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RESUMO 
 

 

Está investigação tem por intuito a análise de ideias sobre a história de moradores de 

comunidades negras rurais em Feira de Santana, considerando a premissa de que o 

pensamento histórico é uma construção experiencial. Os sujeitos analisados são estudantes do 

8º e 9º ano da Escola Municipal José Tavares Carneiro, localizada no distrito de Maria 

Quitéria. Inscrita no campo da Didática da História, no âmbito teórico utiliza dos conceitos de 

história, consciência e narrativa histórica do filósofo e historiador Jörn Rüsen. A metodologia 

utilizada para a concretização da pesquisa constitui-se de etapas quantitativas, através da 

aplicação de questionário, e qualitativas, com a realização de observação participante, e 

obtenção de narrativas dos estudantes através da resolução de questão-problema. Dentre as 

narrativas selecionou-se aquelas que compuseram a amostra que foi analisada e categorizada, 

segundo pressupostos da Teoria Fundamentada. Constatou-se a presença de 5 (cinco) 

categorias e entre elas a que obteve o maior número de estudantes revelou a forte presença do 

caráter experiencial, de um viver negro rural, nas ideias sobre a história de parte dos sujeitos 

investigados. Tal constatação nos leva a especular que a constituição do pensamento histórico 

dos estudantes investigados, em sua maioria moradores de comunidade rurais negras, 

atravessado pelo apego à memória, pela importância atribuída a oralidade, bem como por um 

sentido de pertencimento à história.  

 

PALAVRAS-CHAVE: didática da história; consciência histórica; comunidades negras 

rurais; ruralidade; ideias de estudantes sobre história;  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

It's research is intended to analyze ideas about the story of residents of rural black 

communities in Feira de Santana, considering the premise that historical thinking is an 

experiential construction. The subjects analyzed are 8th and 9th grade students from the José 

Tavares Carneiro Municipal School, located in the district of Maria Quitéria. Inscribed in the 

field of Didactics of History, in the theoretical scope uses the concepts of history, 

consciousness and historical narrative of the philosopher and historian Jörn Rüsen. The 

methodology used for the implementation of the research is constituted of quantitative steps 

through a questionnaire, and qualitative, with participant observation, and obtaining narratives 

of students through the resolution of the question-problem. Among the narratives we selected 

those that composed the sample that was analyzed and categorized, according to the 

assumptions of the Grounded Theory. It was found the presence of five (5) categories and 

including the one with the highest number of students revealed the strong presence of 

experiential character, a living rural black, ideas about the history of the subjects investigated. 

This observation leads us to speculate that the formation of historical thinking of the students 

investigated, mostly residents of rural black community, crossed by clinging to the memory, 

the assigned orality importance, as well as a sense of belonging to history. 

KEYWORDS: history didactics; historical consciousness; rural black communities; rurality; 

student ideas about history.  
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INTRODUÇÃO 

 

Este estudo, em diálogo com a Didática da História, guarda distanciamento em relação 

ao fazer historiográfico, tendo em vista que a referida vertente se configura a partir de 

procedimentos e objetivos próprios. Assim, considerando-se a ainda presente dicotomia entre 

ensino e pesquisa nas universidades, que acabam por reforçar a tradicional concepção de que 

o Ensino de História não cabe no âmbito da pesquisa histórica, nosso trabalho inscreve-se em 

campo de disputa e reivindica o lugar do ensino e aprendizagem da história como espaço de 

produção de conhecimento e objeto de reflexão.  

O interesse em realizar uma investigação voltada para temática referente ao Ensino de 

História é fruto também de toda uma trajetória ao longo da graduação. A aproximação inicial 

com os debates, desde as primeiras disciplinas, aliada às experiências e leituras 

proporcionadas pelo PIBID – Programa de Iniciação à Docência, e práticas de estágio, 

culminou direta e indiretamente na construção do trabalho. Foi nesses espaços que, entre as 

várias possibilidades de pesquisa em Ensino de História, me foi apresentado o campo teórico 

da Didática da História.  

Surgem os primeiros passos de uma pesquisa. A escolha do objeto, bem como dos 

sujeitos e do espaço que é lócus da investigação se deu de maneira processual. No primeiro 

contato com a escola as intenções estavam voltadas para a observação daquele lugar, oriundas 

de atividade voltada para uma disciplina da graduação. Contudo, foi a partir dali que os 

primeiros questionamentos começaram a surgir: como funciona o currículo desta escola? 

Como ela lida com o lugar em seu entorno? O quanto das experiências dos estudantes se faz 

presente nas aulas de história? Que história é ensinada? Como esses estudantes dão sentido a 

essa história? Perguntas que se tornam posteriormente intenções de pesquisa.  

Muitos foram os questionamentos, os objetos, as idas e vindas ao longo do percurso. 

Inicialmente intentávamos a realização de estudo de caso que abordasse a prática da Educação 

Quilombola, e, mais ainda, as possíveis relações dessa modalidade com a Didática da 

História. Contudo, o cenário de investigação nos apontava outros caminhos. Chegamos ao que 

se tornou o objetivo central da análise, a investigação das ideias históricas de estudantes 

moradores de comunidades rurais negras de Feira de Santana, tendo em vista um dos 

pressupostos da Didática da História de que a percepção dos sujeitos sobre a história, bem 
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como a maneira como se apropriam do conhecimento histórico são condicionadas pelas suas 

experiências.  

Com a definição do objeto da pesquisa, estruturamos as etapas que tornariam possíveis 

a sua concretização. Em primeiro lugar a escolha dos sujeitos, neste caso, os estudantes do 8ª 

e 9ª ano da escola Municipal José Tavares Carneiro, localizada no Distrito de Maria Quitéria. 

Para a produção de dados, considerou-se as operações metodológicas realizadas pelos 

trabalhos de autores do campo, que nos auxiliaram na construção do estudo. Utilizamos assim 

de métodos quantitativos e qualitativos, devidamente adaptados, a fim de respeitar a 

especificidade de nosso objeto.  

A observação participante, na primeira fase da investigação, foi sucedida pela 

aplicação de questionário, que, em linhas gerais, tinha o intuito de mapear o perfil sócio 

cultural dos estudantes, além de coletar dados quantitativos referentes à sua Consciência 

Histórica. Na última etapa, com a construção de narrativa a partir de uma questão-problema, 

nos dedicamos à análise qualitativa. Em diálogo com a vertente teórica em que a investigação 

está inscrita, entendemos que nela é possível encontrar a expressões da Consciência Histórica 

dos sujeitos investigados. Por essa razão, essa última produção ocupou aqui um lugar central. 

Para análise e interpretação das narrativas, optou-se pela definição de uma amostra e 

formulação de categorias analíticas, a saber: “história é nós”, “conhecimento relativo ao 

passado”, “história é “tudo””, “tudo que ocorre ao longo do tempo”, “relação entre as 

temporalidades”.  

O estudo está estruturado em três capítulos. No primeiro, que tem por título A 

investigação didático-histórica: um olhar sobre o campo, apresentamos as principais 

concepções teórico-metodológicas da vertente teórica na qual o trabalho se inscreve. Através 

de um diálogo com o seu principal teórico, Jörn Rüsen e alguns dos principais estudiosos do 

campo, traçamos um breve histórico da Didática da História na Alemanha e no Brasil, 

buscando compreender o contexto de seu surgimento, bem como alguns de seus conceitos, 

entre os quais destaco aqueles que utilizamos em nosso estudo, a saber: Consciência Histórica 

e Narrativa Histórica. Também nesse capítulo, nos dedicamos ao mapeamento de trabalhos 

que, assim como o nosso, ocuparam-se da investigação sobre ideias de história.  

No segundo capítulo, O olhar sobre os sujeitos: de onde falam, onde vivem, nos 

aproximamos do espaço escolar que é campo da investigação e dos sujeitos que têm aqui suas 

ideias analisadas. Dialogamos com alguns dos dados coletados, como certas questões do 

questionário no que diz respeito ao perfil dos estudantes, o Projeto Político Pedagógico da 

escola e dos dados produzidos a partir de trabalho etnográfico realizado ao longo das 
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observações. Trazemos para a cena da análise aquilo que, segundo a nossa compreensão, 

demarca a particularidade deste estudo: o perfil sociohistórico dos estudantes. Para isso, 

traçamos uma breve apresentação do Distrito de Maria Quitéria, além do mapeamento das 

comunidades ao seu entorno, caracterizando-as de maneira geral. São discutidos a partir de 

bibliografia específica o que são as Comunidade Negras Rurais, bem como os conceitos de 

memória, identidade e ruralidade.  

Por fim, no último capítulo, intitulado “Algo das nossas vidas, e as histórias dos 

nossos ancestrais”: o dizer dos estudantes, trataremos da análise e reflexão sobre os dados 

coletados. Inicialmente, de forma mais aprofundada e com um nível maior de detalhamento, 

retomamos o nosso percurso metodológico. Em seguida, após o recorte de uma amostra das 

narrativas, empreendemos a análise das narrativas produzidas pelos/as estudantes a partir da 

definição de categorias analíticas, segundo os pressupostos da Grounded Theory (Teoria 

Fundamentada). Refletimos acerca daquilo que os estudantes produziram, analisando as suas 

percepções sobre a história, no intuito de mapear nelas rastros dos saberes de suas 

experiências.  
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CAPÍTULO I 

 

A INVESTIGAÇÃO DIDÁTICO-HISTÓRICA: UM OLHAR SOBRE O 

CAMPO 

 

Atribuir sentido às experiências no tempo é uma ação constante e inerente aos grupos 

humanos. Quem sou, de onde vim e para onde vou, são algumas das inquietações que levam 

homens e mulheres ao esforço de, na relação entre presente, passado e futuro, buscar maneiras 

para se orientar1. Lembrando e esquecendo, constituindo referências temporais, interpretamos 

as nossas trajetórias no tempo, do nosso grupo e de nós mesmos.  

Diversas são as formas de se relacionar e significar o tempo. Assim sendo, em 

momentos e espaços situados, muitos podem ser os usos que os sujeitos fazem da história. A 

História científica, e mesmo a história escolarizada, são duas configurações possíveis, mas 

não as únicas. As experimentações de parte dos sujeitos desta investigação, estudantes 

moradores de comunidades rurais negras, atravessadas por elementos de uma trajetória em 

comum, com marcas de vida comunitária, pelos laços familiares, por uma experiência de vida 

no campo, por uma relação simbólica com o lugar onde vivem e as memórias ali construídas, 

são carregadas de especificidades.  

Acreditamos que estes grupos também encontram formas de manter a sua 

continuidade no correr do tempo, de resignificar-se, de construir narrativas sobre si e o 

mundo. Essas formas de dar sentido às suas experiências temporais, bem como todas as 

formas e funções do raciocínio histórico na vida cotidiana e prática são elementos que cabem 

ao universo de interesse investigativo da Didática da História2. Tomada aqui de forma mais 

abrangente, ela permite identificar as relações de uma sociedade/grupo e de seus sujeitos com 

o passado. Portanto, nos autoriza perguntar, a partir de seus pressupostos teóricos e 

metodológicos, acerca de diferentes formas de interpretação do passado, assim como das 

diferentes formas de apropriação e aprendizagem da história tendo em vista tempo e lugar 

situados, questão central de nosso estudo.  

Sobre tais pressupostos e procedimentos versará este capítulo, no intuito de refletir 

acerca desta vertente teórica, que se configura hoje num consolidado campo de pesquisa, com 

                                                        
1 BAROM, Wilian Carlos Cipriani. Didática da História e Consciência Histórica: pesquisas na pós-graduação 

(2001-2009). Dissertação (Mestrado em Educação) – Programa de Pós-Graduação em Educação, Universidade 

Estadual de Ponta Grossa (UEPG). Ponta Grossa, 2012, p.43.  
2 RÜSEN, Jörn. Didática da História: passado, presente e perspectivas a partir do caso alemão. Práxis 

Educativa. Ponta Grossa, PR. v. 1, n. 2, p. 07 – 16, jul.-dez. 2006, p.12.  
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aparatos teóricos e metodológicos próprios. No primeiro momento, faremos uma breve 

discussão sobre o campo, demarcando especialmente os conceitos tomados aqui como 

ferramentas para a produção do trabalho. Em seguida, apresentaremos trajetórias de 

investigação, as quais nos indicam possibilidades metodológicas, e nos permitem perceber 

como, através da Didática da História, pesquisadores vêm averiguando ideias de história. 

Trabalhos voltados, tal como este, para o mapeamento de elementos da Consciência Histórica.  

 

Didática da História: uma perspectiva teórica 

 

O Ensino de História durante muito tempo foi associado somente às questões 

pedagógicas, visto assim apenas como área de formação, externo à ciência histórica e de toda 

a sua área de pesquisa. No caso do Brasil, é somente em fins da década de 70 e início da de 80 

do século XX que será concebido como um campo a ser analisado. Como afirmam Aryana 

Lima Costa e Margarida Maria Dias de Oliveira em artigo que traça o histórico de pesquisas 

do campo, é depois da década de 70 “que as preocupações com a formação do professor, do 

ensino de história e seus correlatos, passam a se constituir, como objeto de reflexão, análise e 

pesquisa, de uma forma mais enfática, no universo dos licenciados, bacharéis e pesquisadores 

de História, em geral”3. 

Decerto, no intervalo entre últimas décadas do século XX e as primeiras do século XXI 

o campo do ensino de História constituiu-se como um território amplo e variado de estudos, 

tendo em vista, além da necessária disputa pela manutenção de seu espaço nos cursos de 

graduação e pós-graduação, as carências de orientação e problemáticas que são postas para o 

Ensino de História e para professores e pesquisadores da área em cada período. Desse modo, 

o ensinar-aprender história, as suas finalidades, a relação da história escolar com a história 

acadêmica, assim como a construção dessa matriz disciplinar, são algumas das temáticas que 

vêm sendo discutidas por pesquisadores e pesquisadoras no Brasil.  

Sob a influência teórica da historiografia alemã, a Didática da História,  passa, também 

no Brasil, pelo processo que Luis Fernando Cerri4 denomina de mudança paradigmática, ou 

                                                        
3 COSTA, Aryana L.; OLIVEIRA, Margarida Maria D. de. O ensino de história como objeto de pesquisa no 

brasil: no aniversário de 50 anos de uma área de pesquisa, notícias do que virá. Saelecum – Revista de História 

[16]; João Pessoa, jan./jun. 2007, p. 148. 
4 CERRI, Luis F. Didática da História: uma leitura teórica sobre a História na prática. Revista de História 

Regional, Ponta Grossa, 15(2): 264-278, Inverno, 2010, p.277. 
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ainda, nas palavras de Saddi, por uma ampliação de seu sentido5. Os pesquisadores do campo 

vêm se dedicando ao estudo de componentes da Consciência Histórica, bem como o processo 

de aprendizagem histórica, tanto no contexto escolar como fora dele.  

O teórico alemão Jörn Rüsen, pode ser apontado como um dos principais divulgadores 

das mudanças que a Didática da História sofre na Alemanha, desde o final do ano de 1960, 

mudanças que influenciaram diretamente as transformações no cenário brasileiro. As 

traduções de Rüsen para o português6 são consideradas a porta de entrada para as novas 

discussões sobre a produção, circulação e apropriação do conhecimento histórico no nosso 

país7.  

Na Alemanha, as mudanças que determinam uma nova percepção sobre a Didática da 

História estão relacionadas, em linhas gerais, com a necessidade de reafirmação da 

legitimidade da história na vida cultural e na educação. Assim, se fez necessária por parte dos 

historiadores uma autorreflexão de seu trabalho e de sua disciplina. Esses estudiosos, em 

determinado momento, precisaram voltar a respeitar dimensões onde interesses, necessidades 

e propósitos surgiriam como fatores determinantes do pensamento histórico, a fim de reiterar 

a necessidade do estudo da disciplina tanto no espaço acadêmico como nos bancos escolares8.   

Falamos aqui, da inevitabilidade, afirmada por Rüsen, de reaproximação da História 

com a vida prática, ou, parafraseando Cerri, do entendimento de que “a necessidade de usar a 

história deriva da vida prática cotidiana”9. Comumente, muitos autores atribuem a Rüsen um 

papel importante na recuperação da relação entre a história produzida pelo historiador e as 

carências de orientação de seu tempo. Para eles, a história começa a buscar, mais uma vez, o 

seu lugar na sociedade, reatualizando sua íntima conexão com o cotidiano da vida prática 

(práxis da vida) e o papel que desempenhava como orientação10.   

Entende-se, com base nessa premissa, que, em primeiro lugar, o trabalho produzido 

pelo historiador é fruto também de demandas de orientação de seu tempo. Além disso, 

reafirma-se o lugar social da história como reposta às carências de orientação temporal dos 

indivíduos de todos os grupos humanos. Desse modo, é possível afirmar que no intuito de agir 

intencionalmente no tempo, estamos constantemente construindo narrativas sobre nós e sobre 
                                                        
5 SADDI, Rafael. O parafuso da didática da história: o objeto de pesquisa e o campo de investigação de uma 

didática da história ampliada. Rev. Acta Scientiarum, Maringá, v. 34, n. 2, p. 211-220, July-Dec., 2012, p.211-

214. 
6 Destaque para as obras Razão Histórica (2001), Reconstrução do Passado (2007a) e História Viva (2007b) 
7 BAROM, Wilian C. C. A teoria da história de Jörn Rüsen no Brasil e seus principais comentadores. Revista 

História Hoje, v. 4, nº 8, p. 223-246 – 2015, p. 233.  
8 RÜSEN, Jörn. Op. cit., 2006, p.11-12.  
9 CERRI, Luis F. A Didática da História para Jörn Rüsen: uma ampliação do campo de pesquisa. Anpuh – 

XXIII Simpósio Nacional De história – Londrina, 2005, p.2.   
10 BAROM, Wilian C. C. Op. cit., 2015, p. 228. 

http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/ActaSciEduc/article/view/16989
http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/ActaSciEduc/article/view/16989
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o mundo que nos cerca. Isso faz parte do trabalho dos historiadores, e por isso existem 

aquelas narrativas consideradas científicas, mas existem também outros modos de 

significação oriundas dos sujeitos situados à margem das elucubrações acadêmicas.  

Valendo-se dos argumentos de uma nova concepção de história na Alemanha, como 

uma Ciência Social histórica, reaproximada de seu aspecto “didático”, a Didática da História 

aglutinará as questões relacionadas ao ensino e aprendizagem com os processos mentais 

específicos da História, para se constituir como uma disciplina com suas próprias questões e 

concepções teóricas e metodológicas. O termo “didática" passa a indicar a função prática do 

conhecimento histórico, que produz efeitos nos processos de aprendizado. Como explica 

Rüsen, 

o que se entende aqui por processos de aprendizado vai bem além dos recursos 

pedagógicos do ensino escolar de história (quase sempre conotado com o termo 

"didática"). "Aprender" significa, antes, uma forma elementar da vida, um modo 
fundamental da cultura, no qual a ciência se conforma, que se realiza por ela e que a 

influencia de forma marcante11.  

 

Deste modo, essa disciplina se dedica agora não apenas a problemas de ensino e aprendizado 

na escola, mas também as todas as formas e funções do raciocínio e conhecimento histórico 

na vida cotidiana.12  

No caso do Brasil, Wilian C. Barom13 e Cerri14 explicam o surgimento do novo campo 

como uma das respostas do que chamam de crise no sentido, finalidade e função do ensino de 

história, em meados década de 1980. O debate iniciado naquele período, segundo eles, tinha 

tons de “ruptura” e de “renovação”. Colocava em xeque o “ensino tradicional”15, em favor de 

um novo ensino de história. Para muitos envolvidos no debate, o professor de História na 

educação básica deveria questionar o papel atribuído a ele de “mero reprodutor” do 

conhecimento produzido pela universidade e configurar-se como “produtor de conhecimento” 

16. Além disso, surgem novas demandas no que diz respeito a reflexões acerca de novas 

finalidades para a disciplina, tendo em vista o contexto histórico do período, marcado pelas 

                                                        
11 RÜSEN, Jörn. História Viva: Teoria da História III: formas e funções do conhecimento histórico. 

Brasília: UnB, 2007, p.87.  
12 RÜSEN, Jörn. Op. cit., 2006, p.11-12 
13 BAROM, Wilian C. C. Os micro campos da Didática da História: A Teoria da História de Jörn Rüsen, 
pesquisas acadêmicas e o ensino de história. Revista de Teoria da História Ano 6, Número 12, Dez/2014 

Universidade Federal de Goiás ISSN: 2175-5892, p.16. 
14 CERRI, Luis F. Op. cit., 2010, p.266.  
15 Para Odimar Cardoso (2008), as tradições do ensino de História remontam à sua origem, ainda no século XIX. 

Ele afirma que, apesar das transformações ocorridas após 1930, o ensino de História na educação básica tinha 

continuado a exercer seu papel original, mantendo assim “tradições hegemônicas” pautadas pela exposição 

cronológica dos feitos políticos dos heróis nacionais, inventoras da “imagem de um único passado, capaz de 

esclarecer quem eram as autoridades que no presente e no passado eram responsáveis pelo destino da nação”.  
16 CARDOSO, Oldimar. Para uma definição de Didática da História. Revista Brasileira de História. São Paulo: 

vol. 28., n. 55, p.153-170 2008, p.157. 
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lutas em prol do retorno à democracia após duas décadas de regime ditatorial. De alguma 

forma, há também no Brasil a necessidade de reafirmação do sentindo da disciplina, ou ainda 

a busca por outras funções formativas.  

