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“NINGUÉM MAIS ESCREVE CARTA”: EMPATIA HISTÓRICA ENTRE 

ESTUDANTES DO 3° ANO DO ENSINO MÉDIO 

 

Lucas Carvalho Santa Barbara 

Me. Valter Guimarães Soares (Orientador) 

 

RESUMO: Como uma resposta às carências de orientação de seu autor, carências referentes às 

concepções e saberes necessários ao se tornar professor de História, esse trabalho é fruto de 

uma trajetória acadêmica de constante problematização. Essa pesquisa, filiada à Didática da 

História e à Educação Histórica, teve como objetivo investigar a capacidade de realização da 

empatia histórica entre estudantes de uma turma de 3° ano do Ensino Médio de uma escola 

pública estadual da cidade de Feira de Santana. O processo investigativo se conjugou com o 

processo de ensino-aprendizagem, pois se desenvolveu durante o Estágio Curricular 

Obrigatório III. A partir da leitura e análise de duas cartas enviadas por trabalhadores ao então 

Presidente Getúlio Vargas entre 1938 e 1939, nas quais pediam algum tipo de auxílio ou ajuda, 

os estudantes responderam a um questionário com 16 questões criadas para colher nas suas 

ideias demonstrações de empatia histórica. Essas respostas, tomadas enquanto narrativas 

históricas, embora fragmentadas, foram analisadas seguindo os pressupostos da Grounded 

Theory (Teoria Fundamentada), a partir da qual foram categorizadas em níveis e categorias 

analíticas segundo o grau de progressão das ideias apresentadas. Verificou-se na categorização 

a presença de quatro níveis (Nível 1 – Lógica situacional, Nível 2 – Contexto deficitário; Nível 

3 – Empatia histórica restrita e Nível 4 – Empatia histórica contextualizada), dentre os quais os 

dois primeiros concentrou a maioria dos estudantes, revelando um estado de ideias em empatia 

histórica bastante deficitário. 

PALAVRAS-CHAVE: Didática da História; Educação Histórica; Estudantes do Ensino Médio; 

narrativa histórica; empatia histórica. 

 

Este trabalho surgiu como atitude muito antes de surgir como ideia. É fruto da tomada 

de consciência de que seu autor estava fazendo um curso de licenciatura e assim se deveria 

portar e comportar durante a carreira acadêmica e na perspectivação de seu futuro. Essa tomada 
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de consciência deveu-se, sobretudo, à nossa participação duradoura e frutífera no Subprojeto 

História do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), ao qual devemos 

muitas de nossas convicções acerca do ensino de História. Do PIBID às disciplinas, destas às 

práticas de estágio, e de todos à pesquisa, essas convicções se integraram à maioria dos âmbitos 

de nossa vida acadêmica e, cremos, persistirá em nossa vida profissional. 

A atitude mencionada diz respeito à promoção de um ensino de História que tenha como 

objetivo a aprendizagem histórica, na qual o estudante assume a centralidade. Porém, a 

aprendizagem está imediatamente vinculada ao ensino (assim como na expressão ensino-

aprendizagem, tão utilizada), por isso entendemos que os protagonismos dos sujeitos desse 

processo – professores e estudantes – não podem ser desvinculados, embora, sem dúvida, sejam 

e assumam funções diferentes. Essa atitude serviu de base e pano de fundo para as atividades 

desenvolvidas no PIBID e para as regências durante os estágios supervisionados. O ensaio 

preparatório realizado durante o Estágio Curricular Obrigatório II, no qual problematizamos a 

utilização da aula expositiva para a capacitação em História, especialmente para as turmas de 

6° ano, serviu de parâmetro àquilo realizado durante o Estágio Curricular Obrigatório III, do 

qual surgiu a pesquisa cujos resultados ora apresentamos. Não queremos dizer, contudo, que 

havia um projeto desde o Estágio II, mas que aquela disciplina contribuiu para o que foi 

desenvolvido na seguinte. 

Tendo encarado o desafio de trabalhar e refletir sobre a aula expositiva, assumimos a 

posição de que esta técnica de ensino pode por obstáculos à aprendizagem histórica, e que por 

isso deveria ser usada apenas de modo introdutório e em quantidade resumida. Essa postura se 

deve muito à defesa da aula-oficina promovida no interior do Subprojeto História do PIBID-

UEFS. E daquela maneira agimos em Estágio III. Tendo a disciplina uma proposta de estágio 

na modalidade de Plano de Pesquisa e Ensino (PPE), deveríamos formular um tema e um 

problema de pesquisa que serviria de fio condutor ao planejamento e execução das atividades 

durante a regência. Considerando que assumiríamos uma turma de 3° ano do Ensino Médio1, 

cujo conteúdo principal seria Era Vargas (sobre o qual se tem acesso com certa facilidade à 

documentação histórica), decidimos antes de tudo utilizar documentos históricos em sala de 

aula, e só posteriormente conjugamos essa proposta metodológica com a proposta teórica de 

investigar a empatia histórica dos estudantes. 

Assim, nosso tema de pesquisa foi a promoção da empatia histórica a partir da utilização 

investigativa de documentos históricos no ensino de História. E nosso problema, o seguinte: 

                                                           
1 O estágio foi realizado em um colégio público estadual da cidade de Feira de Santana. 



5 

 

como a utilização de documentos históricos no ensino de História escolar pode contribuir para 

a efetivação da aprendizagem histórica? 

No decorrer do Estágio percebermos que as evidências – que em parte são formadas a 

partir dos documentos históricos – indiscutivelmente oferecem a base para uma compreensão 

empática dos sujeitos do passado. Assim, mudamos o foco dado inicialmente ao papel da 

documentação, direcionando essa investigação para a realização da empatia histórica entre os 

estudantes. Esse novo foco, acreditamos, torna-se ainda mais profícuo ao se considerar que os 

sujeitos da pesquisa, 24 estudantes de uma única turma, estavam cursando o último ano do 

Ensino Médio, portanto, saindo da escola e da Educação Básica. 

Espera-se comumente que jovens cursando o seu último ano escolar apresentem um grau 

elevado de conhecimento histórico. Talvez com menor frequência, devido ao que se costuma 

chamar de modelo tradicional de ensino de História, espera-se que estes mesmos jovens tenham 

desenvolvido a habilidade de compreender e explicar o passado de modo historicamente mais 

complexo e – porque não dizer? – mais completo. São essas esperanças ou expectativas que 

esta pesquisa põe à prova. Qual o nível de compreensão histórica de estudantes de uma turma 

do 3° ano do Ensino Médio? Como se apresenta sua habilidade de explicar um fato do passado 

historicamente? Como se apresenta, enfim, o estado de suas ideias com respeito à empatia 

histórica? 

A partir dessa problemática e da análise efetuada podemos apresentar e justificar a 

organização desse trabalho. No próximo tópico, apresentaremos alguns dos caminhos teóricos 

pelos quais trilhamos nessa pesquisa, localizada na área da Educação Histórica, mas em diálogo 

com a Didática da História, dos quais partimos para explicitar o conceito de empatia histórica 

com o qual operamos. No quarto tópico, explicitamos quais justificativas teóricas embasam a 

centralidade que as narrativas históricas dos estudantes possuem nessa pesquisa. Os caminhos 

metodológicos, por sua vez, seguirão no tópico seguinte, no qual explicitamos as 

especificidades dessa pesquisa no que tange a sua metodologia, apresentando o planejamento 

das sequências didático-históricas, o processo de produção de dados e, por fim, os 

procedimentos de análise. Esta análise será apresentada no sexto tópico do trabalho, assim como 

as interpretações e inferências que pudemos elaborar a partir dela. Por último, nas considerações 

finais, parciais e provisórias, avaliaremos nosso trajeto, concatenando as considerações mais 

importantes feitas durante o caminhar, apontando quais horizontes vislumbramos. Desse modo, 

esperamos deixar veredas mais visíveis e confortáveis para outros andarilhos, de modo a que 

promovamos encontros frutíferos para o desenvolvimento de um ensino de História pautado na 
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especificidade de sua área de conhecimento, assim como para o desenvolvimento do 

pensamento histórico dos jovens. 

 

DIDÁTICA DA HISTÓRIA E EDUCAÇÃO HISTÓRICA 

 

Esta pesquisa se encontra na área da Educação Histórica, mas irrompe no ponto mesmo 

do diálogo com a Didática da História. Partindo do centro dessa encruzilhada, tivemos acesso 

a um complexo sistema de interligações que permite àqueles dois caminhos se encontrarem 

com outros, como o da pesquisa histórica, o da historiografia e o da Teoria da História. 

O ponto de intersecção se localiza na caracterização da consciência histórica enquanto 

um “fenômeno do mundo vital, ou seja, como uma forma de consciência humana que está 

relacionada imediatamente com a vida humana prática”2, sendo uma estrutura mental inata a 

todos os seres humanos. Em consonância com Jörn Rüsen, aqui “[...] se entende por consciência 

histórica a suma das operações mentais com as quais os homens interpretam sua experiência da 

evolução temporal de seu mundo e de si mesmos, de forma tal que possam orientar, 

intencionalmente, sua vida prática no tempo”3. 

A Didática da História, definida como uma disciplina científica específica, tem por 

objetivo investigar o aprendizado histórico como “uma das dimensões e manifestações da 

consciência histórica”4 – encarando o aprendizado histórico no contexto escolar, mas também 

para além da escolarização. A Educação Histórica, por sua vez, “estuda as ideias históricas dos 

sujeitos em contextos de escolarização”5. O que as distingue, principalmente, é seu raio de ação. 

Os estudos desenvolvidos na área da Educação Histórica, tendo como foco a 

investigação dos princípios, tipologias e estratégias de aprendizagem histórica, são também 

denominados de investigações em Cognição Histórica. Os pesquisadores dessa área têm como 

pressuposto teórico a própria natureza do conhecimento histórico, a epistemologia da História; 

                                                           
2 RÜSEN, J. Razão histórica: teoria da história: os fundamentos da ciência histórica. Brasília: Universidade de 

Brasília, 2010. p. 56-7, grifo do autor. 
3 Ibidem, p. 57. 
4 RÜSEN, J. “Didática da História: passado, presente e futuro a partir do caso alemão”. In: SCHMIDT, M. A. M. 

S.; BARCA, I.; MARTINS, E. C. R. (Orgs.). Jörn Rüsen e ensino de história. Curitiba: UFPR, 2010. p. 39. 
5 GERMINARI. G. D. Cognição histórica situada: expectativas curriculares e metodologias de ensino. Antíteses, 

Londrina, v. 5, n. 10, p. 741-760, jul./dez. 2012. Disponível em: 

<http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/antiteses/article/viewFile/13325/12649>. Acesso em: 10 mai. 2018. 

p. 743. 
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e como pressuposto metodológico buscam, através de tarefas concretas, analisar as ideias que 

os sujeitos manifestam em e sobre História6. 

Numa sistematização dos estudos desenvolvidos no âmbito da Educação Histórica, 

Geyso Germinari organizou em três núcleos os conjuntos de enfoques que as pesquisas 

assumiram: “a) análises sobre ideias de segunda ordem; b) análises relativas às ideias 

substantivas; c) reflexões sobre o uso do saber histórico”7. Segundo ele: 

As pesquisas sobre ideias de segunda ordem buscam compreender o pensamento 

histórico segundo critérios de qualidade, ancorado nos debates contemporâneos sobre 

a filosofia e teoria da História. Nesse enfoque não interessam as questões relativas à 

quantidade ou simples correção de informações factuais sobre o passado, mas as 

questões relacionadas ao raciocínio e a lógica histórica. A análise de ideias 

substantivas concentra-se em reflexões sobre os conceitos históricos, envolve noções 

gerais (revolução, imigrações...) e noções particulares relativas a contextos 

específicos no tempo e no espaço (exemplo: histórias nacionais, regionais e locais). 

