e a experiência 

social são importantes fatores na formação das ideias históricas dos sujeitos – em todas as 

fases da vida –, foi feito, por meio de questionários, um levantamento destas particularidades 

sociais dos educandos a fim de consubstanciar as análises das suas respectivas narrativas 

didático-históricas. 

Os questionários aplicados nas duas escolas possuíam perguntas direcionadas aos 

seguintes temas: fatores socioeconômicos; experiências sociais extraescolares e acesso a 

diferentes linguagens, além, obviamente, das informações de identificação (nome, idade, 

gênero). 

 IDENTIFICAÇÃO 
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(Colégio Rotary) 

Nome: A           gênero: feminino              idade: 13 anos                       

Nome: B           gênero: masculino            idade: 16 anos 

 

(CEEF) 

Nome: X          gênero: feminino               idade: 14 anos 

Nome: Y          gênero: feminino               idade: 14 anos 

 

 

 FATORES SOCIOECONÔMICOS 

As questões referentes a este tema resumiram-se a cidade e o bairro habitado pelos 

estudantes, e qual a profissão dos seus pais.  

 

Aluna A: Mora na cidade de Feira de Santana, bairro Caseb. O pai é professor, biólogo e 

estudante de Educação Física; a mãe é professora, fisioterapeuta, bióloga e funcionária 

pública da Secretaria de Meio Ambiente.  

 

Aluno B: Mora na cidade de Feira de Santana, bairro Jomafa. O pai é motorista e a mãe 

professora. 

 

Aluna X: Mora na cidade de Feira de Santana, distrito de Maria Quitéria. O pai é mecânico e 

tratorista, e a mãe professora. 

 

Aluna Y: Mora na cidade de Feira de Santana, bairro Parque Ipê. O pai é motorista de ônibus 

e a mãe atendente.  

 

 EXPERIÊNCIAS SOCIAIS EXTRA ESCOLARES     

Sobre este tema, as questões diziam respeito a excursões realizadas, espaços sócios 

educativos comumente frequentados (livrarias, bibliotecas, museus, teatro, cinema) e 

atividades extra escolares praticadas. 

 

Aluna A: Por ser atleta, viaja com bastante frequência para participar de campeonatos 

desportivos. Já conheceu os estados do Pará (Belém), Maranhão, Pernambuco (Recife e 

Petrolina) e Ceará, além das cidades baianas de Juazeiro e Itaparica. Costuma frequentar 

livrarias e salas de cinema pelo menos 2 vezes por mês, além de já ter assistido a alguns 

espetáculos musicais e peças teatrais. Fora da escola, pratica academia, ginástica rítmica, 

corrida de orientação e aulas de inglês, participando também de atividades em um grupo 

religioso de jovens, intitulado, Alvorada.  

 

Aluno B: Embora ainda não conheça outro estado brasileiro, de 6 a 10 vezes ao ano viaja para 

as cidades baianas de Salvador, São Gonçalo e Guarajuba. Costuma frequentar pelo menos 1 

vez a cada 2 meses salas de cinema, tendo assistido também a algumas peças teatrais (João e 

Maria; Deu a louca nos contos de fadas). Fora da escola, realiza as práticas esportivas de 

futsal e futebol.  

 

Aluna X: De 2 a 3 vezes ao ano viaja para alguma praia do estado da Bahia, não tendo 

conhecido até o momento nenhuma cidade de outro estado brasileiro. O espaço sócio 
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educativo que costuma frequentar são os espetáculos musicais, apesar de esporadicamente 

assistir a algumas sessões de cinema e peças teatrais. As atividades extra escolares realizadas 

se restringem às lições de casa propostas pela escola.  

 

Aluna Y: No recesso junino, é comum viajar para a cidade baiana de Capim Grosso, enquanto 

que no final do ano viaja para outras cidades (não especificou quais). Já conheceu os estados 

do Rio Grande do Sul, São Paulo e Espírito Santo. O espaço sócio educativo costumeiramente 

frequentado é a igreja, tendo acesso a peças teatrais e a participação em um coral através 

dessa instituição Como atividade extra escolar, participa de um coral, costuma andar de 

bicicleta e realiza trabalhos domésticos. 

 

 ACESSO A DIFERENTES LINGUAGENS 

As questões referentes a este tema relacionavam-se com o gosto e o acesso a 

determinados tipos de arte como cinema, música, teatro e literatura.  