 As contribuições da vertente teórica alemã acabam se constituindo como o principal 

aporte teórico e metodológico para a formação do campo da Didática da História no Brasil. 

Cerri o caracteriza como uma intersecção entre a História e a Educação, que se materializa 

nos espaços institucionais e entre as pessoas relacionadas à Licenciatura em História. Ele 

acrescenta ainda que: 

ao mesmo tempo em que corrobora a discussão que vem ocorrendo no Brasil nas 

últimas décadas, sobre a necessidade de extrapolar as preocupações sobre o “como” 

ensinar, em direção a reflexões mais amplas sobre as motivações sociais do ensino 

da História e a natureza do saber envolvido nesse fenômeno social, os escritos de 

Rüsen oferecem a perspectiva do debate alemão sobre o tema, que parte de uma 

visão integrada da Didática da História com a Teoria da História e a Historiografia17. 

 

Isso posto, a Didática da História se manifesta como uma nova possibilidade, um novo 

paradigma, tanto no que diz respeito à pesquisa como a proposições de novos objetivos para o 

ensino de História. Assim, de um lugar restrito, como uma simples área de formação, 

dedicada ao estudo de metodologias de ensino, e completamente apartada da Ciência da 

História, a Didática da História passa por uma ampliação, tornando-se um campo de 

investigação no âmbito da ciência histórica, com teoria, conceituações e métodos específicos, 

se dedicando inclusive a formas de sentido histórico para além do ensino de história escolar18. 

A Geschichtsdidaktik, nome que recebe em alemão, surge em oposição às definições da 

Didática apenas como arte de ensinar (Lehrkunst) ou como métodos de ensino cabíveis para 

qualquer disciplina (Unterrichtsmethoden)19. Neste sentido, 

a superação da redução da Didática da História à metodologia de ensino e à história 

escolar ocorre, portanto, através de uma ampliação do objeto de investigação da 

didática da história, seja para a análise de todas as elaborações da história sem forma 

científica, nas palavras de Cardoso (2008), seja para a investigação da circulação 

social do conhecimento histórico, nas palavras de Cerri20.  

 

 O teórico alemão Klaus Bergmann21 caracteriza a área da Didática da História a partir 

de três tarefas que, segundo ele, cabem à disciplina: empírica, normativa e reflexiva. Em 

linhas gerais, caberia a ela a função de investigar como se dão os processos de ensino-

aprendizagem da História, assim como o teor didático da própria ciência da História. Caberia 

                                                        
17 CERRI, Luis F. Op. cit., 2005, p.1. 
18 SADDI, Rafael. Op. cit., p.211-214. 
19 CARDOSO, Oldimar. Op. cit., 2008, p.165. 
20 SADDI, Rafael. Op. cit., p.213. 
21 BERGMANN, Klaus. A História na reflexão didática. Revista Brasileira de História. São Paulo, v. 9, n 19, 

p.29-42, set 89/fev 90. 
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ainda, a investigação da formação do pensamento histórico de grupos, sociedades e 

indivíduos, além dos significados da História na vida prática.  

O alargamento dessa disciplina decorre principalmente do conceito de Consciência 

Histórica e do entendimento da história enquanto tempo significado, como um processo 

temporal do agir racional humano em geral. Para Rüsen a história não diz respeito 

simplesmente ao passado, mas a quando este se torna presente, em um processo consciente de 

rememoração, sendo então significado de forma intencional 22. Nas palavras do autor, a 

história seria: 

um nexo significativo entre o passado, o presente e o futuro – não meramente uma 

perspectiva do que foi, wie es eighntlich gewesen. É uma tradução do passado ao 

presente, uma interpretação da realidade passada via uma concepção de mudança 

temporal que abarca o passado, o presente e a perspectiva dos acontecimentos 

futuros23. 

 

Já no que diz respeito a Consciência Histórica, ela é entendida aqui como “a suma das 

operações mentais com as quais os homens interpretam a sua experiência de evolução 

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

sua vida prática no tempo” 24. Ou ainda, o modo pelo qual a relação dinâmica entre 

experiência do tempo e intenção no tempo se realiza no processo da vida humana25. Cerri 

acrescenta que, para o teórico alemão Rüsen, 

o homem tem que agir intencionalmente, e só pode agir no mundo se interpretá-lo e 

a si mesmo de acordo com as intenções de sua ação e de sua paixão; agir (incluindo 

deixar-se estar e ser objeto da ação de outrem) só ocorre com a existência de 

objetivos e intenções, para os quais é necessária a interpretação: há um “superávit de 

intencionalidade” com o qual o homem se coloca para além do que ele e o seu grupo 

são no presente imediato. Agir, enfim, é um processo em que continuamente o 

passado é interpretado à luz do presente e na perspectiva do futuro, seja ele distante 

ou imediato. Assim, a diferença entre tempo como intenção e tempo como 
experiência compõe uma tensão dinâmica que por sua vez movimenta o grupo26.  

 

Dessa maneira, entende-se que os sujeitos estão sempre, a partir de suas carências de 

orientação, atribuindo sentindo as suas ações do presente, e projetando para o futuro, através 

das diferentes formas como se relacionam com o seu passado, um passado ao qual damos 

                                                        
22 RÜSEN, Jörn. Razão Histórica – Teoria da História: os fundamentos da Ciência Histórica. Trad. Estevão 

de Rezende Martins. Brasília: Editora da UnB, 2001, p. 68 
23 RÜSEN, Jörn. O desenvolvimento da competência narrativa na aprendizagem histórica: uma hipótese 

ontogenética relativa à consciência moral. In: SCHMIDT, Maria. A.; BARCA, Isabel.; MARTINS, Estevão. R. 

(Orgs.). Jörn Rüsen e o ensino de História. Curitiba: Ed. UFPR, 2010. p. 57.  
24 Ibidem, p. 57. 
25 Ibidem.  
26 CERRI, Luis F. Os Conceitos de consciência histórica e os desafios da didática da história. Revista de 

História Regional, Ponta Grossa, v. 6, n. 2, p. 93-112, 2001, p.99-100. 
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sentido e interpretamos27. Essa é uma operação da Consciência Histórica, que assim não é 

compreendida como algo a ser alcançado, ou restrita a determinados grupos.   

Ela, em sua função prática, “confere à realidade uma direção temporal, uma orientação 

que pode guiar a ação intencionalmente, através da mediação da memória histórica”28. 

Individualmente, e em grupo, em lugar e tempos distintos, mulheres e homens, de formas 

diferentes, interpretam e lidam com suas experimentações temporais. Esse processo não é 

necessariamente mediado por uma preparação teórica, por uma filosofia ou uma teoria da 

história complexamente elaboradas29.  

Fundamentado nessas ideias, compreendemos que os saberes históricos não circulam 

somente em espaços institucionais, como a escola. Da mesma forma, entendemos que a 

História enquanto ciência não é a única forma de dar sentido às experiências no tempo. A 

Didática da História ao tornar-se mais abrangente permite que todas as formas de elaborar 

história, na vida cotidiana e prática, mesmo as não científicas, tornem-se elementos para a sua 

análise30, do mesmo modo que as relações de uma sociedade e de seus sujeitos com o seu 

passado, mediadas pela ciência ou não31. A escola, que é espaço de nossa investigação, não 

está de fora desse processo, mas aqui é tido como mais um lugar de construção de saberes 

históricos, e não o único. Ela é apenas um dos lugares onde se evidencia a cultura histórica de 

uma dada sociedade, ou seja, a forma como este ou determinados grupos lidam com a 

temporalidade32.  

As bases de referências históricas presentes na sociedade, bem como na escola, são 

alguns dos elementos com os quais as pessoas se relacionam no processo de formação de seus 

quadros próprios de entendimento. Por essa razão, podemos perguntar acerca das variadas 

formas de como se constitui o pensamento histórico, bem como a apropriação daquilo que os 

sujeitos cotidianamente têm acesso, seja na escola, na mídia, seja noutros espaços sociais em 

que circulam.  

Baseados na teoria rüseniana, os autores Aurélio Fernandes e Marcus Dezemone, em 

artigo que trata das ideias de estudantes do ensino médio sobre o tempo histórico, afirmam 

que o conceito da Consciência Histórica se serve do pressuposto de que o indivíduo existe em 

grupo. Desse modo, é possível afirmar que a percepção e significado do tempo é uma 

                                                        
27 BAROM, Wilian C. C. Op. cit., 2014, p.22.  
28 RÜSEN, Jörn. Op. cit., 2010, p.57.  
29 CERRI, Luis F. Op. cit., 2001, p. 96.  
30 RÜSEN, Jörn. Op. cit., 2006, p.12.  
31 BAROM, Wilian C. C. Op. cit., 2014, p.22. 
32 ABREU, Marta; SOIHET, Rachel; GONTIJO, Rebeca (Orgs.). Cultura política e leituras do passado: 

historiografia e ensino de história. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira/Faperj, 2007, p.15.  
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operação mental também coletiva. As dimensões do passado (de onde viemos) , do presente 

(quem somos ) e do futuro (para onde vamos) são elementos de ligação que se estabelecem 

entre os indivíduos, que fazem parte da construção de identidades, tomada aqui no sentido 

básico do nós e eles, pertencer ou não ao grupo33. Assim, é a partir dessas concepções 

coletivas, bem como daquilo que nos constitui enquanto indivíduos (identidade, experiências), 

que os sujeitos buscam seus referenciais de orientação temporal, uma atividade que não é 

somente individual, mas é também determinada pelo grupo ou pela sociedade.  

Os jovens que fazem parte dessa pesquisa têm em seus quadros de orientação, além da 

história ensinada na escola, as suas experimentações da vida prática e conhecimentos/saberes 

históricos ofertados nos lugares onde vivem. Dessa maneira, interpretam o passado, 

significam a história a partir de muitas referências oriundas de aprendizados da experiência, 

pela forma como a sua coletividade lida com a história, como também por aquilo que 

mobiliza a sua Consciência Histórica, que como afirmado acima, guarda em si também uma 

dimensão coletiva. A maneira como indivíduos realizam esse processo é fator determinante na 

constituição de suas ideias sobre a história, como narram e significam o passado.   

Inserida no campo de investigação da Didática da História, essa pesquisa lida com a 

Consciência Histórica ao intentar analisar a relação que os sujeitos estabelecem com a 

história, em suas múltiplas formas, e de que maneira se apropriam e constroem sentidos sobre 

ela para a sua vida prática. Essa relação é mediada tanto no espaço escolar, quanto nas outras 

vivências em que esses sujeitos estão imersos, neste caso, em suas comunidades, e no que ali 

experimentam e ressignificam para criar narrativas sobre si e sobre o mundo.  

 

Trajetórias metodológicas no campo de pesquisa 

 

No que diz respeito às formas de lidar com a busca de evidências empíricas da 

consciência histórica, Rüsen34 afirma que  a estrutura narrativa é uma das maneiras pela qual 

ela se manifesta e se expressa, ou ainda, ”a forma linguística dentro da qual a consciência 

histórica realiza sua função de orientação”35. O conceito de narrativa histórica do teórico 

alemão estará presente em grande parte dos trabalhos do campo, principalmente na 

constituição das operações metodológicas.  

                                                        
33 FERNANDES, Aurelio S.; DEZEMONE, Marcus. Ideias históricas de estudantes sobre tempo histórico: uma 

pesquisa didático-histórica com alunos do 3º ano do ensino médio regular. Revista Transversos, Rio de Janeiro, 

Vol. 04, nº. 04. Ano 02. abr.-set. pp. 117-147.  2015, p.134. Disponível em: <http://www.e-

publicacoes.uerj.br/index.php/transversos>. Acesso em janeiro de 2019.  
34 RÜSEN, Jörn. Op. cit., 2001, p.59-61. 
35 Ibidem. 
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Concordamos com Dezemos e Fernandes quando afirmam que para Rüsen a narrativa 

é um paradigma histórico, ou seja, um modo de fazer da história. Assim sendo, o 

“pensamento histórico” seguiria sempre uma “lógica narrativa”, sendo condicionado em todas 

as suas formas por um determinado procedimento mental no qual o homem interpreta a si 

mesmo e a seu mundo, procedimento esse expresso pela narrativa36. O narrar é uma prática 

cultural de interpretação do tempo, e, assim como a Consciência Histórica, ao expressá-la, é 

também antropologicamente universal. Ela é a “história”,  como passado que se tornou 

presente de forma intencional37.  

Rüsen destaca três qualidades específicas que caracterizam a Narrativa Histórica: a sua 

ligação com a memória, ou seja, a mobilização da experiência do tempo passado. Entende-se 

a partir disso, que é preciso rememorar para compreender o presente e criar expectativas para 

o futuro. A memória então é tomada aqui como um dos elementos que constitui a consciência 

histórica. Outra qualidade mencionada pelo autor é a organização interna das três dimensões 

do tempo, de forma a construir um sentido de continuidade. Por fim, a última das 

características diz respeito a finalidade da Narrativa Histórica no processo de construção de 

identidade de seus autores e ouvintes, ou seja, quando ela torna o sentido de continuidade, sua 

segunda característica, plausível38.  

Em resumo, narrativas históricas são dotadas de elementos da memória, de um sentido 

de continuidade e da intenção de reafirmação de identidade. Individualmente e em grupo, 

homens e mulheres narram a si e ao mundo, no intuito de construir sentidos, reafirmar-se e se 

manter nas mudanças temporais. É por isso que, para o autor, a narrativa histórica possibilita a 

orientação da vida prática39. A síntese histórica das dimensões de tempo, do valor e da 

experiência, como operação mental humana, se encontra na narração: no relato de uma 

história40. Ela "articula percepção, interpretação, orientação e motivação, de maneira que a 

relação do homem consigo e com o mundo possa ser pensada e realizada na perspectiva do 

tempo”41. 

Nesta mesma direção, Maria Auxiliadora Schmidt42 afirma que é por meio da narrativa 

histórica que os sujeitos criam abordagens sobre o outro e sobre si mesmos, o que exige a 

                                                        
36 FERNANDES, Aurelio S.; DEZEMONE, Marcus. Op., cit., p. 130.  
37 Ibidem.  
38 RÜSEN, Jörn. Narrativa História: fundamentos, tipos e razão. In: SCHMIDT, Maria. A.; BARCA, Isabel.; 

MARTINS, Estevão. R. (Orgs.). Op., cit., p.97.  
39 Ibidem.   
40 RÜSEN, Jörn. Op. cit., 2010, p.59.  
41 FERNANDES, Aurelio S.; DEZEMONE, Marcus. Op. cit., p. 131.  
42 SCHMIDT, Maria A. Literacia Histórica: um desafio para a Educação Histórica no século XXI. História e 

Ensino. Londrina, v.15, p. 09-22 ago. 2009.  
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capacidade de conhecer a historicidade de si e de seu grupo. Por isso, entendemos que “[...] a 

constituição de sentido sobre a experiência do tempo mediante a narrativa histórica, se trata 

afinal de contas da identidade daqueles que têm de produzir esse sentido da narrativa 

(histórica), a fim de poderem orientar-se no tempo”43. Mais uma vez, condição inerente a todo 

grupo humano, narrar-se é ordenar o tempo. Reatualizando quadros de informações históricas, 

os sujeitos buscam formas para não se perderem nas mudanças temporais de seu mundo44. 

Também na esteira das ideias de Rüsen, Schmidt45 discorre sobre as três competências 

específicas que integram a competência narrativa - o dar sentido ao passado permitindo uma 

orientação temporal na vida. Quando olhamos para o passado e identificamos sua 

especificidade temporal, ou seja, nos distanciamos dele para distingui-lo do tempo presente e 

reconhecemos nele a nossa experiência e as mudanças, podemos considerar esse processo 

como a “competência da experiência”46. A segunda competência, “de interpretação”, diz 

respeito à capacidade de analisar as diferentes temporalidades a partir da concepção de um 

todo temporal, o que possibilita traduzir as experiências passadas em compreensão do 

presente e expectativas do futuro. Finalmente, a “competência de orientação” se traduz como 

a faculdade de utilizar-se do tempo como guia de ação na vida prática47.  

Tendo em vista as possibilidades investigativas abertas por esse campo, uma série de 

trabalhos vêm sendo realizados por pesquisadores brasileiros. Barom48 nos fala da 

constituição de microcampos da Didática da História nos cursos de pós-graduação no Brasil, 

constituído por pesquisadores fundamentados na vertente teórica alemã e em seus 

pressupostos. Em meio a estas pesquisas, para além de outras temáticas, encontramos aquelas 

que guardam aproximação temática e metodológica com o nosso trabalho, por também se 

tratarem de análises nas quais os autores se dedicaram à investigação de ideias e sentidos da 

história, bem como ao mapeamento de pensamentos históricos a partir dos pressupostos da 

Didática da História. Apesar das distâncias no que diz respeito às especificidades dos sujeitos, 

e de se tratarem de trabalhos que lidam com estudantes de escolas urbanas, o diálogo com eles 

nos indica possibilidades de intercâmbio relativamente aos percursos metodológicos e às 

operações teóricas postas em seus estudos com os conceitos da Didática da História. Assim 

sendo, torna-se importante uma breve análise de algumas produções.  

                                                        
43 RÜSEN, Jörn. Op. cit., 2001, p.66. 
44 Ibidem.  
45 SCHMIDT, Maria A. Op. cit., 2009, p.15.  
46 Ibidem.  
47 Ibidem.  
48 BAROM, Wilian C. C. Op. cit., 2014.  
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Utilizando-se da Consciência Histórica como um conceito analítico essas 

investigações não tiveram como objetivo final o alcance do desenvolvimento ou ampliação da 

consciência histórica, mas sim da identificação das diferentes maneiras como ela pode 

expressar a ligação dos sujeitos com o passado. Em artigo intitulado Ideias de estudantes 

sobre a história – um estudo de caso a partir das representações sociais, Luis Fernando Cerri 

e Marcos Roberto Kusnik49, expõem os resultados de pesquisa realizada com o intuito de 

investigar as ideias prévias dos estudantes sobre a história e o sentido a ela atribuído. Para 

isso, relacionam o conceito de consciência histórica com o de ideologia50, e realizam uma 

interlocução da base teórica e metodológica da Didática da História com a teoria das 

representações sociais de Serge Moscovici.  

A forma como os alunos participantes dessa investigação mobilizavam a sua 

Consciência Histórica possibilitou a interpretação de suas ideias sobre a história, assim como 

os sentidos a ela atribuídos. Como afirmam os autores, são as ideias tácitas dos estudantes 

acerca do processo histórico que norteiam a pesquisa, ou seja, da mesma maneira que em 

nossa investigação, eles partem do princípio de que essas ideias incidem diretamente na 

maneira como o saber histórico é apropriado e utilizado pelos estudantes51. Por consequência, 

pode-se inferir que o processo de ensino e aprendizado histórico na sala aula é regido por 

estruturas da Consciência Histórica não reconhecida pelos próprios participantes. Entre elas 

estão os saberes/ideias prévias sobre a história, adquiridas a partir de experimentações 

cotidianas52.  

A fase piloto da investigação foi montada a partir da análise de narrativas construídas 

pelos alunos. Nelas, eles tiveram que responder a seguinte questão hipotética: “imagine que 

você pudesse fazer uma viagem para muito, muito longe no futuro. Como você acha que seria 

a vida das pessoas, da sociedade e o mundo? ”. Muitos dos dados utilizados neste artigo foram 

levantados por Kusnick quando da construção de sua dissertação 53, na qual o autor lidou com 

os mesmos conceitos. Sua investigação foi baseada nos seguintes eixos de análise: “ideia de 

história” (o autor questionava acerca do que os alunos do Ensino Médio pensavam sobre o 

conceito de “história”), e “sentido da história” (problematizando a ideia de história enquanto 
                                                        
49 CERRI, Luis. F.; KUSNICK, Marcos. R. Ideias de estudantes sobre a história: um estudo de caso a partir das 

representações sociais. Cultura Histórica & Patrimônio, Alfenas, v. 2, n. 2, p. 30-54, 2014. 
50 Os autores se utilizam do conceito de ideologia a partir da explicação de John B. Yhompson, que a caracteriza 

como as formas simbólicas que ajudam a estabelecer e sustentar formas assimétricas de poder. Para Cerri e 

Kusnick a consciência histórica é constantemente atravessada pela ideologia.  
51 CERRI, Luis. F.; KUSNICK, Marcos. R. Op. cit., p.33. 
52 RÜSEN, Jörn. Op. cit., 2006, p.13. 
53 KUSNICK, Marcos R. A Filosofia cotidiana da História: uma contribuição para a Didática da História. 

2008, 169 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Estadual de Ponta Grossa, Ponta Grossa, 

2008. 
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um processo). A questão central do trabalho diz respeito “às matrizes conceituais que 

predominam no pensamento dos alunos quando estes aprendem história”54. Aqui também 

houve um diálogo com a teoria das representações sociais e o conceito de ideologia, que 

segundo o autor, foram necessários frente às questões levantadas durante a pesquisa.  

No preenchimento do quadro de resultados que foi elaborado a partir dos eixos de 

análise, citados acima, Kusnick buscou o centro de cada uma das discussões, ou seja, os 

conceitos expressos em termos recorrentes, a partir dos quais as demais ideias derivavam, 

ligavam-se ou submetiam-se. E assim, os resultados expressam que o sentido da história para 

grande parte dos alunos participantes estava representado na categoria denominada pelo autor 

de “decadência”, com narrativas fatalistas, que se relacionam à catástrofe ambiental; à 

singularidade tecnológica; aumento da segregação social; volta à barbárie e maior 

desigualdade social. No que diz respeito à ideia de história, grande parte dos alunos a indicou 

enquanto um “processo”, que articula as três dimensões do tempo. Em suas narrativas, a 

história apareceu como um todo que engloba a tudo e a todas as pessoas, em todos os 

tempos.55.  