Estas análises também utilizam critérios de qualidade destacando valores e 

motivações associados aos conceitos substantivos da História. As investigações sobre 

o uso do saber histórico analisam questões relativas ao significado e uso da História 

na vida cotidiana.8 

 

Destacadamente, os dois primeiros núcleos são os mais visados pelos pesquisadores da 

Educação Histórica, tendo o terceiro o menor número de pesquisas. Esta desproporção parece 

se explicar pelo enfoque que estes investigadores dão ao ensino escolar de História e seus 

sujeitos. São os pesquisadores que nutrem uma maior identificação com a Didática da História 

que geralmente enveredam pela análise dos usos e significados da História na vida cotidiana. 

Esse aspecto, provavelmente, é um indicativo do distanciamento, apontado por Wilian Barom, 

entre os pesquisadores dessas duas áreas, o que para ele é um prejuízo à produção científica9. 

Não é tão recente assim o postulado teórico-filosófico de que a História, enquanto 

especialidade científica do pensamento histórico, possui uma racionalidade própria. Isso 

implica dizer que para produzir e aprender história é necessário desenvolver uma série de 

competências, habilidades e capacidades especificamente históricas. Estes elementos derivam 

da práxis historiadora e, portanto, são ao mesmo tempo teóricos e práticos. No processo de 

produção do conhecimento histórico entram em ação as chamadas ideias de segunda ordem, 

                                                           
6 BARCA, I. Educação Histórica: uma nova área de investigação. Revista da Faculdade de Letras: História, 

Porto, s. 3, v. 2, p. 13-21, 2001. Disponível em: <http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/2305.pdf>. Acesso 

em: 10 mai. 2018. 
7 GERMINARI, G. D. Educação Histórica: a constituição de um campo de pesquisa. HISTEDBR On-Line, 

Campinas, n. 42, p. 54-70, jun. 2011. Disponível em: 

<https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/histedbr/article/view/8639866/7429>. Acesso em: 10 mai. 

2018. p. 56. 
8 GERMINARI, loc. cit. 
9 BAROM, W. C. P. Os micro campos da Didática d História: a teoria da História de Jörn Rüsen, pesquisas 

acadêmicas e o ensino de história. Revista de Teoria da História, v. 12, n. 2, p. 15-67, dez. 2014. Disponível 

em: <https://www.revistas.ufg.br/teoria/article/view/33419/17695>. Acesso em: 09 mai. 2018. 
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epistemológicas ou meta-históricas. Essas ideias são como uma teoria prévia, distinta daquela 

aplicada na produção historiográfica, que orienta o saber-fazer do pesquisador em História: o 

estabelecimento de um problema histórico e de um recorte temático; o modo como se pesquisa 

em história; a relação com as fontes; a forma de escrita de um texto histórico; o significado do 

conteúdo da História para a vida prática presente, dentre outros. 

A análise das ideias de segunda ordem dos sujeitos se tornou o passo mais decisivo nos 

estudos em Cognição Histórica, pois é a partir delas que se constata se e de que modo os sujeitos 

aprendem em História, sendo estes dados a base para qualquer esforço de desenvolvimento de 

uma cognição histórica situada, o que significa dizer que “a forma pela qual o conhecimento 

necessita ser aprendido pelo aluno deve ter como base a própria racionalidade histórica, e os 

processos cognitivos devem ser os mesmos da própria epistemologia da ciência da História”10. 

Quando se fala em analisar as ideias de segunda ordem quer se dizer que as 

investigações buscam compreender de que modo os sujeitos compreendem a natureza do 

conhecimento histórico; em outras palavras, como eles operam (na maioria das vezes, sem se 

aperceberem) os conceitos de segunda ordem. 

Os conceitos de segunda ordem são uma construção teórica inglesa. Foi Peter Lee, 

expoente da Educação Histórica, que evidenciou sua importância para o desenvolvimento de 

uma cognição histórica situada e para a pesquisa nessa área. Estes conceitos dizem respeito à 

natureza do conhecimento histórico. Não são usados explicitamente na pesquisa histórica e na 

historiografia, mas para a pesquisa histórica e para a historiografia; são, enfim, conceitos 

epistemológicos ou meta-históricos: evidência, explicação, narrativa, causalidade, perspectiva, 

significância. Entretanto, os conceitos de segunda ordem não se dão no vazio. Para formulá-los 

é necessário preenchê-los de algum conteúdo, especificamente histórico. Esses conteúdos são 

os conceitos substantivos. Lee se refere rapidamente a esses dois tipos conceituais: 

Existem conceitos substantivos, como agricultor, impostos, datas, eventos, que são 

muito importantes. Embora a compreensão dos conceitos substantivos seja muito 

importante, em Inglaterra começámos a ter em conta outro tipo de conceitos também, 

os ‘conceitos de segunda ordem’. É este tipo de conceitos, como narrativa, relato, 

explicação, que dá consistência à disciplina. É importante investigar as ideias das 

crianças sobre estes conceitos, pois se tiverem ideias erradas acerca da natureza da 

História elas manter-se-ão se nada se fizer para as contrariar.11 

 

                                                           
10 SCHMIDT, M. A. M. S. Cognição histórica situada: que aprendizagem histórica é esta? In: SIMPÓSIO 

NACIONAL DE HISTÓRIA, 25, 2009, Fortaleza. Anais do XXV Simpósio Nacional de História – História e 

Ética. Fortaleza: ANPUH, 2009. Disponível em: <http://anais.anpuh.org/wp-

content/uploads/mp/pdf/ANPUH.S25.0659.pdf >. Acesso em: 15 mai. 2018. p. 3. 
11 LEE, P. Progressão da compreensão dos alunos em História. In: BARCA, Isabel (Org.) Perspectivas em 

Educação Histórica: Actas das Primeiras Jornadas Internacionais de Educação Histórica. Braga: UMINHO, 

2001. p. 15. 
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Tendo em vista essas definições, pomos foco nas ideias de segunda ordem dos 

estudantes aqui pesquisados a partir do conteúdo substantivo Era Vargas, de modo a analisar 

em suas ideias como eles praticam um conceito de segunda ordem dos mais complexos: a 

empatia histórica. 

 

EMPATIA HISTÓRICA 

 

Não há uma definição única do que seja empatia histórica, embora por vezes sejam sutis 

as diferenças entre as diversas definições propostas. Kaya Yalmaz12 constatou esse fato numa 

investigação bibliográfica por meio da qual mapeou a literatura acadêmica sobre esse conceito. 

As diferenças começam com relação ao próprio termo, às vezes assimilando a empatia histórica 

com a imaginação histórica – como no caso da própria autora – ou com o que chamam de 

pespective taking (numa tradução livre, tomada de perspectiva). Outras vezes a questão é de 

abrangência: enquanto alguns autores pensam que a empatia é o ato de explicar as ações com 

base no conhecimento das ideias, valores e crenças dos sujeitos históricos, outros defendem que 

ela implica compreender também essas ideias, valores e crenças. 

Para Yalmaz, mais do que continuar refinando a definição, é preciso tentar chegar a um 

acordo a respeito das implicações conceituais do termo, de modo a definir mais claramente os 

componentes da empatia histórica. 

Neste trabalho utilizaremos a conceituação mais conhecida no Brasil, formulada por 

Peter Lee. Pensando a empatia histórica no contexto da escola, Lee afirma: 

Por forma a compreender acções e práticas sociais os alunos devem ser capazes de 

considerar (não necessariamente aceitar ou partilhar) as ligações entre intenções, 

circunstâncias e acções. Não se trata somente dos alunos saberem que os agentes ou 

grupos históricos tinham uma determinada perspectiva acerca do seu mundo; eles 

devem ser capazes de ver como é que essa perspectiva terá afectado determinadas 

acções em circunstâncias específicas.13 

 

Essa ligação entre situação, ação, crenças, valores, ideias e circunstância impõe o uso 

da evidência histórica, assim como a mobilização da imaginação histórica, pois ambas, 

enquanto outros conceitos de segunda ordem, possuem íntima relação com a empatia histórica. 

Evidência não se confunde com as fontes primárias e secundárias, embora seja constituída a 

                                                           
12 YALMAZ, K. Historical empathy and its implications for classroom practices in schools. The History 

Teacher, v. 40, n. 3, p. 331-37, mai. 2007. Disponível em: 

<https://www.researchgate.net/publication/215643395_Historical_Empathy_and_Its_Implications_for_Classro

om_Practices_in_Schools>. Acesso em: 16 mai. 2018. 
13 LEE, P. “‘Nós fabricamos carros e eles tinham que andar a pé’: compreensão das pessoas do passado”. In: 

BARCA, I. (Org.). Educação histórica e Museus: Actas das Segundas Jornadas Internacionais de Educação 

Histórica. Braga: Lusografe, 2003. p. 20. 
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partir delas. De acordo com Rosalyn Asbhy, “A Evidência Histórica situa-se entre o que o 

passado deixou para trás (as fontes dos historiadores) e o que reivindicamos do passado 

(narrativas ou interpretações históricas)”14. Dizendo de um modo que talvez ainda assuste 

alguns historiadores, a evidência é produzida pelo próprio historiador a partir das perguntas que 

ele faz ao que lhe resta do passado no presente, chame isso de documentos, fontes ou provas. 

A imaginação histórica, por sua vez, foi definida por Robin G. Collingwood como 

imaginação a priori, no sentido de necessária. Rejeitando um critério de verdade histórica 

baseado na autoridade das fontes e na existência de dados (fatos históricos), o autor afirma que 

estes não existem exteriormente, mas são criados pelo historiador a partir de sua imaginação 

histórica. Segundo ele: “a imagem que o historiador elabora acerca do passado é um produto da 

sua imaginação a priori, tendo de justificar as fontes usadas na sua construção. Estas fontes só 

merecem crédito na medida em que são assim justificadas”15. Imaginar historicamente é 

construir um quadro histórico: 

Livre da sua dependência em relação aos pontos fixos fornecidos do exterior, o quadro 

que o historiador dá do passado é assim, em todos os pormenores, um quadro 

imaginário, sendo a sua necessidade, em todos os pontos, a necessidade da imaginação 

a priori. O que passa a fazer parte desse quadro, seja o que for, não é aceite 

passivamente pela imaginação do historiador, mas exigido activamente por ela.16 

 

Mas a construção desse quadro imaginário, em História, segundo Collingwood, deve 

obedecer a três regras de método: 1) situar-se num espaço-tempo; 2) ser coerente consigo 

mesma, ou seja, manter relação com o mundo histórico ao qual pertence; 3) estar relacionada 

com as provas. 

Segundo Lee, que diminui a radicalidade hermenêutica presente em Collingwood, a 

evidência fornece a premissa para a imaginação, que na História assume relações complexas 

com a empatia e a compreensão históricas. Ele afirma que “a empatia é uma parte (e uma 

condição necessária para) a compreensão histórica e que a imaginação como suposição se 

constitui como um critério para a dita compreensão”17. 

Na definição proposta por Lee, identifica-se que a empatia histórica possui duas 

dimensões: a da disposição e a da realização, sendo a primeira condição da segunda. A 

                                                           
14 ASHBY, R. Children’s ideas on evidence. Comunicação apresentada no Congresso dos Professores de 

História. Porto: Universidade Portucalense, 2001 apud SIMÃO, A. C. G. Repensando a evidência histórica na 

construção do conhecimento histórico. Diálogos, Maringá, v. 19, n. 1, p. 181-198, jan./abr. 2015. Disponível 

em: <http://www.redalyc.org/pdf/3055/305538472009.pdf>. Acesso em: 16 mai. 2018. p. 188. 
15 COLLINGWOOD, G. R. A ideia de História. 5. ed. Portugal: Editorial Presença, 1981. p. 302. 
16 COLLINGWOOD, loc. cit. 
17 LEE, P. La imaginación histórica. Memoria y Sociedad, v. 8, n. 17, p. 87-112, jun./dez. 2004. Disponível em: 

<http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/memoysociedad/article/view/7879/6265>. Acesso em: 23 mai. 

