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[...]Cada vez mais rara vai-se tornando a possibilidade de 
encontrarmos alguém verdadeiramente capaz de historiar algum 
evento. Quando se faz ouvir num círculo o desejo de que seja narrada 
uma historieta qualquer, transparecem, com frequência cada vez 
maior, a hesitação e o embaraço. É como se nos tivessem tirado um 
poder que parecia inato, a mais segura de todas as coisas seguras, a 
capacidade de trocarmos pela palavra experiências vividas. 
 

Walter Benjamin, O narrador. 
  



 
RESUMO 

 
 

Este trabalho tem como objetivo apresentar resultados de uma investigação acerca da 
Competência Narrativa de estudantes Ensino Médio, isto é, da capacidade que os alunos e 
alunas possuem de experenciar e interpretar o passado de maneira que possam se orientar na 
vida prática. Desenvolvido em uma escola pública da rede estadual de ensino da cidade de 
Feira de Santana (BA), esse estudo se insere no campo da Didática da História, aqui 
compreendida como uma teoria da aprendizagem histórica, e opera principalmente com os 
conceitos de narrativa histórica e competência narrativa. Além da produção das narrativas 
outros procedimentos metodológicos foram utilizados, a exemplo da observação etnográfica 
do espaço escolar, questionários e aplicação de um simulado temático com questões de 
ENEM e vestibular para avaliar o desempenho das estudantes. As narrativas constituem o 
corpus principal de análise deste trabalho. Ao todo, conseguimos 74 narrativas, e desse 
conjunto foi construída uma amostra representativa com 24 delas. Para analisá-las utilizei um 
bloco de perguntas elaboradas pelos integrantes do Grupo de Investigação em Didática das 
Ciências Sociais (GREDICS), em diálogo com as contribuições de Jörn Rüsen. Seguidamente, 
inspirada na Teoria Fundamentada em Dados (GroundedTheory), as produções dos estudantes 
foram agrupadas em categorias, escalonando desde aquelas que mais se distanciam de uma 
narrativa histórica até elaborações que informam um maior grau de complexidade. A análise 
das narrativas aponta para a existência de fragilidades na compreensão histórica. Parte 
considerável (32%) dos estudantes não consegue narrar a história, e entre aqueles/as que o 
fazem percebe-se que muitos dos elementos que constituem a competência narrativa não são 
encontrados nos textos, como a articulação entre as diferentes temporalidades – interpretar o 
passado para entender o presente e perspectivar o futuro –, a identidade, e a memória 
históricas. 

 
 

PALAVRAS-CHAVE: Narrativa histórica; Competência narrativa; Didática da história; 
aprendizagem histórica. 

 
  



 
ABSTRACT 

 
 

This work aims to present the results of an investigation about the Narrative Competence of 
High School students, that is, the ability that students must experience and interpret the past 
so that they can orient themselves in practical life. Developed in a public school in the state 
education network in the city of Feira de Santana (BA), this study is inserted in the field of 
Didactics of History, understood here as a theory of historical learning, and operates mainly 
with the concepts of historical narrative and narrative competence. In addition to the 
production of the narratives, other methodological procedures were used, such as the 
ethnographic observation of the school space, questionnaires and the application of a thematic 
simulation with ENEM and entrance exam questions to assess the students' performance. The 
narratives are the main corpus of analysis of this work. In all, we got 74 narratives, and from 
this set a representative sample was built with 24 of them. To analyze them, I used a block of 
questions prepared by the members of the Social Sciences Didactics Research Group 
(GREDICS), in dialogue with the contributions of Jörn Rüsen. Then, inspired by Grounded 
Theory, the students' productions were grouped into categories, ranging from those that most 
distance themselves from a historical narrative to elaborations that inform a greater degree of 
complexity. The analysis of thenarratives points to the existence of weaknesses in the 
historical understanding. A considerable part (32%) of students are unable to narrate the story, 
and among those who do, it is clear that many of the elements that constitute narrative 
competence are not found in the texts, such as the articulation between different temporalities 
- interpreting the past to understand the present and envision the future - historical identity 
and memory. 

 
KEYWORDS: Historical narrative; Narrative competence; History didactics; historical 
learning. 
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INTRODUÇÃO 

 
 

Neste trabalho analiso a competência narrativa de estudantes do Ensino Médio, 

ou seja, o modo como eles se orientam no tempo, sintetizando as diferentes 

temporalidades – passado, presente e futuro. Inserido no campo de investigação da 

Didática da História, esse estudo foi desenvolvido em uma escola pública da rede 

estadual de ensino da cidade de Feira de Santana – BA. Segue os procedimentos de uma 

pesquisa qualitativa, formato estudo de caso. 

No campo do ensino de história é muito mais recorrente a pergunta, e por 

consequência os estudos, sobre o que e como ensinar História. Mais recentes e ainda em 

menor volume são as pesquisas sobre o que é e como o/as estudantes desenvolvem a 

aprendizagem histórica.O interesse em investigar a competência narrativa de estudantes 

de Ensino Médio é desdobramento das minhas preocupações com esta questão, interesse 

que foi crescendo ao longo do meu processo formativo enquanto professora-

pesquisadora de História. No percurso, entremeiam-se leituras no campo de ensino, em 

especial sobre a Didática da História, e alguns estudos exploratórios realizados no 

âmbito do Programa de Iniciação a Docência (PIBID História) e das disciplinas de 

Estágio Supervisionado. Por estas vias, constatamos que, apesar das críticas, ainda 

prevalece ummodelo tradicional de ensino, pautado em currículos extensos e 

enciclopédicos, no verbalismo excessivo e na memorização.  

A partir dessa constatação e do desejo de melhorar minha formação e contribuir 

para a superação deste modelo de ensino predominante, desenvolvi durante o estágio 

um projeto de pesquisa/ensino que teve como objeto de reflexão explorar as relações 

entre a produção de narrativas históricas e a construção do conhecimento histórico 

dos/as estudantes.Aplicado em uma turma de 2º ano do Ensino Médio, uma das 

atividades realizadas no projeto consistiu em um trabalho de consciência histórica, em 

que foram apresentadas aos estudantes sete imagens, em sequência cronológica, que 

retratavam a condição do negro na sociedade brasileira, desde o período colonial até os 

dias atuais. A ideia era que, em um primeiro momento, os estudantes fizessem sua 

própria análise das imagens, e em seguida elaborassem uma narrativa que abordasse a 

temática retratada nas imagens. No segundo momento da atividade, apresentei 

novamente as imagens, porém, desta vez, analisando as imagens conjuntamente com os 

alunos e alunas, e então solicitei que reescrevessem a narrativa. 
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O resultado causou um misto de incômodo e curiosidade, e com isso o embrião 

do trabalho ora apresentado. Em geral, as narrativas construídas pelos estudantes 

apresentavam falhas de compreensão e expressão em relação ao conteúdo trabalhado em 

sala, isto é, manifestavam confusões temporais, ideias fragmentadas, e explicações 

pautadas no senso comum, ou baseadas apenas na descrição. Segundo minha avaliação, 

as narrativas produzidas no primeiro momento da atividade foram mais autênticas do 

que aquelas que foram escritas após a minha intervenção. Nas primeiras narrativas os 

alunos e alunas se esforçaram em se expressar com suas próprias palavras, já que 

escreveram a partir de suas observações. Na segunda eles fugiram bastante da proposta 

da atividade, sendo que em vez de reescreverem as narrativas destacando a temática das 

imagens, a maioria acabou escrevendo um texto a parte, tratando principalmente de 

aspectos discutidos por nós durante as aulas, e muitas vezes de forma,no meu 

entendimento, distorcida. Mas um dado se destacava: os limites e as dificuldades do/as 

estudantes em operar narrativas; talvez por conta disso, até mesmo certa resistência em 

fazê-lo.  