 

Aluna A: Gosta de ler pequenos livros. Nos últimos dois anos realizou a leitura de 3 livros 

paradidáticos a pedido dos professores da escola particular que estudava anteriormente. Ao 

que se refere ao cinema, tem preferências pelos filmes de ficção científica, e pelo menos 2 

vezes por mês vai às sessões de cinema. Não tem preferências musicais definidas e vai a 

concertos em média 3 vezes ao ano. Apesar de gostar de teatro, não costuma frequentá-lo.  

 

Aluno B: Não tem hábito de leitura. Nos últimos dois anos não realizou a leitura de nenhum 

livro. Gosta de cinema, especificamente dos filmes de aventura, ação e comédia, e costuma ir 

às sessões ao menos 1 vez a cada 2 meses. Tem preferência musical por funk, sertanejo e rap, 

mas até então nunca presenciou nenhum espetáculo musical. Já assistiu duas peças teatrais 

embora não tenha predileção a esse tipo de arte. 

 

Aluna X: Realiza leitura de livros com frequência. Nos últimos dois anos leu as obras “A 

macaca Sofia” e Fala sério amiga”. Gosta de cinema, sobretudo de filmes de comédia e ação, 

porém, raramente vai para as sessões. Tem predileção musical pelo pop, sertanejo e o funk, e 

costuma ir a diversos espetáculos musicais. Também aprecia o teatro, mas não costuma 

assistir as apresentações.  

 

Aluna Y: Possui hábito de leitura. Nos últimos dois anos leu as obras “Os Miseráveis”, “Os 

caras pintadas”, “Nem tudo que cai na rede é peixe” e “As três aventuras”. Não costuma 

frequentar salas de cinema. A sua preferência musical é o gospel. Embora até então não tenha 

presenciado nenhum espetáculo musical, participa de um coral. Também gosta de teatro, 

assistindo as peças que são realizadas pela igreja que frequenta.  

 

 

 

 

2.2    Experiência no Colégio Estadual Rotary: Na esteira dos processos de teorização 

das teses raciais do século XIX 

 

O planejamento e as aulas realizadas orientaram-se a partir do modelo de “aula-

oficina” suscitado por Isabel Barca (2004). Esse modelo baseia-se em uma aprendizagem que 

tem por objetivo a instrumentalização em História – colocando-se em oposição às concepções 
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que privilegiam a apreensão cronológica configurada pela unidade didática –, buscando 

favorecer as seguintes dimensões: interpretação de fontes; compreensão contextualizada; e 

comunicação (BARCA, 2004). 

Nessa perspectiva, considerando a hipótese de que o trabalho com conceitos contribui 

para a promoção desse objetivo – desenvolver uma instrumentalização em História –, foi 

proposto aos educandos o estudo dos processos de teorização das teses raciais do século XIX, 

enfatizando as formulações teóricas dos conceitos de tempo linear, hierarquia racial, 

evolucionismo social e branqueamento racial presentes nessas teses.  

A escolha desse tema não se deu de forma contingencial. Ela esteve relacionada ao 

conteúdo programático da unidade didática prescrito no currículo escolar: o contexto histórico 

do Primeiro Reinado (1822-1831). Foi, portanto, uma maneira de experienciar esta pesquisa 

sem que houvesse um distanciamento do currículo da escola, tendo em vista a 

contemporaneidade entre o componente conceitual – teorias raciais do século XIX – e o 

componente da unidade curricular, o Primeiro Reinado (1822-1831). 

O objetivo principal dessa proposta, era fazer com que os educandos compreendessem 

como as teses raciais criadas no século XIX foram conceitualmente estruturadas. Ou, quais 

representações de mundo foram sistematizadas pelas teorias raciais ao longo do século XIX. 

Neste sentido, os objetivos operacionais a serem desenvolvidos pelos educandos foram: 

 Compreender a sistematização das teses raciais no século XIX 

 Construir narrativas histórico/conceituais que expressassem um entendimento acerca das 

mazelas da escravidão e da sistematização do racismo na formação identitária brasileira. 

 Desenvolver a capacidade de leitura crítica de diferentes linguagens. 

O primeiro procedimento docente realizado, foi solicitar aos educandos que 

expressassem ilustrativamente como percebiam o tempo, com o intuito de que, com base em 

suas ilustrações – conhecimentos prévios –, analisássemos as concepções de tempo cíclico e 

tempo linear, especificando suas diferentes significações. Segue abaixo as produções 

ilustrativas dos estudantes A e B:  

 

Ilustração sobre percepção do tempo 
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Aluna A (13 anos): 

 

 

Aluno B (16 anos): 

 

 

A aluna A expressou três noções de tempo em sua ilustração, sendo elas: o tempo 

vivido, ou tempo biológico, representado pelas figuras do recém-nascido e da senhora idosa – 

exprimindo as etapas da vida; o tempo cronológico, ou tempo concebido, representado pelo 

calendário e pelo relógio; e o tempo cíclico, manifestado pelas estações do ano. O aluno B, 

por sua vez, expressou o tempo através das suas zonas de passado, presente e futuro, 

aproximando-se da noção de tempo sensorial, ou tempo vivido. 