2018. p. 91-2, tradução nossa. 



11 

 

disposição trata-se do fato de que para que a empatia histórica se realize é necessário que os 

estudantes estejam dispostos a tratar as pessoas do passado honestamente, como seres humanos 

com direito ao mesmo respeito exigido para nós do presente, reconhecendo os motivos que 

moveram suas ações. Enquanto realização, a empatia histórica é definida como algo que ocorre 

quando conectamos as ações do agente histórico com o conhecimento que temos do que ele 

pensou, de quais foram seus objetivos e seu entendimento sobre a situação na qual se 

encontrava.18 Heleno Rosário propõe um argumento teoricamente produtivo acerca da natureza 

da diferença entre as duas dimensões da empatia histórica. Segundo ele, 

Tomando como base a Teoria da História de Jörn Rüsen, parece plausível afirmar que 

a disposição de se relacionar com um determinado passado provém das carências de 

orientação da vida prática dos sujeitos, enquanto que a realização é um produto do 

processo cognitivo histórico desenvolvido pelos sujeitos.19 

 

Dado o uso de senso comum e o uso psicológico do termo empatia, uma distinção com 

relação ao seu emprego pelo pensamento histórico se impõe. Enquanto nos dois primeiros casos 

empatia envolve necessariamente a partilha ou o desejo de partilha dos sentimentos alheios, a 

empatia histórica, justamente por se referir aos sujeitos do passado, não comporta a partilha de 

sentimentos, principalmente por que ela é historicamente impossível: “[...] a nossa compreensão 

histórica vem da forma como sabemos como é que as pessoas viram as coisas, sabendo o que 

tentaram fazer, sabendo que sentiram os sentimentos apropriados aquela situação, sem nós 

próprios as sentirmos”20. Empatia histórica, portanto, não é simpatia, embora não a exclua. Não 

podemos compartilhar os sentimentos dos sujeitos do passado, mas levá-los em consideração 

em nossa compreensão histórica, articulando-os com as circunstâncias, intenções e ações.21 

Tanto a Educação Histórica quanto a Didática da História postulam e demonstram por 

meio de pesquisas que o conhecimento prévio ou as ideias de senso comum dos estudantes não 

devem ser ignorados pelo ensino de História, pois elas condicionam sua aprendizagem histórica. 

Isso pode ser atribuído a outro postulado, dessa vez derivado dos desenvolvimentos 

relativamente recentes da Teoria da História, segundo o qual a consciência histórica se enraíza 

na vida cotidiana. De acordo com Rüsen, “São as situações genéricas e elementares da vida 

                                                           
18 LEE, 2003, p. 20-21. 
19 ROSÁRIO, H. B. Por uma vida sem treta: experiência social de jovens alunos de periferia urbana, didática da 

história e empatia histórica. Dissertação (Mestrado em Educação). Curitiba: UFPR, 2009. p. 21. 
20 LEE, 2003, p. 21. 
21 Heleno Rosário aprofundou este aspecto sustentado pelas inferências conceituais de Ivo Matozzi e Ozro Luke 

Davis Jr., levando em consideração, nas análises, como os sentimentos dos sujeitos do presente interferem na 

sua compreensão dos sujeitos do passado, suas intenções, circunstâncias e ações, pois “a reação emocional dos 

sujeitos do presente em relação ao passado não é necessariamente um empecilho para o pensamento histórico”, 

mas pode ser um elemento constituinte da empatia histórica. ROSÁRIO, 2009, p. 23. 
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prática dos homens (experiências e interpretações do tempo) que constituem o que conhecemos 

como consciência histórica”22. 

Nesta mesma direção, Luis Fernando Cerri defende que “O aprendizado [...] é um ato 

de colocar saberes novos em relação com saberes anteriores, já que viver implica alguma forma 

de aprendizado sobre alguma forma de história (no sentido de tempo significado) [...]”23. Peter 

Lee24, por sua vez, destacou como o primeiro e principal princípio do projeto How people learn 

o fato de que os estudantes levam consigo para a escola ideias baseadas na sua própria 

experiência de como o mundo funciona. No que tange ao ensino-aprendizagem, Lee afirma que 

devido ao caráter contra-intuitivo da História, as ideias de senso comum (como a ideia de um 

passado fixo ou a concepção do que seja verdade) podem dificultar o entendimento das 

características básicas do fazer História25. Embora haja essa possibilidade negativa, é dessas 

ideias derivadas da vivência que deve partir o ensino dessa disciplina. Segundo Isabel Barca e 

Marília Gago: 

Compreender os processos cognitivos dos sujeitos ao pensarem em História, examinar 

as relações entre as ideias tácitas (ideias que os alunos constroem a partir de vivências) 

e os conceitos históricos, explorar a compreensão dos alunos quanto aos conceitos 

históricos quer de natureza substantiva quer de natureza epistemológica (por exemplo, 

interpretação de fontes) têm sido objectivos centrais da pesquisa no campo da 

cognição histórica.26 

 

Ainda de acordo com as autoras, numa afirmação que se liga diretamente ao objeto dessa 

pesquisa: 

[...] os conceitos históricos são compreendidos pela sua relação com os conceitos da 

realidade humana e social que o sujeito experiencia. Quando o aluno procura 

explicações para uma situação do passado à luz da sua própria experiência, mesmo 

sem apreciar as diferenças entre as suas crenças e valores e as de outra sociedade, 

revela já um esforço de compreensão histórica.27 

 

Em sua pesquisa, partindo das contribuições conceituais de François Dubet e Edward P. 

Thompson, Rosário destacou que a experiência social dos sujeitos – nesse caso, a experiência 

social do sofrimento de jovens periféricos – interferiu significativamente na sua compreensão 

das ações dos sujeitos do passado, que se dava através daquela experiência, que por sua vez se 

                                                           
22 RÜSEN. Razão histórica..., 2010. p. 54. 
23 CERRI, L. F. Ensino de história e consciência histórica: implicações didáticas de uma discussão 

contemporânea. Rio de Janeiro: FGV, 2001. p. 69. 
24 LEE, P. “Putting principles into practice: understanding History”. In: How students learn: History, 

Matematics, and Science in the classroom. Washington, D.C.: The National Academies Press, 2005. p. 31-78. 
25 “Algumas das assunções a partir das quais os historiadores fundamentam o seu trabalho vão contra a 

compreensão tácita quotidiana que os alunos utilizam no seu dia-a-dia. Neste sentido, a história é contra-

intuitiva”. LEE, 2003, p. 22. 
26 BARCA, I.; GAGO, M. Aprender a pensar em História: um estudo com alunos do 6° ano de escolaridade. 

Revista Portuguesa de Educação, n. 14, vol. 1, p. 239-61, 2001. p. 242. Disponível em: 

<http://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/563/1/14IsabelBarca.pdf>. Acesso em: 12 mai. 2018. 
27 BARCA; GAGO, 2001, p. 241. 
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constituía como parte da empatia histórica daqueles jovens28. Isso só se pode aceitar 

teoricamente se se admitir, como faz Rosário – a partir da noção de uma “prática controlada do 

anacronismo”29, de Nicole Loraux –, que o pensamento anacrônico é o primeiro nível da 

empatia histórica30. O autor considera que os jovens desenvolveram “[...] uma empatia histórica 

‘vista de baixo’, a partir da relação estabelecida na experiência, e não apenas pelo 

reconhecimento da intencionalidade de ações de ‘homens históricos’”31. 

Oldimar Cardoso32 – cujo trabalho difere teórica e metodologicamente, assim como no 

enfoque da pesquisa, com relação aos demais trabalhos que envolvem empatia histórica33 – 

também reforça empiricamente o papel da posição que o sujeito do presente ocupa ao olhar para 

os sujeitos do passado. Analisando algumas falas de estudantes que descreviam ações de 

sujeitos do passado, Cardoso notou que estudantes brancos de escola privada se referiam às 

ações de senhores de engenho na segunda pessoa. 

Em vez de utilizar a terceira pessoa, dizendo, por exemplo, “O senhor de engenho só 

podia dar o caldo de cana para os escravos em que ele confiava”, os alunos diziam na 

segunda pessoa: “Você só podia dar o caldo de cana para os escravos em que você 

confiava”. É interessante observar que, em todas as aulas observadas, os alunos jamais 

usaram a primeira pessoa, o que seria comum numa atividade de simulação. Eles 

nunca disseram uma frase como: “Eu só podia dar o caldo de cana para os escravos 

em que eu confiava”. Também é importante ressaltar que, caso usassem uma primeira 

pessoa artificial, representando uma encarnação do personagem senhor de engenho, 

os alunos deveriam conjugar o verbo no presente, dizendo: “Eu só posso dar o caldo 

de cana para os escravos em que eu confio”. Isso chamou a atenção deste pesquisador 

porque o uso da segunda pessoa demonstraria não uma identificação artificial restrita 

à sequência de atividades propostas pelo professor, mas talvez uma identificação de 

                                                           
28 ROSÁRIO, 2009, p. 56 et seq. 
29 Embora, como historiadora da Antiguidade, Loraux se refira à prática historiadora e não ao ensino de História, 

e unicamente através do exemplo da Grécia Antiga ligada ao presente por meio da noção de democracia, essa 

autora defende uma prática controlada do anacronismo em dois sentidos: colocando questões aos materiais do 

passado que os sujeitos daquele tempo não se fizeram, não formularam, nem recortaram como tal; assim como 

a atenção aos elementos historicamente repetitivos no presente que remeta ou derive do passado. LORAUX, N. 

“Elogio do anacronismo”. In: NOVAES, A. (Org.). Tempo e história. São Paulo: Companhia das Letras; 

Secretaria Municipal da Cultura, 1992. p. 57-70. 
30 ROSÁRIO, 2009, p. 24-5. 
31 Ibidem, p. 61. As consequências desse deslocamento conceitual podem ser muito grandes ou até mesmo 

incompatíveis com a definição de empatia histórica de Lee, se a tomarmos de modo estrito. Infelizmente, não 

podemos aprofundar esse aspecto nos limites desse trabalho, figurando aqui apenas com a intenção de 

demonstrar as potencialidades dos alargamentos conceituais em torno da empatia histórica para a pesquisa 

empírica. 
32 CARDOSO, O. P. A Didática da História e o slogan da formação de cidadãos. Tese (Doutorado em 

Educação), São Paulo: Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, 2007. 
33 A pesquisa de Cardoso investigou as representações que professores tem do que ele chamou de “slogan da 

formação de cidadãos”. A empatia histórica entrou em sua pesquisa, por considerar que na tradição histórica 

aprender a pensar empaticamente é importante ao exercício da cidadania, além de que ela era um dos 

conteúdos ensinados pelos professores de História estudados. Cardoso usa ainda um outro conceito de empatia 

histórica, proveniente do alemão Frank Baring, para quem ela significa “a capacidade de compreender os 

motivos das ações realizadas em outros momentos históricos e de compreender a produção de alternativas de 

ação típicas desses contextos”. BARING, F. “Empathie”. In: MAYER, U. et alii (Orgs.) Wörterbuch 

Geschichtsdidaktik. Schwalbach: Wochenschau, 2006, p. 45 apud CARDOSO, 2007, p. 136. 
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fato. Ao usar a segunda pessoa e os verbos no passado, os alunos estariam se 

transportando coletivamente para essa época.34 

 

A partir de uma colocação do professor que promoveu a atividade, Cardoso inferiu que 

os estudantes se identificaram com os senhores de engenho devido à condição de superioridade 

socioeconômica que compartilhavam, embora cada um em seu tempo. Por outro lado, centrando 

o foco sobre os professores, Cardoso constatou que nas representações dos docentes estudados 

o criticismo aparece como algo dirigido ao outro mais que a si. Essa concepção de criticismo 

dificulta a empatia por pensamentos contemporâneos divergentes (como o stalinismo e o 

nazismo). A incapacidade de estabelecer uma relação histórica empática com esses 

pensamentos faz com que os professores dificultem ou inviabilizem o desenvolvimento dessa 

relação por parte dos estudantes35. 