Para Kusnick, esse resultado acaba por reforçar a necessidade da relação do conceito 

de Consciência Histórica com o ensino de História. Em suas conclusões o autor aponta a 

importância de se trabalhar em direção a um novo paradigma da ciência da História que levem 

em conta as demandas de orientação que se iniciam foram do campo da ciência, ou seja, as 

carências da vida prática. Reafirma-se assim a importância do diálogo com aquilo que o autor 

denomina de “filosofia cotidiana da história”, encaminhando a disciplina como uma forma de 

orientação existencial56.  

O artigo dos autores Aurelio Silva Fernandes e Marcus Dezemone, intitulado Ideias de 

estudantes sobre tempo histórico: uma pesquisa didático histórica com alunos do 3º ano do 

ensino médio regular, é resultado de mais uma pesquisa dentro do campo da Didática da 

História. A questão levantada pelos autores, nas suas próprias palavras, é “se” e “como” os 

alunos estabelecem relação entre o passado e o presente; ou seja, se entendem que os 

acontecimentos do passado geraram consequências no presente ou podem ajudar na tomada 

de decisões e na resolução de problemas impostos pela vida atual57.  

Para responder essa questão, indagaram os estudantes sobre problemáticas da 

atualidade: as cotas raciais (e a existência ou não de uma dívida histórica com a população 

                                                        
54 KUSNICK, Marcos R. Op. cit., 2008, p. 24. 
55 Ibidem.  
56 Ibidem. 
57 FERNANDES, Aurelio S.; DEZEMONE, Marcus. Op. cit., p. 127.  



23 

 

afro brasileira) e a crise econômica (se o passado pode ajudar a resolvê-la no presente), e 

buscaram identificar através da análise das narrativas as ideias de história dos estudantes 

acerca dos temas propostos. Eles empregaram em seu estudo as categorias de geração de 

sentido de Rüsen, a saber: tradicional, exemplar, crítico e genético58.  

O que foi observado, à guisa de conclusão, foi a utilização, por parte da maioria dos 

alunos, da história como uma forma de articulação passado/presente de forma a propiciar uma 

orientação temporal para o futuro. Eles seguem afirmando que um dos desafios do ensino de 

história é possibilitar o desenvolvimento de competências e habilidades relativas à 

consciência histórica genética, tendo em vista que grande parte das narrativas dialogavam 

mais com a tipologia exemplar e crítica59.  

No trabalho intitulado Sobre o que é a história: O que dizem estudantes do 9º ano do 

Ensino Fundamental II – reflexões a partir da Didática da História, Laécio Silva Malta 

investiga as ideias de história, bem como a relação com a história ensinada dos estudantes do 

9º ano de uma escola localizada em Feira de Santana. A partir da aplicação de questionário, 

construção de narrativa e grupo focal o autor apresenta importantes considerações acerca do 

pensamento histórico de estudantes da cidade, as quais foram, inclusive, importantes como 

contraposição às ideias dos sujeitos investigados em nosso estudo, já que no caso de sua 

pesquisa se tratavam de estudantes moradores da zona urbana de Feira de Santana60.  

Para análise dos dados o autor se utiliza de questões do questionário acerca de 

elementos que compõem a Consciência Histórica dos estudantes investigados, em diálogo 

com as falas do grupo focal. Assim, chega a algumas conclusões, como no que diz respeito a 

marcante presença entre os estudantes de uma noção de desenvolvimento da história “como 

sucessão de fatos que tendem à progressão ou ascensão”61. Para o autor, essa visão é 

atravessada por uma ideia iluminista de progresso além de uma concepção de ensino de 

História que apresenta o tempo como evolutivo, único e contínuo62.  

                                                        
58 Rüsen (2010) define 4 diferentes tipos de geração de sentido histórico, a saber: o tipo tradicional, no qual a 

consciência histórica funciona em parte para manter vivas as tradições, dando assim atenção à recordação das 

origens das atuais formas de organização da sociedade. No tipo exemplar, em vez das tradições, utiliza-se de 
regras como argumento. A consciência histórica se refere ao passado como exemplo, ou regra geral de mudança 

temporal e conduta humana. Já no modo crítico de sentido histórico a consciência histórica reconhece espaço 

para novas perspectivas, para a crítica do passado e diferentes práticas no presente. Por fim, no modo genético, a 

mudança torna-se centro dos procedimentos para dar sentido ao passado, surge assim o elemento da passagem do 

tempo na vida humana. A memória histórica representa aqui a realidade passada como acontecimentos mutáveis.  
59 FERNANDES, Aurelio S.; DEZEMONE, Marcus. Op. cit., p. 144-146.  
60 MALTA, Laécio S. Sobre o que é a história: O que dizem estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental 

II – reflexões a partir da Didática da História. Monografia. Feira de Santana: UEFS, 2016 
61 Ibidem, p.51.  
62 Ibidem.  
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Outro dado apontado por Malta revela a pouca atribuição de sentido à história com 

relação a sua vida prática nas respostas dos investigados. De qualquer modo, conferem 

importância ao estudo da História, considerando que o passado forneceria orientações, ou 

ainda “modelos de conduta e aperfeiçoamento humano”63. Segundo o autor, essa concepção 

funda-se numa crença de que o passado orienta o presente muito mais de forma exemplar. 

Com suas palavras: 

se por um lado, os estudantes avaliam que a forma como a História ensinada é no 

mais das vezes: ―cansativa, ―chata, ―sem aprofundar em atividades, ―ficam só 

em resumos, ―um negócio que não tem novidade, ―é mais ou menos, que ―não 
tem debate, onde não é pensado ―o nosso ponto de vista de aprender mas apenas o 

―ponto de vista de se ensinar, que ―não trás coisas novas pra o mundo da gente 

agora‖, por outro, os significados atribuídos à História [...] parecem evidenciar que a 

História é um conhecimento importante para esses estudantes, pois 65% deles a 

consideram como uma fonte interessante, que estimula a imaginação, possibilita 

aprendizados, inclusive no plano da vida cotidiana e individual64.  

 

Outras pesquisas de cunho quantitativo também têm levantado dados sobre a 

consciência histórica. Podemos citar o projeto Youth and History, de Magne Angvik e Bodo 

Von Borries, de 1997. Realizada na Europa, essa pesquisa pioneira tem servido de modelo a 

investigações, como a intitulada Jovens e a História, realizado desde 2006 por pesquisadores 

brasileiros e argentinos, e atualmente também uruguaios. Trabalhos como esse, têm como 

recurso metodológico o uso de questionários e um conjunto mais amplo de sujeitos 

investigados. No caso sul-americano, os questionários foram adaptados, com o objetivo de 

guardar as especificidades geopolíticas e identitárias que demarcam o cenário da pesquisa.  

Além de conter questões que envolvem componentes constituintes da Consciência 

Histórica, também compõem esse instrumento perguntas que envolvem a identificação social 

e cultural dos respondentes, bem como aquelas relacionadas ao ensino e aprendizagem de 

história na escola. Algumas das perguntas do questionário foram adaptadas, e compuseram o 

nosso primeiro instrumento metodológico, a fim de traçar o perfil sociocultural dos alunos 

participantes da pesquisa, e também realizar a coleta de dados quantitativos acerca de suas 

ideias sobre a história. A idade, a cor e etnia, o endereço, a religião, além do diagnóstico 

inicial de saberes históricos dos participantes da pesquisa, são todos elementos abordados no 

instrumento.  

Os trabalhos aqui mencionados concretizaram investigações sobre as diferentes formas 

de geração de sentido sobre o passado, e corroboraram com a ideia de que para além do 

espaço escolar, ideias e sentidos históricos são atribuídos e apropriados pelos estudantes. O 

                                                        
63 MALTA, Laécio S. Op. cit., p.55.  
64 Ibidem, p.59.  



25 

 

que demarca diferenças, considerando que, como afirmado, lidam com indivíduos que 

compartilham de experimentações de uma vida urbana.  

O viver negro rural deixa marcas de especificidades nas experiências dos sujeitos que 

são aqui investigados, e elas ecoam na forma como eles constroem suas ideias sobre a 

história, e como se apropriam dos saberes históricos dispostos em outros espaços. Para 

analisá-las cabe-nos então indagar: que “outra” experiência é essa? Quem são esses sujeitos? 

No capítulo que segue nos dedicaremos a responder esses questionamentos, traçando o perfil 

dos alunos envolvidos na pesquisa - de onde falam, o lugar onde vivem - a fim de 

compreender o que compõe as experimentações de sua vida prática e como elas atravessam as 

suas significações do tempo. 
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CAPÍTULO II 

 

O OLHAR SOBRE OS SUJEITOS: DE ONDE FALAM, ONDE VIVEM 

 

Somente cerca de 8 km separa a Universidade Estadual de Feira de Santana e o 

Distrito de Maria Quitéria, lugar desta investigação didático-histórica. As primeiras 

inquietações que resultaram na construção do trabalho partiram da aproximação com as 

leituras relacionadas ao ensino e aprendizagem de história, assim como das experiências 

proporcionadas ao longo de minha formação, principalmente, durante a participação no PIBID 

– Programa Institucional de Iniciação à Docência, e a primeira disciplina de Estágio 

Curricular, que, me permitiu conhecer e achegar-me ao lócus da pesquisa, a Escola Municipal 

José Tavares Carneiro. 

Situada no centro do distrito, em São José, a escola atende alunos oriundos dali, e 

também de comunidades e povoados circunvizinhos. É para eles que voltamos o nosso olhar, 

no intento de compreender como significam/representam a história. Para tanto, ao longo deste 

capítulo, num primeiro momento apresentaremos o espaço escolar que frequentam 

diariamente, partindo do pressuposto de que é ali um dos lugares onde acessam saberes 

históricos, narrativas, e logo, referenciais que atuam sobre a maneira como constroem seu 

pensamento histórico.  

Concordamos com Cardoso65 quando ele afirma que “o lugar da pesquisa de campo 

didático-histórica é o cotidiano das aulas de história ou de qualquer espaço de expressão da 

cultura ou da consciência históricas”. Contudo, o que ocorre na sala de aula é apenas uma 

parte de um todo mais amplo que abrange também todas as outras elaborações da história. 

Dessa maneira,  

é só uma parte da cultura histórica, aquela chamada de História escolar, que mantém 

relações indissociáveis com outras expressões dessa cultura — livros didáticos, 

filmes, programas de televisão, sites da internet etc. —, mesmo que tais relações não 

sejam sempre visíveis aos olhos dos atores de campo ou do pesquisador 66. 

 

Decorre dessa ideia o pressuposto de que ao estudar o contexto escolar a investigação 

didático-histórica não busca apenas compreendê-lo por si só, mas sim percebê-lo como um 

campo de pesquisa para a compreensão da cultura e da consciência históricas. Nossa 

investigação, ainda que realizada no cotidiano escolar, não trata somente dele. Se 

compreendemos que a forma como interpretamos/significamos o tempo é também 

                                                        
65 CARDOSO, Oldimar. Op. cit., p.162.  
66 Ibidem, p.163.  
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determinado por experiências sociohistóricas, precisamos indagar quem são os estudantes de 

quem analisamos as ideias. Sociedade e escola se influenciam mutuamente e as conclusões de 

pesquisas neste campo sempre dizem respeito à cultura e à consciência históricas que se 

expressam para além do espaço escolar67. 

Centramos nossa investigação nas experimentações dos estudantes, em seu cotidiano 

nas comunidades onde moram, e logo, na particularidade da relação com território, com a 

memória, com o tempo e com os saberes advindos da experiência. Eles são apreendidos aqui 

enquanto sujeitos socioculturais, e assim compreendidos na sua diferença, como indivíduos 

que possuem historicidade, lógicas de comportamentos, hábitos, visões de mundo. Sobre esse 

olhar nos fala Juarez Dayrell, ao afirmar que cada sujeito, ao chegar à escola, é resultado de 

um conjunto de experiências sociais vivenciadas nos mais diversos espaços de sociabilidade68.  

Por isso, a fim de analisar as suas elaborações sobre a história, além de traçar um perfil 

sócio cultural, buscamos também ao longo desse capítulo explicitar a especificidade do que 

seria essa experiência, partindo da compreensão de que ela e os conhecimentos/saberes 

históricos ofertados nas comunidades onde vivem são também elementos que mobilizam a 

consciência histórica, e logo, assim como as narrativas acessadas na escola, nos livros 

didáticos, nos filmes, nos museus, etc., delineiam as suas ideias/significações sobre a história.   

 

A instituição escolar e seus sujeitos 

 

 Os primeiros contatos com a Escola Municipal José Tavares Carneiro e as pessoas que 

constroem ali relações e práticas que configuram o cotidiano escolar: funcionários, pais, 

professores, estudantes, gestores, se deu em 2016, ainda sem intenções objetivas de pesquisa, 

para cumprimento de atividades da disciplina de Estágio Curricular. A aproximação com 

aquele espaço, as observações das aulas de história, assim como o lugar e contexto em que ele 

está inserido acabaram por me trazer para essa investigação.   

 A escola, integrada à Secretaria de Educação Municipal de Feira de Santana, fica 

situada no centro do Distrito de Maria Quitéria (São José das Itaporocas), na zona rural de 

Feira de Santana. No mapa abaixo é possível visualizar a localização da escola, que fica na 

praça central do distrito, próxima a sua Igreja.  

 

                                                        
67 CARDOSO, Oldimar. Op. cit., p.166.  
68 DAYRELL, Juarez. A escola como espaço sócio-cultural. In: DAYRELL, J. (Org.) Múltiplos olhares sobre 

educação e cultura. Belo Horizonte: Editora da UFMG, 2001, p. 140. 
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Mapa com localização da Escola Municipal José Tavares Carneiro69. 

 

Em funcionamento desde 1986, a escola recebe atualmente alunos da modalidade 

Ensino Fundamental II, nos turnos matutino e vespertino. Os estudantes matriculados, em 

média 35 (trinta e cinco) por turma, são, em sua maioria, moradores do próprio distrito. 

Alguns são residentes de São José (centro), outros vêm diariamente das comunidades 

circunvizinhas. Entre elas, encontramos casos de comunidades pertencentes inclusive a outros 

distritos, como o de Matinha.  

Isso pode ser explicado pela falta de escolas dentro dos próprios povoados. Na maioria 

das comunidades as escolas atendem somente a alunos da educação Infantil ou Ensino 

Fundamental I, o que obriga as crianças a se deslocarem ao chegarem no 6º ano, optando pela 

escola campo de nossa investigação, ou pelo Colégio Estadual Maria José Lima Silveira70, ou 

ainda na sede (Feira de Santana), enfim, espaços escolares em lugares considerados mais 

centrais.  

A maioria dos participantes de nossa investigação reside nas comunidades, na zona 

rural, como já mencionado, e estudam na escola Municipal José Tavares Carneiro desde o 

                                                        
69 Disponível em:< 

https://www.google.com.br/maps/place/Escola+Municipal+Jos%C3%A9+Tavares+Carneiro/@-12.1495543,-

38.9895676,18z/data=!4m5!3m4!1s0x71437704ae8c8cd:0x1a9e01f263d0fa74!8m2!3d-12.1495807!4d-

38.989691>.  Acesso em novembro de 2018.   
70 Colégio pertencente a rede estadual localizado na entrada de São José. Também essa escola atende as 

modalidades do Ensino Fundamental nas séries iniciais e finais.  

https://www.google.com.br/maps/place/Escola+Municipal+Jos%C3%A9+Tavares+Carneiro/@-12.1495543,-38.9895676,18z/data=!4m5!3m4!1s0x71437704ae8c8cd:0x1a9e01f263d0fa74!8m2!3d-12.1495807!4d-38.989691
https://www.google.com.br/maps/place/Escola+Municipal+Jos%C3%A9+Tavares+Carneiro/@-12.1495543,-38.9895676,18z/data=!4m5!3m4!1s0x71437704ae8c8cd:0x1a9e01f263d0fa74!8m2!3d-12.1495807!4d-38.989691
https://www.google.com.br/maps/place/Escola+Municipal+Jos%C3%A9+Tavares+Carneiro/@-12.1495543,-38.9895676,18z/data=!4m5!3m4!1s0x71437704ae8c8cd:0x1a9e01f263d0fa74!8m2!3d-12.1495807!4d-38.989691
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início do Ensino Fundamental II. Dos 108 estudantes que responderam ao questionário, 35 

afirmam morar no centro do distrito (São José), enquanto 61 estudantes moram em 

comunidades/localidades ao entorno, como mostra o Quadro 1. Através do instrumento de 

pesquisa, aplicado na primeira etapa da pesquisa, a fim de traçar um perfil sócio cultural dos 

estudantes, e realizar um mapeamento inicial das suas ideias sobre a história, foi possível 

perceber, a variedade das localidades/comunidades presente em cada uma das turmas.  

Quadro 1: Localidades/comunidades onde residem os alunos da pesquisa71. 

 

Os dados do IBGE72 coadunam e confirmam as respostas dos/as estudantes, quando 

nos revelam que a maioria da população do distrito reside na Zona Rural. Segundo o último 

censo de 2010, em um total de 13.903 habitantes, sendo 6.854 homens e 7.049 mulheres, 

12.077 moradores se encontram na Zona Rural, enquanto apenas 1.826 vivem na zona 

urbana73.  

A estética e organização do distrito se diferem no que diz respeito a essas duas 

realidades. São José pode ser caracterizada como uma localidade com traços urbanos: tem 

                                                        
71 Na tabela estão as localidades assim como citadas pelos estudantes no questionário. Contudo, do total de 
respondentes, 4 alunos não colocaram o seu endereço. Além disso, em 4 questionários, devido à escrita, não foi 

possível identificar a localidade respondida. 
72 BRASIL, IBGE. Censo demográfico, 2010. Disponivel em: <www.ibge.gov.br>. Acesso em novembro de 

2018. 
73 Maria Quitéria é considerado um distrito rural. Contudo, a divisão proposta pelo IBGE diz respeito às 

populações residentes no centro distrito (São José), na área urbana, e a zona rural seriam àquelas localidades ao 

entorno, mais afastadas do centro. Entre os alunos, no momento da pesquisa, foi possível perceber algumas 

demarcações espaciais. Quando Feira de Santana aparece como referência, o distrito todo se considera fora desse 

lugar urbano/cidade. Contudo, internamente buscam demarcar distinções entre os que estão no centro do distrito, 

e àqueles que moram nas comunidades 

Localidades/comunidades 

Fazenda Caldeirão: 5 alunos (as) Pé de Serra: 2 alunos (as) 

Comunidade Água Grande: 7 alunos (as) Fazenda Lagoa da Negra: 1 aluno (o) 

Fazenda Olhos D’água da Formiga: 3 alunos (a) Comunidade do Ponto: 2 alunos (as) 

Ovo da Ema: 2 alunos (as) Estrada da Pedra Ferrada: 1 aluno (a) 

Fazenda Alto do Canuto: 6 alunos (as) Lagoa Grande: 5 alunos (as) 

Fazenda Boqueirão: 3 alunos (as) Fazenda Lagoa Salgada: 2 alunos (as) 

Moita da Onça: 1 aluno (a) Lagoa Suja: 2 alunos (as) 

Fazenda Casa Nova: 6 alunos (as) São José (Centro) = 35 alunos (as) 

Estrada boiadeiro: 1 aluno (a) Fazenda Morro: 1 aluno (a) 

Fazenda Garapa: 4 alunos (as) Lagoa do Pirichi: 1 aluno (a) 

Sítio São Domingos: 1 alunos (a) Fazenda Varinhas: 1 aluno (a) 

Estrada do carro quebrado: 2 alunos (as)  
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uma praça e algumas poucas ruas ao seu redor. A arquitetura das residências se aproxima de 

casas citadinas. Existe ali, no centro, um regular abastecimento de energia elétrica e de água, 

além de um posto policial, um posto de saúde, uma biblioteca comunitária e uma rede gratuita 

de internet.  

A entrada do distrito fica no acostamento da BR 116 Norte, e para seu acesso é 

necessário atravessar uma pequena estrada asfaltada. Todo esse panorama se altera quando 

olhamos para as comunidades localizadas na parte rural de Maria Quitéria. Ali, os moradores 

convivem ainda com a falta de alguns serviços básicos, como o abastecimento de água, 

iluminação, transporte público, serviço de saúde, e também de escolas mais próximas. 

Ainda de acordo com os levantamentos do IBGE74, no que diz respeito aos dados 

sobre a cor ou raça, os números apontam que do total de habitantes do distrito 1.191 pessoas 

se declaram brancas, enquanto 4.320 são negros, 8.218 são pardos, 163 declaram-se amarelos 

e 11 indígenas. Entre os moradores da Zona Rural 1.014 são brancos, 3.586 são negros, 140 

são amarelos, 7.333 são pardos e 4 são indígenas. Ou seja, a maioria dos moradores do distrito 

são não brancos. Esses dados também aparecem dentro da escola. Entre os 108 estudantes 

respondentes do questionário, 66 se identificaram enquanto negros, enquanto 23 escolheram a 

opção pardo, e somente 11 se definiram como brancos e 2 como amarelos, como demonstrado 

no Gráfico 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 

 

O Projeto Político Pedagógico da escola já nos apresenta um perfil de quem são, em 

sua maioria, os seus estudantes, quando afirma que estes são “filhos/as de trabalhadores/as 

rurais, feirantes, empregados/as domésticos/as, trabalhadores/as da construção civil, comércio 

                                                        
74 BRASIL, IBGE. Op. cit. 
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e serviços”75. Dois aspectos são essenciais para definir essa comunidade escolar: o elemento 

rural e o étnico. Por conta disso, o mesmo documento enfatiza a necessidade de um trabalho 

que considere o resgate da identidade do homem e da mulher que mora, vive e estuda em 

território rural, bem como a valorização da história e da cultura desses sujeitos. 