A partir da qualidade da sucessão do tempo, expressa não só nas ilustrações acima, 

como em todas as demais produzidas pelos outros estudantes, diferenciamos as noções de 

tempo cíclico – em que a sucessão dos acontecimentos se repete, não havendo portando 
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acontecimentos absolutos – e tempo linear, que traz um sentido de curso progressivo de 

acontecimentos únicos em direção ao futuro.  

Após esse trabalho com o conceito de tempo, sobretudo com a noção de tempo linear 

– o que envolveu o exercício de leitura e discussão de texto –, o próximo passo da sequência 

didática era investigar como esse conceito fora concebido no século XIX, servindo na 

sistematização de teses como as do evolucionismo social, que, por sua vez, compôs uma 

hierarquização racial entre diferentes povos. 

Para tal feito, inicialmente precisávamos entender historicamente o conteúdo dessa 

hierarquia racial. Assim sendo, adentramos no contexto social do Brasil em fins do século 

XVIII, abordando a revolta social da Conjuração Baiana (1798-1799), tendo como problema 

investigativo, examinar as reivindicações desse movimento, em especial as da Abolição da 

escravidão e a do Fim do preconceito racial.  

A conclusão a que chegamos foi que, se havia naquele contexto um preconceito racial 

alicerçado na escravidão – enunciado nas pautas do movimento estudado –, e que, por isso, 

inferiorizava a população negra, logo, havia também aqueles que, em contrapartida, eram 

exaltados – os descendentes dos brancos europeus e os próprios europeus. Consequentemente, 

deduzimos que naquele contexto, havia se constituído e difundido socialmente uma 

hierarquia racial, sendo o estudo de como essa hierarquia foi teorizada o nosso próximo 

objeto de análise.  

Como o trabalho para a compreensão do conceito de hierarquia racial se deu por meio 

da interpretação de evidências históricas – as reivindicações da Conjuração Baiana –, isso 

possibilitou que os educandos realizassem deduções mediante o exercício da cooperação 

dialógica, sintetizando conclusões sobre o significado desse conceito em seu respectivo 

contexto. O seu sentido, portanto, havia sido apreendido. 

Assim, baseando-se no entendimento dos conceitos de tempo linear e hierarquia 

racial – que já haviam sido estudados –, estruturamos esquematicamente uma série evolutiva 

– linha do tempo –, de modo a destacar a hierarquização que lhe é intrínseca, estabelecida em 

seus próprios estágios evolutivos expressos na seguinte lógica: atrasado/inferior tempo 

linear desenvolvido/superior (...). Ficando evidente então, que qualquer objeto submetido a 

essa noção de tempo obedeceria essa sua classificação hierárquica.  

Em seguida, tomamos a expressão evolucionismo social, abordando os diferentes 

sentidos que essa expressão poderia sugerir, isto é, as diferentes leituras que ela poderia 

indicar.  Dentre as associações feitas pelos educandos, a maior parte aproximou-se da acepção 

do conceito conforme concebido no século XIX – evolução das sociedades ao longo do tempo 
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progressivo, indo do mais primitivo ao mais avançado –, ou, ao menos, trouxeram alguns dos 

seus elementos definidores, como: hierarquização das sociedades em atrasado/desenvolvido; 

desenvolvimento social determinado pelo tempo; e sociedades mais, e menos evoluídas.  

A razão para as associações feitas pelos educandos, terem sido tão próximas ao sentido 

do conceito analisado – evolucionismo social –, antes mesmo de que, por intervenção docente, 

o seu significado lhe tivesse sido apresentado, encontra-se no fato de que, parte da 

endoconsistência desse conceito – como o tempo linear; a hierarquização racial; as noções de 

evolução e progresso – já haviam sido trabalhadas e apreendidas pelos educandos nas aulas 

anteriores. As associações, portanto, foram empreendidas a partir desses próprios 

componentes conceituais que caracterizam o evolucionismo social – ou sua acepção.  

Após esse momento, reelaboramos o esquema feito anteriormente – que tinha por 

intuito sublinhar a hierarquização inerente à lógica evolutiva em: atrasado/inferior tempo 

linear desenvolvido/superior (...) – acrescentando-lhe a categorização do evolucionismo 

social – Selvageria tempo linear Barbárie tempo linear Civilização –, bem como a 

consequente hierarquização racial sistematizada nessa mesma estrutura: africano (menos 

desenvolvidos)  povos intermediários  europeus (mais desenvolvidos).  