Além das construções de narrativas, outras atividades foram realizadas durante o 

estágio, como a aplicação de questões do ENEM e de vestibulares. Na medida em que 

corrigia as questões juntamente com os estudantes, pude constatar quea maioria 

demonstrava ter convicção de quais eram as respostas certas e as erradas, contudo, ao 

serem questionados acerca do porquê de determinada alternativa estar ou não correta, 

dificilmente conseguiam explicar de forma coerente, e por vezesdiziam não saber 

porque. 

Em síntese, estava diante de um quadro contrastante: de um lado, alunos/as com 

bom desempenho em avaliações de exames seletivos (às vezes, mesmo sem saber 

porque); de outro, produtores de narrativas geralmente entremeadas de confusões 

relacionadas à temporalidade, conceitos utilizados de maneira equivocada e 

principalmente informações desconexas e fora do contexto do tema que estava sendo 

abordado em sala de aula.  

Deste contraste, uma pergunta e uma proposição de pesquisa: que saberes 

históricos (e outros) os estudantes mobilizam para responder questões de história 

presentes no Exame Nacional do Ensino Médio? Também um propósito: diagnosticar 

aspectos da aprendizagem desses sujeitos em relação ao conhecimento histórico. 

Contudo, logo no início da caminhada o projeto se revelou ambicioso por demais e de 

uma complexidade incompatível com o momento da minha formação. Optei então por 
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redefinir o objeto de reflexão, embora sem abandonar o interesse maior: a aprendizagem 

histórica.Daí a proposta de investigar a competência narrativa dos estudantes do 3º ano 

do Ensino Médio, e com ela a tentativa o que os estudantes estão aprendendo de história 

e como eles mobilizam estes saberes históricos atuam na geração de sentido para sua 

vida prática. 

Abase de dados utilizada na análise foi composta principalmente por narrativas 

produzidas pelo alunado, possibilitando traçar um diagnóstico acerca da aprendizagem 

histórica por eles desenvolvida, além de tentar responder algumas questões que 

surgiram durante essa trajetória investigativa: os/as estudantes estão aprendendo 

História? Que tipo de aprendizagem se realiza? 

Na tentativa de comunicar algumas respostas a estas perguntas, o trabalho foi 

estruturado em três capítulos. No primeiro,Um mirante de observação: a Didática da 

História,buscocontemplar uma análise acerca do suporte teórico da investigação, a 

Didática da História:seu objeto, princípios e procedimentos de pesquisa. Nele faço 

também uma breve discussão sobre a sua emergência no Brasil e no mundo. De forma 

mais vagarosa, procuro refletir sobre os conceitos de narrativa histórica e competência 

narrativa, posto que essenciais para cumprir os objetivos a que esse estudo se propõe. 

Na seção final, no intuito de evitar confusões de ordem semântica, trabalho no sentido 

dedemarcar as diferenças entre a teoria da competência narrativa desenvolvida pelo 

historiador alemão Jörn Rüsen e as competências utilizadas pelos documentos oficiais 

destinados à educação, como a Base Nacional Curricular Comum (BNCC). 

No capítulo II, como quer indicaro seu título,Um modo de fazer: aporte 

metodológico, procuro descreveritinerário da pesquisa, com destaque para a elaboração 

e aplicação dos instrumentos metodológicos. De forma sucinta apresento o lócus da 

pesquisa e perfilo os sujeitos investigados. Considerando que ainda são escassos os 

estudos sobre competência narrativa no Brasil, apresento e discutode forma 

circunstanciada comoanalisar e categorizar as narrativas dos/as estudantes, 

intercruzando as formulações teóricas de Rüsen com a pragmática ou procedimentos 

práticos do GREDICS - Grupo de Investigação em Didática das Ciências Sociais. 

No terceiro e último capítulo, intitulado Tramando a história: a competência 

narrativa dos estudantes,analiso os textos produzidos pelos/as estudantes, 

considerando a forma, o conteúdo e os elementos da estrutura das narrativas. Tento aqui 

uma leitura em profundidade, explorando os aspectos que configuram a competência 

narrativa e a narrativa histórica. Por fim, sob a inspiração da Teoria Fundamentada, 
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agrupo as narrativas em categorias, escalonando-as de forma a apresentar aquelas que 

menos se aproximam de uma narrativa histórica até as que apresentam maior grau de 

sofisticação. Finalizo com um diagnóstico, não muito animador, acerca da 

aprendizagem histórica do alunado. 
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CAPÍTULO I 
 

UM MIRANTE: A DIDÁTICA DA HISTÓRIA 
 

 
As questões essenciais deste exercício de investigação emergiram e tomaram 

corpo a partir das leituras e reflexões sobre a aprendizagem histórica. Como este é o 

objeto de estudo da Didática da História, o aporte teórico deste campo se mostrou 

essencial, pois ele incorpora ao seu arsenal os conceitos de consciência histórica, 

narrativa histórica e competência narrativa, ferramentas de leitura potencialmente ricas 

para analisar e avaliar a aprendizagem histórica. É da apresentação do campo que me 

ocupo nesta parte inicial do trabalho. Para tanto, incialmente realizo um breve histórico 

da emergência da Didática da História no Brasil, bem como das ampliações e reduções 

que rodeiam a sua definição. No momento seguinte busco explicitar o seu contexto de 

surgimento na Alemanha, além de ressaltar suas implicações para o ensino e 

aprendizagem da história, enfatizando dois operadores de leitura utilizados no estudo: os 

conceitos de narrativa histórica e competência narrativa. Por fim, e de forma abreviada, 

e para precisar o uso do termo, procuro demarcar as diferenças entre a ideia de 

competência narrativa inscrita na Didática da História e aquela que configura as 

propostas curriculares direcionadas para a Educação Básica, mais conhecida como 

“pedagogia das competências”, evidenciando o que cada um desses conceitos apresenta 

como concepção e procedimentos para a questão da aprendizagem histórica. 

 
 

Didática da História: perspectivas para a aprendizagem 
 

 
No âmbito do cotidiano, quando enunciamos a palavra “didática”, é comum a 

associação imediata com a arte e técnicas de ensinar, ou em um arcabouço de 

habilidades pedagógicas necessárias para a efetividade do ensino; mais comum ainda é a 

ideia da “didática” como um atributo individual de um professor. Estas são definições 

encontradas nos verbetes dos dicionários, e não estamos equivocados quando pensamos 

a didática nestes termos, visto que essa ideia reflete a concepçãoo padrão que se tem 

acerca dela no plano da educação em geral. No caso específico da História, é entendida 

como uma área disciplinar responsável pela formação metodológica de professores de 
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história, para que esses sejam capazes de realizar a mediação entre a História acadêmica 

e a História escolar. 

Contrapondo-se a essa opinião padrão, inaugura-se na Alemanha, a partir da 

década de 1960, uma nova concepção acerca da Didática da História, sistematizada 

sobretudo pelo filósofo alemão Jörn Rüsen.  No final dos anos 1960 e início dos anos 

1970, há uma redefinição dos estudos históricos, em que uma nova geração de 

estudiosos começa a repensar sua produção. Com isso, a Didática da História passa por 

um processo, chamado por Rüsen (2011, p. 30) de mudança paradigmática, que 

contribuiu para que a história se aproximasse das questões da vida prática em geral e 

principalmente da educação. 

 Os desdobramentos desta mudança de paradigma aportam no Brasil na década de 

90, quando ocorre, sob a influência da historiografia alemã, um conjunto de 

transformações, no campo tradicionalmente chamado de ensino de História (SADDI, 

2014, p. 134). A partir daí, as pesquisas realizadas nesse campo tiveram um crescimento 

considerável, tanto aqui como em outros países, o que possibilita afirmar que 

atualmente há uma crescente especialização nas investigações na área. Esta expansão 

pode ser constatada pelo aumento expressivo de pesquisas e publicações, de eventos 

acadêmicos, como também a ampliação de aportes teóricos e metodológicos das 

análises.  