O próprio Peter Lee36, quando estabelece níveis de progressão de ideias em empatia 

histórica a partir dos estudantes pesquisados no Projeto Chata (Concepts of History and 

Teaching Approaches 7-14), argumenta que seu modelo de progressão é sobre as ideias das 

crianças como elas se apresentam no presente, no seu contexto escolar e em seu ambiente 

cultural, portanto não é um modelo de validade universal. Isso deixa claro três elementos: 

primeiro, o contexto dos sujeitos condiciona suas ideias em empatia história; segundo, o modelo 

inglês não pode ser aplicado como padrão para outros países, nem mesmo para locais diferentes 

dentro da mesma Inglaterra – embora possa ser utilizado como referência, como acontece nessa 

pesquisa; terceiro, é imprescindível que nos diferentes contextos se façam pesquisas acerca das 

ideias históricas dos estudantes. É com base nestes três elementos que justificamos a realização 

dessa pesquisa e sua relevância. 

 

NARRATIVA HISTÓRICA E COMPETÊNCIA NARRATIVA 

 

Neste trabalho há uma centralidade sobre a análise das narrativas produzidas por 

estudantes, pois é a partir delas que pudemos identificar suas noções de empatia histórica. Isto 

se justifica por meio da nossa filiação às asserções teóricas de Jörn Rüsen, com respeito ao 

caráter narrativo da história. Rüsen37 afirma que, por princípio, a forma da “história” é a 

narrativa e é à lógica narrativa que o pensamento histórico obedece, constituindo-se, pois, o seu 

                                                           
34 CARDOSO, 2007, p. 149, grifos do autor. 
35 CARDOSO, 2007, p. 152. 
36 LEE, 2003. 
37 RÜSEN. Razão histórica..., 2010. 
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paradigma narrativista38. Em se considerando que nem toda narrativa é histórica, cabe um 

esforço no sentido de conceitua-la, de modo a reforçar o suporte teórico dessa pesquisa 

empírica. 

Rüsen39 postula que a narrativa histórica “é um sistema de operações mentais que define 

o campo da consciência histórica” e ainda “o processo de constituição de sentido da experiência 

do tempo”, “de fazer ou produzir uma trama da experiência temporal tecida de acordo com a 

necessidade da orientação de si no curso do tempo”. Para ele: 

A especificidade da narrativa histórica está em que os acontecimentos articulados 

narrativamente são considerados como tendo ocorrido realmente no passado. Além 

disso, sua coesão interna é concebida como uma representação da evolução temporal 

vinculada à experiência e como significativa para o auto-entendimento e para a 

orientação dos sujeitos narradores. Com ela, os processos temporais atuais da vida 

prática dos narradores podem ser entendidos.40 

 

A peculiaridade da narrativa histórica, portanto, se encontra nas três seguintes 

qualidades e na relação sistemática entre elas: 1) recorrer a lembranças para interpretar as 

experiências do tempo; 2) produzir uma interdependência entre passado, presente e futuro 

concebida como representação de continuidade; e 3) ser um meio para a constituição de 

identidade41. 

Desse modo, a consciência histórica, entendida como “a suma das operações mentais 

com as quais os homens interpretam sua experiência da evolução temporal de seu mundo e de 

si mesmos”42, constitui-se mediante a operação do narrar, através da qual os homens se orientam 

no tempo. Em síntese:  

Mediante a narrativa histórica são formuladas representações da continuidade da 

evolução temporal dos homens e de seu mundo, instituidoras de identidade, por meio 

da memória, e inseridas, como determinação de sentido, no quadro de orientação da 

vida prática humana.43 

 

Todavia, para o teórico alemão, a narrativa histórica não é única, mas se divide em 

quatro tipos funcionais correspondentes aos quatro tipos homônimos de consciência histórica – 

tradicional, exemplar, crítica e genética44. Estabelecida essa tipologia da narrativa histórica, 

Rüsen formulou uma hipótese sobre a sua potencial utilização para o estudo da aprendizagem 

                                                           
38 Não cabe, nos limites desse trabalho, expor toda a discussão que Rüsen faz a respeito do paradigma 

narrativista. Nesse sentido, recomenda-se a consulta do capítulo 4 do primeiro volume da trilogia rüseniana 

sobre a teoria da história. RÜSEN. Razão histórica..., 2010, p. 149 et. seq. 
39 RÜSEN, J. “Narrativa histórica: fundamentos, tipos, razão”. In: SCHMIDT, M. A.; BARCA, I.; MARTINS, 

E. de R. (Orgs.). Jörn Rüsen e o ensino de história. Curitiba: UFPR, 2010. p. 95. 
40 Idem, Razão histórica..., 2010, p. 155. 
41 Idem, “Narrativa histórica...”, 2010. 
42 RÜSEN, Razão histórica..., 2010, p. 57. 
43 Ibidem, p. 67. 
44 Para Rüsen, a relação entre esses tipos não é mecânica e evolutiva, mas flexibilizada no sentido de que um tipo 

não é necessariamente critério ou caminho para o outro. 
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histórica. Diz ele: “Parece-me válido, para futuras diferenciações e investigações empíricas, 

conceituar o desenvolvimento ontogenético da consciência histórica como um processo 

estrutural que possibilita a competência narrativa, numa sequência de quatro tipos [...]”45. Não 

cabe aqui um aprofundamento sobre a adoção desses tipos para a pesquisa do desenvolvimento 

estrutural da consciência histórica – realizado por Rüsen em outro texto46 –, pois nosso objetivo 

é diferente e mais direcionado. Pinçamos a hipótese sobre a possibilidade da competência 

narrativa através do desenvolvimento ontogenético da consciência histórica, aplicando-a à 

cognição histórica situada, na exploração da produção de narrativas históricas por estudantes, 

para a investigação de suas ideias em empatia histórica. 

Mas o que é competência narrativa e qual sua relação com os conceitos abordados 

anteriormente? Para Rüsen, a competência narrativa se constitui na “competência específica e 

essencial da competência histórica”, definindo-se “como a habilidade da consciência humana 

para levar a cabo procedimentos que dão sentido ao passado, fazendo efetiva uma orientação 

temporal na vida prática presente por meio da recordação da realidade passada”47. Dando conta 

da questão anterior, essa competência pertence à consciência histórica e se desenvolve e 

expressa por meio da narrativa histórica, que é a um só tempo forma, conteúdo e função da 

consciência histórica. Por extensão, essa competência se divide em três, conforme os três 

elementos da narrativa e suas três qualidades acima citadas. 

1) Na relação com o conteúdo, ela se apresenta como competência de experiência, 

capacidade de olhar o passado como passado, em diferenciação com o presente. 

2) Na relação com a forma, denomina-se competência de interpretação, habilidade de 

abarcar as três dimensões temporais por meio de uma concepção de totalidade temporal 

significativa. 

3) Finalmente, em sua relação com a função, aparece como competência de orientação, 

capacidade de utilizar a totalidade temporal, e seu conteúdo de experiência, para 

orientar-se na vida prática, guiando-se por meio de noções de mudança temporal, 

articulando e mesclando a identidade com o conhecimento histórico. 

Mas qual o contributo desses construtos teóricos para o ensino e a aprendizagem da 

história, bem como para a pesquisa que os tem como objeto?  Luis Fernando Cerri afirma, na 

perspectiva da Didática da História, que o “valor educativo principal da história é a formação 

                                                           
45 RÜSEN. “Narrativa histórica...”, 2010, p. 106. 
46 RÜSEN, J. “O desenvolvimento da competência narrativa na aprendizagem histórica: uma hipótese 

ontogenética relativa à consciência moral”. In: SCHMIDT, M. A.; BARCA, I.; MARTINS, E. de R. (Orgs.). 

Jörn Rüsen e o ensino de história. Curitiba: UFPR, 2010. 
47 Ibidem, p. 59. 



17 

 

da competência narrativa”48. Nesse sentido, quando investigamos as ideias em empatia histórica 

dos estudantes de uma turma de 3° ano do Ensino Médio a partir de narrativas históricas, 

também estamos explorando sua competência narrativa, embora a ênfase recaia sobre as 

competências de experiência e de interpretação. 

Vimos anteriormente que a disposição empática consiste em reconhecer as pessoas do 

passado como tendo o mesmo direito ao respeito que nós desejamos para nós mesmos, 

identificando os motivos de suas ações. Acreditamos que esse reconhecimento é 

estruturalmente dependente do reconhecimento da autonomia e alteridade do passado em 

relação ao presente. Desse modo, a empatia histórica na sua dimensão de disposição integra e 

depende da competência de experiência. Por outro lado, como a narrativa histórica comporta a 

explicação de algum fenômeno passado, como as ações das pessoas do passado abarcadas pela 

empatia histórica, acreditamos que a realização empática também esteja intimamente ligada às 

competências de experiência e de interpretação, sendo, portanto, essencial à competência de 

orientação. 

Estabelecidos os caminhos teóricos pelos quais percorremos, é necessário demonstrar 

nosso trilhar metodológico. Nesse intento, descrevemos no tópico seguinte como ocorreu o 

desenvolvimento da disciplina de Estágio Curricular Obrigatório III, destacando como foram 

planejadas e executadas as sequências didático-históricas (inclusive a que deu suporte a esse 

trabalho) e como ocorreu a produção dos dados sobre os quais nos debruçamos nesta pesquisa, 

bem como o método utilizado para análise dos mesmos. 

 

ITINERÁRIOS METODOLÓGICOS 

 

Como antecipado na introdução desse trabalho, a disciplina Estágio Curricular 

Obrigatório III transcorreu no modelo de Plano de Pesquisa e Ensino (PPE). Este modelo se 

identifica com os defensores do estágio como pesquisa e se orienta no princípio do aprender 

pela pesquisa. Não podemos defini-lo com precisão, porque não há um padrão de PPE, ficando 

a cargo do professor de Estágio elaborar e aplicar a proposta. Esse foi o caso de nossa disciplina 

e do nosso professor. Cabe, então, demonstrar sucintamente como ocorreu esse PPE. 

Já sabíamos mais ou menos quais seriam os ‘conteúdos’ a serem trabalhados durante a 

regência de estágio quando o professor pediu que formulássemos um problema de pesquisa, o 

qual deveríamos tentar responder durante a mesma regência e, por isso mesmo, ao qual deveria 

                                                           
48 CERRI, 2011, p. 122. 
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estar subordinada a sequência didático-histórica (ver APÊNDICE A), que serviria como 

planejamento às atividades em sala de aula. 

Trabalhamos com dois conteúdos substantivos: a parte final da Primeira República e a 

Era Vargas (1930-1945). Foram planejados um encontro apenas com aula expositiva e três 

aulas-oficina49 com utilização de documentos. As aulas da turma eram geminadas, o que 

significa dizer que as duas aulas semanais ocorriam em sequência no mesmo dia, o que facilitou 

bastante o desenvolvimento das atividades, reduzindo a fragmentação e a consequente 

dispersão. Mesmo dispondo de 100 minutos de aula por dia, o número de aulas efetivamente 

realizadas precisou ser dobrado. Ao invés de quatro aulas geminadas, tivemos nove, sendo um 

encontro para a Primeira República e oito para a Era Vargas. Isso só foi possível graças à 

colaboração da professora da turma, bem como a um planejamento maleável, que comportava 

esse tipo de adequação. 