Em suas linhas gerais o documento nos parece um texto coerente quando prescreve a 

necessidade da construção de um currículo que tenha em vista o contexto sócio histórico e o 

território no qual a escola está inserida. O documento menciona que as questões que 

envolvem tensões identitárias se fazem no dia-a-dia da escola “nos diálogos, nos olhares e 

gestos de expressiva parcela de alunos e alunas e também de funcionários da escola – atores e 

atrizes da comunidade”76. Afinal, o cotidiano escolar também é cenário de relações sociais 

que expressam a diversidade cultural que está para além de seus muros. Crenças, costumes, 

cores, etnia, visões de mundo, enfim, tudo aquilo que chamamos de cultura frequenta 

cotidianamente a sala de aula77.  

A questão étnico-racial e as particularidades do lugar ao seu entorno, ou seja, as 

comunidades negras rurais (de onde veem muitos dos seus alunos), também ganha espaço no 

documento. Aparecem em trechos que tratam das angústias que envolvem as relações étnico-

raciais dentro do espaço escolar. Nele é afirmado que esta escola acaba por se constituir como 

lugar de escolarização das camadas menos favorecidas economicamente da região, e de 

alunos “com forte ancestralidade afro-brasileira”, inclusive moradores de uma comunidade 

remanescente quilombola reconhecida e certificada pela Fundação Palmares – Lagoa Grande 

de São José78. 

Por conta disso, e de todo o processo de exclusão historicamente vivenciado por esses 

grupos, o pertencimento identitário ao espaço rural, bem como étnico-racial e quilombola, 

representa para os alunos, em alguns momentos, certo “desconforto”. O que inclusive pôde 

ser vivenciado ao longo das observações, principalmente quando questionamos onde os 

estudantes moravam. Por isso, há uma preocupação com o desenvolvimento de um trabalho 

em diálogo com as especificidades da comunidade (pais, alunos, funcionários), na tentativa de 

                                                        
75 PPP, EMJTC, p.10.   
76 Ibidem, p.19.  
77 CANDAU, Vera Maria. Somos tod@s iguais? Rio de Janeiro, DP&A, 2003, p.24.  
78 A escola em questão atende muitos alunos oriundos da comunidade Lagoa Grande, distribuídos em todas as 

turmas nos turnos matutino e vespertino. Por isso, alguns de seus professores veem dando atenção especial para 

o tema. Esses e outros professores da rede municipal participaram primeira Formação em Educação Escolar 

Quilombola – Formeeq, ocorrida na cidade, que foi oferecida pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 

em parceria om a Secretaria Municipal de Educação/Núcleo de Educação para as Relações Etnicorraciais e 

Educação Escolar Quilombora (Nereeq) e com o Ministério da Educação. 
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assegurar a valorização da história e da cultura dos sujeitos que a compõe, inclusive no intuito 

de elevar a autoestima desses estudantes.  

No dia-a-dia, gestores e professores tentam lidar com as demandas que são impostas à 

escola, que precisa atender exigências no que diz respeito a currículo, calendário, avaliações, 

e ao mesmo tempo, atuar e lidar tendo em vista as particularidades. Como possibilidade de 

solução, a escola constrói em todos anos letivos projetos temáticos, a fim de atender a essas 

demandas, e, por isso, geralmente voltados à questão étnico-racial. O currículo, em suas 

várias faces, está aqui em constante disputa79.  

Pode-se listar exemplos de ações que, às vezes de forma pontual, outras de forma 

transversal ao currículo oficial, se voltam para o atendimento das especificidades do público 

que frequenta a escola. No ano de 2016, juntamente com o PIBID UEFS, a escola participou 

do projeto de construção de um documentário tratando da comunidade remanescente 

quilombola Lagoa Grande. O documentário, “Guardiões da Lagoa”80, foi a culminância de 

atividades que foram realizadas durante todo o ano. Em 2017, o projeto realizado teve como 

temática central a reafirmação da identidade negra. Já em 2018, o debate se centrou na 

importância das mulheres em comunidades rurais negras. Esses projetos, ainda que abracem 

toda a comunidade escolar, são, em grande medida, encabeçados pelas três professoras de 

história que trabalham na escola. 

Como etapa de nossa investigação fizemos a observação das aulas de apenas duas das 

docentes. As primeiras observações ocorreram quando estávamos na fase exploratória da 

pesquisa, e assim, ainda no desenho do objeto de estudo. No ano seguinte, em 2018, com as 

perguntas e sujeitos da investigação definidos, passamos a observar o cotidiano das aulas de 

história dos mesmos, e por isso de outra professora. 

O que foi possível perceber, tanto nas aulas como no próprio cotidiano escolar, são as 

contradições e ambiguidades do currículo, que dialoga e volta-se às demandas dos sujeitos 

que estão ali dentro e do cenário que cerca o espaço escolar, mas, ao mesmo tempo, não deixa 

de partilhar de um código disciplinar pré-estabelecido, no que diz respeito à seleção e 

                                                        
79 Compreendemos currículo a partir do trabalho de Tomaz Tadeu da Silva (1995) que destaca as relações de 

poder que envolvem a construção do currículo, estando, portanto, vinculado às maneiras específicas de 

organização da sociedade e da educação. Currículo não é tomado aqui apenas na sua face prescrita, e nem como 

uma grade de conteúdo, e sim no sentido, marcado pelas experiências da interação entre alunos e professores, 

entre alunos e escola, considerando-se assim a experiência real de alunos e de todos envolvidos no processo de 

ensino aprendizagem.  O que inclui, não só o que está presente e visível, mas também ausente e silenciado.  
80  O documenário foi produzido a partir de projeto do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência 

(PIBID) e pela  TV Olhos D’água. Gravado na comunidade de Lagoa Grande, narra um pouco da história da 

comunidade a partir das memórias de seus moradores.  
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organizações de conteúdos, às práticas de ensino, avaliações e concepções acerca da 

disciplina de história. 

Sobre as aulas, em linhas gerais, as observações permitem afirmar, por exemplo, que a 

ordem e o recorte dos conteúdos ainda se baseiam no livro didático, seguindo uma concepção 

etapista e cronológica da história. O livro didático adotado, que pertence à coleção Sociedade 

e Cidadania, de autoria de Alfredo Boulos Junior, da Editora FTD, é praticamente o único 

material impresso utilizado durante as aulas junto com os apontamentos escritos pela 

professora no quadro. Há uma tentativa de escapar de práticas e modelos tidos como 

tradicionais, e assim em algumas aulas opta-se por diferentes abordagens, como o recorte 

temático, a utilização de recursos como filmes e músicas, apresentação de slides, além dos 

debates com os alunos.  

 

Os sujeitos da investigação 

 

Os estudantes que fizeram parte dessa investigação são das turmas do 8º ano (A e B) e 

uma do 9º (turma única) do Ensino Fundamental II, do turno matutino. Ao todo foram 

contabilizados 108 estudantes, com faixa etária entre 13 e 17 anos. A escolha dos 

participantes partiu de critérios considerados relevantes para os objetivos do trabalho. Num 

primeiro momento, atentamos para a faixa etária e a série/ano desses sujeitos a fim de que os 

escolhidos possuíssem um tempo maior na escola, e assim mais experiência com a vida 

escolar e com a disciplina de história. Por isso, de início, chegamos inclusive a nos centrar 

somente no 9º ano. Contudo, outro aspecto se mostrou essencial durante o percurso: o lugar 

onde residiam esses estudantes, no caso, as comunidades, os outros lugares sociais onde 

experimentam a história. Intersecionando os dois critérios, de forma garantir a experiência 

com a história escolar e a presença de alunos moradores das variadas comunidades do distrito, 

agregamos no corpus da investigação também as turmas do 8º ano.  

Para analisar as suas ideias sobre a história olhamos para esses alunos tendo em vista o 

aspecto da "experiência vivida". A partir da leitura de Dayrell compreendemos que é ela uma 

das matérias primas a partir da qual os jovens articulam sua própria cultura81. Ou seja, os 

estudantes ao chegarem na escola já trazem um arcabouço de experiências vivenciadas nos 

                                                        
81 Juarez Dayrell (1996) conceitua cultura no seu trabalho a partir da leitura de Gilberto velho (1994). Partimos 

da mesma compreensão, de que a cultura pode ser entendida como um aglomerado de valores, símbolos, visão 

de mundo, que constituem a própria natureza humana. 
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múltiplos espaços sociais82. É através desse arcabouço que os sujeitos elaboram uma cultura 

própria, ou ainda: “um "óculos" pelo qual vêm, sentem e atribuem sentido e significado ao 

mundo, à realidade onde se inserem. Não há portanto um mundo real, uma realidade única, 

pré-existente à atividade mental humana”83.  

É nesse sentido que acreditamos, assim como Dayrell, que os estudantes se constituem 

como indivíduos concretos, expressões de raça, gênero, lugar e papeis sociais, através de um 

processo dinâmico e ininterrupto em que eles lançam mão de um conjunto de símbolos, 

reelaborando-os a partir das suas interações e opções cotidianas84. Da mesma forma, se 

constitui a orientação temporal, a mobilização da Consciência Histórica, através de um quadro 

de referências adquiridos também através da “experiência vivida”. Os “óculos”, mencionados 

por Dayrell, podem ser usados também para atribuir sentido e significado ao mundo dentro do 

fluxo temporal.  

Em resumo, os jovens que chegam à escola são o resultado de um processo educativo 

amplo. Este processo não ocorre somente nos lugares institucionais, mas no cotidiano das 

relações sociais, “quando os sujeitos fazem-se uns aos outros, com os elementos culturais a 

que têm acesso, num diálogo constante com os elementos e com as estruturas sociais onde se 

inserem e a suas contradições”85. Desse modo, da mesma maneira que afirmamos que a 

história é aprendida nos mais diversos espaços, a educação e seus processos formativos 

também é compreendida por Dayrell para além dos muros escolares, logo, na multiplicidade 

das relações sociais.   

Dito isso, nos dedicaremos na próxima seção à reflexão de algumas das marcas que 

atravessam a “experiência vivida” dos estudantes participantes de nossa investigação, partindo 

do pressuposto, aqui já discutido, de que também ela incide sobre a forma como estes 

constroem significações sobre o a relação passado-presente-futuro. Falamos de elementos de 

sua construção identitária, que se atrelam aos aspectos espacial e étnico-racial.  

 

De onde eu venho, diz sobre quem sou? 

 

Acreditamos que as experimentações dos estudantes, suas características étnicas e 

culturais, herdadas de um contexto sócio histórico e do território em que residem demarcam a 

sua especificidade enquanto sujeitos de nossa investigação. Ao perguntar por ideias sobre da 

                                                        
82 DAYRELL, Juarez. Op. cit., p.140.  
83 Ibidem, p.141.  
84 Ibidem, p.142.  
85 Ibidem. 
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história (como a elaboram e dão sentido) partimos do entendimento de que as vivências no 

seio dessas comunidades - as memórias compartilhadas, os costumes, a formação da 

identidade coletiva, as relações familiares, a vida comunitária, enfim, os saberes ofertados 

pela vida prática – condicionam a maneira como lidam com o passado, e por consequência a 

forma como se a apropriam do conhecimento histórico acessado na sala de aula. Cabe indagar 

o porquê de afirmarmos a singularidade desses estudantes.  

O distrito de Maria Quitéria, como já mencionado, é composto por diversas 

comunidades, e tem em seu entorno algumas outras que pertencem aos distritos vizinhos, 

como o da Matinha, Jaguara e Tiquaruçu. Entre as comunidades citadas pelos alunos foi 

possível identificar duas que pertencem ao distrito de Matinha, a saber: Moita da Onça e Alto 

do Canuto, enquanto as comunidades de Ovo da Ema, Lagoa Grande, Lagoa Salgada, Fazenda 

Olhos D’água da Formiga, Água Grande, Lagoa da Negra, Fazenda Caldeirão e as outras 

citadas ficam situadas no próprio distrito de Maria Quitéria.  

São nesses dois distritos que estão localizadas as comunidades remanescentes de 

quilombos de Feira de Santana, certificadas perante à Fundação Cultural Palmares: a 

comunidade de Matinha dos Pretos, na Matinha, e a comunidade de Lagoa Grande, localizada 

em Maria Quitéria86. Segundo dados do projeto de pesquisa GeografAR87, há também 

comunidades não certificadas, mas que desde 2010 são identificadas como comunidades 

negras rurais quilombolas, a saber: Candeal, no distrito de Matinha; Lagoa Salgada, Lagoa da 

Negra e Roçado, em Maria Quitéria. É possível visualizá-las segundo a sua disposição 

espacial no mapa abaixo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
86 A comunidade de Lagoa Grande foi a primeira no município de Feira de Santana a ser certificada, no ano de 

2007. Enquanto a Matinha dos Pretos obteve a certificação mais recente, em 2014.  
87 Grupo de pesquisa Geografar, Bancos de Dados. Disponível em: :<http://geografar.ufba.br/tabela-

comunidades-negras-rurais-quilombolas-indetificadas-naba>. Acesso em novembro de 2018.  
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Comunidades Negras Rurais e Quilombolas do Munícipio de Feira de Santana88. 

 

 

Nas palavras de Elane Bastos de Souza89, a história de Feira de Santana, atravessada 

pelo processo de escravização e seus desdobramentos, tem como uma das consequências a 

formação de um campesinato negro ao longo do século XIX e XX, que dá origem às 

Comunidades Negras Rurais Quilombolas mencionadas. O que caracteriza essas 

comunidades? A fim de compreender que elementos às compõem e que as diferenciam de 

outros agrupamentos rurais, traçaremos a partir daqui uma breve discussão bibliográfica 

acerca do tema.  

                                                        
88 Este mapa se encontra na dissertação de Elane B. de Souza, Terra, Território, Quilombo: à luz do povoado 

Matinha dos Pretos – BA. Salvador, UFBA, 2011, na página 67.  
89 SOUZA, Elane B. de. Terra, Território, Quilombo: à luz do povoado Matinha dos Pretos – BA. 

Dissertação (Mestrado em Geografia). Universidade Federal da Bahia. Salvador, 2011, p.17.  
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Por Comunidade Negras Rurais entendemos os agrupamentos cuja organização 

cultural, social, econômica e política é moldada segundo sua relação historicamente 

estabelecida com a terra, na qual os moradores, em suas diversas gerações, vivem por dezenas 

ou centenas de anos. Neusa Gusmão90, em sua reflexão sobre as heranças quilombolas e a 

questão da terra para grupos negros na atualidade, afirma que as Comunidades Negras Rurais 

carregam em sua trajetória valores culturais de um modo próprio de ser e de viver, atrelados a 

uma memória de resistência ao passado escravista.  

Richard Prince, também discutindo sobre o tema, acrescenta que além da “negritude”, 

essas comunidades têm em comum os processos de resistência pela terra. Nesse sentido, diz 

ele: 

suas origens são variadas – algumas foram formadas por escravos (ou ex-escravos), 

após a falência de uma fazenda ou plantação nas décadas confusas anteriores à 

Abolição, algumas fruto de doações de terras por senhores a ex-escravos, outras 
compradas por escravos libertos (que, em alguns casos, haviam comprado a própria 

liberdade), outras doações de terras a escravos que haviam servido ao exército em 

tempo de guerra, ou ainda doações a escravos por ordens religiosas91.  

 

Dessa forma, se diferenciam segundo as características das terras ocupadas, o tempo 

da ocupação, a população que habita, bem como as construções simbólicas em torno do 

elemento terra92. Esse último torna-se então essencial para entender a configuração de 

comunidades com as mencionadas características.  

Terra aqui não é só lugar de moradia, mas território93, espaço reconstruído e 

ressignificado, onde estão suas memórias e histórias, onde reatualizam e afirmam identidades 

coletivas, transcendendo assim uma dimensão puramente geográfico-espacial. Como 

esclarece Gusmão94, terra torna-se “ente vivo” da vida coletiva no interior do universo 

camponês e negro. Como um patrimônio comum das comunidades, torna-se também território 

e sobre ele os grupos constroem sua territorialidade, ou seja, através de relações 

historicamente estabelecidas com o espaço produzem sua vida material e simbólica, 

diferenciando-se dos outros, construindo assim uma identidade grupal. O território para esses 

grupos é condição essencial que os define, onde estão, e por quê. A autora ainda acrescenta 

que, 

                                                        
90 GUSMÃO. Neusa M. M. de. Herança quilombola: negros, terras e direitos. In: MOURA, Clóvis (Org.). Os 

quilombos na dinâmica social do Brasil. Maceió: Edufal, 2001, p. 337-349. 
91 PRICE, Richard. Reinventando a história dos quilombos: rasuras e confabulações. Afro-Ásia, Salvador, n.23, 

p.241-265, 2000, p.9. 
92 SOUZA, Márcia L. A. de. Comunidades Rurais Negras e educação no projeto “uma história do povo 

Kalunga”. Ruris, Campinas, volume 2, número 1, março de 2008, p.74.  
93 SODRÉ, Muniz. O terreiro e a cidade. A forma social negro-brasileira. Petrópolis, Vozes, 1988.  
94 GUSMÃO. Neusa M. M. de. Negro e Camponês: Política e Identidade no meio rural brasileiro. São Paulo em 

Perspectiva, São Paulo, 6(3): 116-122, julho/setembro, 1992, p.119.  
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a terra é sinônimo de relações vividas, fruto de trabalho concreto dos que lá estão, 

fruto da memória e da experiência pessoal e coletiva de sua gente, os do presente e 

do passado. O passado escravo está, portanto, na base do processo histórico da 

constituição da terra como território negro e condicionado a impasses e dificuldades 

que diferentes grupos têm enfrentado desde então, para assegurar a própria vida95.  

 

Entendemos assim que territorialidade está atrelada à identificação e à tradição 

histórica e cultural construída através dos tempos, e supõe uma relação espaço/tempo 

particular de constituição de comunidade negra e de sua vivência96. Apesar das 

especificidades de cada uma, existem relações afetivas, de parentesco, histórias e memórias de 

origem que se cruzam entre elas. A partir das memórias dos moradores é possível conhecer 

algumas narrativas acerca da história dessas comunidades, como atesta o trabalho realizado 

por Railma dos Santos Souza. Segundo ela, entre os moradores da região há certo consenso 

quanto à origem das já reconhecidas comunidades quilombolas. Como narrado por eles, tanto 

a Matinha dos Pretos quanto a Lagoa Grande seriam originárias da Fazenda Candeal 97. 

Por conta disso, as comunidades possuem muitos laços de parentesco entre os seus 

moradores98. Elas se constituem como tal a partir de experiências de resistência ao processo 

de escravização e seus desdobramentos ao longo da história e na atualidade. Assim, têm a sua 

trajetória marcada por lutas de seus moradores contra as exclusões e pela garantia de direitos 

coletivos, “traduzidas nas formas de afirmação da identidade, no processo de organização 

comunitária, nas relações estabelecidas na/com a terra, e na construção cotidiana da 

autonomia por parte dos sujeitos coletivos”99.  

Pode-se afirmar que as relações sociais estabelecidas diariamente pelos moradores das 

comunidades, os seus laços de parentesco, as sociabilidades, os conflitos, reverberam na 

maneira como eles modificam/modelam e se apropriam no lugar onde vivem100. O elemento 

diferenciador aqui não é necessariamente o tom da pele, mas as “representações sociais 

produzidas em torno da cor”101 e como tal representações recortam os limites sociais dos que 

pertencem ou não ao grupo. Assim, concordamos com José Mauricio Arruti quando ele afirma 

que a diferença nesse caso não é uma evidência - dada por uma questão biológica, ou pureza 

                                                        
95 GUSMÃO. Neusa M. M. de. Op. cit., 2001, p. 344.  
96 GUSMÃO. Neusa M. M. de. Op. cit. 1992, p.119.  
97 SOUZA, Railma dos S. Memória e história quilombola. Experiência negra em Matinha dos Pretos e 

Candeal (Feira de Santana/BA). Dissertação de Mestrado em História. Universidade Federal do Recôncavo 

da Bahia. Cachoeira, 2016, p.115.  
98 Ibidem, p.38.  
99 SOUZA, Elane B. de. Op. cit., p.71.  
100 Ibidem, p.48.  
101 ARRUTI, José Maurício A. As comunidades negras rurais e suas terras: a disputa em torno de conceitos e 

números. Dimensões, Vitória, vol. 14, p.243-269, 2002, p.248.  
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cultural - mas sim construída socialmente, reatualizada, na existência e resistência do 

grupo102.  

 Tratamos e entendemos aqui identidade como um construto histórico, ou seja, 

localizada no tempo, não fixa, mas, em constante transformação103. As experiências 

vivenciadas no território, as memórias de um passado em comum, as lutas antigas e atuais, se 

aglutinam e ajudam a demarcar quem somos “nós” e quem são “eles”. Essas memórias, como 

um elemento permanente do vivido, estão em constante processo de mudança ou conservação. 