Ao final, problematizamos como o fator da cor da pele foi utilizado nessas teses 

raciais – como sendo um dos critérios de sistematização das suas hierarquias raciais –, e, 

bem como, a influências dessas teorias em políticas públicas promovidas pelo Estado 

brasileiro, a exemplo do branqueamento racial proposto desde a segunda metade do século 

XIX.  

Para esta abordagem, as evidências históricas utilizadas foram: o mito da “maldição de 

Cam”, investigado a partir da obra Redenção de Cam (1895) produzida pelo pintor espanhol 

Modesto Brocos (1852-1936); e as políticas de imigração promovidas pelo Estado brasileiro 

naquele contexto.  

Com o intuito de averiguar se a promoção das instrumentalizações em História – 

interpretação de fontes; compreensão contextualizada; comunicação – sob a proposta de 

ensino conceitual da História efetuou-se, e, principalmente, corroborar a hipótese de que o 

ensino conceitual dessa disciplina potencializa o desenvolvimento da consciência histórica 

dos sujeitos – expressa através da sua competência narrativa –, duas atividades que exigiam 

leitura crítica de fontes e sistematização de ideias foram realizadas pelos educandos.  

A primeira delas consistiu no trabalho de interpretação e síntese da imagem, intitulada, 

“Human form during the stages of evolution” (Forma humana durante as fases da 

evolução). A proposta demandava analisar e escrever sobre as suas impressões em relação a 
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concepção de tempo expressa na ilustração, e, bem como, elementos que poderiam 

simbolicamente representar, ou sugerir, alguns dos pressupostos das teses raciais. Segue 

abaixo as suas narrativas didático conceituais sobre a ilustração: 

 

“Human form during the stages of evolution”  

(Forma humana durante os estágios da evolução) 

 

Aluna A (13 anos): Nessa imagem podemos perceber que há um preconceito racial aplicado 

pelos europeus para poderem explicar o motivo de que, por causa do tom da sua pele (tom de 

pele dos negros)*, eles eram amaldiçoados pela “maldição de Can” e eram “selvagens” e 

precisavam casar com brancas para seus filhos nascerem mais claros para cada vez mais 

chegarem à civilidade e para que essa maldição fosse sendo retirada.  

                               Também temos a percepção de evolução do tempo linear, onde os 

macacos negros vão se tornando cada vez mais homens brancos e isso é uma leitura racial 

onde os negros eram considerados selvagens e os homens quanto mais claros fossem seriam 

cada vez mais civilizados.  

 

Aluno B (16 anos): Na imagem é possível ver que, ao longo dessa evolução, o macaco vai 

ficando mais claro (Branco) e menos peludo, isso prega a ideia de que os seres (pessoas) 

negras é uma pessoa não evoluída, e que o branco é superior, mais evoluído em tudo do que 

o negro, isso é racismo, e só com o passar das gerações os futuros mestiços poderia ser um 

pouco mais evoluído, mas não igual ao branco nem mais evoluído do que ele. Mas em certo 

ponto se o próximo filho nascer branco e se “envolver” com uma branca e ter um filho 

branco, esta família estará evoluindo, essa é a ideia do racismo dos europeus.  

 

A aluna A, primeiramente, enuncia a possibilidade de perceber na imagem um 

“preconceito racial”, fazendo em seguida, a contextualização desse preconceito – ou, dessas 

teorias raciais.  

Em sua narrativa, consta que esse preconceito racial foi concebido e aplicado pelos 

europeus, estando sustentado em três teses: o mito da maldição de Cam, que explicava que a 
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pele negra derivava da maldição lançada sobre Cam – “[...] por causa do tom da pele (tom da 

pele dos negros) *, eles eram amaldiçoados pela maldição de Can”; o evolucionismo social, 

que concebia uma linha evolutiva categorizando os negros nos estágios menos avançados – 

“[...] eram selvagens”; e, finalmente, o branqueamento racial 9, que sustentava que, através da 

miscigenação com os brancos, os negros poderiam livrar-se da “maldição da cor” – “[...] e 

precisavam casar com brancas para seus filhos nascerem mais claros para cada vez mais 

chegarem à civilidade e para que essa maldição fosse sendo retirada.”. 