Não obstante isso, apesar do crescente número de pesquisas na área, ainda não é 

possível perceber grande impacto nas escolas da Educação Básica, onde ainda prevalece 

métodos de ensino que não tem como horizonte s o desenvolvimento da consciência 

histórica dos/as estudantes. Como ponto positivo, ressalta-se que os estudos no campo 

da Didática da História realizados na academia e a formação de novos professores 

acenam com possibilidade de mudanças nesse quadro. 

Esse processo pode ser mais bem compreendido através dasconcepções 

reducionistas mais recorrentes encontradas nos estudos sobre Didática da História no 

Brasil. Estas concepções foram sistematizadas por Rafael Saddi (2012), que as contesta, 

uma a uma, visando a ampliação do conceito. A primeira redução trata-se de considerar 

a Didática da História como uma disciplina de metodologia e técnicas de ensino de 

História; em segundo lugar, é difundida a ideia de que a Didática da História se reduz ao 

ensino escolar, de modo que os processos de desenvolvimento da consciência histórica 

na vida prática são ignorados; além disso, existe também a concepção de que esse 

campo é externo a ciência histórica, e por esse motivo são utilizadas outras áreas, 
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procedimentos e métodos para ensinar História nas escolas; e por fim, há a concepção 

reducionista de que o caráter disciplinar e científico da Didática da História não é 

definido com clareza, o que se pode afirmar devido a falta de oferta de disciplinas nos 

cursos de história que tragam reflexões e discussões voltadas para esta área. 

Com a expansão das perspectivas da Didática da História, de acordo com Saddi, 

esta passa agora a atuar em três campos diferentes: o uso público da história, ou didática 

da história pública que se dedica aos elementos extracientíficos e extraescolares da 

consciência histórica, atuando nos meios de comunicação de massa (revistas, jornais, 

televisão, cinema, propagandas, sites), nos discursos políticos e nas instituições 

culturais e religiosas; a Ciência Histórica, que age como uma didática da ciência 

histórica ou uma instância de autorreflexão dos historiadores; e o ensino escolar da 

história, atuando como uma didática do ensino de História (SADDI, 2008, p. 216).    

O ensino escolar da História, no qual esta pesquisa se inscreve, é um campo 

importante da Didática da História, porém, como já exposto, não é todo o seu domínio. 

Depreende-se que esta redução afetaria o modo de compreender como as pessoas se 

relacionam de forma viva com o passado em uma sociedade, causando também uma 

forma reduzida de entender e praticar o ensino da História. Apesar de também se 

constituir uma área específica da Didática da História, o ensino escolar não pode ser 

considerado apenas uma metódica do ensino de história, ao contrário, se preocupa em 

interrogar as intenções do ensino de história nas escolas. 

Em síntese, com a ampliação do campo da Didática da História, esta passa agora a 

investigar todas as formas e funções do raciocínio e conhecimento histórico na vida 

cotidiana prática. Passa também a levar em consideração a subjetividade dos alunos, os 

processos de recepção da história e os interesses dos alunos como tema essencial das 

reflexões didáticas; e ela tem finalmente, como seu objeto principal, a consciência 

histórica, entendida aqui a partir das contribuições de Jörn Rüsen, como a suma das 

operações mentais com as quais os homens interpretam sua experiência da evolução 

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

intencionalmente, sua vida prática no tempo. 

 Sendo assim, a partir dessas novas abordagens, e considerando a função de 

orientação que o conhecimento histórico tem na vida prática humana, a Didática da 

História no seu campo de atuação pode contribuir para controlar esta função (RÜSEN, 

2011, p. 31; 2012, p. 70). Configurando-se como uma disciplina específica com suas 

próprias questões, concepções teóricas e operações metodológicas. 
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Por outro lado, o conceito de consciência histórica também contribuiu para 

redimensionar a Didática da História, na medida em que afasta-a da definição vinculada 

às teorias e métodos direcionados para o ensino, e se aproxima de uma teoria da 

aprendizagem histórica. Dessa forma, modificaram-se também os objetivos disciplinares 

projetados para a aprendizagem histórica, de modo que os conteúdos escolares deixaram 

de ocupar o centro da preocupação do ensino da História, proporcionando mais 

visibilidade à promoção da identidade do sujeito. Reforça-se também a ideia de que a 

história não se trata apenas do passado, mas da articulação entre passado, presente e 

futuro, o que está de acordo com as características estruturais do pensamento humano 

(CERRI, 2010, p. 270-272). 

Da aproximação entre a consciência histórica e a aprendizagem surgiram muitos 

trabalhos com a proposta de discutir a consciência histórica dos jovens. Essas pesquisas 

tiveram origem na Alemanha no contexto da unificação entre a República Democrática 

Alemã (RDA) e a República Federal da Alemanha (RFA). Após a unificação e 

permanência do modelo político e econômico capitalista no país, as concepções de 

ensino de História tinham como base conceitos didáticos diferentes e para resolver essa 

questão, os professores e pesquisadores das antigas RDA e RFA optaram pela aceitação 

generalizada da categoria ‘consciência histórica’ como objetivo principal da formação 

histórica dos/as alunos/as alemães (GERMINARI, 2011, p. 61-62). 

A maior pesquisa realizada no campo da Didática da História foi o projeto 

YouthandHisttorycoordenado pelo norueguês Magne Angvik e o alemão Bodo Von 

Borries. Efetuada no continente europeu no final da década de 1990, esta pesquisa teve 

como principal referência as investigações interculturais desenvolvidas no âmbito da 

Didática da História e os estudos teóricos de Rüsen sobre a consciência histórica. 

No Brasil, embora já disseminadas, as pesquisas voltadas para o conceito de 

consciência histórica têm se concentrado nas universidadesdo estado do Paraná.  

Contudo, esses estudos estão inseridos no campo de investigação da Educação História, 

que não tem origem alemã, mas anglo-saxônica (SADDI, 2014, p. 142). As pesquisas 

em Educação Histórica assumem na atualidade um conjunto de três enfoques que 

podem ser resumidos em três núcleos: a) a análise sobre as ideias de segunda ordem1; b) 

                                                           
1“A investigação em Educação Histórica tem como objetivo entender as relações que alunos e professores 
estabelecem como os conceitos e as categorias históricas, sejam ideias substantivas ou de segunda ordem. 
Por conceitos substantivos podem ser entendidos os conteúdos da história, como, por exemplo o conceito 
de industrialização, Renascimento, revolução. Quanto aos conceitos de segunda ordem, são aqueles que 
estão envolvidos em quaisquer que sejam os conteúdos a serem aprendidos, dentre os quais podemos citar 
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análises relativas a ideias substantivas; c) reflexões sobre os usos do saber histórico 

(GERMINARI, 2011, p. 55-56). Isso inclui as abordagens teórico metodológicas da 

consciência história, se aproximando, dessa forma, do objeto de estudo Didática da 

História. 

 Apesar de impactar o campo da Didática da História, e de se fazer presente nos 

estudos realizados nessa área, em escritos mais recentes Rüsen reconhece a existência 

de perspectivas distintas e muitas vezes divergentes quanto ao que se define como 

consciência histórica,  motivo pelo qual inviabiliza a sua tomada como objeto de uma 

disciplina científica específica. Assim, para ele, diante da polissemia do termo não é 

suficiente dizer que a Didática da História se dedica especialmente à consciência 

histórica. Para solucionar esse problema, o historiador alemão elabora um objeto mais 

modesto:  investigar o aprendizado histórico, sendo este aprendizado entendido como 

“uma das manifestações da consciência histórica. É o processo fundamental de 

socialização e individualização humana e forma o núcleo de todas essas operações” 

(RÜSEN, 2011, p. 39). 