Como só tivemos um encontro sobre Primeira República, tomamos o recorte da Revolta 

da Chibata e aplicamos uma sequência didático-histórica denominada “CSI Histórico”, na qual 

os estudantes tinham que descobrir, simulando uma investigação inspirada na série de TV 

americana, qual era esse acontecimento histórico, a partir da interpretação de três documentos 

diferentes, nesta ordem: a letra da música Mestre sala dos mares, de João Bosco e Aldir Blanc; 

duas fotografias dos marinheiros levantados durante a Revolta; e a carta que os revoltosos 

enviaram ao Presidente da República expondo suas reivindicações50. 

Os dois primeiros encontros sobre a Era Vargas ocorreram no modelo de aula expositiva 

dialógica, nos quais apresentamos um panorama do contexto sócio-político do período. 

Discutimos o contexto imediatamente anterior à chamada Revolução de 1930; os três períodos 

distintos do Governo Vargas nessa fase (provisório, constitucional e ditatorial) e suas 

características sociais, econômicas e políticas. Isso foi realizado a partir de um esquema escrito 

no quadro branco. 

                                                           
49 Na aula-oficina o estudante atua como protagonista na construção do saber, que abrange seus conhecimentos 

prévios, o conhecimento científico/historiográfico apresentado pelo professor e o conhecimento epistemológico 

alcançado por meio da reflexão no processo de ensino-aprendizagem. Nesse método é necessário que haja um 

planejamento “cirúrgico” das etapas da aula, de modo a promover a instrumentalização previamente 

estabelecida enquanto objetivo. Exige a seleção de tema/conceito com o qual se pretende trabalhar, utilização 

de diferentes mediadores didático-históricos (manuscritos, vídeos, imagens, etc.), e desenvolvimento de 

situações de aprendizagem que culminem na produção de algum material por parte dos estudantes. BARCA, I. 

Aula Oficina: do Projeto à Avaliação. In: Para uma educação de qualidade: Atas da Quarta Jornada de 

Educação Histórica. Braga: Centro de Investigação em Educação (CIED)/Instituto de Educação e Psicologia da 

Universidade do Minho, 2004, p. 131-144. 
50 Sobre essa atividade, apresentamos um trabalho intitulado “CSI Histórico: o processo de construção do 

conhecimento histórico escolar como uma prática investigativa” no IV Encontro Estadual de Ensino de 

História – Anpuh-Ba, realizado no ano de 2017 em Conceição do Coité-Ba. Trabalho não publicado. 
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Esse panorama é indispensável à realização empática, já que ela envolve uma 

“apreciação do contexto histórico e da cronologia na avaliação de eventos passados. Para provar 

empatia, os estudantes devem estar cientes dos principais eventos, personalidades e cultura do 

período em questão”51. 

Nas aulas seguintes voltamos a trabalhar com documentos (fontes primárias e 

secundárias) para tratar da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) de 1943 e da Reforma 

Trabalhista (RT) de 2017. Partimos de uma leitura coletiva e resumo individual de três excertos 

de dois textos historiográficos e um sociológico, cada um tratando, respectivamente, das lutas 

e dos direitos trabalhistas na Primeira República, na Era Vargas e no Brasil atual. Após essa 

primeira atividade os estudantes tiveram que analisar comparativamente os artigos da CLT e da 

RT que tratavam da jornada de trabalho, do imposto ou contribuição sindical e da demissão ou 

dispensa de trabalhadores. A última parte da sequência consistiu em elaborar uma narrativa 

descrevendo o percurso das lutas e direitos trabalhistas desde a Primeira República, passando 

pela Era Vargas e chegando ao Brasil atual, se utilizando das informações obtidas nas atividades 

anteriores.52 

 Foi num terceiro momento que desenvolvemos a sequência didática que serviu de base 

para a coleta dos dados que analisamos nesse trabalho, também com análise de documentação 

(primária), sobre a qual nos aprofundaremos mais à frente. 

O aperfeiçoamento das sequências didáticas, cujo denominador comum foi a utilização 

de documentos, acabou resultando que apenas a última nos parecesse mais adequada à 

sondagem da empatia histórica, estando a primeira centrada na evidência histórica e a segunda 

na relação passado-presente. Era necessário que essas duas características se unissem, o que 

aconteceu no terceiro momento. Cabe ressaltar que, embora logicamente narrado, esse percurso 

foi marcado por um aperfeiçoamento contínuo, e as atividades não apresentaram esses enfoques 

porque assim foi planejado, mas porque ainda estávamos aprendendo a elaborá-las na direção 

da empatia histórica. 

A sequência didático-histórica que produziu os dados dessa pesquisa, intitulada “Cartas 

e Cartadas: História em Documentos”, consistiu na leitura e análise, executadas 

                                                           
51 FOSTER, S. Using historical empathy to excite students about the study of History: can you empathize with 

Neville Chamberlain? The Social Studies, v. 1, n. 90, p. 18-24, 1999. p. 19 apud CARVALHO, A. P. R. 

“Porque o fascismo é como o nazismo na Itália e o Mussolini é um Hitler italiano”: análise das ideias 

históricas de alunos do Ensino Médio da cidade de Guarapuava-PR. Dissertação (Mestrado em História 

Social). Londrina: UEL, 2017. p. 106-7. 
52 Sobre essa sequência didático-histórica apresentaremos o trabalho intitulado “Lutas e direitos trabalhistas no 

Brasil: o que e como pensam estudantes do Ensino Médio numa perspectiva histórica”, no IX Encontro 

Estadual de História – Anpuh-Ba, a ser realizado na Universidade do Estado da Bahia, Campus V, em Santo 

Antônio de Jesus, entre os dias 04 e 07 de setembro de 2018. 
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individualmente pelos estudantes, de duas cartas que dois trabalhadores diferentes enviaram ao 

Presidente Getúlio Vargas durante o período ditatorial do Estado Novo, em 1938 e 1939, 

respectivamente (ver APÊNDICE B). Às cartas foi anexado um pequeno glossário com a 

definição das palavras e termos provavelmente desconhecidos dos estudantes. 

Após ler os dois documentos, os estudantes responderam um questionário aberto (ver 

APÊNDICE C), no qual constavam 16 questões. Estas questões foram cuidadosa e 

especialmente elaboradas com o intuito de estimular a produção e coletar informações sobre as 

ideias em empatia histórica dos estudantes investigados. Cada conjunto de questões deu conta 

de um elemento necessário à empatia histórica, e por isso a lista de questões já foi em si um 

direcionamento à realização empática; não se resumiu, portanto, a um simples e ‘neutro’ 

instrumento de coleta de dados. A questão 9, por exemplo, sugere uma perspectiva de 

interpretação do fenômeno histórico ao questionar, a partir da interpretação das cartas, sobre o 

tipo de relação existente entre os autores e Getúlio Vargas. Outras questões tratavam de 

questionar sobre outros fenômenos do período com relação ao conteúdo da carta. 

A primeira e a segunda questão pediam a identificação dos dados que os documentos 

apresentavam sobre os sujeitos da ação, seus autores e seu destinatário. 

1. Autoria e identificação do autor (nome, gênero, idade, endereço, estado civil, 

classe social, profissão, etc.) 

2. Quem é o destinatário (para quem se escreveu) as cartas? 

 

As questões de 3 a 5 diziam respeito à localização temporal, questionando sobre a data 

de escrita das cartas, em qual período histórico do Brasil foram escritas, e quais elementos nas 

cartas o revelavam. 

3. Quando foram escritas as cartas I e II? 

4. Em qual período da história do Brasil as cartas foram escritas? 

5. Você identifica algo nas cartas que seja característico do período no qual elas 

foram escritas? Se sim, explique citando partes dos textos que justifiquem a sua 

resposta. 

 

As questões 6, 7 e 8 tratavam do elemento da intencionalidade dos autores, questionando 

sobre seus objetivos e argumentos.  

6. As cartas possuem o mesmo objetivo? Com qual objetivo foram escritas as 

cartas I e II? 

7. Qual (quais) argumento(s) utilizado(s) pela autoria da carta I para justificar o 

seu objetivo? 

8. Qual (quais) argumento(s) utilizado(s) pela autoria da carta II para justificar o 

seu objetivo? 

 

As questões de 9 a 13 questionavam sobre a relação entre os documentos e as 

circunstâncias históricas de sua produção, embora a questão 12 diga respeito também à 

intencionalidade.  
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9. Qual a relação que se pode observar, nestas cartas, entre o/a autor(a) e o 

destinatário? E qual sua opinião a respeito dessa relação? 

10. Getúlio Vargas ficou conhecido como o “pai dos pobres”. Algo parecido com 

isso pode ser identificado nas cartas? Explique sua resposta dando sua opinião sobre 

essa questão. 

11. O governo Vargas possuía um discurso de defesa da família, chegando a criar 

projetos de auxílio a famílias numerosas. Existe alguma relação entre o que diz e fez 

o governo Vargas a respeito das famílias e o que diz os autores/as das cartas? Explique 

citando partes dos textos que justifiquem sua resposta. 

12. O que motivava os sujeitos a escrever essas cartas fazendo vários tipos de 

pedidos? E qual sua opinião ou posição sobre esse ato? 

13. Existe alguma relação entre o conteúdo dessas cartas e o que estudamos sobre 

lutas e direitos trabalhistas nas aulas passadas? Se sim, explique citando partes dos 

textos que justifiquem sua resposta. 

 

As três últimas questões relacionavam a ação da escrita das cartas com o tempo presente 

e com os próprios estudantes, procurando incentivar a perspectivação das ideias presentes dos 

estudantes e flagrar alguma tomada de posição destes com relação ao fenômeno do passado. 

14. As cartas permitem estabelecer alguma relação com a sociedade e os sujeitos 

do presente? De que forma? 

15. Nos dias atuais ainda é possível escrever cartas desse tipo? Explique. 

16. Você escreveria uma carta desse tipo? Se sim, qual seria o seu objetivo? 

 

O fato de trabalharmos com as respostas dos estudantes às perguntas em separado impõe 

necessariamente um caráter fragmentário àquilo que aqui tomamos como suas narrativas 

históricas, pois por mais que empreendamos um esforço em analisá-las como um todo, aquela 

fragmentação se coloca como uma limitação estrutural à exposição do pensamento histórico 

dos estudantes. Desse modo, isto se constitui como um limite a este trabalho. 

Outro aspecto que se deve salientar é que, diferentemente da atividade desenvolvida por 

Lee53, na nossa pesquisa não há interferência posterior direta do professor/pesquisador na forma 

oral, o que poderia dirimir dúvidas sobre as respostas dos estudantes, torná-las mais claras ou 

mesmo provocar um maior nível de complexidade da explicação. Mas essa interferência 

aparece aqui de forma mais ou menos indireta, pelo modo como as questões são realizadas e 

pela sua disposição ou ordem na atividade. As questões fazem com que os estudantes atentem 

para elementos que talvez em um questionamento geral e livre passariam despercebidos. Elas 

oferecem, pelo seu direcionamento, a possibilidade de uma explicação histórica mais complexa, 

embora ainda fragmentária. 

Fruto de um imperativo ético, optamos por preservar as identidades dos jovens 

estudantes sujeitos dessa pesquisa, em sua maioria menores de 18 anos. Nesse sentido, cada um 

deles foi nomeado por uma letra do alfabeto. Assim, quando ao longo do texto nos referirmos 

a um estudante individualmente, ele será referido como estudante C ou estudante N, por 

                                                           
53 LEE, 2003. 
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exemplo. Devido ao universo da pesquisa consistir de 24 estudantes, eles foram nomeados de 

A a W. 