Como explica Antônio Torres104, a memória coletiva de um grupo representa determinados 

acontecimentos e situações, mas passa sempre por reelaborações, assim sendo passível de 

esquecimento e seletividade.  

Em sua clássica obra, Jacques Le Goff define memória como a “propriedade de 

conservar certas informações, remete-nos em primeiro lugar a um conjunto de funções 

psíquicas, graças às quais o homem pode atualizar impressões ou informações passadas ou 

que ele representa como passadas”105. O construto da memória, além do território, é um fator 

essencial na constituição dessas comunidades.  

A memória coletiva, em especial, é determinante na continuidade de comunidades 

atravessadas pela oralidade, inclusive como um instrumento de poder. Dessa forma, muitas 

memórias estão atreladas, entre outros elementos, ao processo escravista e aos seus 

desdobramentos. Em alguma das comunidades que aqui discutimos, a memória consolidada – 

no caso, da existência de um quilombo - a fim de justificar o acesso à categoria de 

remanescentes quilombola, segundo Souza106, demonstra o processo de instrumentalização da 

identidade dos moradores. As rememorações de um passado ligado ao processo escravista, no 

caso dessas comunidades, reflete a autora, dialogam também com as discussões acerca da 

memória feitas Maurice Halbwachs, segundo o qual, a memória individual não se constrói 

sozinha, já que: 

um homem, para evocar seu próprio passado, tem freqüentemente necessidade de 

fazer apelo às lembranças dos outros. Ele se reporta a pontos de referência que 

existem fora dele, e que são fixados pela sociedade [...]. Não é menos verdade que 

não nos lembramos senão do que vimos, fizemos, sentimos, pensamos num 

                                                        
102 ARRUTI, José Maurício A. Op. cit. 
103 SILVA, Tomaz Tadeu da. Identidade e diferença: a perspectiva dos estudos culturais. Stuart Hall, Kathryn 

Woodward. Petrópolis, RJ: Vozes, 2000. 
104 MONTENEGRO, Antonio Torres. História oral e memória – a cultura popular revisitada. 3a. ed. São Paulo: 

contexto, 1994, p.19.  
105 LE GOFF, Jacques. História & Memória. Tradução Bernardo Leitão. – 7ª edição revista – Campinas, SP: 

Editora Unicamp, 2013, p. 387.   
106 SOUZA, Railma dos S. Op. cit., 68.  
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momento do tempo, isto é, que nossa memória não se confunde com a dos outros. 

Ela é limitada muito estreitamente no espaço e no tempo107.  

 

 Desse modo, as lembranças que circulam nas comunidades, de geração em geração, 

ainda que se suponha serem individuais, são construtos da memória da coletividade. 

Voltando-se para as reflexões de Halbwachs, Michael Pollack108 destaca a importância das 

referências do passado para a manutenção da coesão do grupo e defesa das fronteiras daquilo 

que os sujeitos que os compõe têm em comum. Assim, a memória, como uma operação 

coletiva de interpretação do passado, define e reforça sentimentos de pertencimento e 

fronteiras sociais entre coletividades109.  

Além disso, e nesse mesmo sentido, ao discutir as significações do conceito de 

ruralidade, Rosa Maria Viera Medeiros define que também ele se constrói tanto no plano 

sociológico como no geográfico, demarcando-se como um espaço de valores mútuos e 

história comum “que giram ainda em torno da fidelidade e do pertencimento a um meio, a um 

território e a família”110. Na ruralidade encontramos uma dinâmica de práticas sociais, 

culturais e econômicas pautadas, entre outras, na proximidade, na convivialidade, na ajuda e 

na cooperação. Logo, entende-se que o próprio viver campesino já é marcado pela referência 

espacial como um qualificador de um universo de relações sociais específicas111, que se forja 

em relações de alteridade com os “de fora”.  

O reconhecimento desse espaço como próprio do meu grupo, minha família e ao grupo 

mais amplo, é informado pela memória coletiva herdada de gerações anteriores.  “Os marcos 

ou pontos de apoio dessa memória, afirma Maria José Carneiro, são os próprios componentes 

da paisagem: rios, morros, montanhas, árvores... que persistem mesmo que transformados ou 

destruídos pela ação do homem”112. Assim, essa demarcação identitária, uma ruralidade, é 

como afirma Medeiros:  

uma construção social contextualizada, [...] ela é o resultado de ações dos sujeitos 

que internalizam e externalizam através dessas ações a sua condição sociocultural 

presente que é reflexo da condição herdada de seus antepassados. Nesta ruralidade 

está expressa a capacidade destes sujeitos de se adaptarem segundo às novas 

condições resultantes das influências externas113. 

 

                                                        
107 HALBWACHS, Maurice. A memória coletiva. São Paulo: Editora Vértice, 1990, p. 54.  
108 POLLAK, Michael. Memória, esquecimento, silêncio. Estudos Históricos, Rio de Janeiro: vol. 2, nº 3, 1989.  
109 Ibidem, p. 9.  
110 MEDEIROS, Rosa Maria V. Ruralidades: novos significados para o tradicional rural. In: MEDEIROS, Rosa 

Maria V.; Michele Lindner. (Org.). Dinâmicas do espaço agrário: velhos e novos territórios: NEAG 10 anos. 

1ªed. Porto Alegre: Evrangraf, 2017, p.181.  
111 CARNEIRO, Maria José. Ruralidade: novas identidades em construção. Estudos Sociedade e Agricultura 

(UFRJ), Rio de Janeiro, v. 11, p. 53-75, 1998, p. 72-73. Disponível em :< 

https://revistaesa.com/ojs/index.php/esa/article/view/135/131>  Acesso em janeiro de  
112 Ibidem, p.62.  
113 MEDEIROS, Rosa Maria V. Op. cit., p. 182.  
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Mais que adaptação, se trata de um processo de ressignificação, ou ainda reelaboração de suas 

práticas culturais, a partir da relação do grupo com aqueles considerados “de fora”, a fim de 

manter e consolidar a identidade local114.  

Nos termos deste estudo, vale destacar que Consciência histórica não é o mesmo que 

memória, mas tem muito dela em sua constituição. Ao discorrer sobre as características da 

narrativa histórica, Rüsen afirma que, como expressão da consciência histórica, ela recorre às 

lembranças no processo de interpretação das experiências do tempo. Dessa forma, a memória, 

ainda que não se confunda com a Consciência Histórica, participa da sua constituição, já que 

para tecer sentido ao tempo há um impulso ao passado, que é assim levado a falar. Contudo, 

diferente da lembrança, na mobilização da Consciência histórica existe uma intenção e 

correlação entre presente, passado e futuro – mobiliza-se a memória de determinada maneira 

115.  

Assim sendo, a forma como o tempo é apropriado e como o passado é lembrado e 

significado, a fim de orientar o presente e lançar perspectivas para o futuro, sofre influências 

do coletivo, das experiências que são vividas em grupo, da maneira como aquele grupo se 

identifica, se narra, e se orienta no tempo. Ou seja, dos tais “pontos de referência” 

mencionados por Halbwachs. Temos posto então que memória e territorialidade são fatores 

sócios históricos determinantes na construção identitária de moradores de comunidades rurais 

e também negras, ainda que em diferentes gradações determinadas por questões geracionais, 

de gênero, entre outras.  

Tendo em vista essas reflexões é possível inferir que os saberes históricos, e os 

sentidos sobre o tempo compartilhados no viver comunitário, seja na Lagoa Grande, na Lagoa 

da Negra, em Moita da Onça, São José ou Lagoa Salgada, são agentes determinantes no modo 

pelo qual os estudantes aprendem História, a conceituam, elaboram ideias sobre ela. Uma vez 

apresentado o lócus da investigação, bem como compreendido o contexto sócio histórico no 

qual escola e alunos estão imersos, cabe agora direcionar o olhar para o que dizem os 

estudantes acerca da história. É sobre isso que trataremos no próximo capítulo.  

 

 

 

 

 

                                                        
114 CARNEIRO, Maria José. Op. cit. 
115 RÜSEN, Jörn. Op. cit, 2001, p.62-63.  
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CAPÍTULO III 

 

“ALGO DAS NOSSAS VIDAS, E AS HISTÓRIAS DOS NOSSOS 

ANCESTRAIS”: O DIZER DOS ESTUDANTES 

 

Delineados os pressupostos que orientam a pesquisa, bem como traçado o espaço e 

quem são os sujeitos, cabe agora a escuta daqueles que têm aqui as suas ideias históricas 

investigadas. Reiteramos o núcleo ou questão central: de que forma eles definem e se 

apropriam da história, tendo em vista os saberes advindos de suas experiências? Dito de outro 

modo: considerando a polissemia e ambiguidade do termo “história” indagamos de que 

maneiras os estudantes da Escola Municipal José Tavares o significam - o que dizem sobre, 

quais os sentidos atribuídos. Mais ainda: indagamos sobre que elementos relacionados à 

Consciência Histórica eles mobilizam para esta tarefa. 

Esta é a problemática que discutiremos neste capítulo. Para tanto, além de apresentar 

os dados empíricos, trataremos também da interpretação e reflexão a respeito dos resultados 

da análise empreendida, os quais apontam para a forte presença do viver negro rural nas 

elaborações de significado sobre a história de parte dos sujeitos envolvidos na investigação, 

evidenciado principalmente em uma de nossas categorias analíticas.  

Na seção inicial trataremos do percurso de nossa investigação, das operações 

metodológicas que possibilitaram a concretização do estudo. Nesse sentido, apresentamos 

cada uma das três etapas, a observação, a aplicação de questionário, bem como da construção 

das narrativas, explicitando além do objetivo, como cada uma delas foi realizada. Na segunda 

seção do capítulo caracterizamos as categorias definidas segundo o agrupamento das 

narrativas, a partir das quais analisamos as ideias de história dos estudantes. Por fim, nas duas 

últimas seções partimos para a escuta e reflexão daquilo que dizem os sujeitos. Além da 

análise dos dados de caráter quantitativo, centramos o estudo nas narrativas de uma das 

categorias, tecendo conclusões e considerações acerca das questões levantadas pela 

investigação.  

 

Modos de andar: Caminhos investigativos 

 

Nosso percurso metodológico pode ser divido em três etapas. A primeira delas, a 

observação, teve como objetivo a convivência e o experienciar do campo didático-histórico 
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junto com os sujeitos. Como defendido por Maria Cecília de Souza Minayo, em seu estudo 

acerca dos métodos de pesquisas qualitativas, a etapa de observação tem um significado 

prático. Ao conviver com o grupo estudado, o observador pode perceber novas questões, e 

aspectos inacessíveis para um pesquisador que trabalha somente com questionários totalmente 

estruturados e antecipadamente padronizados. Em suas palavras, a observação participante 

permite “desvendar as contradições entre as normas e regras e as práticas vividas 

cotidianamente pelo grupo ou instituição observados”116. 

As atividades desenvolvidas nesta etapa consistiram, para além da observação, na 

interação com os estudantes e o restante dos indivíduos que compõem o ambiente escolar, 

bem como conversas informais abertas, registros etnográficos, análise documental (do 

currículo da escola, do livro didático), acompanhamento das atividades docentes, enfim, de 

todo cotidiano formal e informal daquele espaço. Foi nesse momento que delineamos quem 

seriam os estudantes a participar da pesquisa.  

Além disso, diante do cenário observado, algumas questões nos foram impostas, as 

quais ajudaram a desenhar a problemática central da investigação. Observava-se naquele 

ambiente saberes que se entrecruzavam: cultura escolar e currículo prescrito de um lado, e um 

mundo ao redor carregado de referências que atravessavam a identidade dos estudantes, de 

outro. Era necessário conhecer esses sujeitos, traçar seu perfil sócio cultural, bem como, com 

o objetivo de investigação já traçado, realizar um primeiro levantamento exploratório 

quantitativo sobre as suas ideias acerca da história e de alguns dos componentes da 

Consciência Histórica. Para tanto, utilizou-se como instrumento metodológico, um 

questionário (no apêndice)117, composto majoritariamente por questões objetivas. Nele os 

estudantes foram indagados quanto à idade, o endereço, significado da história, gosto, 

confiança atribuída, modelos pessoais de heróis, religião, cor, interesses na história, entre 

outras questões.  

Na terceira e última etapa, o instrumento elaborado e aplicado consistiu numa questão-

problema (ver no apêndice), a qual também foi respondida por todos os estudantes 

participantes. Nela, a partir de um texto motivador, foi solicitado que produzissem uma 

narrativa acerca de suas percepções sobre o significado e importância atribuída à história. As 

                                                        
116 MINAYO, Maria Cecília S. (Org.). Pesquisa social: teoria, método e criatividade. 33. ed. Petrópolis, RJ: 

Vozes, 2013. p.71.  
117 O instrumento de coleta em questão, como já mencionado no capítulo anterior, foi baseado no questionário do 

projeto de pesquisa Jovens e a História, que objetiva mapear elementos da consciência histórica de jovens do 

Mercosul.  
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narrativas foram analisadas qualitativamente a partir da elaboração de categorias, segundo 

alguns dos pressupostos da chamada Grounded Theory118.  

Em linhas gerais, a intenção da Teoria Fundamentada (Grounded Theory) é pensar 

modelos conceituais que expliquem o fenômeno investigado e que permitam ao pesquisador 

relacionar outros conceitos. O foco estaria na compreensão do fenômeno da maneira como ele 

se apresenta e não em conceitos e teorias prévias do investigador. Consiste assim, 

metodologicamente, na formulação de teorias fundamentadas nos próprios dados, mediante 

categorias conceituais119.  

Nesse sentido, ela nos serviu de auxílio na configuração da forma de análise dos 

dados, ou seja, na codificação e elaboração das categorias, que, abdicando de elaborações 

previamente concebidas, foram construídas a partir das respostas dos estudantes. Ao todo, 104 

(cento e quatro) alunos/as participaram da última etapa. Um número menor do que o conjunto 

abarcado pelo questionário, por conta da logística de aplicação, que seguia os ritmos do 

cotidiano escolar. Os estudantes que participaram foram aqueles que estavam presentes na 

sala de aula nos dias da atividade.  

Inicialmente, tentamos analisar e categorizar todas as narrativas obtidas, contudo, para 

fins investigativos, e devido ao volume, qualidade e complexidade do material, entendemos 

ser necessário e mais produtivo a construção de uma amostra dos estudantes. Para a 

composição resolvemos selecionar de forma aleatória 41 narrativas (por entender que seria 

uma quantidade significativa para efetuar a análise) 120 e depois fazer uma filtragem 

considerando três critérios de proporcionalidade: entre meninos e meninas, entre as 

séries/anos e entre estudantes rurais e urbanos. Ao final, a filtragem se mostrou desnecessária, 

pois consideramos que as narrativas selecionadas mantinham certo equilíbrio relativamente 

aos critérios pensados.  

A amostra foi formada por 22 estudantes do gênero feminino e 18 estudantes do 

gênero masculino. No que diz respeito à escolarização, 22 estudantes são dos 8º ano e 18 do 9ª 

ano. Quanto ao corte rural/urbano 14 são moradores do centro do distrito (São José), enquanto 

22 moram nas variadas comunidades ao entorno, sendo que não conseguimos identificar o 

endereço de quatro dos autores de 4 (quatro) das narrativas selecionadas.  

                                                        
118 CHARMAZ, Kathy. A construção da teoria fundamentada: guia prático para análise qualitativa. Porto 

Alegre: Artmed: 2009.   
119 CHARMAZ, Kathy. Op. Cit., apud CARVALHO, A. Paula 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.  
120 Uma das narrativas foi eliminada, pois constatamos ser uma cópia de material didático. 
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Para interpretação das narrativas, no primeiro momento tentamos partir de categorias 

encontradas em outros trabalhos do campo que apresentavam temática semelhante. 

Debruçando-nos sobre estudos como o de Marcos Roberto Kusnick121, o qual também se 

utilizou de categorias analíticas, e no de Ana Paula Rodrigues Carvalho, que faz o mesmo em 

uma das etapas de sua investigação122. No entanto, o olhar atento para os nossos dados, bem 

como umas das premissas da própria Didática da História no que tange a elaboração de 

sentidos históricos - que são situados e marcados pelo contexto de quem elabora -, nos 

apontavam a necessidade de outros caminhos. Foi quando chegamos na Teoria 

Fundamentada.  

Assim, firmamos a posição de que o delinear de nossas categorias não podiam ser 

externas às narrativas, mas, pelo contrário, deveriam ser ancoradas nelas. Ainda mais se 

voltarmos mais uma vez às questões centrais da investigação, que lidam com sujeitos 

atravessados pela especificidade de suas experiências. Logo, também os dados obtidos são 

contextualizados, e, assim, as categorias, apesar de inspiradas nas leituras do referencial 

teórico e metodológico, precisavam partir das respostas dos estudantes.   

A partir disso, e de início, optamos pela leitura e análise das narrativas de maneira 

mais aberta: aglutinamos aquelas que se assemelhavam e depois buscamos encontrar 

elementos que aparecessem de forma mais recorrente, no intuito de encontrar palavras e 

expressões chaves para a categorização. A sucessiva releitura das narrativas nos permitiu 

chegar àquilo que iria conferir substância às categorias, elementos relacionados, é claro, às 

noções sobre a história apareciam nas respostas dos estudantes: quanto de passado, de formas 

de orientação, de relação com o presente, até da presença de saberes da disciplina escolar, ou 

da memória e experiência.  

No tópico seguinte, apresentaremos as categorias analíticas elaboradas, seguidas das 

ideias de história encontradas entre os estudantes e os significados e sentidos a ela atribuídos.  

Refletiremos acerca dos resultados no que diz respeito ao teor contextualizado das atribuições 

de significado sobre a história, assim como sobre as diferentes formas de apropriação e 

sentido da história ensinada a partir das experiências da vida prática.  

 

Modos de fazer: Categorizações 

 

                                                        
121 KUSNICK, Marcos Roberto. Op. cit., 2008.  
122 CARVALHO, Ana Paula. 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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A partir da leitura e análise qualitativa das narrativas construídas pelos estudantes 

procedemos a categorização das suas ideias sobre a história. É importante frisar que a 

construção das mesmas, e o agrupamento de narrativas em cada uma delas, se deu a partir de 

elementos que se mostraram com mais evidência nas respostas dos estudantes. Ao todo, foram 

elaboradas cinco categorias, assim definidas.  

 

Categoria 1: História é “tudo” 

As narrativas sobre a história dos estudantes inclusos nesta categoria a conceituam de 

maneira ampla e genérica, o que tornou, inclusive, no primeiro momento, difícil a sua 

categorização. A principal característica é que compartilham da convicção de que a história é 

importante e faz parte de seu cotidiano. Contudo, não expressam de que maneira isso 

acontece, ou mesmo do que a história trataria, o que a compõe, de que trata, qual o seu objeto. 

Talvez como fruto de narrativas e práticas que os estudantes costumam estar imersos em sala 

de aula quando escutam seus professores afirmarem que a “história está em tudo”, ou que 

“tudo tem uma história”, esses estudantes acabaram por não apresentar qualquer 

especificidade da história.   

Assim, história aqui é “tudo”, tanto algo que houve há muito tempo quanto 

recentemente. O estudante Paulo123, por exemplo, afirma que “a história ela está presente em 

qualquer situação, já que a história também está no passado, presente, futuro, e em qualquer 

situações”. A estudante Maria diz que  

a história estar relacionando o presente e o passado ou seja existem historia em 
quadrinhos e historia do passado como historia de historiadores [de quem?] que já 

morreu e também historias que acontece no presente como historias da corrupção 

que esta acontecendo.  
 

As narrativas enquadradas nessa categoria apresentam uma conceituação muito vaga, e 

apesar de citar temporalidades não tecem nenhuma relação entre elas. Despontaram ainda 

noções que mais se assemelham a “estórias”, ou seja, toda e qualquer narrativa sobre algo, 

mesmo fictícias. Exemplo disso é a formulação do estudante João, quando diz que “a história 

é alguma coisa que já aconteceu com alguém ou com alguma coisa, ou que já inventaram, tipo 

uma história de terror, que é inventada”. Ou seja, a história, nas palavras do estudante pode 

ser também algo “criado por alguém sobre um certo tema, ou um acontecimento de um certo 

tempo”. Nota-se aqui, um caráter ficcional atribuído à história, o que se constitui como mais 

um traço característico da categoria.  

                                                        
123 Por questões éticas nomeamos os/as estudantes com nomes fictícios.  
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Categoria 2: “Tudo que ocorre ao longo do tempo” 

A concepção de história dos alunos que se enquadram nesta categoria tem por 

característica principal certa delimitação do elemento “tempo”, o que a diferencia da primeira. 

Apesar de alguns ainda compartilharem de uma conceituação muito ampla – a história como 

“tudo”- os estudantes aqui demarcam com dados substantivos a questão temporal, ou seja, a 

ênfase se encontra nas coisas/feitos/eventos, processos de vida humana ocorridos ao longo do 

tempo. Uma narrativa que define exemplarmente a categoria é a da estudante Luzia, quando 

afirma que a história:  

[...] é tudo que ocorre ao longo do tempo, seja na cultura, na sociedade, na culinária, 

no modo de se vestir em acontecimentos importantes, como conquistas de mulheres 
na política, no mercado de trabalho, leis novas, crimes ocorridos, ou seja tudo que 

ocorre ao longo do tempo fica marcado como história de uma pessoa, da família ou 

da sociedade.  