Ao final, ela assinala que a noção de tempo empregada na imagem foi a da “[...] 

evolução do tempo linear”, observando que as figuras dos macacos – primatas – 

representados na cor preta, “[...] vão se tornando cada vez mais homens brancos” ao longo da 

sucessão temporal. Com isso, ela constata a leitura racial da imagem, posto que, a cor preta 

esteve presente nos estágios de menor evolução da linha do tempo, enquanto que a cor branca 

esteve associada aos estágios mais evoluídos – “[...] e isso é uma leitura racial onde os 

negros eram considerados selvagens e os homens quanto mais claros fossem seriam cada vez 

mais civilizados”. 

O aluno B, por sua vez, compreendeu que a lógica evolutiva da imagem, na qual “[...] 

o macaco vai ficando mais claro (Branco) e menos peludo”, expressa a ideia de hierarquia 

racial, dado que a cor – elemento significativo e passível de interpretação em imagens – 

também está obedecendo a lógica evolutiva ilustrada, sendo a cor preta associada aos estágios 

menos evoluídos, enquanto a cor branca, ao progresso: “[...] isso prega a ideia de que os 

seres (pessoas) negras é uma pessoa não evoluída, e que o branco é superior, mais evoluído 

em tudo que o negro, isso é racismo”.  

Por último, após apresentar os argumentos do evolucionismo social e a consequente 

hierarquização racial decorrente desses pressupostos, o aluno B, aborda o discurso da 

ideologia do branqueamento racial, identificando o seu princípio da miscigenação que 

sustentava que: “[...] só com o passar das gerações os futuros mestiços poderia ser um pouco 

mais evoluído, mas não igual ao branco nem mais evoluído do que ele. Mas em certo ponto se 

o próximo filho nascer branco e se ‘envolver’ com uma branca e ter um filho branco, esta 

família estará evoluindo, essa é a ideia do racismo dos europeus”.  

A segunda atividade envolvia o mesmo exercício de interpretação e síntese que fora 

realizado na primeira. A obra analisada pelos educandos foi a tela do pintor espanhol Modesto 

                                                 
9 Embora a ideologia do branqueamento racial tenha sido mais difundida em países como o Brasil, ela se insere 

na lógica do preconceito racial.  
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Brocos (1852-1936), intitulada, “Redenção de Cam” (1895). Segue abaixo as suas narrativas 

didático conceituais sobre a obra:  

 

Redenção de Cam (1895) 

Aluna A (13 anos): Na obra mostra uma mulher negra agradecendo por sua família estar 

cada vez mais ficando com pele de cor clara. Isso era uma forma dos Europeus dizer que as 

negras eram amaldiçoadas devido à sua etnia, e para serem libertas dessa maldição eram 

casando com europeus para terem filhas de peles claras. Isso também era uma forma de 

eliminar a raça negra.  

Aluno B (16 anos): A senhora agradece aos céus pois a miscigenação deu certo, assim o filho 

do casal sendo branco, não irá sofrer com preconceito racial que naquela época era enorme, 

diziam que os negros eram uma praga e sempre inferior aos brancos e a miscigenação foi 

uma forma de tentar ter uma sociedade mais branca. 

 

Neste trabalho, tanto a aluna A quanto o aluno B, interpretaram a ideologia do 

branqueamento racial como o elemento de destaque na obra. As suas narrativas também 

expressaram dois novos conceitos, que contribuíram para organizar ainda mais a ordem 

interna das suas respectivas argumentações: etnia, no caso da aluna A; e miscigenação, no 

caso do aluno B.  

O conceito de etnia, vale ressaltar, não tendo sido proposto nas intervenções 

empreendidas, ou melhor, não tendo sido proposto por interferência pedagógica, assinala para 

a realização de associações conceituais feitas voluntariamente pela aluna A, envolvendo, os 

conceitos formulados nas aulas – tempo linear; hierarquia racial; evolucionismo social e 

branqueamento racial – e a sua ideia âncora do conceito de etnia previamente desenvolvida.  

Quanto ao conceito de miscigenação, expresso pelo aluno B, nota-se que o termo foi 

empregado por ele para nomear, ou, sintetizar, o processo do branqueamento racial. Assim, 

miscigenação, em sua narrativa, está sintetizando um processo, sobrelevando-se a uma mera 

nomeação de senso como, isto é, a-histórica. Com isso, houve a efetuação, tanto do trabalho 
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de apreensão científica de conceitos – neste caso, o de miscigenação –, como também a 

realização de uma compreensão contextualizada.  

 O mesmo ocorreu com a expressão, preconceito racial¸ neste caso, recorrente nas 

narrativas desenvolvidas pelos dois educandos nas duas atividades que foram propostas. 