Nessa perspectiva, as reflexões em torno da Didática da História têm por objetivo 

promover um aprendizado histórico que proporcione sentido para a vida prática dos 

alunos e alunas. Além disso, abre espaço para novos debates acerca do ensino de 

História, visto que derivam do seu campo operações da consciência histórica que 

constituem o aprendizado: a narrativa histórica e a competência narrativa. 

 

Narrativa e aprendizagem histórica 
 

A narrativa história é um sistema de operações mentais que define o campo da 

consciência história, portanto, é o processo de constituição de sentido da experiência do 

tempo (RÜSEN, 2011, p. 95). Por expressar o tipo de consciência histórica dos sujeitos, 

e as relações eles que estabelecem entre presente, passado e futuro, a narrativa histórica 

tem adquirido cada vez mais importância no ensino de História, pois se trata de um 

objetivo e indicador de aprendizagem histórica por parte do alunado, considerando que 

é através dela que temos acesso ao modo como os sujeitos concebem o passado, além de 

compreendermos os tipos de significância e sentidos de mudança que atribuem à 

História (BARCA, 2010, p. 24).  

                                                                                                                                                                          

noções temporais de continuidade, progresso, desenvolvimento, evolução, época, enfim, aqueles que se 
referem à natureza da história” (LEE, 2001, apud CAINELI; BARCA, 2018, p. 4). 
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Considerando que a narrativa histórica pode ser uma competência desenvolvida 

no ensino de História em ambiente de escolarização, compreendemos que está 

intimamente relacionada à aprendizagem histórica, de modo que esta relação pode ser 

entendida no âmbito das discussões relacionadas à cognição, sendo esta uma abordagem 

pertencente ao campo da Educação Histórica (GUIMARÃES; MANHÃES; CARMO; 

2016).  Do ponto de vista da cognição, a explicação histórica constitui parte 

fundamental da narrativa histórica, processo inerente a natureza do próprio 

conhecimento histórico. Assim, a cognição histórica situada assume como pressuposto 

da aprendizagem a própria natureza narrativa da ciência histórica (CAINELI; BARCA, 

2018, p. 5).                 

Por possuir estes atributos, a narrativa histórica se revela como uma ferramenta 

eficaz para transformar as formas de aprender e ensinar História. Muitas são as 

pesquisas que têm apontado para a precariedade de um ensino de História baseado no 

acúmulo de informações e em práticas memorísticas. Estas práticas tradicionais têm 

início na instituição do ensino de história do Brasil, momento em que ensinar História 

funcionava como religião cívica, e tinha 0como principal função contribuir para a 

formação do “cidadão” preocupado com os símbolos da pátria, e que vinculasse todos a 

um passado comum (CERRI, 2010, p. 265).  

 Como mostram alguns estudos (BITENCOURT, 2008; CERRI, 2009; CAIMI, 

2006; 2012), o modelo tradicional de ensino não aponta para resultados positivos no que 

diz respeito à aprendizagem da História. Flávia Caimi (2012), por exemplo, faz uma 

leitura em retrospectiva do ensino de História no Brasil, colocando em destaque a longa 

permanência de práticas verbalistas na Educação Básica. e como elas se contrapõem aos 

pressupostos das teorias da aprendizagem, em especial à ‘nova cultura da 

aprendizagem’, pressupostos que apontam para a superação do ensino tradicional 

baseado na memorização, nos métodos verbalistas e na centralidade do professor como 

transmissor do conhecimento. 

Com as críticas atribuídas ao método de ensino tradicional, uma das 

preocupações dos pesquisadores já não se encontra na quantidade de informações 

conhecidas pelos estudantes de história, mas na qualidade da explicação narrativa 

(FELDHUES, 2017, p. 6). Assim, ao contrário de como ocorre no método de ensino 

tradicional da história, o aprendizado histórico deveria realizar-se através da narrativa 

histórica, que pode ser entendida aqui como aquela “construída com base na evidência 
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disponível, que considera vários pontos de vista, e por isso se afasta de uma ‘grande 

narrativa’ entendida como retrato consensual do passado” (BARCA, 2010, p. 24).  

Nesse sentido, a narrativa histórica é um convite à manifestação do sujeito, ao 

contrário da concepção tradicional, na qual um conhecimento pronto e acabado, sem 

problematizações, é apresentado aos alunos, e os professores assumem o papel central 

da aula, enquanto aos alunos resta apenas o silêncio ou uma mínima participação. Ainda 

que aquele que esteja ministrando a aula não acredite que o passado possa ser 

reconstituído, uma narrativa tradicional funciona como ou traz a impressão de “cópia” 

do que realmente aconteceu, sem deixar brechas para que haja questionamentos 

(CORRÊA, 2011, p. 26). 

A narrativa, de um modo geral, consiste no ato de contar uma história, na 

montagem de uma sequência de acontecimentos mediante uma trama. Isso vale para a 

História, contudo, a narrativa histórica possui suas próprias especificidades e se 

diferencia de outras narrativas. Jörn Rüsen considera problemática essa diferenciação, 

pois dizer apenas que a narrativa histórica é aquela que trata de fatos e não de ficções se 

faz pouco convincente. Dessa forma, postula que a peculiaridade da narrativa histórica 

se situa em três qualidades e em sua relação sistemática: 

1) Uma narrativa histórica está ligada ao ambiente da memória. Ela 
mobiliza a experiência do tempo passado, a qual está gravada nos 
arquivos da memória, de modo que a experiência do tempo presente se 
torna compreensível e a expectativa do tempo futuro, possível. 

2) Uma narrativa histórica organiza a unidade interna destas três dimensões 
do tempo por meio de um conceito de continuidade. Esse conceito ajusta 
a experiência real do tempo às intenções e às expectativas humanas. Ao 
fazer isso, faz a experiência do passado se tornar relevante para a vida 
presente e influenciar a configuração do futuro. 

3) Uma narrativa histórica serve para estabelecer a identidade de seus atores 
e ouvintes. Essa função determina se um conceito de continuidade é 
plausível ou não. Este conceito de continuidade deve ser capaz de 
convencer os ouvintes de suas próprias permanência e estabilidade na 
mudança temporal de seu mundo e de si mesmos (RÜSEN, 2011, p. 97). 

 
São estas três qualidades que possibilitam os seres humanos se orientarem na 

vida prática e assim encontrarem seus caminhos. Para enfatizar a especificidade 

histórica da construção de sentido da experiência do tempo por meio da narrativa, Rüsen 

construiu ainda uma tipologia, através da qual podemos perceber de forma concreta 

como o ser humano apresenta o modo como concebe o mundo, e desenvolve suas 

argumentações em relação à vida prática. Ele tem como ponto inicial a função geral da 

narrativa histórica, que, como já explicitado, consiste em “orientar a vida prática no 

tempo, mobilizando a memória da experiência temporal, por meio do desenvolvimento 
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de um conceito de continuidade e pela estabilização da identidade”. Essa função geral se 

realiza de quatro formas diferentes, de acordo com as quatro condições necessárias que 

devem ser preenchidas para que a vida humana possa continuar em seu curso no tempo: 

afirmação, negação, regularidade e transformação (RÜSEN, 2011, p. 98). Sendo assim, 

são quatro os tipos possíveis de narração, que também correspondem aos quatro níveis 

de consciência histórica e de aprendizagem, em termos de complexidade, sendo elas: a 

consciência tradicional, exemplar, crítica e genética. Segundo Rüsen, 

O indivíduo que concebe o mundo de forma tradicional, traz na sua narrativa 
o “passado ao presente”, sem levar em conta as novas conjecturas da qual faz 
parte, e por isso baseia-se na permanência de tradições. Dessa forma, as 
orientações tradicionais apresentam 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 (RÜSEN, 2011, p. 64). 
 