 

Nota-se que para esses estudantes os processos de que falam a história são variados, 

mas ocorrem dentro do espectro do tempo. Assim, tanto o político, o cultural, o cotidiano, o 

social, pertencem à história. Além disso, há também nestas narrativas elementos que denotam 

noções de rupturas e continuidades, ou pelo menos, a percepção de mudanças ao longo do 

tempo: mudanças na vida das mulheres, no mundo do trabalho, nos moldes da sociedade, 

enfim, o tempo não é representado de maneira estática.  

Entre algumas significações enquadradas nesta categoria, é possível identificar ainda 

tentativas de relação entre as temporalidades, contudo, não chega a ser construído um elo 

entre elas. Por exemplo, para o aluno Pedro “a história é tudo que já aconteceu, acontece ou 

vai acontecer é tudo o que fazemos que mude algo da que [daqui] pra frente”. Dessa forma, 

entende-se que a história perpassa as três dimensões do tempo e todas as pessoas de todos os 

tempos, são e estão na história124. Mas, são colocações sempre genéricas, não aparecem de 

fato nas narrativas exemplos de relações substantivas entre o passado, presente e futuro.  

 

Categoria 3: “Conhecimento relativo ao passado” 

 Nesta categoria analítica observou-se que a história é concebida como um 

conhecimento específico sobre o passado. Assim, ela se apresenta como um instrumental para 

“estudar o passado da humanidade”125. A estudante Ana, moradora de São José, torna isso 

evidente quando afirma que a história  

pode ser retratada por livros e documentos antigos. Nas escolas, história (matéria) 

envolve todos os exemplos acima. A história em si, conta sobre fatos passados, onde 

descrevem os acontecimentos existentes, antes de chegar na nossa vida atual. Sua 

                                                        
124 KUSNICK, Marcos Roberto. Op. cit, 2008, p.118.  
125 Trecho de fala do estudante Leonardo.  
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importância é um fato que deve ser valorizado, pois, é por ela que sabemos de nossa 

origem, culturas herdadas, culinárias adquiridas, etc [...].  

 

 Apesar de atribuir sentido quando diz que história conta sobre sua “origem” ou 

“culturas herdadas”, o caráter principal da resposta da estudante ainda é de um conhecimento 

cientifico, que conta sobre “fatos passados”, que pode ser retratada ou em livros ou 

documentos antigos. As narrativas inscritas nessa categoria fazem, todas elas, menção à forma 

científica ou didatizada da história.  

O estudante Marcos, por exemplo, narra que para ele a história são “os conhecimentos 

relativos ao passado da humanidade e sua evolução, lugar ou época e também é uma história 

dos desenvolvimento humano e social popular”. Ela se ocuparia assim de grandes eventos, e 

da vida de importantes personagens, como evidencia o aluno Thiago: “no meu entendimento 

essa história é um conjunto de acontecimentos que marcou vidas ou objetos que teve um 

grande valor, nos tempos antigos, ou no passado”. Seguindo pela mesma trilha o estudante 

Leonardo chega a mencionar ainda que o conteúdo da história seriam “os grandes eventos e 

personagens históricos como: Pedro Alvares Cabral, D. Pedro II e II e Dom João VI”. Entre 

os acontecimentos e personagens, que para esses estudantes são “dignos” de serem contados 

pela disciplina, nota-se uma tendência àqueles de cunho político. Além disso, à história 

caberia apenas o passado, que é caracterizado de forma estática e cumulativa.  

 

Categoria 4: Relação entre as temporalidades 

 A ideia de história dos estudantes que se integram nesta categoria é caracterizada pela 

presença de uma relação entre passado e presente e futuro. Essa relação é expressa nas 

narrativas, de distintas maneiras. Para a estudante Julieta, por exemplo, a história é “você 

saber o que aconteceu no passado, para chegar no presente teve o passado e ele nos mostra o 

porquê de nós estamos vivendo isso hoje no presente”. Existe aqui, uma noção de 

continuidade, de trajetória temporal onde o hoje se liga ao ontem, este ontem seria onde eu 

busco possíveis elementos para me orientar no presente.  

 Em outras respostas o que se nota é que a história é apresentada como um exemplo: 

um passado que nos serviria para explicar o presente, e para mostrar os erros que não 

deveríamos repetir no futuro. Assim, aparece a tônica de uma história como mestra da vida, 

que orientada pela moral e pelos problemas práticos, e não pelos problemas teóricos ou 

empíricos da cognição metódica126. Em linhas gerais, o passado explicaria o presente, 

                                                        
126 RÜSEN, Jörn. Op. cit., 2006. 
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mostrando o porquê de as coisas serem como são. Como afirma o estudante José, a história 

seria “um modo de entender o passado para não cometer os mesmos erros que eles”.   

Ainda assim, esse caráter não prevalece entre as narrativas da categoria, que na sua 

maioria trazem uma historização do presente, e de seus processos, tendo em vista que a 

explicação (do presente) recai sobre a história (o estudo do passado), como evidenciado na 

afirmação do estudante Carlos, morador da comunidade de Água Grande: 

a história é um dos modos de estudar o passado, para entender o presente e o que 

pode acontecer no futuro. Com isso, podemos dizer que tudo o que acontecendo 

agora com o mundo pode e é explicado pela história, mostrando que ela é muito 
importante para nós. O preconceito, a corrupção e os modos de viver de hoje em dia, 

só podem ser explicados com a história, e nada mais [grifo nosso]. 

 

 Observa-se que o estudante coloca a história como uma das formas de estudar o 

passado, e não única; além disso, traz um sentido para essa operação que diz respeito a uma 

orientação temporal, carregado assim de referências para o presente e para o futuro. Ele 

chega, inclusive, a historicizar questões atuais, como o preconceito, a corrupção, informando 

que todas elas são partes de um processo histórico. A história é concebida de tal forma que se 

torna parte importante no entendimento de questões de sua vida prática: há aqui um sentido de 

orientação.  

A estudante Rosa, evidencia uma intencionalidade no ato de lembrar e contar o 

passado, com o objetivo de entender o presente: “a história é relembrar o passado contar o que 

aconteceu no passado para entender o presente. [...] A importância da história é falar sobre o 

passado para dar sentido ao presente. Como as coisas aconteceram, etc”. Essas duas últimas 

narrativas, da estudante Rosa e do estudante Carlos, remetem muito a um dos aspectos do que 

Rüsen denomina como uma constituição genética do tempo127, que seria, o entendimento de 

que ele (tempo), como dinâmico, é constituído pela relação entre as três temporalidades. A 

relação, como afirmado pelos estudantes, é carregada de intenções no que diz respeito a uma 

orientação, ao dar sentido à vida prática no presente.  

 

Categoria 5: “História é nós” 

 Esta última categoria compreende narrativas com características significativas quanto 

à hipótese discutida nesta investigação. A própria existência e prevalência da mesma já 

demarca o teor experiencial das ideias do grupo estudado. Aqui, a concepção de história dos 

estudantes é marcada, sobretudo, pelo seu cotidiano, pelos registros da memória, pela 

oralidade: o saber como foi está atrelado ao que já ouviram de pais, avós, ou outros adultos. 

                                                        
127 RÜSEN, Jörn, Op. cit., 2010.  
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Desse modo, em síntese, as principais características que a delineiam são as marcas de 

pertencimento, e logo traços identitários presentes nas elaborações dos estudantes, bem como 

a maneira como se relacionam com a memória.  

A estudante Fátima, moradora da Fazenda Olhos D’água da Formiga, torna isso 

evidente quando afirma que:  

a história para mim, são coisas locais, ou acontecimentos que vivemos antigamente e 
que ficaram registrados em nossa memória, e que procuramos passar para pessoas 

que não tiveram essa convivência. Assim como os nossos país falam da sua infância, 

brincadeiras, como era na escola, a convivência na sociedade, o modo de se vestir, 

as modas etc. É importante para conhecermos sobre nossos antepassados e das 

nossas origens para ficarmos atualizados do que aconteceu, e com isso passarmos 

também o que acontece hoje em dia para nossos filhos e netos.  

 

Há uma expressa vinculação com a memória, ou, ainda, a correspondência entre as 

duas. Desse modo, história seria aquilo que a gente guarda em nossa memória, por achar 

importante, e “passa” para as outras pessoas no presente. O significado da história para esses 

estudantes está atrelado às memórias as quais eles têm acesso através das gerações que os 

antecedem. A relação entre as temporalidades aqui, é marcada pela permanência, e o presente 

é sempre habitado pelo passado que vai sendo transmitido de geração para geração. Esse 

último elemento tem aqui uma importância significativa, reafirma-se a necessidade do contar 

o que “acontece hoje” para “filhos e netos”, assim como foi contado por seus pais e avós, num 

possível processo de “transmissão” de memórias.  

 Da mesma forma, a história para estes sujeitos narra sobre eles, sobre a sua trajetória, 

sobre os “seus antepassados”, como sublinha o estudante Manoel:  

história é nos, a gente lembra dos nossos antepassado onde fala um pouco da nossa 

história, o que aconteceu antes de nois saber o que nossos ancestrais, a geração do 

nosso povo. Ela é importante para manter a nossa história viva, saber o que existiam 

naquela época onde o povo, o nosso povo viveu e sofreu ao mesmo tempo [grifo 

nosso].  

 

 Fica evidente uma noção de pertencimento à história, a um passado que é situado, bem 

como, mais uma vez, a importância que é atribuída à continuidade dessas narrativas, para que 

se mantenham vivas.  

 

Modos de escuta: O que dizem os estudantes 

 

Após traçadas as categorias, cabe agora refletir acerca dos resultados obtidos, além de 

discutir sobre as pistas reveladas quanto aos elementos da Consciência Histórica dos sujeitos 

investigados, possíveis constatações quanto à forma como dão sentido a história ensinada e, 

de forma mais geral, especular como estudantes da Educação Básica pensam a história.  
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O gráfico a seguir apresenta a distribuição das narrativas dos estudantes investigados 

segundo as categorias analíticas discutidas no tópico anterior. Do conjunto de 40 estudantes, 

17 foram agrupados como pertencentes à categoria 5: “História é nós”, representando assim 

43% do total investigado. Em seguida, por ordem decrescente, se encontram os estudantes da 

categoria 3: “Conhecimento sobre o passado” (8), totalizando 20%. Na categoria “História é 

tudo”, tivemos 7 (17%) estudantes, seguidos de 5 (13%) inclusos na categoria que trata da 

relação com as temporalidades, e 3 (7%) que narram a história como coisas ocorridas ao 

longo do tempo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2: 

Gráfico 2 

 

Tendo em vista a questão central de nossa investigação, nos deteremos principalmente 

nas narrativas e aspectos levantados na categoria 5, além de buscar mapear aquilo que se 

mostrou de forma mais evidente no que diz respeito às referenciais de construção da ideia de 

história dos sujeitos investigados. Por isso, ainda que esta pesquisa não se detenha apenas na 

história ensinada, não deixamos de ter em vista o seu lugar na construção do pensamento 

histórico dos estudantes.  

 Um primeiro aspecto que o estudo permitiu perceber foi a presença marcante entre as 

narrativas de algumas concepções comumente atribuídas à história. E trazemo-las aqui, de 

início, para reafirmar que as elaborações dos estudantes não são puras e não partem de um 

único referencial. Desse modo, além de experienciais, carregam em si muitos elementos de 

uma história ensinada, de concepções acessadas diariamente na sala de aula.  

Tendo em vista o que é apontado pelo gráfico, nos parece que as ambiguidades e 

contradições do currículo da escola são refletidas no pensamento histórico dos estudantes, se 

17%

7%

20%

13%

43%

O que é história?

"História é tudo" "Coisas ao longo do tempo"

"Conhecimento relativo ao passado" Relação entre as temporalidades

"História é nós"
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considerarmos que as duas categorias que se sobressaem expressam perspectivas bastante 

opostas. Assim como no cotidiano da escola, de um lado temos os sujeitos, suas identidades e 

suas experiências demarcando a elaboração de suas ideias. E de outro, concepções enraizadas 

relativas à história, que preconizam o seu caráter cientifico, e também, em alguns casos, uma 

caracterização que relega à disciplina uma perspectiva apenas ao estudo do passado, 

associando-a a um punhado de eventos e persona gens. 

Esses são indícios de possíveis consequências e traços arraigados de uma concepção 

tradicional da História, discutida no primeiro capítulo deste trabalho. Nas respostas dos 

estudantes investigados na categoria 3 (Conhecimento sobre o passado), são poucas as 

narrativas em que apareceram elementos que demonstram alguma atribuição de sentido para a 

sua vida prática. Em sua maioria, o passado foi caracterizado como algo distante de suas 

experiências, e que por vezes apresenta alguns eventos interessantes a serem estudados. A fala 

do estudante Vítor exemplifica isso, quando afirma que para ele:  

a história significa uma disciplina que resgata as coisas antigas como as fontes 

históricas e outras coisas que história tem significado. Ela traz também histórias de 

personagens mundiais que ficaram marcados no conceito básico de história para os 

tempos atuais como as grandes batalhas que ocorreram no mundo como a primeira e 

a segunda guerra mundial [...] 

 

Diferente da perspectiva mencionada, a Didática da História indica outros objetivos 

para a história ensinada. Peter Lee, uma das grandes referências teóricas no terreno da 

Educação Histórica128, sintetiza o que para Rüsen são os fins do ensino da história na 

Educação Básica: 

[...] o ensino de História é parte de uma idéia muito mais ampla de consciência 

histórica. Nas escolas, estudantes aprendem História. Quer dizer, aprendem 

maneiras de pensar a respeito do passado que (espera-se) os ajude a orientar-se no 

tempo, juntando passado, presente e futuro numa relação que os habilite a lidar com 

suas vidas como seres temporais. Resumindo, a História ensinada nas escolas 
deveria desenvolver consciência histórica129. 

 

 No cotidiano observado, algumas permanências desta chamada “visão tradicional”, 

mesmo que hibridizadas com tentativas de reconhecimento da realidade fora dos muros da 

                                                        
128 Como afirma Isabel Barca (2001), os trabalhos desenvolvidos na chamada Educação Histórica, outro campo 

de investigação, se dedicam ao estudo de ideias histórcas em contextos de escolarização, priorizando a própria 
natureza do conhecimento histórico como pressuposto teórico e metodológico. Apesar de se constituirem como 

dois campos de estudo distintos, a Didática da História e a Educação Histórica partilham de alguns conceitos, 

tendo em vista que partem de mesma base teórica, os estudos do alemão Jörn Rüsen.   
129 LEE, Peter. Walking Backing into Tomorrow – Historical consciousness and understanding history, p. 3. 

(‘Caminhar para trás em direção ao amanhã’ – a Consciência Histórica e o entender da História’). Trad.:José 

Norberto Soares. Comunicação apresentada no “Annual Meeting of American Educational Research 

Association, New Orleans, 2002” (Encontro Anual da Associação América de Pesquisa em Educação, New 

Orleans, 2002) In. http//www.cshc.ubc.ca/pwias/papers/Lee-Peter.pdf. Acesso em 07/01/2019, apud, ALVES, 

Ronaldo C. Representações sociais e a construção da consciência histórica. Dissertação (Mestrado em 

Educação). São Paulo: USP, 2006, p.49-50. 
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escola, reforçam a presença de ideias opostas, expressas em muitas das narrativas. Contudo, já 

sabemos que o pensamento histórico não se forma apenas nos bancos escolares. Ainda que 

este seja um dos espaços em que durante a vida escolar os sujeitos mais estejam imersos em 

ideias sobre a história, a sociedade também está repleta de alusões a ela.   

Cabe aqui uma breve análise cruzada com os dados obtidos na segunda etapa da 

investigação, mais especificamente a pergunta feita aos estudantes na fase de mapeamento, 

referente ao significado da história (ver gráfico 3, abaixo), que também trazem indícios que 

podem dialogar com aquilo apresentado pelas categorias. Quando interpelados de maneira 

objetiva, os estudantes optaram, em sua maioria, pela alternativa (3. Mostra o que está por trás 

da forma como vivemos no presente, ou seja, explica os problemas atuais) que indicava um 

caráter de orientação da história, que obteve quase metade da porcentagem total (48%). Como 

a questão foi objetiva e os estudantes tinham apenas algumas alternativas, podemos pressupor 

que tenham optado por aquelas que mais se aproximavam de suas concepções.  

Dialogando com a maioria das narrativas, exceto aquelas da categoria 3, mais uma vez 

os estudantes reafirmaram a relação da história com as demais temporalidades: para eles/as a 

história também nos fala sobre o presente e sinaliza para o futuro. Além disso, se atentarmos 

para a segunda alternativa em evidência (4. Uma forma de entender a minha vida, como 

sujeito da história), vemos também uma atribuição de sentido, bem como uma ideia de 

pertencimento, uma das características que substancia a categoria 5 (“História é nós”). Na 

verdade, é possível relacionar as duas alternativas (3 e 4) com as narrativas da categoria 5. Em 

linhas gerais, os dados apontam que o passado é algo muito significativo para os estudantes. 
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Gráfico 3 

 Ronaldo Cardoso Alves, ao investigar a construção da consciência histórica em alunos 

do ensino básico a partir do encontro de diferentes saberes, trabalha com os conceitos de 

contexto global, que incluiria os elementos citados acima, ligados à mídia em geral, e de 

contexto local, que diz respeito ao cotidiano das pessoas, também revestido de alusões à 

história. Como afirma o autor, as antigas gerações transmitem saberes históricos às novas 

dentro das famílias e em grupos ou instituições, seja de caráter político, social ou religioso. 

Acrescenta ainda que as duas esferas do cotidiano: a local e global, se encontram ou se 

imbricam em determinado momento, à medida que as informações veiculadas pelas mídias 

são discutidas nos mais variados contextos sociais130.  

Cabe salientar que Cardoso lida em sua pesquisa com sujeitos do meio urbano, o que 

certamente implica uma forma diferenciada de tensionamento entre o local e o global. De todo 

modo, não se pode afirmar que os estudantes de nossa pesquisa estão totalmente à parte de 

uma cultura juvenil, cultura essa atravessada por influências midiáticas e de signos de um 

mundo externo em geral. Isso se aplica principalmente aos estudantes do 9ºano, em sua 

maioria moradores no centro do distrito de São José, que, como pudemos observar durante as 

visitas ao campo, parecem ter mais possibilidades de acesso ao mundo tecnológico, à internet, 

ao celular, etc.  

                                                        
130 ALVES, Ronaldo C. Representações sociais e a construção da consciência histórica. Dissertação 

(Mestrado em Educação). São Paulo: USP, 2006, p.49-50. 
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1. Uma matéria e nada mais

2. Algo que já morreu e passou e não tem nada a ver com a minha vida

3. Mostra o que está por trás da forma como vivemos no presente, ou

seja, explica os problemas atuais
4. Uma forma de entender a minha vida, como sujeito da história

5. Um número de exemplos que ensinam o que é certo e o que é errado

6. Outros
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Além disso, outro dado importante apontado pelos questionários diz respeito à 

escolaridade de seus pais, alguns com ensino superior ou formação de nível técnico. São esses 

estudantes, inclusive, que compõem na sua maioria a categoria 3 (Conhecimento sobre o 

passado), o que pode ser justificado pelas outras experiências a que esses estudantes estão 

imersos morando em São José, assim como pelo tempo de vivência escolar. Dos 8 estudantes 

alocados nesta categoria 7 (88%) são do 9º ano131. Sendo que 5 são moradores de São José, 

enquanto apenas 3 moram nas comunidades. Nota-se aqui, portanto, distinções na maneira 

como os estudantes da amostra significam a história segundo o seu perfil sócio cultural. 

Fatores como o tempo escolar, além do lugar onde residem, das possibilidades de acesso à 

informação e ao conhecimento histórico sistematizado, talvez contribuam para a existência 

desses contrastes.  

No que diz respeito à influência das vivências locais, e também das informações 

advindas da mídia, sobre o pensamento histórico dos indivíduos, Alves reitera que as 

definições atribuídas à história, no sentido de tempo significado, são carregadas daquilo que 

aprendemos não só no âmbito de uma “história ensinada”, mas também de uma “história 

vivenciada”132. A história vivenciada, no caso desta investigação, diz respeito a trajetórias 

comuns de um viver comunitário rural e negro, que tem suas particularidades, tendo em vista 

se tratar de um universo de comunidades distintas, mas que também tem suas tradições e 

memórias entrelaçadas, bem como uma lógica comum quanto a relação com a terra-território 

e as questões étnicas. Acreditamos que deriva disso o número expressivo de narrativas 

inscritas na categoria 5 (História é nós), assim como a notória presença, entre elas, de rastros 

de saberes advindos da experiência. Outro elemento que merece destaque é a forte presença 

de estudantes residentes das comunidades. Dos 17 alunos/as 12 são moradores da chamada 

Zona Rural do distrito. Entre eles, temos moradores da comunidade Quilombola de Lagoa 

Grande, bem como das Comunidades Negras Rurais Quilombola de Lagoa da Negra e da 

Lagoa Salgada. 

 Em ordem decrescente a 3º opção escolhida pelos estudantes (ver gráfico), obtendo 

9%, foi “Outros”. A primeira e a segunda alternativas, sucessivamente: “Uma matéria e nada 

mais”, “Algo que já morreu e passou e não tem nada a ver com minha vida”, juntas obtiveram 

13% das escolhas. Se comparadas às alternativas 3 e 4 podemos afirmar que é numericamente 

pouco expressiva, contudo, considerando os dados apresentados pelas narrativas, as 

                                                        
131 A categoria 5 é formada em sua maioria por estudantes do 8º ano. Dos 17 total, 12 são do 8º ano e 5 do 9º 

ano.  
132 ALVES, Ronaldo C. Op. cit.,  2006, p.92.  
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concepções que sustentam tais afirmativas, como já discutido, também acabam por definir 

parte do pensamento histórico de alguns sujeitos de nossa investigação, neste caso, os 

inscritos na categoria 3 (Conhecimento relativo ao passado). Os rastros de noções enraizadas 

quanto à história estão presentes também aqui.  