Verifica-se que ela – a expressão – foi utilizada por eles, de modo a designar sinteticamente as 

teses raciais do século XIX – preconceito racial entendido como o conjunto de formulações 

conceituais mal elaboradas feitas por teóricos que, em grande medida, eram europeus. O 

preconceito racial, desse modo, foi historicizado.  

Portanto, considerando que os conceitos trabalhados contribuíram na organização das 

narrativas dos educandos – desempenhando a sua função de mediador entre o abstrato e o 

vivido –, que, por sua vez, apresentaram argumentos coerentes e contextualizados em relação 

ao que fora interpretado; posso concluir, que a proposta de ensino de História conceitual 

experienciada cumpriu com o objetivo em promover o desenvolvimento de 

instrumentalizações em História, potencializando, consequentemente, o desenvolvimento da 

consciência histórica dos educandos.  

 

2.3   Experiência no Centro Educacional Eulina Felipe: Entre os conceitos de trabalho e 

modo de produção, da acumulação primitiva à Revolução Industrial 

  

Diferentemente do subitem anterior, no qual me estendi muito na descrição dos 

procedimentos docentes realizados, a fim de pormenorizar como os conceitos, em perspectiva 

histórica, foram trabalhados no Ensino Fundamental, nessa exposição que aqui será feita serei 

o mais breve possível, tendo em vista as limitações espaciais impostas a uma monografia. 

Para as sequências didáticas realizadas no CEEF, foi proposto como conteúdo 

conceitual, o estudo das formulações teóricas dos conceitos de trabalho e modo de produção 

no contexto dos processos de acumulação primitiva de capital do século XVIII e da 

Revolução Industrial no XIX. Os objetivos operacionais almejados para estas sequências 

didáticas foram:  

 Compreender os processos históricos que culminaram na formação da classe 

proletária. 

 Entender a divisão de classes como constitutivas das desigualdades sociais. 

 Construir narrativas histórico/conceituais que evidenciassem uma compreensão 

sistemática a respeito da exploração do trabalho, considerando os processos históricos e 

políticos da sua organização social e dominação. 

 Desenvolver a capacidade de leitura crítica de diferentes linguagens.  



36 

 

O percurso analítico que engendramos desenvolveu-se, primeiramente, pelo 

entendimento dos componentes conceituais do processo produtivo: matéria-bruta/prima; 

objetos de trabalho; meios de trabalho; meios de produção; força de trabalho e forças 

produtivas. Em seguida, buscamos destacar a dimensão do trabalho humano como 

constitutiva do seu ser, como a capacidade criativa com à qual transformam o mundo, sendo a 

exploração deste fator preponderante da riqueza.   

Investigamos também os processos de acumulação primitiva de capital, 

especificamente os relacionados a Inglaterra, considerando dois grandes fenômenos: a 

exploração do trabalho escravo nas colônias da América do Norte; e o processo dos 

cercamentos ocorrido em território inglês.  

Neste momento, os educandos realizaram duas atividades. A primeira consistia na 

interpretação e síntese da tela, intitulada, “Plantação de algodão no Mississippi” (1883), do 

pintor estadunidense William Aiken Walker (1839-1921). Na segunda, eles deveriam 

interpretar e relacionar duas obras que expressavam realidades distintas, sendo elas: “Cotton 

Pickers”, de William Walker; e “O Senhor e a Senhora Andrews” (1750), do pintor inglês 

Thomas Gainsborough (1727-1788). Segue abaixo as suas narrativas didático conceituais 

sobre as respectivas obras:  

 

Plantação de algodão no Mississippi (1883) 

 

Aluna X (14 anos): A imagem é dos Estados Unidos, do século XIX. Na plantação o objeto de 

trabalho e matéria-prima é o algodão (produto mais produzido naquela época). A força de 

trabalho eram os escravos e talvez poucos homens livres. A carroça era utilizada para 

transportar o algodão, após sua colheita até as fábricas têxtil, um meio de trabalho usado 

para fabricar os tecidos. O proprietário observa todo trabalho que ocorre em seus meios de 

produção, junto com sua esposa.  
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Aluna Y (14 anos): Havia uma terra, um latifúndio que tinha um dono chamado João, ele não 

tinha muitas condições. Chegou um tal de Pedro pedindo para comprar as terras, mas João 

disse que não iria vender. Pedro era rico e foi a um Estado para falar sobre esse assunto, aí 

o rei pegou e criou uma lei falando que era para João vender as terras. Pedro tomou as 

terras e fez João como um assalariado e Pedro contratou outros assalariados e outros 

escravos.  

                  Pedro deu-lhes os meios de trabalho para esses escravos e assalariados, 

com isso eles seriam as forças produtivas, que ou seja, “a produção resulta da combinação 

entre os meios de produção e a força de trabalho”.  