Já na consciência de tipo exemplar o indivíduo explica a sua concepção de 

mundo através de exemplos do passado, utilizando como referência situações que 

experienciou, não de maneira que traga o passado ao presente, mas propondo explicar o 

presente pelo passado. Para Rüsen, essa “concepção de história é vista como uma 

recordação do passado, como uma homenagem ou lição para o presente” (RÜSEN, 

2011, p. 65). 

Por sua vez, a consciência de tipo crítica tem como principal característica a 

negação de valores impostos pela sociedade, isso ocorre quando o indivíduo percebe 

que está inserido a um presente ditado por regras e valores do passado. Sendo assim, 

Rüsen sustenta que  

as narrações desse tipo formulam pontos de vista históricos, desmarcando-os, 
distinguindo-os das orientações históricas sustentadas por outros. Por meios 
dessas histórias críticas dizemos “não” as orientações temporais 
predeterminadas de nossa vida (RÜSEN, 2011, p. 67). 
 

Por sua vez, a tipologia de tipo genética não se baseia na negação total do 

passado, como ocorre na consciência de tipo crítica, nem tenta legitimar o presente a 

partir do passado, como soa acontecer na consciência tradicional ou exemplar, mas 

consiste na síntese de ambas. Rüsen afirma que nesse tipo de consciência “permitimos 

que a história faça parte do passado; no entanto, ao mesmo tempo, lhe concedemos 

outro futuro. A mudança propriamente dita é que dá sentido a história” (RÜSEN, 2011, 

p. 69). 

 Contudo, devemos considerar que a narrativa histórica só pode ser vista como 

aprendizado quando, através dela os sujeitos consigam por meio da visualização do 
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passado, se orientar na vida prática humana, sintetizado as três dimensões temporais 

(presente, passado e futuro). 

Isso ocorre por que a aprendizagem histórica só se torna de fato 
aprendizagem quando ela “muda os padrões de interpretação do passado, o 
que propõe um processo de internalização dialógica e não passiva do 
conhecimento histórico, além de uma exteriorização para fora, no sentido de 
mudar a relação com a vida prática e com o outro” (SCHMIDT, 2009, p. 15).  
 

Esta operação é denominada competência narrativa.  

 

Competência narrativa: um indicador de aprendizagem histórica? 
  

A competência narrativa é a competência essencial e específica da consciência 

histórica, e pode ser definida como a “habilidade da consciência humana para levar a 

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

temporal na vida prática presente por meio da recordação da realidade passada” 

(RÜSEN, 2011, p. 59).  Essa habilidade de dar sentido ao passado se define a partir de 

três elementos: conteúdo, forma e função, que remetem, respectivamente, às 

competências de experiência, interpretação e orientação. O conteúdo, ou competência 

de experiência, é a capacidade de aprender a olhar o passado e distingui-lo do presente, 

percebendo-o em sua qualidade temporal. A experiência histórica é, portanto, a 

diferença no tempo, por exemplo, podemos considerar as diferenças que observamos 

quando nos deparamos com uma construção antiga ao lado de outra, moderna. É a 

discrepância entre a expectativa do futuro e a experiência do presente que atrai a 

atenção para o passado. Assim, uma apresentação realista da experiência do passado 

deve ser desenvolvida a fim de superar esta discrepância. Nessa perspectiva, a forma, ou 

competência de interpretação é a capacidade de interpretar o que se aprendeu do 

passado a partir da compreensão do presente e expectativas do futuro. Ou seja, consiste 

na habilidade para reduzir as diferenças entre as temporalidades (RÜSEN, 2011, p. 85-

86). 

Já a função, ou competência de orientação, é a capacidade de utilizar o todo 

temporal (presente, passado e futuro) para orientar nossa vida prática no tempo,  

Ou seja, essa competência se preocupa com a função prática da experiência 
histórica significativa – isto é, com o uso do conhecimento histórico, que é 
organizado num modelo abrangente de sentido voltado para a organização 
significativa da vida prática nos processos do tempo, os quais transformam as 
pessoas e seu mundo (RÜSEN, 2011, p. 88). 
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Essas três operações que constituem a competência narrativa estão intimamente 

ligadas aos processos da aprendizagem histórica, pois “não existe uma coisa tal como 

uma experiência histórica sem significado, ou uma orientação histórica sem experiência; 

também, todos os modelos de interpretação estão ao mesmo tempo interessados pela 

experiência e pela orientação” (RÜSEN, 2011, p. 89).  

 Entende-se, portanto, que as competências de experiência, interpretação e 

orientação podem ser utilizadas como indicadores de aprendizagem histórica dos 

estudantes, ou seja, indiciam a presença de uma competência narrativa mais ou menos 

elaborada ou sofisticada. Contudo, não há um método específico através do qual a 

competência narrativa possa ser aprendida. Ela resulta, porém, como já exposto, de um 

aprendizado que se constrói de maneira contínua, a partir do que é experienciado na 

realidade. Assim,  

a incompetência narrativa é a incapacidade de orientar-se no tempo de acordo 
com a própria identidade, dialogando com o conjunto de elementos históricos 
intervenientes na vida prática e o conjunto de ideias e argumentos presentes 
no mundo cultural (CERRI, 2010, p. 274) 
 

 A competência narrativa, segundo Schmidt (2009, p. 17), também se relaciona 

com a construção de identidades individuais e coletivas. De acordo com a autora, esta 

relação ocorre porque é através da narrativa que os sujeitos conseguem desenvolver 

abordagens de si e dos outros, o que exige a consciência de sua própria historicidade e 

uma consciência histórica. Ao narrar a sua vida e a do outro, ele se percebe pertencente 

do mundo, e cria um sentimento de continuidade no tempo. 

 Nesta linha de raciocínio, tanto na perspectiva da Didática da História quanto da 

Educação Histórica, desenvolver a competência narrativa coloca-se como um dos 

objetivos mais destacados do ensino de História em ambientes de escolarização. Mas 

este pensar não ocorre de forma única e exclusiva, mas situa-se num campo de disputas 

e concorrências, vez que documentos oficiais direcionadas para a Educação Básica 

também colocam como meta para o ensino em geral, e da História, em particular, o 

desenvolvimento de competências.  Diante disso, no tópico a seguir, ainda que de forma 

abreviada, colocamos em confronto ambas as perspectivas, objetivando demarcar 

possíveis semelhanças e as diferenças entre elas. 

 

Formar competências ou desenvolver a consciência histórica? 
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As palavras são polissêmicas, enquanto símbolos comportam uma variedade de 

significados. É o que ocorre com a concepção de competências, quando interpretamos, 

de um lado, como elas se são compreendidas na perspectiva da Didática da História e, 

de outro, como aparece nos documentos oficiais, em especial na BNCC mais recente. 

No geral, as duas perspectivas têm como horizonte o aprendizado, mas para alcançar 

isso seguem diferentes caminhos e pressupostos epistemológicos antagônicos. 

Com efeito, no decorrer dos últimos anos, o Estado brasileiro tem investido em 

algumas ações que visam reformar o Ensino Básico. Uma delas foi a criação da Base 

Nacional Comum Curricular – BNCC. Esta, assim como outros documentos oficiais, foi 

formulada com base na “pedagogia das competências”, concepção introduzida no Brasil 

a partir dos anos 1990.  As políticas educacionais implantadas nesse período estavam 

diretamente vinculadas às transformações no mundo do trabalho, pois, de acordo com o 

discurso da época, a escola precisava acompanhar essas mudanças e qualificar os 

trabalhadores adequando-os ao novo modelo econômico, pautado na reestruturação do 

capitalismo (AGUIAR, 2013, p. 63). 