Por fim, é necessário registrar que, infelizmente, durante a execução da sequência 

didático-histórica ocorreu uma prática que parece criar raízes entre estudantes de todos os níveis 

de ensino e, nesse caso, se impregna à cultura escolar: o plágio. Foi constatado plágio parcial 

ou total entre cinco dos 24 estudantes que compunham o universo da pesquisa: três estudantes 

do gênero masculino, de um lado, e duas estudantes do gênero feminino, de outro. De modo a 

não inviabilizar a análise dos dados, adotamos o critério de seleção de uma matriz entre as 

atividades plagiadas e exclusão das demais. Assim, do trio apenas a atividade de um deles foi 

analisada, adotando o mesmo procedimento para a dupla54. Com isso, do conjunto inicial de 24 

atividades excluímos três, o que fez com que a análise dos dados fosse realizada com um 

universo de 21 atividades, o que não nos parece um prejuízo significativo para a pesquisa. 

As respostas dos estudantes ao questionário foram analisadas segundo alguns 

pressupostos da Grounded Theory55 (Teoria Fundamentada). Dentre esses pressupostos, o 

principal para esse trabalho é o de construir códigos e categorias de análise a partir dos dados e 

não de hipótese anteriormente concebida. Embora partamos de conceitos teóricos pré-

estabelecidos, como o conceito de empatia histórica, central neste trabalho, acreditamos que a 

Grounded Theory é de grande auxílio à análise, sistematização e categorização dos dados 

obtidos a partir das respostas dos estudantes, sujeitos dessa pesquisa. 

A tarefa de analisar e categorizar as respostas dos estudantes foi um desafio, tendo em 

vista a fragmentação e heterogeneidade entre as respostas dadas pelos mesmos estudantes às 

diferentes questões e entre as respostas dos diferentes estudantes entre si. Dadas as suas 

especificidades, as questões 9 e 12 – sobre a relação dos autores das cartas com Getúlio Vargas 

e sobre a motivação dos primeiros para a escrita das mesmas, respectivamente –, foram as mais 

enfatizadas na categorização das narrativas, pois nelas foi possível flagrar com maior precisão 

a realização empática dos estudantes, embora as repostas às 16 questões tenham sido analisadas 

em conjunto, por vezes sendo decisivas na definição das categorias. 

Inicialmente, tentamos estabelecer a categorização a partir do modelo de progressão 

encontrado por Peter Lee56 entre estudantes ingleses, mas notamos a incongruência que isso 

implicaria com relação ao nosso referencial teórico-metodológico, já que as ideias históricas 

                                                           
54 Dos cinco estudantes que cometeram plágio, A, O e S tiveram suas atividades excluídas da análise, 

permanecendo as atividades de R e T. 
55 CHARMAZ, K. A construção da teoria fundamentada: guia prático para análise qualitativa. Porto Alegre: 

Artmed: 2009. 
56 LEE, 2003. 



23 

 

são experienciais e contextuais, o que significa dizer que cada sujeito se utiliza da sua 

experiência e das referências do seu contexto sociocultural para construir suas próprias ideias 

históricas. Além disso, aproximar as narrativas dos estudantes sujeitos dessa pesquisa com os 

níveis estabelecidos por Lee se mostrou um procedimento por demais mecânico e insatisfatório 

metodologicamente, provocando categorizações a partir de um enquadramento externo às 

próprias narrativas. Como afirma Julia Castro: 

[...] para os investigadores cujos trabalhos seguem de perto os resultados da escola 

inglesa [...] os modelos, apesar do seu caracter provisório, devem estar sempre 

fundamentados nos dados, respondendo a estes e não o contrário; ou seja, os modelos 

devem reflectir as ideias dos alunos, incluindo-as sempre que elas surgem como 

evidência ou excluindo-as quando não são expressas nas ideias daqueles. O 

investigador deve ter noção que estes modelos devem explicitar as ideias dos alunos 

não as suas, embora se possa partir para a investigação com uma proposta de modelo 

a priori (procedimento seguido em alguns dos trabalhos portugueses).57 

 

Peter Lee adverte para a particularidade e provisoriedade de cada modelo quando 

comenta o seu próprio, destacando quatro elementos que podem ser tomados como princípios 

para a consideração de um modelo de progressão de ideias em História: 

É importante compreender o que implica um modelo deste tipo. Primeiro, este modelo 

é uma construção interpretativa, baseado numa leitura da evidência sobre as ideias das 

crianças. É possível construir outras, começando com outros núcleos de ideias. 

Segundo, não se pretende que este modelo estabeleça uma espécie de “patamares” 

onde assentam os níveis, e no qual é suposto que as crianças se movam subindo de 

um grau para o seguinte. Terceiro, o modelo é válido quando se trata do grupo, não 

como um padrão de aprendizagem para um indivíduo. Finalmente, este é um modelo 

sobre as ideias das crianças tal como elas são no presente, no contexto da sua escola 

e do seu ambiente cultural. Seguindo a analogia utilizada por Denis Shemilt, um 

modelo desta natureza é como um conjunto de padrões semelhantes aos das ovelhas 

ao atravessarem a encosta de um monte. Tal como os cães pastor podem mudar os 

trajectos que as ovelhas tomaram, assim ensinar pode mudar a forma como as crianças 

desenvolvem as suas ideias.58 

 

Embora não tenhamos abandonado os níveis de progressão estabelecidos por Lee – e 

nem o podíamos –, apenas os utilizamos como referência no que tange aos elementos 

epistemológicos aos quais se deve dar atenção quando da análise de narrativas ou ideias sobre 

empatia histórica. Nesse sentido, foi de grande relevância para nosso trabalho as considerações 

daquele pesquisador inglês sobre as diferentes explicações que se encontram entre os 

estudantes, baseadas no cotidiano, no presente, em estereótipos, na lógica situacional, nas 

ideias, crenças e valores, no contexto material. 

                                                           
57 CASTRO, J. Perspectivas de alunos do ensino secundário sobre a interculturalidade e o conhecimento 

histórico. Currículo sem Fronteiras, v. 7, n. 1, p. 28-73, jan./jun. 2007. p. 52-3. Disponível em: 

<http://www.curriculosemfronteiras.org/vol7iss1articles/castro.pdf>. Acesso em: 15 mai. 2018. 
58 LEE, 2003, p. 28. 
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Nesse aspecto, a leitura da dissertação de Ana Paula Rodrigues Carvalho59 foi de 

fundamental importância. Seguimos um procedimento de análise e categorização próximo 

àquele executado por ela. Superada a tentativa de categorização mecânica inicial, partimos para 

uma primeira análise e codificação aberta, formando conjuntos com as narrativas dos estudantes 

que apresentavam mais similitudes entre si e organizando-as conforme a complexidade de suas 

ideias. Num segundo momento, revisitamos cada narrativa dentro dos conjuntos para colher os 

elementos que as ligavam entre si de modo a elaborar as categorias analíticas nas quais se 

encaixavam. Para isso foi importante considerar não só a similitude textual, mas as 

características e as semelhanças entre as ideias em empatia histórica apresentadas pelos 

estudantes e seu grau de sofisticação e complexidade. 

No tópico seguinte, apresentamos a análise das respostas ao questionário, bem como as 

categorias analíticas elaboradas e os níveis de progressão das ideias em empatia histórica 

verificados entre os estudantes sujeitos dessa pesquisa. Para cada categoria e nível foram 

fornecidos exemplos das narrativas. Demonstramos também como ficou a distribuição dos 

estudantes entre cada nível de progressão. 

 

IDEIAS EM EMPATIA HISTÓRICA NO 3° ANO DO ENSINO MÉDIO 

 

Antes de tentar compreender qualquer elemento do passado é necessário situar-se nesse 

passado, buscar na lembrança/memória o que dele já se sabe, para daí fazer uma relação com o 

elemento analisado. Nesse sentido, a Questão 5 foi essencial, pois requisitava o cruzamento 

entre os documentos e seu próprio tempo histórico. As respostas a essa questão foram essenciais 

para situar os estudantes nos seus respectivos níveis. Todos os estudantes responderam essa 

questão com maior ou menor complexidade. Alguns chamaram a atenção para “a linguagem” 

e “a moeda” da época, numa localização temporal bastante imprecisa. Outros destacaram a 

citação do nome de Getúlio Vargas ou da denominação Estado Novo. Outros ainda, 

demonstrando uma imagem que formaram sobre a Era Vargas fortemente ligada ao trabalho, 

acharam suficiente apontar que o fato de os autores das cartas falarem ou solicitarem algo 

relacionado ao trabalho é suficiente para identifica-los com aquele período. Nos níveis mais 

elaborados, as respostas chegam a apontar elementos bem específicas do período como a 

referência ao abono familiar ou à Estrada de Ferro Central do Brasil, “uma obra feita naquele 

                                                           
59 CARVALHO, A. P. R. “Porque o fascismo é como o nazismo na Itália e o Mussolini é um Hitler italiano”: 

análise das ideias históricas de alunos do Ensino Médio da cidade de Guarapuava-PR. Dissertação (Mestrado 

em História Social). Londrina: UEL, 2017. 
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período”, como disse a estudante W. Essas respostas geralmente forneceram a base contextual 

para as elaborações subsequentes. 

A evocação do contexto também esteve presente nas questões que relacionavam a 

escrita das cartas com outros fatos, fenômenos ou acontecimentos do período em questão. Isso 

foi realizado por meio das questões 10, 11 e 13. A partir das respostas dos diferentes estudantes, 

pudemos constatar que, em maior ou menor proporção, todos eles estabeleceram alguma relação 

com o contexto, pois foram para isso convocados, embora a fragmentação própria do 

questionário talvez tenha dificultado a formulação de explicações situadas num contexto mais 

completo e elaborado. 

Todos os estudantes identificaram facilmente o período com a Era Vargas, mas apenas 

3 dos 21 (B, J e W, todas do gênero feminino) reconheceram que as cartas foram escritas sob 

um regime ditatorial. E mesmo no caso dessas três estudantes, nenhuma delas utilizou esse 

contexto ditatorial para explicar a relação entre os autores e Vargas nem suas ações, revelando 

um déficit de imaginação histórica. 

No que diz respeito à Questão 9, sobre a relação entre os autores das cartas e Vargas, 

dez dos estudantes verificaram uma relação de respeito; todos eles, ao que nos parece, se 

basearam na linguagem formal das cartas para sustentar seu argumento. Isso pode indicar uma 

noção de evidência bastante restrita. Mas houve variações de complexidade nessa verificação. 

Desde a constatação de um simples e positivo tratamento respeitoso, como no caso de D que 

pontuou uma relação “De extremo respeito”, com a qual concorda; passando pela interpretação 

de G, segundo a qual esse tratamento era uma formalidade necessária que “[...] se deve ao cargo 

do destinatário ser o presidente da República”; até o caso das duas estudantes que explicaram 

o tratamento formal como uma consequência do “discurso do ‘pai dos pobres’ a respeito de 

questões trabalhistas que beneficiariam o povo”, como afirmou U. 

A identificação pessoal com as pessoas do passado é já um esforço de compreensão, 

mas pode estabelecer uma barreira à realização empática, pois geralmente desemboca na 

assimilação das ações ou ideias do passado com as do presente daquele que se identifica. Em 

nossa pesquisa, dois estudantes estabeleceram esse tipo de identificação. Respondendo à 

Questão 13, o estudante N afirmou que “[...] devemos lutar pelos nossos direitos”, numa 

identificação ‘cidadã’ com os agentes do passado. A estudante V, por sua vez, respondendo à 

Questão 12, afirmou que “[...] Na minha opinião eles estão corretos por termos sim o direito de 

dá um futuro melhor para os filhos”. Aqui, há uma identificação material, mas também de 

valores. 
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As questões 14, 15 e 16 podem ser consideradas arriscadas para uma sequência didático-

histórica que visa o desenvolvimento da noção de empatia histórica dos estudantes, mas a sua 

razão de ser, tanto no ensino quanto na pesquisa, está em pôr em aberto as noções presentes dos 

estudantes, a forma como elas interfere na compreensão das ações dos sujeitos do passado, 

podendo servir, assim, para colocá-las em perspectiva, elemento que pode ser essencial para a 

compreensão empática. 