 A opção menos escolhida entre os alunos diz respeito ao entendimento da história 

como o lugar de acesso a exemplos do passado, em concordância com o encontrado nas 

narrativas. Ainda que estabeleçam uma relação entre as temporalidades nas categorias 4 e na 

5,  para a maioria dos alunos/as ela se fundamenta, no primeiro caso, num entendimento de 

que o presente busca explicações e sentido no passado, e no segundo caso, de que o presente é 

constamente revisitado pelo passado e necessita dele a fim de manter uma coerência. Sobre as 

narrativas da categoria 5 (“História é nós”), vinculadas à questão central de nossa 

investigação, discutiremos na próxima seção.  

 

História e experiência vivida: inscrições 

 

Apesar da heterogeneidade entre os alunos agrupados na categoria 5, nas suas 

respostas alguns indícios aparecem em evidência na construção daquilo que eles denominam 

de história, e na forma como dão sentido e se apropriam dela para a sua vida prática. São 

esses indícios que demonstram como a aprendizagem histórica, ou a construção de 

significações históricas, é sempre experiencial. Dentre os elementos, destacamos a oralidade, 

a memória e o pertencimento, já que, em síntese, para os estudantes que foram agrupados 

nesta categoria as lembranças que circulam nos lugares onde vivem, nos meios sociais em que 

eles convivem, de geração em geração, compõe de forma relevante a imagem daquilo que eles 

chamam de história.  

Neste sentido, é bastante elucidativa a narrativa da Milena, moradora da comunidade 

de Lagoa Salgada quando ela afirma que a história: “é uma matéria, que fala sobre os nossos 

antepassado[s] e nos ensina sobre as nossas culturas, e culturas de diferentes povos. E sem a 

história não íamos saber do nosso povo através dos historiadores e dos povos mais velhos, da 

nossa comunidade”. Apesar de indicar, no primeiro momento, a história como uma disciplina 

escolar, a aluna, além de demarcar do que trata a disciplina, atribui um sentido ao que dá 

corpo à história que se diferencia das respostas dos alunos que compõem a categoria 3 

(“Conhecimento relativo ao passado”). A tônica aqui recai sobre um passado que é 

contextualmente situado, não é flutuante e nem distante de quem está narrando, expressando 
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desse modo uma implicação identitária. Assim, não se trata de “qualquer” passado - 

Antiguidade ou Idade Média, por exemplo - mas o que aconteceu com o povo que ela chama 

de seu.  

Para a estudante o conteúdo da história inclui a sua trajetória e também as experiências 

daqueles que a antecederam. Além disso, a história não é compreendida somente na forma 

escrita pelos historiadores, é possível acessá-la também através daquilo que é contado pelas 

pessoas mais velhas da comunidade em que ela mora. As narrativas dos mais velhos ganham 

lugar como história, equivalente àquela alinhavada na oficina de Clio. A estudante Aline, 

moradora de Água Grande, também partilha algumas dessas concepções. Ela afirma que a 

história  

é o passado que cada ano o nosso passado vai voltando para nós, ele também trás 

muitas lembranças dos nossos antepassados e quando nós alunos aprendemos mais e 

mais sobre o passado histórico e em geração em geração para as pessoas que vão 
morrendo e os bebês e crianças vão aprendendo e também vão passando para as 

pessoas que não sabem ainda do nosso passado histórico. [...] os tios, os avós, os 

primos mais velhos e os familiares que sabem ai [podem] ajudar eles a refletir [...].  

 

 Alguns aspectos podem ser apontados na narrativa desta estudante apesar de ela se 

apresentar de maneira fragmentada. Em primeiro lugar, a ideia de um passado que retorna, por 

que é retomado, tanto em sua vida como aluna (passado histórico), como por tios, avós, 

primos, familiares, que de geração em geração transmitem algo para os bebês, as crianças, ou 

seja, os mais novos. O passado aqui visita a todo o momento o presente. Estes indícios 

também deixam à mostra a importância atribuída ao que é relatado em parte das narrativas 

que foram agrupadas na categoria, e que de alguma forma se fez presente também em 

algumas questões abordadas no questionário respondido por todos os estudantes, como aponta 

o gráfico 4.  

Quando perguntados sobre a forma que a história aparece que mais os agrada, a 

alternativa “Fala de outros adultos (pais, avós...) ” ficou atrás somente dos filmes e dos 

museus e monumentos históricos, considerando que estes dois últimos são formas de acesso à 

história que costumam atrair jovens e crianças, talvez por conta do quesito imagético, da 

fascinação, curiosidade e o entretenimento que é a eles associado. 
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Gráfico 4 

 

Se para o conjunto total dos estudantes a “fala de outros adultos” é uma das formas 

que a história aparece que mais os agrada - o que já se mostra sintomático - entre as narrativas 

que se inscrevem na categoria 5 (“História é nós”), esse lugar de acesso ganha legitimidade, 

tendo em vista os exemplos expressos nas narrativas analisadas.  

Além disso, outro aspecto diz respeito a percepção de si dentro ou como sujeito da 

história. Em síntese, para os estudantes da categoria 5, a história narra sobre um passado 

específico: o seu. Ou seja, conta sobre a trajetória daqueles que estiveram ali antes deles – os 

seus antepassados ou ancestrais, diga-se de passagem, citados de forma recorrente em muitas 

das narrativas, como no caso da seguinte: 

[...] para mim temos que entender a história nossos ancestrais para podermos 

entender o futuro, história é entender o nosso passado, e aprender com ele, e muito 

bom estudar nossa história. A sua importância é entender e aprender com os nossos 

antepassados e melhorar o nosso modo de ver o mundo e de pensar133 [grifo nosso].  

 

 Há aqui um sentido de aprendizagem atribuído ao passado, que nos ensina sobre o 

presente e o projetar do futuro, mas também o entendimento de que esse passado narra sobre 

si e sobre os seus, não sendo assim exótico, nem externo – ele é demarcado pelo sentido da 

experiência, segundo o que nos toca, nos passa, nos acontece134. Há uma relação entre as 

temporalidades, uma continuidade no fluxo temporal, onde se acessa o passado, e, mais ainda, 

as experiências dos seus (ancestrais) para se orientar no presente. A mesma história, lugar de 

                                                        
133 Trecho da narrativa do Ricardo.  
134 LARROSA, Jorge. Notas sobre a experiência e o saber da experiência. Revista Brasileira da Educação. Nº 

19, Jan/Fev/Mar/Abr, Rio de Janeiro: ANPED, 2002. Disponível em: < 

http://www.anped.org,br/rbe/rbedigital/RBDE19/RBDE19_04_LARROSA_BONDIA.P DF>. Acesso: janeiro de 

2018.  
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identificação aparece na narrativa da estudante Marluce, moradora da Lagoa Grande: “a 

história para mim é o que estuda a história de nossos antepassados, e também a nossa história 

pois, nós somos sujeitos históricos e fazemos a história”.  

  Indícios de identificação com a história também apareceram em algumas respostas no 

questionário. Quando perguntados acerca de seus modelos pessoais de heróis, a partir de uma 

listagem previamente definida, uma figura que apareceu com bastante recorrência entre os 

108 respondentes foi Zumbi dos Palmares. Ao todo 37 estudantes escolheram este 

personagem, enquanto 25 mencionaram o português Pedro Alvares Cabral, 7 escolheram 

Tiradentes e 10 D. Pedro I135.  

Na questão os alunos tinham que, além de informar o personagem, apresentar uma 

justificativa para a escolha. Apesar do significativo número de não respondentes (27%), do 

que foi registrado cabe a análise da escolha da Marisa, moradora de Lagoa Grande, e inscrita 

na categoria 5 (História é nós), que justifica da seguinte forma: “por que ele libertou muitas 

pessoas negras, como minha família quase todos eles são negros, minha mãe é negra”. Essa 

narrativa aponta pistas acerca de uma identificação com a personagem, hoje símbolo de 

resistência negra, e talvez discutida em sala de aula pela professora. Mas, indicia igualmente 

uma relação elaborada pela estudante das trajetórias de sua vida prática com essas narrativas: 

ela traça uma relação direta entre os negros escravizados libertos, como ele afirma, por Zumbi 

dos Palmares, e a sua família, também negra. O aluno Diego, também inscrito na categoria 5, 

justifica sua escolha por conta da “história de sobrevivência” de Zumbi. Possivelmente 

remetendo a trajetória de resistência da personagem enquanto líder de um quilombo. A 

estudante Lara, reitera a importância desse sujeito como líder do quilombo: “porque ele foi 

um líder do quilombo quando os quilombos fugiam ele abrigavam eles no quilombo”. 

Cabe o olhar mais atento a outros dois elementos que parecem preponderantes naquilo 

que configura a consciência histórica dos estudantes da categoria História é nós. Em primeiro 

lugar, ressalta-se a repetida correspondência à evocação da memória como o principal 

componente da história, como no caso da já citada Marisa:  

[...] no caso eu acho HISTÓRIA de coisas do passado que as pessoas conta para 

nova geração. A importância da história é que as pessoas velha gosta muito de conta 

história para crianças e muita dessa vez é que vai passando de geração para geração. 

É bom também que nós sabe do nosso passado e ficamos sabendo como era nossa 
vida quando eramos pequenos.  

 

 Aqui a história mescla com a memória, “coisas locais e acontecimentos”, que ficam 

“registrados” e que se procura “passar” para outras pessoas das novas gerações. É perceptível 

                                                        
135 O restante dos estudantes não respondeu à questão.  
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a opinião de que estes registros seriam guardados pelos mais velhos, que ao narrarem como 

eram as coisas “antigamente” falam sobre a origem dos estudantes. No mesmo sentido, a 

estudante Ivone, moradora da Fazenda Casa Nova afirma: “história para mim é algo que 

quando se fala “HISTÓRIA” eu mim lembro de várias histórias que eu já ouvir falar 

antigamente que as pessoas mais velhas mim contam [...]”.  

 E assim, tem-se o segundo elemento, a oralidade, afinal de contas, esta transmissão 

entre gerações, afirmada por alguns dos estudantes, ocorre no cotidiano, no contato com os 

mais velhos da comunidade. Um deles chega inclusive a afirmar que a história seria: “a arte 

de passar sabedoria para as gerações futuras, um jeito de relatar sobre o passado para entender 

o presente [...]”136. O teor dessa resposta, carregado de um sentido exemplar, traz também 

uma lógica de transmissão entre gerações: o contar dos registros da experiência vivida. É 

possível que a sabedoria mencionada pelo estudante, esteja relacionada às pessoas mais 

velhas, das antigas gerações, àqueles que relatam o passado no presente. Isso fica evidente 

também na narrativa da Fátima, quando ela afirma que “[...] É importante para conhecermos 

sobre nossos antepassados e das nossas origens para ficarmos atualizados do que aconteceu, e 

com isso passarmos também o que acontece hoje em dia para nossos filhos e netos”. Há aqui 

um sentido de transmissão para as futuras gerações.  

 Ao discutir sobre as tipologias de geração sentido histórico, Rüsen afirma que as 

tradições são elementos essenciais de orientação dentro da vida prática, e que sua negação 

total conduziria a um sentimento de desorientação massiva. Para o autor, a consciência 

histórica funciona em parte para manter vivas essas tradições, que definem a “unidade” dos 

grupos sociais ou das sociedades em seu conjunto. Essas são características do que o teórico 

alemão denomina de geração do sentido histórico tradicional, que “apresenta a totalidade 

temporal que faz significativo o passado e relevante a realidade presente e a sua extensão 

futura como uma continuidade dos modelos de vida e os modelos culturais pré-escritos além 

do tempo”137.  

Constituintes da experiência negra rural, para além do elemento central território, 

memória, tradição e oralidade são também fundamentais na organização de tais grupos. Como 

defende Gusmão138 a memória é essencial, tendo em vista que é um dos determinantes da 

identidade pessoal e coletiva, bem como ordenador da percepção de si e de seu mundo. Ela 

constrói e instaura o sentimento de pertença ao lugar e a coletividade. Já a tradição, é a 

                                                        
136 Estudante Raian, morador do Sítio São Domingos.  
137 RÜSEN, Jörn. Op. Cit., 2010, p. 62-64.  
138 GUSMÃOS, Neura Maria M. Terras de uso comum: oralidade e escrita em confronto. Afro-Ásia, Salvador 

n.16, 1995,  p.116- 132.  
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expressão de uma relação com o passado, mas aquele passado que é vivenciado, que é nosso, 

que é transmitido entre as gerações, e que funciona como uma forma de afirmação coletiva e 

pública, e de manutenção do grupo139. Assim, “tradição e memória constituem a força 

subjetiva que aprofunda a relação tempo-espaço vivida como realidade pessoal e coletiva e 

que socializa a história comum através de muitas linguagens”140. Esta socialização se dá 

também a partir da oralidade, que atua como força mantenedora da tradição e da memória, 

bem como socializadora de referentes de identificação e marcos sociais141.  

Como já afirmado, as narrativas apresentam indícios acerca da importância do registro 

e do contar do vivido para as futuras gerações. Para eles, esta é uma forma de conhecer mais 

sobre as suas raízes, origens, seus descendentes, de onde vem a sua cultura, a história do e de 

onde o povo, que nomeiam como “deles”, viveu142. A estudante Juliete, moradora da 

comunidade Lagoa da Negra, traz isso de maneira bastante elucidativa quando afirma que a 

história “contribui muito para a nossa existência, para sabermos que nossos antepassados 

viveram, sofreram, também para ficarmos sientes de nossas vitórias sobre a sociedade[...]”. 

Além da já discutida inserção de si na narrativa, a estudante enfatiza as experiências que os 

seus antepassados tiveram que passar, o que para ela tem significativa importância, inclusive, 

para reafirmar as vitórias, dos seus - dos negros - ao longo da História.  

Segue na mesma direção de sentido a afirmação do estudante Manoel, de quem nos 

apropriamos de parte da narrativa para compor o título do nosso trabalho:  “História é nós”, é 

o lugar estudantes, onde a partir do qual eles ativam a lembrança de seus antepassados, de 

seus ancestrais. No gesto de lembrar, narram sobre si e de seu grupo, e assim mantém a sua 

história viva. Mais do que de grandes vultos e grandes acontecimentos, ela, a história, 

responde a questões que remetem à carência humana de orientação, como: “de onde a gente 

veio?”143, como afirma a estudante Milena, não apenas referenciada pela condição da espécie 

humana, mas destacando a inserção local e comunitária.  

Sendo assim, encontramos na análise elementos relevantes no que diz respeito ao que 

foi mobilizado pelos estudantes participantes de nossa investigação. Como já afirmado, os 

quadros de referências pelos quais eles engendram aquilo que chamam de história e 

constroem sentido para as suas experiências no tempo são múltiplos, já que sujeitos que 

                                                        
139 GUSMÃOS, Neura Maria M. Terras de uso comum: oralidade e escrita em confronto, p. 119-120. 
140 Ibidem, p.119.  
141 Ibidem. 
142 Mesmo em outras categorias, como a 1 (História é “tudo”) e a 2 (Coisas ao longo do tempo), quando 

questionados acerca da importância que atribuem a história os/as estudantes recorrem a necessidade de saber 

sobre os antepassados, como viveram, sofreram, o que aconteceu antes, para eles chegarem no hoje. 
143 Trecho de narrativa da estudante Rosária.  
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circulam em diferentes espaços sociais, dentro e fora de suas comunidades. Ainda assim, os 

dados nos permitem afirmar que há entre os estudantes moradores das comunidades rurais 

negras, a maioria dos mencionados da categoria 5 (História é nós), fortes marcas dos saberes 

ofertados pela experiência comunitária rural negra. Em confronto, esses saberes, e a enxurrada 

de informações acessadas através da mídia em geral, além, é claro, da história ensinada, 

modelam o seu pensamento histórico.  

Na composição de suas ideias sobre a história notou-se a preponderante presença do 

apego à memória, da oralidade e de um sentido de pertencimento ao que é narrado sobre o 

passado, bem como uma atribuição de sentido para a vida prática. As marcas de suas 

vivências, as tradições, que, como eles mesmos afirmam, são passadas de geração para 

geração, não estáticas, mutáveis, segundo apontam as narrativas, determinam a maneira como 

se apropriam e dão sentido aos saberes históricos.  

Parte dos sujeitos aqui investigados se relacionam com o seu passado como uma forma 

de orientação e também de reafirmação de sua identidade. Do mesmo, se apropriam da 

história ensinada cotidianamente na escola a partir de sua “experiência vivida”, esta que 

elabora saberes/ideias sobre a história previas.  É por essa razão que encontramos ao longo da 

investigação distintas formas de significação sobre a história, atravessadas, no caso do nosso 

estudo, pelo aspecto territorial e étnico-racial. Apesar da notável presença de concepções 

advindas da história ensinada, mais visíveis na composição da categoria 3 (Conhecimento 

relativo ao passado), é possível afirmar que entre os estudantes moradores de comunidades 

rurais negras da Escola Municipal José Tavares, a história é mais do que uma disciplina 

escolar, e logo possível de ser acessada e apreendida em outros espaços. Além disso, ela tem 

como finalidade o recordar e guardar das memórias de antigas gerações, assim como de narrar 

sobre a trajetória deles (estudantes) e seus antepassados.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Inscrito no campo de pesquisa da Didática da História esse estudo se dedicou à análise 

das ideias sobre a história de estudantes moradores de comunidades rurais negras de Feira de 

Santana. Estruturou-se a partir dos pressupostos teóricos do referido campo, os quais foram 

apresentados e discutidos no início do trabalho, em especial os conceitos de consciência 

histórica e narrativa histórica, construtos do historiador Jörn Rüsen.  Ancorou-se também em 

trabalhos produzidos por pesquisadores da área, que aventaram possibilidades no que diz 

respeito ao percurso metodológico da investigação, juntamente com os de outras áreas, que 

nos indicaram operações da pesquisa qualitativa. Além disso, tendo em vista a especificidade 

da problemática levantada no trabalho, foi também necessário o cruzamento com pesquisas de 

outros campos teóricos para tecer reflexões a partir de conceitos, como o de Comunidades 

Negras Rurais, memória e identidade.  

Na travessia da pesquisa procuramos mapear o espaço escolar e os sujeitos, buscando 

compreender a sua realidade sociocultural, assim como um pouco do que é a história ensinada 

naquele espaço. Transitamos entre os elementos que compõem a identidade dos estudantes, 

neste caso, o seu território de pertença, a fim de perceber o que poderia estar presente daquela 

experiência em suas ideias. O percurso metodológico foi composto de três etapas. Além da 

observação, foi aplicado entre os estudantes um questionário, com vistas a traçar um perfil 

sócio cultural dos mesmos, bem como mapear alguns elementos da sua consciência histórica. 

Por fim, solicitou-se a elaboração de narrativas, que se converteram no principal material de 

análise da investigação.  

Para a análise dos dados nos apoiamos em alguns pressupostos da chamada Teoria 

Fundamentada, a partir dos quais foram construídas categorias analíticas, que, além de 

instrumento de interpretação, orientaram a análise das ideias que os sujeitos da pesquisa 

apresentaram em torno das ideias de história. A partir das narrativas que compuseram a 

amostra elaboramos cinco categorias, a saber: Categoria 1 – “História é tudo”; Categoria 2: 

“Coisas ao longo do tempo”; Categoria 3: “Conhecimento relativo ao passado”; Categoria 4: 

Relação entre as temporalidades; Categoria 5: “História é nós”.  

Entre as categorias, a última (Categoria 5 - “História é nós”), que confere o título deste 

trabalho, numericamente foi a mais expressiva, o que nos permitiu identificar que entre os 

estudantes investigados os saberes da experiência do viver negro rural determinam a maneira 

como se relacionam com o passado. Por outro lado, as contradições e ambiguidades do espaço 
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escolar investigado aparecem refletidas nos resultados, através da presença de elementos de 

concepções historiográficas tradicionais ainda arraigadas no ensino de história. Esse aspecto 

ficou mais evidenciado na Categoria 3 (“Conhecimento relativo ao passado”), que obteve o 

segundo maior número de narrativas. Para além das concepções de uma história ensinada, 

defendemos que o perfil sócio cultural dos estudantes que compuseram a mencionada 

categoria, em sua maioria estudantes do 9º ano e moradores de São José (núcleo urbano do 

distrito de Maria Quitéria), exerce influência sobre as características daquelas narrativas.   

Analisadas de maneira mais qualitativa, as narrativas da Categoria 5, foco da análise, 

nos permitiram tecer considerações e extrair algumas conclusões.  Em linhas gerais, mostrou-

se fazer parte do pensamento histórico dos estudantes agrupados nesta categoria dois 

elementos principais: a memória e o sentimento de pertença. Através da análise das narrativas, 

em diálogo com os dados quantitativos, foi possível perceber que os estudantes, 

principalmente aqueles moradores das comunidades, concebem a história como registros da 

memória, transmitido de geração para geração, que contam sobre a sua trajetória e a dos seus. 