 Esse modelo educacional baseado em competências e habilidades foi 

desenvolvido pelo sociólogo Phelippe Perrenoud, que se tornou referência na área da 

Educação por seus trabalhos sobre a competência dos estudantes. Este autor entende as 

competências como a “capacidade de mobilizar um conjunto de recursos cognitivos 

(saberes, capacidades, informações etc.) para solucionar com eficácia uma série de 

situações” (PERRENOUD, 1999, p.150). Partindo da ideia de que os seres humanos se 

desenvolvem pelas relações que estabelecem com seu meio, para Perrenoud as 

competências não seriam um caminho, mas um efeito adaptativo do homem às 

condições de existência. A definição de competências nesta perspectiva muito se 

assemelha ao conceito de competências adotado pela BNCC. Nesse documento, a 

competência é definida como “a mobilização de conhecimentos (conceitos e 

procedimentos) habilidades (práticas, cognitivas e socioeconômicas), atitudes e valores 

para resolver demandas complexas na vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e 

do mundo do trabalho” (BRASIL, 2018, p.8). 

 Segundo Perrenoud, a importância de se desenvolver competências a partir da 

escola se deve à “divisão do trabalho” que perpassa o ambiente escolar. De acordo com 

esta concepção, torna-se responsabilidade da escola fornecer os recursos, e cabe à vida 

ou aos meios profissionais desenvolver as competências. No seu entender, a maioria dos 

conhecimentos adquiridos na escola permanece inútil na vida cotidiana, não porque 
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careça de pertinência, mas porque os estudantes não treinaram para utilizá-los em 

situações concretas. Contrária a essa ideia, Kuenzer, citada por Schmidt, coloca em 

questão a importância dos conhecimentos adquiridos pelo ensino escolar: 

A escola é o lugar de aprender a interpretar o mundo para poder transformá-
lo, a partir do domínio das categorias do método e de conteúdos que inspirem 
e que se transformem em práticas de emancipação humana em uma sociedade 
cada vez mais mediada pelo conhecimento. O lugar de desenvolver 
competências, que por sua vez mobilizam conhecimentos mas que com eles 
se confundem, é  a prática social produtiva (...) Cabe às escolas, portanto, 
desempenharem com qualidade seu papel na criação de situações de 
aprendizagem que permitam ao aluno desenvolver as capacidades cognitivas, 
afetivas e psicomotoras relativas ao trabalho intelectual, sempre articulado, 
mas não reduzido ao mundo do trabalho e das relações sociais (...) Atribuir à 
escola a  função de desenvolver competências é desconhecer sua natureza e 
especificidade enquanto espaço de apropriação do conhecimento socialmente 
produzido e, portanto, de trabalho intelectual com referência à prática social 
(KUENZER, 2002, p. 8 apud SCHMIDT, 2015, 96). 
 

 Mesmo com as críticas direcionadas a esta concepção, a pedagogia de 

competências continua guiando as políticas educacionais. Além da implantação do 

ensino a partir de competências, surge também a imposição da avaliação de resultados, 

o que instalou nos sistemas de ensino uma lógica burocrática voltada para a sua aferição 

(SCHMIDT, 2015, p. 95). No que tange ao conhecimento histórico, “pedagogia das 

competências” tem como um dos principais problemas a inserção da história em uma 

área interdisciplinar, fazendo com que seu estatuto epistemológico ou a sua 

especificidade enquanto ciência seja esquecida no processo de ensino-aprendizagem, 

pois essa orientação de ensino tem o desenvolvimento de competências previamente 

estabelecidas como meta (SCHMDT; FRONZA, 2018, p. 155). 

 Além do mais, vale destacar que o desenvolvimento de procedimentos e 

operações cognitivas como “identificar”, “analisar”, “reconhecer”, “selecionar”, 

“avaliar” e “comparar”, não são específicos do pensamento histórico. Segundo Rüsen, 

a análise, avaliação e o julgamento são as operações da consciência humana 
que não são específicas para o pensamento histórico (...) as ditas operações 
ganham seu caráter histórico e sua unidade interna, simplesmente, pelo fato 
de que elas se relacionam com o assunto “história” (RÜSEN, 2012, p.48, 
apud. SCHMIDT; FRONZA, 2018, p. 165). 
 

Por serem pautados justamente no desenvolvimento dessas competências, que 

não são específicas do pensamento histórico, os documentos oficiais e as versões 

pedagógicas das modernas teorias do aprendizado constroem abordagens acerca do 

Ensino de História sem levar suficientemente em conta suas análises e interpretações 

referenciadas no estatuto epistemológico da ciência histórica. Concepções teóricas 

acerca do aprendizado histórico obterão êxito se elaboradas a partir da especificidade do 
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histórico, que ocorre no curso de uma Didática da História que tenha a consciência 

histórica como seu objeto mais importante (RÜSEN, 2011, p. 42). Entende-se, dessa 

forma, que a pedagogia das competências entra em desacordo com os procedimentos do 

aprendizado histórico estabelecidos pela competência narrativa da consciência histórica, 

a saber, as competências de experiência, interpretação e orientação, que permitem 

estabelecer uma coerência interna entre presente, passado e futuro, organizando assim a 

própria experiência de vida. Pelas operações da consciência histórica são as mudanças 

na experiência do tempo que direcionam a necessidade e a vontade de produção de 

pensamento histórico para fornecer sentido para o presente. A consciência histórica 

expressa movimento, e por isso ela não pode se configurar a partir de competências e 

habilidades, como prescritos nos documentos oficiais. Deve, contudo, partir das 

carências de orientação da vida prática (OLIVEIRA; SCHMIDT, 2017, p. 392). 

Até aqui, nesta caminhada conceitual desenvolvi uma argumentação a partir da 

qual penso ser possível concluir que, se defendemos um ensino de história que visa o 

desenvolvimento da consciência histórica, tanto a capacidade de narrar a história quanto 

o domínio de competências para fazê-lo de forma cada vez mais ancorada na 

racionalidade da ciência histórica, constituem, a um só tempo, um das principais 

finalidades da disciplina escolar e um parâmetro a partir do qual pode-se mensurar a 

aprendizagem histórica dos/as estudantes.  No capítulo seguinte trato com mais vagar 

destas questões, apresentando um percurso metodológico acerca do como operar com a 

produção de dados e fazer diagnósticos a partir deles. 
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CAPÍTULO II  

UM MODO DE FAZER: APORTE METODOLÓGICO 

  

Já faz algum tempo que vêm sendo desenvolvidos no Brasil estudos sobre os 

processos de cognição histórica. Entender como os/as alunos/as aprendem parece ser 

uma questão essencial para a qualificação da aprendizagem histórica, especialmente 

quando se coloca a função da história em ambientes de escolarização. Trabalhando em 

contexto situado, isto é, fundamentando os estudos na ciência de referência, estas 

investigações têm colocado sob suspeita algumas premissas e pressupostos seja das 

psicologias, seja das teorias da aprendizagem no que tange às formas de apropriação do 

conhecimento histórico.   

Não obstante, a despeito dos avanços, praticamente inexistem estudos que tratam 

da competência narrativa de estudantes, o que implicou em dificuldades relativamente 

aos aportes metodológicos. Foi tateando neste solo desconhecido que procuramos, pela 

via da análise da competência narrativa, fazer um diagnóstico da aprendizagem histórica 

de estudantes de ensino médio de uma escola pública de Feira de Santana. Para tanto, a 

partir leituras diversas, em especial de literatura estrangeira, traçamos um itinerário 

metodológico. Assim sendo, este capítulo tem uma dupla ambição: objetiva em primeiro 

lugar detalhar este percurso metodológico, apresentando os instrumentos utilizados para 

a produção de dados; em um segundo momento, apresentar uma discussão sobre o 

método desenvolvido por alguns autores para analisar a competência narrativa, 

delimitando desta forma os critérios e os operadores de leitura utilizados para a 

investigação aqui proposta. 