Nenhuma dessas questões, por exemplo, resultou na identificação pessoal dos 

estudantes com os sujeitos do passado (verificada com relação à outras questões). Grande parte 

dos estudantes responderam simplesmente “Não” às questões 15 e 16, o que evidencia a 

constatação de uma ruptura entre seu tempo e o tempo dos sujeitos históricos analisados ou até 

mesmo um distanciamento entre suas ações e as deles.  

Mas também houveram aqueles, embora em menor quantidade, que identificaram 

continuidades ou permanências, encontrando na análise realizada do passado algum critério de 

orientação para seus pensamentos e ações no presente. Esse foi o caso, por exemplo, da 

estudante B que, respondendo sobre a possiblidade de estabelecer alguma relação entre as cartas 

e a sociedade e os sujeitos do presente (Questão 14), afirmou que “Sim, a grande riqueza na 

mão de poucos emquanto os pobres se viram com o que sobra depois dos descontos dos 

impostos”. A identificação dessa suposta permanência parece ter levado a estudante a afirmar 

que escreveria uma carta ao Presidente da República atual (Questão 16) – uma das poucas a 

responder afirmativamente a essa questão –, nos seguintes termos: 

V. Excia., pesso que avalie a situação atual do país, crises econômica e política. Sim 

econômica por mais que o senhor negue sua existência, ela está presente em nosso 

país e bem explícitas. Devido a isto e a diversos outros motivos pesso-lhe que renucie 

à presidência do Brasil. 

 

Por outro lado, essas questões foram importantes para identificar elementos que se 

mostrassem como empecilhos à realização empática, como a noção de progresso, apontada por 

Lee, juntamente com a ideia de que o presente é a referência daquilo que é normal. A questão 

do presentismo já foi tocada mais acima. Quanto à noção de progresso, ela foi encontrada entre 

pelo menos três dos 21 estudantes investigados. Um exemplo é o próprio título desse artigo, 

“Ninguém mais escreve carta”, declaração emblemática da estudante X, que achou suficiente 

responder negativamente à questão 15 por meio do destaque à superação tecnológica de um 

meio de comunicação; assim como a estudante C, que também disse não ser possível mais 

escrever cartas daquele tipo “Pela envolução da tequinologia”. Enfim, por que a sociedade está 

avançada”, como disse a estudante I. Não podemos julgar se essa pequena quantidade é positiva 

no que tange à uma turma de 3° ano do Ensino Médio. Esse número reduzido, por exemplo, 
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pode ter a ver com o fato de que a ação do passado investigada pelos estudantes não se trata de 

uma ação estritamente técnica, mas social e política. Nesse caso, pode ser um indício mais ou 

menos preocupante o aparecimento dessa noção de progresso nas narrativas dos estudantes. 

A análise e codificação das narrativas elaboradas pelos estudantes permitiu a elaboração 

de quatro categorias de análise distribuídas por quatro níveis de progressão das ideias em 

empatia histórica. Os níveis e categorias foram: Nível 1 – Lógica situacional; Nível 2 – 

Contexto deficitário; Nível 3 – Empatia histórica restrita; e Nível 4 – Empatia histórica 

contextualizada. Abaixo, apresentamos os níveis, as categorias e suas características, seguidos 

de exemplos de narrativas60 que formaram cada um deles. 

 

Nível 1 – Lógica situacional 

 

Neste nível as narrativas se caracterizaram por explicações com base na lógica da 

situação na qual se encontravam os sujeitos do passado quando decidiram escrever pedindo 

ajuda ao presidente Getúlio Vargas. A maioria dos estudantes nessa categoria apontou a 

condição material/financeira dos autores das cartas como a motivação para as suas ações, numa 

clara perspectiva particularizante e, de algum modo, determinista. Nesse nível também 

encontramos uma boa quantidade de estudantes que explicaram a ação por meio de cópia ou 

reescrita das informações dos documentos. Aqui também notamos várias assimilações entre 

ações passadas e as ações do presente dos estudantes. 

A estudante B assim explicou a motivação das ações dos sujeitos do passado (Questão 

12): “A difícil vida que eles levavam e pediam uma mínima ajuda para que pudessem viver de 

uma forma um pouco mais digna. Eu acho que essas iniciativas foram boas pois assim o 

presidente ficaria um pouco mais nocivo (sic) da situação”. A estudante D disse que a motivação 

(Questão 12) vinha da “Busca de um futuro melhor para os filhos. Acho a atitude correta, pois 

eles pediam para poder por os filhos na escola, pagar contas, alimento, entre outros”. O 

estudante G (Questão 12), fornece como motivo da ação “A situação de carência vivida. Acho 

válido e um ato honesto”. 

O estudante R acredita que a motivação das ações dos autores das cartas seja (Questão 

12) “Suas dificuldades por causa das suas famílias”. Já a estudante U (Questão 12) apenas 

descreve o motivo como “A necessidade”. 

 

                                                           
60 Optamos por manter a grafia original dos estudantes para que se tenha a noção do quanto os problemas de 

escrita influem sobre suas narrativas e, consequentemente, sobre sua competência narrativa. 
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Nível 2 – Contexto deficitário 

 

As narrativas encontradas neste nível apresentam como característica definidora um 

esforço de reconstrução do contexto histórico da ação dos sujeitos do passado, porém de modo 

deficitário, com várias imprecisões, fruto de confusões ou imaginação livre. Ainda se registra 

algum grau de uma explicação em termos da lógica situacional e numa perspectiva 

particularizante. Este nível, porém, ensaia e lança as bases para a realização empática dos níveis 

de progressão mais complexos. 

Uma resposta que define exemplarmente este nível foi a fornecida pela estudante E 

quando questionada sobre a motivação dos autores das cartas (Questão 12). Para ela foi “A 

relação que existe entre o governo e povo, a liberdade dada ao povo se se submeter ao governo 

em busca de seus direitos. Um ato amigável e gratificante”. Também à Questão 12, o estudante 

H respondeu nos seguintes termos: 

Os baixíssimos salários que dificultavam muito na alimentação, educação e 

vestimentas para toda a família. Minha opinião acerca do tema é que, esses baixos 

salários já eram uma forma do governo obter essa aproximação para beneficiar o seu 

governo, como as famílias recorriam ao governo e o presidente teoricamente 

“ajudava” acabava que durante a eleição obtiam o voto dessas pessoas e continuava 

no poder. 

 

 Esses dois estudantes, obviamente, ignoraram o contexto ditatorial do Estado Novo, 

período no qual as cartas foram enviadas ao presidente Getúlio Vargas. 

A estudante X, respondendo à Questão 9, afirmou que o que existia entre os autores das 

cartas e Vargas era “Uma relação de respeito e admiração, o presidente era até mesmo chamado 

de pai dos pobres, ele ajudava os que precisava”. A estudante J deu uma resposta nesse mesmo 

sentido à Questão 12: 

Vargas dava muito amparo as famílias de classe baixa, então sempre que acontecia de 

uma família passar necessidade, escreviam para Vargas pedindo ajuda. No momento 

de desespero somos capazes de fazer qualquer coisa, ainda mais na carta II onde o pai 

mal pode sustentar seus filhos, então mandar uma carta para o presidente era o 

“mínimo” que aquele pai de família podia fazer. 

 

Esta estudante recorreu a algo como a natureza humana para explicar a ação dos autores 

das cartas, além de se identificar com eles, quando afirma que “somos capazes de fazer qualquer 

coisa”. 

 

Nível 3 – Empatia histórica restrita 
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Neste nível de progressão, as narrativas dos estudantes apresentaram ideias que 

podemos efetivamente chamar de empatia histórica, embora de modo restrito. Os estudantes 

explicam o fenômeno da escrita das cartas por trabalhadores ao presidente Getúlio Vargas por 

meio das crenças ou ideias que esses trabalhadores tinham, e por isso consideramos suas ideias 

mais complexas que a do nível anterior, embora não levem em consideração o contexto ou este 

se apresente deficitário. Este nível também não exclui certa análise da lógica situacional da ação 

da pessoa do passado, embora esta se mostre um recurso secundário ou auxiliar. 

A estudante F explicou a motivação da ação dos sujeitos (Questão 12), dizendo que 

“Eles confiavam no seu presidente e tinham esperança que ele ia solucionar seus problemas. 

Getulio Vargas pensava muito na classe baixa e ouvia porque se elles escreviam para ele é 

porque surtia efeito”. A estudante I, explicando a relação entre os autores das cartas e os 

destinatários (Questão 9), escreveu que esta era: 

A relação de uma boa impressão que a autor da carta encara o destinatário (Getulio 

Vargas), nos dois textos (cartas) ele é tratado com muito respeito e ele Getulio era 

conhecido como “Pai dos pobres” então as pessoas com necessidade recorria a ele por 

ajuda, sendo assim a relação era de ajuda uma visão de uma pessoa boa. 

Minha opinião é que visto que os dois autor da carta passam por muita necessidade e 

tendo uma visão de Getulio como alguém bom eles recorriam por ajuda. 

 

Essa estudante, mais a frente (Questão 12), explica que “O que motivava é a ingenuidade 

deles em acreditar nas promessas de Getulio e crer que ele vai cumprir. Minha opinião é que 

infelizmente muitas pessoas acreditam em promessas de prefeitos e sofrem as consequências”. 

Este segundo trecho já apresenta elementos de presentismo e estereótipo, demonstrando a 

heterogeneidade e deficiência dentro de uma mesma narrativa. Isso pode ser resultado da 

natureza fragmentada do questionário ou da confusão explicativa da estudante. 

O estudante P, por sua vez, explicou que a relação entre remetentes e destinatário 

(Questão 9) era sinal “De que eles tinham plena certeza de o presidente iria ler. Deveria ter bons 

efeitos porque daria esperança aos pobres”, e eles se motivavam a fazer isso (Questão 12) 

“Porque eles tinham a noção de que o governo tenta a tomar medidas para solução dos 

problemas. Isso era muito bom porque a voz dos pobres eram ouvidas”. 

 

Nível 4 – Empatia histórica contextualizada 

 

Este foi o nível de progressão de ideias mais complexo que constatamos entre os 

estudantes sujeitos da pesquisa. Suas narrativas demonstram que eles levam em consideração, 

nas suas explicações das ações dos sujeitos do passado, as crenças e ideias que estes 
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apresentavam, ligadas à analise situacional, havendo um esforço de reconstrução do contexto e 

das condições materiais/financeiras dos sujeitos. 

A estudante U assim se manifestou sobre a relação entre os autores das cartas e Getúlio 

Vargas (Questão 9): “Relação de respeito e confiança, acredito que essa relação se deu pelo 

discurso do ‘pai dos pobres’ a respeito de questões trabalhistas que beneficiariam o povo”. 

Ainda para U (Questão 12), os autores “De início, por conta do nome que o presidente leva ‘pai 

dos pobres’, a situação dos autores também, falta de remuneração trabalhista, tudo isso 

influenciou os trabalhadores a pedir favores ao presidente Getulio Vargas”. 

Para a estudante W (Questão 9), “A relação entre os autores e o destinatário é uma 

relação de respeito. Os remetentes vem Getulio Vargas como uma pessoa capaz de solucionar 

seus problemas; por isso, o termo ‘pai dos pobres’ é totalmente coerente”. Respondendo à 

Questão 12, W diz que: “Na minha opinião, o que motivava os sujeitos a escrever essas cartas 

era a necessidade que tinham, somadas as promessas que o presidente Getúlio Vargas fazia”. 