Para responder à questão problema solicitada, os estudantes mobilizaram muito do que 

poderíamos chamar de saberes da experiência, que remetem à oralidade, à tradição, à 

trajetória de suas famílias, saberes que interferem na maneira como eles dão sentido ao 

conhecimento histórico que acessam na escola.  

Por ora, acreditamos que os resultados desta investigação, parciais e provisórios, 

respondem às questões propostas no que diz respeito às ideias de história dos estudantes 

participantes da pesquisa, bem como à maneira como elas se relacionam com o passado. 

Como discutido ao longo do trabalho, a maneira como esses sujeitos sentem e dão significado 

ao mundo, no caso aqui em seu caráter temporal, é determinado pelo arcabouço de 

experimentações de um viver negro rural. Os estudantes se constituem, assim, como 

indivíduos concretos, expressões de raça, gênero, lugar e papeis sociais.  

Diante disso, desafios se colocam para o ensino e aprendizagem de história em escolas 

que atendam a alunos oriundos de comunidades negras rurais. Em primeiro lugar, o desafio na 

construção de um currículo, tendo em vista as tensões que envolvem o cruzamento de saberes 

da experiência, da especificidade dos sujeitos, com a história em sua forma disciplinar. Se por 

um lado afirmamos a existência de outros espaços e formas de aprendizagem, significação e 

sentido da história, reafirmamos, por outro, a importância e o papel formativo da disciplina, 

principalmente no que diz respeito à possibilidade de uma aprendizagem histórica como 

orientação para a vida prática e que altere os padrões de interpretação do passado. A 

complexa questão que isso suscita é como configurar uma educação para esses grupos, ou 



65 

 

ainda, um currículo da disciplina. No caso da escola investigada, foi possível perceber como 

essas tensões (as quais a gestão escolar tenta equacionar) se expressam tanto na composição 

curricular quanto na percepção dos estudantes.  

Ao fim do percurso, destacamos a importância do olhar para essas questões e 

reiteramos a necessidade de novas e mais profundas investigações que se debrucem em 

estudos dos mais diversos componentes do pensamento histórico, bem como aqueles que 

lidem com sujeitos de lugares e experiências distintas. Como demonstrado em nossa 

investigação, boa parte da aprendizagem sobre a história dos estudantes investigados aparece 

interligada com a experiência vivida, o que pode determinar também como irão aprender 

história, fazer ela ter sentido ou não em sua vida prática.  

Acreditamos que estudos como este reforçam a importância de pesquisas que lidem 

com as temáticas que fazem parte do campo do Ensino de História, reafirmando o seu lugar e 

importância na formação de sujeitos e como objeto de reflexão e conhecimento, tanto nos 

espaços escolares quanto na Universidade, além de auxiliar na trajetória formativa, inicial e 

continuada, de professores e pesquisadores de história, a exemplo de quem aqui escreve.  
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APÊNDICES 

 

Apêndice 1 

 

Narrativa sobre a História 

 

Nome:___________Idade: ______ Série/Ano: _________ Sexo: M (  ) F (  ) 

 

Essa atividade, não se trata de uma prova, mas de uma pequena atividade, afim de identificar o significado 

atribuído à história. Obrigada pela participação!  
 

Para alguns sujeitos, a história está relacionada aos grandes eventos e personagens heroicos: nos “campos de 

batalha e gabinetes de presidentes”. Já para outros, ela está no cotidiano, nas casas, escolas, nas ruas, nos 

comportamentos. E para você, o que é história? Qual a sua importância?  

 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
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Apêndice 2 

 

QUESTIONÁRIO  –  IDEIA DE HISTÓRIA 

 

Sua turma foi escolhida para participar de uma investigação sobre a ideia de história dos estudantes dessa escola, 

e você está sendo convidado (a) como voluntário (a) para participar dela. Meu nome é Beatriz Soares, sou 

estudante de história da Universidade Estadual de Feira de Santana e gostaria de sua contribuição para essa 

pesquisa. Ressalto que não há resposta certa ou errada, por isso, você pode responder de forma bastante 

sincera.  

Todas suas respostas servirão para essa investigação e não serão lidas por nenhuma outra pessoa, nem seu 

professor.  

Algumas dicas: 

 

1. Durante o preenchimento do questionário, não se preocupe com as repostas dos seus vizinhos de 

carteira. Concentre‐se nas SUAS opiniões e não na maneira como os outros acham que você deveria responder. 

 

Nome: ___________________________________________________________________________ 

 

Idade:______________________      Cor ou etnia  

                                                             (    ) branca 

                                                             (    ) parda 
                                                             (    ) preta 

                                                             (    ) amarela  

                                                             (    ) indígena 

Endereço (localidade):_________________________________________________________________ 

 

1- Você nasceu em Feira de Santana? 

Sim (     )                  Não (     ) 

 

2- Sempre morou em São José? 

Sim (     )                      Não (      ) 

 
3- Você estudou na Escola Municipal José Tavares desde o 6º ano? 

Sim (      )                       Não (      ) 

 

Se não, informe aqui o nome da outra escola: _____________________________________________________ 

 

4- Você conhece a Comunidade da Lagoa Grande? O que sabe sobre ela? Conhece alguém que mora na 

comunidade? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 
5- O que significa a história para você? 

a) uma matéria da escola e nada mais  

b) algo que já morreu e passou e não tem nada a ver com minha vida 

(c) mostra o que está por trás da forma como vivemos no presente, ou seja, explica os problemas atuais 

(d) uma forma de entender a minha vida, como sujeito da história.  

(e) um número de exemplos que ensinam o que é certo e o que é errado.  

(f) outro. 

Explique:__________________________________________________________________________________ 

 

6- Você acha que a história pode aparecer em outros lugares que não seja a escola? 

 Sim (      )                  Não (     )  
 

7- Qual forma em que a história aparece mais te agrada?  

a) Livros escolares 

b) Documentos antigos  

c) Filmes  
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d) Novelas e minisséries  

e) Fala dos professores 

f) Fala de outros adultos (pais, avós...) 

g) Museus e monumentos históricos.  

 

8- Dos exemplos citados na questão acima em qual você mais confia quando falam de história? 

__________________________________________________________________________________________ 

 

9- A que comunidade religiosa você pertence? 

a) Não sei. 
b) Católica 

c) Evangélica 

d) Judaica 

e) Nenhuma 

f) Islâmica 

g) Candomblé  

h) Outra  

 

10- Qual seu interesse sobre a história dos seguintes lugares? Enumere do maior para o menor.  

a) A história do lugar onde eu vivo (    ) 

b) A história do Brasil (    ) 
c) A história do resto do mundo (    ) 

d) A história da América Latina (    ) 

e) Outro. Diga qual: 

_________________________________________________________________________________________ 

 

11- Você conhece algum dos personagens da história listados abaixo? 

Sim (     )                        Não (     ) 

 

- D. Pedro I 

- Tiradentes 

- Zumbi dos Palmares 
- Pedro Alvares Cabral  

Com qual você mais se identifica? Porque? Caso se o nome do personagem não esteja listado, pode citar outro.  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

12- Que importância tem para você os seguintes itens, enumere do maior para o menor.  

(     ) Família 

(     ) Vizinhos 

(     ) Amigos 

(     ) O meu grupo étnico 

(     ) A minha fé religiosa 
(     ) Combate ao racismo 

(     ) o meu país 

(     ) minha localidade 

 

13-  Você se considera um personagem da história? E a trajetória de sua família? Justifique. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
 

14- Você conhece a história do lugar onde você vive? Você conheceu na escola ou teve acesso em outros 

espaços? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
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15- Qual o grau de escolaridade de seus pais? 

a) Nenhuma escolaridade 

b) Ensino primário (até o 5º ano) 

c) Ensino fundamental (até o 9º ano) 

d) Ensino médio 

e) Ensino superior (universitário) 

f) Curso profissionalizante 
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ANEXOS  

Anexo 1 

 

NARRATIVA SOBRE O QUE É A HISTÓRIA 

 

A história para mim é algo o que já se passou no passado, a história lembra dos nossos antepassados onde fala 

um pouco de nos. Ela é importância para manter a nossa história viva, saber o que existira na aquela época.  

MARIA JOSÉ  

A história pode ser retratada por livros ou documentos antigos. Nas escolas, história (matéria) envolve todos os 

exemplos acima. A história em si, conta sobre fatos passados, onde descrevem os acontecimentos existentes, 

antes de chegar na nossa vida atual. A sua importância é um fato que deve ser valorizado, pois, é por ela que 

sabemos de nossa origem, culturas herdadas, culinárias adquiridas, etc... Mas de qualquer forma é uma matéria 

chata de se estudar, porém interessante. ANA  

História pra mim e somente uma matéria como as outras e nada mais e também não entendo porque devemos 

estudar o passado se temos que viver o presente. CELSO  

A história é uma matéria que se trata do passado histórico das pessoas, animais lugares de como aconteceu e 

quando aconteceu. Sem a história não saberíamos sobre o passado. O passado é importante por que sem ele não 

saberíamos sobre o nosso presente.  LUCAS  

Pra mim história é uma disciplina que estuda o passado dos povos antigos e é importante pra sabermos mais 

sobre o passado. LAILLA  

No meu entendimento essa história é um conjunto de acontecimentos que marcou vidas ou objetos que teve 

grande valor, no tempo antigos ou passado. A história tem com que a importância de relata algo para o nosso 

aprendizado, pois se não fosse a história, não tínhamos o que aprender. THIAGO  

História é os conhecimentos relativos ao passado do ser humano sua evolução segundo o lugar, a época. História 

também pode ser origem e evolução de uma ciência, uma arte, um ramo de conhecimentos. Pode ser também um 

relacionamento, caso amoroso, um enredo, trama ou uma narração de eventos fictícios  A história é importante 

para entender o passado. CADIMIEL  

A história estuda o passado da humanidade, e está relacionada aos grandes eventos e personagens históricos 

como: Pedro Alvares Cabral, D. Pedro I e II e Dom João VI, e fala sobre o que existiam nos anos anteriores: 

escravidão todos os trabalhos forçados. LEONARDO  

História para mim é uma coisa que temos que aprender e entender pois para mim temos que entender a história 

dos nossos ansestrais para podermos, entender o futuro, história e entender o nosso passado e aprender com ele, e 

muito bom estudar nossa história. A sua importância é de entender e aprender com os nossos antepassados e 

melhorar nosso modo de ser o mundo e de pensar. CLAUDIO  

Para mim a história se conceitua, como a arte de passar sabedoria para as gerações futuras, um jeito de relatar 

sobre o passado, para entender o presente e com isso podermos “prever” o futuro: História é uma maneira de 
conhecer o que se passou antes de chegarmos a este mundo. A história tem a importância de mostrar para nós o 

que é que realmente nos importa saber. RAIAN  

A história é algo muito bom, pois nós aprendemos coisas sobre nossos antepaçado e aprendemos sobre a 

evolução dos nossos antepaçados. A história é algo do cotidiano e esta presente em nossa vida no dia a dia. 

MATEUS.  

A historia pra mim é o nosso passado historia é importante porque a gente sabe do nosso passado da onde a gente 

veio porque sem o passado não existe o presente nem o futuro. Eu acho importante porque é uma forma de 

aprender sobre o passado, sobre o que aconteceu antes de noís, o que aconteceu antes pra eu estar aqui hoje. 

ROSÁRIA  

A história pra mim e muito importante por que sem ela já mais saberão quem eram os nossos antepassados pois 

com ela descobrimos que foi que descobriu o quer é hoje o Brasil com ela aprendemos quem lutou mais nas 

guerras quem quebrou barreiras da desigualdade social. Muitos morrerão para que aqueles que estudam a 

História mas vale os sacrifícios que muito fizeram para que hoje todos os povos sejam livres e pra dar esperança 

pra todos os povos. CRISTIANO  

História para mim é uma coisa que era no passado ai começa há conta no presente, tipo quando a gente começa a 

fala, quando eu era criança eu brincava de lama na terra muito que minha mãe até brigava comigo, eu tenho 
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várias historia que até hoje eu conto no meu presente. Há minha importância é que quando alguém mim conta 

uma coisa do passado deles, isso é a minha importância. NILTON  

Para me história é algo que veio a acontecer com alguém antigamente ou até mesmo por agora.... Porém, que 

marcou muito em sua trajetória de vida e que nunca iria esquecer o tal acontecimento. Ela contribui muito para 

nossa existência para sabermos que nossos ante-passados viveram, sofreram, também para ficarmos sientes de 

nossas vitórias sobre a sociedade como a história da independência e etc. CLAUDIA 

História é nos, a gente lembra dos nossos antepassados onde fala um pouco da nossa história, o que aconteceu 

antes de nois saber o que nossos ancestrais, a geração do nosso povo. Ela e importante para manter a nossa 
história viva, saber o que existiam na aquela época o povo, o nosso povo viveu e sofreu ao mesmo tempo. 

MANOEL  

História e o passado que cada ano o nosso passado vai voltando para nós, ele também trás muita muitas 

lembranças dos nossos antepassados e quando nós alunos aprendendo mais e mais sobre o passado histórico e em 
------ em geração em geração para as pessoas que vão morrendo e os bebes e crianças vão aprendendo e também 

vão passando para as pessoas que não sabe ainda do nosso passado histórico. Mas as pessoas que não sabe os 

pais os tios, os avos, os primos mais velhos e os familiares que sabe ai ajuda eles a refletir e acho a sua própria 

historia pois nois seres humanos temos tempo de vida e tem que achar sua própria historia.  ALINE  

História pra mim é algo que quando se fala “HISTÓRIA” eu mim lembro de várias histórias que eu ja ouvir falar 

antigamente que as pessoas mais velhos mim lembro de várias histórias que eu já ouvir falar antigamente que as 

pessoas mais velhas mim não conta eu acho que cada qual tem sua história pra mim não é só na história da 

matéria mas sim em casa trabalho e etc. A história é muito importante para algumas pessoas tipo pra mim na 

escola eu acho interessante a matéria de história na escola eu gosto muito dessa matéria, porque quando se fala 

história a história não está relacionada mas sim em vários outros tipos como histórias em quadrinhos histórias 

antiga e história de vida e eu acho a história muito importante na minha vida. IVONE  

História pra mim é uma matéria que fala sobre os nossos antepassado e nos ensina sobre as nossas culturas, e 

culturas de diferentes povos. E sem a história não íamos saber a historia do nosso povo através dos historiadores 

e dos povos mais velho, da nossa comunidade. MILENA  

Historia pra mim é um conceito como arte e culturas etc... No caso eu acho HISTORIA de coisas do passado que 

as pessoas conta para nova geração. A importância da História é que vai passado de geração para geração. É bom 

também que nós sabe do nosso passando e ficamos sabendo como era nossa vida quando eramos pequenos. 

MARISA  

A história para mim é o que estuda a história dos nossos antepassados, e também a nossa história pois, nós 

somos sujeitos históricos e fazemos a história. Ela também não só estuda a história dos nossos antepassados, 

mais sim a história de todos nós. MARLUCE 

História para mim, são coisas locais de acontecimentos que vivemos antigamente e que ficaram registrados em 

nossa memória, e que procuramos passar para pessoas que não tiveram na sua infância brincadeiras como era na 

época, a convivência na sociedade o modo de se vestir, as modas etc.... É importante para conhecermos sobre 
nossos antepassados e nossas origens pra ficarmos atualizados do que aconteceu, e com isso passarmos também 

o que acontece hoje em dia para nossos filhos e netos. FÁTIMA  

Para mim História é todas as coisas que ocorrem ao longo do tempo, os costumes, os valores e as culturas. A 

história é importante porque ela nos mostra a importância dos nossos antepassados, a história sobre a política 

sobre os nossos familiares sobre as religiões. E isso nos ensina a entender mais sobre nossa vida e da onde veio 

nossas culturas. FABIANA  

História para mim é tudo que ocorre ao longo do tempo, seja na cultura, na sociedade, na culinária, no modo de 

se vestir em acontecimentos importantes, como conquistas de mulheres na política, no mercado de trabalho, leis 

novas, crimes ocorridos ou seja tudo que ocorre ao longo do tempo fica marcado como história de uma pessoa, 

da família ou da sociedade.  Eu acho que ele tem uma grande importância na vida de todos pois assim sabemos 

da sua origem e seus costumes e sobre seus antepassados. LUZIA 

A história é tudo que já aconteceu, acontece ou vai acontecer é tudo o que fazemos que mude algo da que para 

frente. A importancia de explicar o que nós sabemos e entender mais sobre nos mesmos nossas raizes. PEDRO 

Para mim a “história” está relacionada a algo que houve, tanto recentemente quanto a muito tempo. E pode ser 

algum ato do cotidiano de uma pessoa, alguma história criada por alguém sobre um certo tema ou um 

acontecimento de um certo tempo para explicar a história de algum lugar ou alguém. Tem bastante importância, 

pois explica sobre as nossas origens, descendentes, de onde vem nossa cultura, nossos hábitos e enfim, um pouco 

sobre nós. ÂNGELA  

Historia para me, não é apenas uma disciplina, mais sim uma história que eu utilizo no dia a dia.  A história ela 

esta presente em qualquer situação, já que a história também está no passado, presente, futuro, e em qualquer 

situações. História estuda na escola, mais também em casa com seus avós, familiares, amigos, etc. A história é 
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um bem material que podemos utilizar quando nos precisamos, e também quando não precisamos. Bom, a 

história pra me é isso. PAULO  

Para mim historia é alguma coisa que já aconteceu com alguém ou com alguma coisa, ou que já inventaram, tipo 

uma historia de terror que é inventada. Historia também nos ajuda a saber ou relembrar algo do passado que 

aconteceu ou que inventaram. Historia é importante para nos aprendermos algo do passado que precisamos 

aprender tipo quando teve os primeiros moradores do Brasil e etc. JOÃO   

Pra mim história estar relacionando o presente e o passado ou seja existem historia em quadrinhos e historia do 

passado como historia de historiadores que já morreu e tambem historia que acontece no presente como historias 
da corrupção que esta acontecendo. A historia para nois estudantes tem sua importancia muito grande pois conta 

historias dos antepassados que foi muito importante para nossas vidas e hoje ela conta tudo sobre eles. A historia 

é muito importante para nois. MARIA  

A história para mim, faz parte da minha vida, dos meus antepassados, da minha história. VERENA  

A história é uma que estudamos nos dia a dia tem muitas coisas boas grandes eventos que está relacionados que 

a história está em todos os lugares casas, ruas, escola em todo lugar está uma história de cada pessoa. A 

importância e a leitura a escrita participar das aulas mais tirar duvidas com os professores. RITA  

História pra mim é uma etapa que em que todo mundo passar por alguma coisa relacionada ao passado, presente 

e o que podemos ser no futuro. História pra mim é também uma matéria em nós podemos estudar, entender e 

aprender coisas através, do tempo em que passamos. GILMAR  

História e algo que a gente vive todo dia porque todo dia nós temos uma história para contar. A história ela é 

muito importante no nosso dia a dia pois a história é algo que já aconteceu ou que vai acontecer. VERA  

Pra mim a história faz parte do cotidiano. A história está em todos os lugares em todas as regiões. Sem a história 

a gente não ia saber de onde vem nossa origem, não ia saber a vida de nossos antepassados, não ia saber a 

história de nosso país etc. além disso a história também é uma matéria da escola que faz a gente entender o 

passado. HENRIQUE 

Para mim historia e tudo aquilo que se conta para as pessoas no nosso dia a dia história e aquilo que se passou 

coisas velhas e muito antigas. E a importância e que aprendemos mais coisas que não sabemos para nossa vida e 

historia é muito boa. ADRIANE  

História para mim conta sobre as invenções antigas, conta também como era o modo de trabalhar.  A história é 

uma matéria em que ensina várias formas de estudar, fazendo com que a história seja aprendida de maneira 

igual. A história é muito importante porque ela nós leva a conhecer a cultura de outras pessoas e também vários 

conhecimento sobre o que a história está ensinando. MARCELA  

A história é uns dos modos de estudar o passado, para entender o presente e o que pode acontecer no futuro. 

Com isso, podemos dizer que tudo o que está acontecendo agora com o mundo, pode e é explicado pela história, 

mostrando que ela é muito importante para nós. O preconceito, a corrupção e os modos de viver de hoje em dia, 

só podem ser explicados com a história, e nada mais. CARLOS  

Um modo de entender o passado para não cometer os mesmos erros que eles. Para mim pode estudarmos sobe o 

passado. JOSÉ  

História para mim e você saber o que aconteceu no passado pois para chegar no presente teve o passado, e ele 

nos mostra o porque de nós estamos vivendo isso hoje no presente. Ela e importante para reconhecer a historia 

de nossos ancestrais, para nós conhecer o que aconteceu no passado tem varias tipos de historia a historia de uma 

cidade de um pais de uma pessoa e cada uma delas tem seu modo de se expressar, de se falar, estudar a historia e 

você conhecer o que aconteceu no passado, pois o que aconteceu no passado reflete no que vivemos hoje no 

presente. A maioria das coisas, nesse mundo tem historia, alias tudo nesse mundo tem historia: uma historia de 

um objeto de como surgio como foi feito, o que ele existe. Historia e tudo aquilo do passado e no presente. Amo 

estudar a historia porque estudando ela nós encontramos a resposta do que acontece hoje. JULIETA  

A história relembrar o passado contar o que aconteceu no passado para entender o presente. A história também 

fala do cotidiano das pessoas e suas culturas. A importância da história e falar sobre o passado para dar sentido 

ao presente. Com as coisas aconteceram etc. ROSA 

 