 

A escola e os sujeitos da pesquisa 

 

Observa-se que a instituição de ensino onde se desenvolveu a pesquisa é um 

colégio de referência em Feira de Santana, seja pelo destaque na qualidade de ensino 

(tomando como critério o desempenho do/as estudantes em exames seletivos), no perfil 

de formação dos professores, seja no que compete à infraestrutura.  O colégio oferta 

apenas a modalidade Ensino Médio (1º, 2º e 3º anos), funcionando nos turnos matutino 
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e vespertino. De acordo com o censo de 20182, possui 1520 alunos e alunas 

matriculados.  

No que diz respeito ao alunado, sujeitos da pesquisa, o questionário3 aplicado 

permite fazer alguns mapeamentos, embora o mesmo não disponha de perguntas sobre a 

a condição socioeconômica, Neste aspecto, segundo a classificação do INEP4, referente 

à última atualização, no ano de 2015, o colégio estaria no Nível III, pois os alunos, 

de um modo geral, indicaram que há em sua casa bens elementares, como 
banheiro e até dois quartos para dormir, possuem televisão, geladeira, dois ou 
três telefones celulares; bens complementares como máquinas de lavar  
roupas e computador (com ou sem internet); a renda familiar mensal é entre 1 
e 1,5 salários mínimos e seus responsáveis completaram o ensino 
fundamental e médio. 
 

Não estamos convictos da precisão destes dados. No quesito escolaridade dos 

pais, por exemplo, pelos dados dos questionários de fato todos possuem algum nível de 

escolaridade, mas a maioria dos tem pelo menos o Ensino Médio completo e alguns 

cursaram o ensino superior (Ver Gráfico4). Infelizmente, também não consta no 

questionário perguntas acerca do perfil étnico-racial, uma questão importante para a 

investigação, já que toca no aspecto identidade, um elemento constitutivo da narrativa 

histórica. De qualquer modo, através da observação etnográfica é possível indicar que, 

pelo fenótipo, a grande maioria do/as alunas podem ser perfilada como socialmente 

branca. 

Algumas questõesajudam a conhecer um pouco mais o perfil social dos 

estudantes. Em relação a religiosidade, 45% dos alunos e alunas afirmam ser 

evangélicos, e 34% católicos, além disso, 60% dos estudantes atribuem grande 

importância à religião. Situação inversa se observa quanto ao interesse pela política. De 

acordo com as respostas obtidas, 86% dos estudantes tem entre nenhum e médio 

interesse pelo assunto. 

Também ajudam a entender a forma como os estudantes percebem a História 

ensinada na escola, e como se relacionam com essa disciplina, diagnosticando assim, 

                                                           
2Informações disponíveis em https://www.qedu.org.br 
3 Trata-se do questionário Os jovens e a História, desenvolvido pelo professor Luis Fernando Cerri.Esse 
questionário possui 42 perguntas que intencionam investigar o perfil social dos/as alunos/as e a relação 
deles/as com a história, a cultura política e posicionamentos relativamente a temas atuais. Os 
questionários foram aplicados em cinco turmas do 2° ano do Ensino Médio, no ano de 2016, contudo, 
devido a grande quantidade do material, foi realizada uma amostragem, de modo que foram utilizados 
apenas os questionários referentes a duas turmas, num total de 80 estudantes. Por esta razão,os estudantes 
da amostragem dos questionários podem não ser os mesmos envolvidos na amostragem das narrativas, no 
entanto, achamos que essas informações podem ser utilizadas para compreender a perspectiva de ensino 
da escola e a relação dos estudantes com a História e o espaço escolar. 
4INEP. Nota Técnica: Indicador de Nível Socioeconômico das Escolas de Educação Básica (Inse). 2015. 
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elementos da consciência histórica. Para Cardoso, esses elementos devem ser 

compreendidos, pois a pesquisa didático-histórica deve sempre se submeter ao 

pressuposto de entender a forma e o conteúdo das aulas de História como um todo 

inseparável, de modo que é na forma e no conteúdo de uma aula que a cultura histórica 

se apresenta (Cardoso, 2008, p. 163). Assim, quando perguntados sobre a importância 

da História, os estudantes afirmam que ela é mais que uma disciplina escolar (ver 

gráfico5), e tem grande importância para a vida prática, pois serve não apenas para 

compreender o passado, como para entender o presente e projetar o futuro. Os dados 

apontam ainda que a maioria dos/as alunos/as mobilizam o pensamento histórico 

transitando pelas três temporalidades. Contudo, nota-se que a atribuição a importância 

da História como uma disciplina para compreender o passado ainda sobressai, se 

comparada com a importância atribuída à disciplina para compreender o presente e o 

futuro. 

Em relação às formas em que a história aparece que mais agradam os/as 

estudantes, a maioria afirma gostar de todas as formas de história colocadas como 

opção, como: documentos e outros vestígios, romances históricos, novelas e 

minisséries, filmes, falas de adultos (pais, avós) e professores, entre outros. 

Sintomaticamente, a única forma em que a história aparece que os alunos afirmam não 

gostar são os livros didáticos. Nos dados obtidos através dos questionários se destaca o 

gosto dos/as estudantes pelos filmes, contudo, este não é um dos recursos mais 

utilizados nas aulas de História. Com base nas observações realizadas nessa escola, as 

aulas de história costumavam acontecer principalmente através das falas do/as 

professores/as. 

O caminho percorrido 

 

 Em linhas bem gerais os contornos metodológicos desse estudo foram 

delineados a partir de critérios qualitativos e quantitativos. Tomando como lócus uma 

escola pública e como sujeitos alunos 3º ano do Ensino Médio, o trabalho de 

investigação pergunta pela aprendizagem histórica de estudantes, e conforme os 

objetivos projetados foram delineadas veredas e ferramentas metodológicas. 

 Além de observações de práticas de ensino de história na referida escola e da 

aplicação de questionário sociocultural, com vistas a traçar um perfil do alunado, 

incorporamos outras estratégias metodológicas para a produção de dados. Uma delas foi 
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a aplicação de uma prova com questões do ENEM com uma temática específica (O 

negro na sociedade brasileira) para dimensionar o desempenho das estudantes, já que os 

alunos da escola apresentam um desempenho significativo neste tipo de exame seletivo. 

Para elaborar esse instrumento foram selecionadas questões do Enem, entre as 

edições de 1998 e 2017, que possuíam como temática a trajetória histórica do negro no 

Brasil, desde o período colonial até os dias atuais. A escolha desse tema se deve ao 

interesse de levar para a sala de aula questões controversas e socialmente vivas. Essas 

questões se referem a um passado que até os dias de hoje podemos perceber suas 

permanências; além disso, implica pensar no ensino de história tanto as questões 

sensíveis quanto a diferença. As questões sensíveis nos deslocam e nos colocam no 

lugar de alguém que aborda o presente ao mesmo tempo em que pensa o passado.   

Possibilitam discutir a necessidade que os jovens têm de se reconhecerem numa 

determinada história e se auto afirmarem, como também de pensar a diferença na forma 

da experiência. Quando estudamos, por exemplo, um passado que não se relaciona 

diretamente com o nosso presente, não significa que estamos tendo contato com 

questões totalmente apartadas da vida prática, ao contrário, o estranhamento também 

nos leva a pensar o presente e imaginar experiências ainda imprevisíveis (PEREIRA; 

SEFFNER, 2008, p. 20 ). Ou seja, abordar em sala de aula questões socialmente vivas 

ajuda a estimular o exercício da consciência histórica. 