 

Distribuição das narrativas por nível/categoria 

 

Embora o universo dessa pesquisa seja reduzido, apenas 21 estudantes de uma turma de 

3° ano do Ensino Médio, cabe demonstrar quantitativamente a distribuição das narrativas dos 

estudantes investigados por nível de progressão e categoria analítica (Gráfico 1). Dado que 

chama atenção, dos 21 estudantes, mais da metade deles (12, no caso) se encontram no primeiro 

nível de progressão (Lógica Situacional). De modo decrescente, 4 estudantes se encontram no 

segundo nível, pois suas narrativas se apresentaram como explicações em termos de um 

contexto histórico deficitário. No “Nível 3 – Empatia histórica restrita” se encontram 3 

estudantes. O último e mais complexo nível, “Empatia histórica contextualizada”, foi alcançado 

por apenas duas estudantes. 

Aproximadamente 57,15% dos estudantes estão no Nível 1. Se somarmos os dois 

primeiros níveis encontramos 76,19% (16) dos estudantes, ou seja, mais de dois terços da turma 

investigada está nos níveis mais baixos de compreensão das ações de pessoas do passado. Os 

dois níveis mais complexos, com 14,29% e 9,52%, respectivamente, contabilizam apenas 

23,81% dos 21 estudantes. Esses números revelam uma grande deficiência no desenvolvimento 

de um conceito válido de empatia histórica, mas também, através das narrativas contabilizadas 

pelos dois níveis mais complexos, a possibilidade do desenvolvimento e a já realização da 

empatia histórica numa turma de 3º ano do Ensino Médio. 
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Gráfico 1 – Distribuição das narrativas por nível de progressão. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como apresentado, esta pesquisa surgiu das experiências e vivências (poderíamos dizer, 

em termos rüsenianos, das carências de orientação) de um estudante universitário que buscava 

seu lugar num curso de Licenciatura em História. Isso é muito importante, pois esta investigação 

e as aprendizagens nela obtidas sem dúvida exercerão uma função de orientação na nossa vida 

prática. 

A partir de uma recusa em considerar estanques áreas que na maioria das vezes partem 

de pressupostos comuns para pesquisar terrenos similares, unimos em nosso trabalho elementos 

provenientes das elaborações teóricas e metodológicas de autores tanto da Didática da História 

como da Educação História, embora, devido à especificidade dessa pesquisa, no que tange à 

cognição histórica, a Educação Histórica tenha oferecido mais contributos analíticos e 

conceituais. 

Constatada a multiplicidade (embora também as similaridades) de definições 

conceituais em torno da empatia histórica, optamos pelo conceito fornecido por Peter Lee, 

expoente das investigações em Cognição Histórica no mundo. Entretanto, não descartamos as 

colaborações teóricas e empíricas de outros autores que escreveram ou pesquisaram sobre a 

empatia histórica, o que fortaleceu o nosso trabalho. 

A centralidade que as narrativas históricas dos estudantes investigados assumiram neste 

trabalho não se derivou somente do material empírico sobre o qual nos debruçamos, mas se 

justificou a partir de pressupostos teóricos e metodológicos provenientes da Teoria da História 
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e da Didática da História, áreas que colocaram em grande evidência a especificidade narrativa 

do conhecimento e do pensamento históricos. 

Expomos, ligeiramente, como a restrição em termos de evidência histórica, de 

imaginação histórica, e no tocante a elaboração de um quadro histórico complexo e mais 

completo da Era Vargas e do Estado Novo, interferiu na realização empática dos estudantes. 

A análise destas narrativas nos permitiu a constatação e a elaboração de categorias e 

níveis analíticos que nos serviram, ao mesmo tempo, como instrumentos de análise e 

interpretação e como veículos de demonstração das ideias que os sujeitos dessa pesquisa 

apresentaram em torno da empatia histórica. Estes níveis foram em número de quatro, a saber: 

Nível 1 – Lógica situacional; Nível 2 – Contexto deficitário; Nível 3 – Empatia histórica restrita; 

e Nível 4 – Empatia histórica contextualizada. 

Numa abordagem quantitativa simples e complementar, pudemos identificar que mais 

de dois terços dos estudantes da turma de 3° ano do Ensino Médio investigada estavam nos dois 

primeiros níveis, apresentando suas narrativas grandes limitações para a realização da empatia 

histórica, embora haja algum grau de disposição empática entre a maioria deles. 

Todavia, os números não são de todo pessimistas, pois foi possível constatar a 

possibilidade e potencialidade do trabalho com o conceito de segunda ordem empatia histórica 

em sala de aula de História do Ensino Médio, como demonstra a percentagem – menor, mas 

não insignificante – dos estudantes que apresentaram uma realização empática restrita ou 

contextualizada. 

Em se considerando a empatia histórica, enquanto compreensão das ações das pessoas 

do passado, como uma parte da compreensão histórica e, consequentemente, integrando a 

consciência histórica dos sujeitos e se manifestando pela sua competência narrativa, podemos 

arriscar uma hipótese: a de que a restrição na realização empática histórica dos jovens, 

constatada nessa pesquisa, constitui uma deficiência em suas competências narrativas. Isso 

pode acarretar algum prejuízo na orientação histórica racional de suas vidas práticas por meio 

da restrição da função de orientação do conhecimento histórico. 

Os estudos sobre a forma como os sujeitos aprendem História indicam que a formação 

histórica significa ter uma compreensão do que seja a disciplina História, adquirir disposições 

para essa compreensão, além de desenvolver um quadro do passado que possibilite a orientação 

no tempo. Nossa pesquisa demonstrou que uma expressiva maioria de estudantes de uma turma 

de 3º ano do Ensino Médio está saindo da Educação Básica e, portanto, concluindo seus estudos 

escolares da disciplina História, com déficit naqueles três quesitos. Isso implica dizer que toda 

a trajetória escolar não deu conta de construir um conhecimento histórico racional e 
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suficientemente estruturado para esses jovens, o que pode indicar a ocorrência de um ensino de 

História escolar insatisfatório e limitador da capacidade de orientação no tempo dos sujeitos em 

formação. 

Essas considerações impõem que se defenda um ensinar-aprender baseado na natureza 

e na racionalidade próprias à História, o que implica conceber que os estudantes, e não só os 

professores, têm de praticar a narrativa histórica em sala de aula, além de partirem de atividades 

concretas, com a utilização de documentos históricos (e outros recursos didático-históricos) em 

procedimentos investigativos e de produção de um conhecimento histórico suficientemente 

abrangente e aberto à modificações e assimilações, de modo que contribua para o 

desenvolvimento da competência narrativa e na orientação temporal dos jovens para a vida 

prática. 

Ao final dessa travessia, acreditamos ter oferecido respostas temporárias e parciais às 

questões que nos colocamos nesse trabalho investigativo, com respeito ao nível de compreensão 

histórica, à habilidade de explicação de um fato do passado e às ideias em empatia histórica dos 

jovens pesquisados. Assim, as expectativas antes colocadas de que estudantes de 3° ano do 

Ensino Médio possuem um grau de conhecimento histórico mais completo, bem como uma 

habilidade de compreender e explicar o passado de modo historicamente mais complexo se 

revelaram mais distantes do real quando se trata do conjunto dos sujeitos aqui investigados, 

porém mais próxima em alguns casos individuais. 

Isso coloca o problema da heterogeneidade entre os estados de conhecimentos, 

competências e habilidades apresentados por estudantes de uma mesma turma, que se configura 

num desafio para o professor e para um ensino-aprendizagem de História significativo. Esse 

problema, porém, não pode ser explorado a partir de uma pesquisa tão limitada como esta, 

constituindo-se num problema de investigação de grande complexidade, exigindo uma pesquisa 

bem mais abrangente e cuidadosa. 

Por ora, acreditamos que os resultados desta investigação, parciais e provisórios, podem 

auxiliar o trilhar deste e de outros professores e pesquisadores através do ensino e da 

aprendizagem da e na História. 
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“NO ONE ELSE WRITES A LETTER”: HISTORICAL EMPATHY AMONGST 

STUDENTS OF THE LAST YEAR OF HIGH SCHOOL 

 

ABSTRACT: As a response to the lack of orientation of its author, deficiencies regarding the 

conceptions and knowledge needed to became a history teacher, this work is the result of an 

academic journey of constant problematization. This research, affiliated to History Didactics 

and Historical Education, aimed to investigate the achievement of historical empathy among 

students of a group of the last year of High School of a public school in the city of Feira de 

Santana, Brazil. The investigative process was combined with the teaching-learning process, 

because it developed during the Mandatory Curricular Stage 3. Based on the reading and 

analysis of two letters sent by workers to the then President Getúlio Vargas between 1938 and 

1939, in which they asked for some kind of help or assistance, the students answered a 

questionnaire with 16 questions created to collect demonstrations of historical empathy in their 

ideas. These responses, taken as historical narratives, although fragmented, were analyzed 

following the Grounded Theory assumptions, from which they were categorized into analytical 

levels and categories according to the degree of progression of the presented ideas. The 

presence of four levels was verified in the categorization (Level 1 - Situational Logic, Level 2 

- Deficient Context, Level 3 - Limited Historical Empathy and Level 4 - Historical 

Contextualized Empathy), among which the first two concentrated the majority of the students, 

revealing a state of ideas in historical empathy quite deficient. 

KEYWORDS: History Didactics; History Education; High School students; historical 

narration; historical empathy. 
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APÊNDICE A – Sequência didático-histórica das aulas ministradas 
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APÊNDICE B – Documentos utilizados para produção de dados sobre empatia histórica 
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APÊNDICE C – Questionário utilizado para coleta das narrativas dos estudantes 

 

ROTEIRO DE ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO HISTÓRICA 

 

1. Autoria e identificação do autor (nome, gênero, idade, endereço, estado civil, classe 

social, profissão, etc.) 

2. Quem é o destinatário (para quem se escreveu) as cartas? 

3. Quando foram escritas as cartas I e II? 

4. Em qual período da história do Brasil as cartas foram escritas? 

5. Você identifica algo nas cartas que seja característico do período no qual elas foram 

escritas? Se sim, explique citando partes dos textos que justifiquem a sua resposta. 

6. As cartas possuem o mesmo objetivo? Com qual objetivo foram escritas as cartas I e II? 

7. Qual (quais) argumento(s) utilizado(s) pela autoria da carta I para justificar o seu 

objetivo? 

8. Qual (quais) argumento(s) utilizado(s) pela autoria da carta II para justificar o seu 

objetivo? 

9. Qual a relação que se pode observar, nestas cartas, entre o/a autor(a) e o destinatário? E 

qual sua opinião a respeito dessa relação? 

10. Getúlio Vargas ficou conhecido como o “pai dos pobres”. Algo parecido com isso pode 

ser identificado nas cartas? Explique sua resposta dando sua opinião sobre essa questão. 

11. O governo Vargas possuía um discurso de defesa da família, chegando a criar projetos 

de auxílio a famílias numerosas. Existe alguma relação entre o que diz e fez o governo 

Vargas a respeito das famílias e o que diz os autores/as das cartas? Explique citando 

partes dos textos que justifiquem sua resposta. 

12. O que motivava os sujeitos a escrever essas cartas fazendo vários tipos de pedidos? E 

qual sua opinião ou posição sobre esse ato?  

13. Existe alguma relação entre o conteúdo dessas cartas e o que estudamos sobre lutas e 

direitos trabalhistas nas aulas passadas? Se sim, explique citando partes dos textos que 

justifiquem sua resposta. 

14. As cartas permitem estabelecer alguma relação com a sociedade e os sujeitos do 

presente? De que forma? 

15. Nos dias atuais ainda é possível escrever cartas desse tipo? Explique. 

16. Você escreveria uma carta desse tipo? Se sim, qual seria o seu objetivo? 