                 Resumindo, o proprietário da terra precisa da força de trabalho e eles 

enriquecem a partir da mão-de-obra. 

 

 

Cotton Pickers (1839-1921) 

 

O Senhor e a Senhora Andrews (1750) 

 

Aluna X (14 anos): Nesta imagem está representando uma plantação, onde um casal de 

escravos, que faz parte da força de trabalho dessa plantation, colhem o algodão produzido. 
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Suas vestis são trapos e olha que eles trabalham em uma plantação de algodão. Após a 

colheita, será exportado para a Inglaterra. Depois mandado de volta já como tecido, para ser 

comprado pelo dono do plantation. 

                       A imagem representa noivos em seu latifúndio. Mostrar seus meios de 

produção era mostrar sua riqueza, que vinha da força de trabalho dos escravos. Suas vestes 

de seda ou algodão, que eram produzidas nas colônias. O noivo praticava o esporte daquela 

época: a caça. Se você perceber até a coleira do cachorro é de ouro.  

 

Aluna Y (14 anos): Da para observar que há um casal de escravos africanos em um 

latifúndio de algodão e eles estão colhendo, ou seja, estão usando sua força de trabalho. E 

também as vestimentas são rasgadas, velhas e sujas, e eles são bem velhos, então nessa época 

não tinha idade para trabalhar, poderia ser criança ou velho.  

                        Da para observar que há um casal de brancos, bem vestidos e limpos, 

dá para perceber que há um celeiro, um pasto e terras aradas, e também um castelo, que 

provavelmente eles moravam. Ele está com a arma na mão, que representava o domínio na 

caça.  

                       Foi percebido que o casal de brancos tem o poder aquisitivo melhor do 

que o casal de escravos africanos, pois com a força de trabalho do casal de escravos 

africanos o casal de brancos enriquecem, mas quem tem os meios de produção para que 

ocorra a fabricação de matéria-prima são o casal de brancos. E da matéria-prima, que nesse 

caso é o algodão, passa a ser um produto manufaturado que um dos exemplos são as roupas 

que o casal de brancos estão usando.  

 

Considerando que os conceitos de trabalho e modo de produção contribuíram na 

compreensão e na organização das narrativas dos educandos acerca do processo de 

acumulação primitiva de capital da Inglaterra – analisado a partir da exploração do trabalho 

escravo nas colônias da América do Norte e pelas políticas de cercamento promovidas pelo 

Estado inglês –, avançamos para o estudo da Revolução Industrial. 

Em tal momento, havíamos estudado como os trabalhadores, destituídos dos meios de 

produção, tiveram que vender a sua força de trabalho em troca de um salário, constituindo a 

categoria do trabalhador assalariado, ou, a classe proletária. Analisamos também as tensões 

entre a classe proletária e a classe burguesa capitalista, detentora dos meios de produção. 

A última atividade demandava a interpretação do cartaz sindical, intitulado, “Les 8 

heures” (1919), no qual os educandos deveriam interpretar, com base nos conceitos 

estudados: quais as reivindicações foram expressadas no cartaz pelo sindicato; a relação entre 

tempo e trabalho assalariado e as tensões entre a classe trabalhadora e a burguesia capitalista. 

Segue abaixo as suas narrativas didático conceituais sobre o documento citado:  
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Cartaz sindical. Les 8 heures (1919) 

 

 

Aluna X (14 anos): O cartaz traz uma “batalha” entre capitalistas e trabalhadores, onde os 

trabalhadores assalariados disputam por 8:00 hs de trabalho e os capitalistas por um 

aumento de 15:00 hs, pois no século XX, esses assalariados eram explorados, tendo que 

passar horas e horas fazendo o mesmo movimento. Tinha uma pausa de 20 minutos, mas 

quanto mais eles trabalhavam, os capitalistas ganhavam muito lucro, então mudavam o 

relógio para diminuir o tempo de descanso.  

                    Os trabalhadores assalariados desse século estavam lutando por seus 

direitos, o direito de 8 hs de trabalho, mas os capitalistas querem que 15 hs seja um dever. 

Eles conseguiram a aprovação de 8 hs, mas porquê o sindicato estava envolvido, e era mais 

de uma pessoa lutando, “batalhando” por esse direito. 

 

Aluna Y (14 anos): Que tem uns trabalhadores puxando a corda de um lado e os patrões 

puxando do outro lado. Isso quer dizer que esse cartaz foi divulgado depois da lei de 

trabalhar 8 horas por dia, pois antes dessa lei trabalhavam 15 horas com os patrões 

atrasando o relógio. Então, resumindo, que os trabalhadores querem menos horas de 

trabalho e que os patrões querem mais horas de trabalho, pois com isso gerará mais riqueza 

aos patrões. 

                     Antes de tudo, todos, trabalhavam 15 horas e com os patrões atrasando o 

relógio, mas os trabalhadores começaram a desconfiar do relógio. Um trabalhador não 

podia ir reclamar sozinho, pois tinha que ser um grupo que tinha mais força. Então os 

trabalhadores se uniram e fizeram um sindicato para reivindicar os seus direitos. Então a 

política (por conta da união do Sena) criou e aprovou uma lei para trabalhar 8 horas por 

dia, mas mesmo assim os patrões não estavam querendo. Resumindo que, os trabalhadores 

estão tentando manter isso (trabalhar 8 horas por dia) e os patrões não estão aprovando, isso 

acontece até hoje. 
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Os resultados dessa experiência, observáveis através das narrativas das alunas X e Y, 

ratificam as mesmas conclusões a que cheguei nas intervenções didático históricas analisadas 

no subitem 2.3. Nesse sentido, posso afirmar que o objetivo em promover o desenvolvimento 

de intepretação de fontes, compreensão contextualizada e comunicação – instrumentalizações 

expressas em suas narrativas – foi alcançado pelo ensino de História sob a perspectiva 

conceitual. 

Por consequência, posso concluir que os conceitos, constituindo-se enquanto sínteses 

de pensamento e chave de leitura da realidade, possibilitou que os educandos interpretassem 

as fontes analisadas de forma contextualizada, contribuindo na tradução e historicização das 

informações exteriores que lhes eram apresentadas. Os conceitos apreendidos também se 

demonstraram centrais na construção das narrativas – dimensão da comunicação –, 

organizando os argumentos de forma a respaldar as suas enunciações. 

Portanto, a operacionalização com conceitos no ensino de História, com sujeitos de 

faixa etária dos 13 aos 16 anos, possibilitou o desenvolvimento das instrumentalizações em 

História – cognição histórica – e da competência narrativa. Considerando que a narrativa 

corresponde a manifestação substancial da consciência histórica, posso afirmar então, que o 

trabalho com conceitos no ensino dessa disciplina potencializou o seu desenvolvimento.  
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                                                        CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A investigação aqui empreendida buscou compreender como o uso/construção de 

conceitos no ensino de História – especificamente em turmas do 8º ano – pode potencializar o 

desenvolvimento de instrumentalizações em História, e, consequentemente, da consciência 

histórica dos sujeitos.  

Entendendo os conceitos enquanto fenômenos linguísticos necessários para a 

mediação entre o abstrato e o concreto, enquanto sínteses de pensamentos propensas ao 

estabelecimento de associações, e considerando que todo conceito, por ser formulado em 

decorrência de problemas concretos da realidade, possui uma historicidade cuja característica 

mais evidente são os processos históricos de sua teorização, foi desenvolvida uma proposta de 

ensino e aprendizagem da História utilizando-os como objetos centrais, tendo como 

parâmetros avaliativos os pressupostos da Didática da História – consciência histórica e 

competência narrativa.  

Nesse sentido, duas experiências didático históricas foram desenvolvidas em turmas 

do 8º ano de duas escolas. A primeira envolveu o estudo das formulações teóricas das teses 

raciais do século XIX; e a segunda, o estudo dos conceitos de trabalho e modo de produção 

no contexto da acumulação primitiva de capital e da Revolução Industrial inglesa, entre os 

séculos XVIII e XIX.  

O objeto de análise destas experiências foram as narrativas produzidas pelos 

educandos. Buscou-se compreender como os conceitos propostos nas intervenções foram 

operacionalizados nas composições narrativas dos estudantes, avaliando-as a partir das 

dimensões da instrumentalização em História – interpretação de fontes; compreensão 

contextualizada e comunicação – que asseguram o desenvolvimento do pensamento histórico, 

ou da consciência histórica dos sujeitos.  

Os resultados da análise convergiram com a hipótese suscitada. Os conceitos 

trabalhados foram centrais na organização das narrativas dos educandos que expressaram as 

capacidades de interpretação contextualizada – tanto das fontes interpretadas como dos 

conceitos estudados – e comunicação sistematizada, apresentando argumentos coerentes ao 

tema e ao período estudado. Sendo a narrativa a expressão substancial das operações mentais 

com que significamos os fenômenos no tempo – consciência histórica –, posso afirmar que a 

apreensão conceitual proporcionada pelo ensino de História potencializa essas operações da 

consciência histórica.  
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