 A temática utilizada também se justifica pela sua atualidade e importância 

social e política, devido à pertinência que até hoje existe de se discutir a condição do 

negro no Brasil, visto que, mesmo após mais de um século da abolição da escravatura, 

os afro-brasileiros não alcançaram igualdade de direitos, e ainda sofrem com o racismo 

estrutural e institucionalizado. 

Ao todo, foram selecionadas 15 questões, com o objetivo de simular condições 

reais de aplicação do Enem(Ver Apêndice 1). As questões escolhidas foram ordenadas 

cronologicamente, com a ideia de que cada uma delas remetesse a um período histórico 

(colonial, império, república). Vale destacar que alguns dados, como os do censo de 

2017, nos mostram que a escola possui grande representação (92%) de alunos e alunas 

no exame, e estes por sua vez têm alcançado uma pontuação, na área de ciências 

humanas, que se aproxima da média nacional das escolas estaduais5. É importante ainda 

                                                           
5A média, na área de Ciências Humanas, dessa escola no ENEM é 587 pontos. Considerando o ano de 
2012, o último com micro dados disponíveis, alunos e alunas de 48% das escolas estaduais brasileiras 
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salientar que a maioria dos/as estudantes dessa escola tem como horizonte de 

expectativas cursar o Ensino Superior, tal como mostram os dados apresentados no 

gráfico: 

 

Gráfico 1 

Uma característica expressiva da escola, e que a distancia dos resultados que 

vemos no cenário nacional, que registra grande índice de evasão no Ensino Médio6 e, 

entre aqueles que concluem, muitos saem da escola diretamente para o mercado de 

trabalho, é o desejo que os/as estudantes possuem  ingressar num curso superior. 

Por fim, outra estratégia metodológica foi a produção de narrativas sobre o negro 

na sociedade brasileira, a partir de um conjunto de imagens previamente selecionadas e 

ordenadas de forma cronológica, e devidamente legendadas(ver Apêndice 2). Tal qual o 

que foi pensado para a construção do simulado, as imagens são representativas da 

trajetória histórica do negro desde o período colonial até o presente, Conforme 

proposto, os estudantes analisaram individualmente as imagens e a partir delas 

produziram narrativas, expressando o seu entendimento acerca da temática configurada 

nas imagens selecionadas.  

A escolha das imagens enquanto instrumento teve como objetivo auxiliar os/as 

alunos/as a desenvolver uma compreensão contextualizada, que se trata da habilidade de 

entender as situações humanas e sociais em diferentes tempos e espaços, além de 

relacionar as experiências do passado, com sua realidade no presente e a projeção de 

futuro. Também se trata da capacidade de levantar novas questões e novas hipóteses 

(BARCA, 2004, p. 135), visto que esse instrumento, colocado desta forma, possibilita 

entender a situação dos negros em diferentes tempos e espaços, além de facilitar a 

                                                                                                                                                                          

alcançam de 500 a 550 pontos no ENEM na área de Ciências Humanas. Informações disponíveis em: 
http://inep.gov.br/microdados. 
6 De acordo com o censo escolar de 2018, o colégio em que foi desenvolvida a investigação conta com 
apenas 0,6% como taxa de evasão escolar. Informações disponíveis em: https://www.qedu.org.br 
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relação entre as diferentes temporalidades, a compreensão da temática abordada, e o 

levantamento de novas hipóteses.  

 A atividade proposta resultou na produção de grande número de narrativas, e 

como estas constituem o corpus principal deste estudo, optei por recortar uma amostra 

representativa, com o propósito de analisar em profundidade uma menor quantidade de 

textos. Para a construção da amostra as produções dos/as alunos/as foram numeradas de 

forma aleatória, porém conservando o agrupamento por turma.  Num segundo 

momento, as narrativas foram colocadas em ordem alfabética de acordo com o nome 

dos estudantes e foi realizada, de três em três, a seleção de um terço dos textos. Em 

seguida, observou-se entre os textos capturados para compor a amostragem se havia 

equilíbrio em relação à quantidade de narrativas por sexo e por turma. Assim feito, do 

total de 74 textos foram selecionados 24 para serem analisados e, dentre estes últimos, 

15 narrativas (62,5%) são de estudantes do sexo feminino e 9 (37,5%) do sexo 

masculino,  um percentual equilibrado, considerando que se somados os/as estudantes 

que participaram da pesquisa 46 (62%) são do sexo feminino. 

O trabalho de análise foi efetuado a partir da leitura cruzada dos dados, embora 

as narrativas constituam o corpus principal. Para analisá-las utilizou-se um bloco de 

perguntas elaboradas pelos integrantes do Grupo de Investigação em Didática das 

Ciências Sociais (GREDICS), em diálogo com as contribuições de Jörn Rüsen. 

Seguidamente, inspirada na Teoria Fundamentada em Dados (GroundedTheory), as 

produções dos estudantes foram agrupadas em categorias, escalonando desde aquelas 

que mais se distanciam de uma narrativa histórica até elaborações que informam um 

maior grau de complexidade. 

 

Operadores de leitura 
 

É considerável o número de investigações que têm se concentrado em estudos 

acerca da narrativa histórica dos estudantes (CAINELLI, 2018; SCHMIDT, 2008; 

GAGO; 2016; BARCA, 2010), e que a consideram um elemento chave para o 

desenvolvimento do pensamento e do saber históricos. Assim, faz-se importante um 

diálogo com as ideias de alguns autores, que foram utilizadas como referencial para 

analisar e categorizar as produções textuais dos/as alunos/as. Os teóricos utilizados 

foram os integrantes do Grupo de Didática das Ciências Sociais – GREDICS – da 

Universidade Autónoma de Barcelona e o filósofo e historiador alemão Jörn Rüsen. 
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Como já explicitado no capítulo anterior, a aprendizagem pode ser conceituada 

como um processo de digestão de experiências, absorvendo-as sob a forma de 

competências. E a competência narrativa é entendida como a habilidade para narrar uma 

história pela qual a vida prática recebe uma orientação do tempo. Entendemos, então, 

que o desenvolvimento da consciência histórica é um processo de aprendizagem, visto 

que esta última é conceituada em seu marco de referência como uma qualidade 

específica dos procedimentos mentais da consciência histórica. Tais procedimentos são 

chamados “aprendizagem” quando as competências são adquiridas para experimentar o 

passado, interpretá-lo historicamente e utilizá-lo para orientar-se na vida prática. Por 

derivação, entendemos no contexto desse estudo que através da análise da competência 

narrativa é possível traçar um diagnóstico acerca da aprendizagem histórica dos/as 

estudantes. 

Um dos métodos que possibilita a análise da competência narrativa, 

provavelmente um dos mais conhecidos, foi desenvolvido por Jörn Rüsen. A tipologia 

por ele construída (tradicional, exemplar, crítica, genética) pressupõe que a 

aprendizagem pode explicar-se como um processo de mudança estrutural na consciência 

histórica. Mais que adquirir e expandir o conhecimento sobre o passado, a 

aprendizagem é o modo pelo qual as competências são adquiridas progressivamente, e 

emergem como um processo mudança de formas estruturais pelas quais tratamos e 

utilizamos as experiências e conhecimento da realidade passada. 

Combinada aos três elementos essenciais que compõe a competência narrativa 

(experiência, interpretação, orientação), a tipologia de Rüsen oferece, portanto, uma 

base significativa para que se possa analisar o desenvolvimento da consciência histórica 

e por consequência a aprendizagem. Contudo, o próprio autor considera que o seu 

método se faz insuficiente para analisar as questões mais profundas da consciência 

histórica e moral, pois o que sustenta as teorias são as evidências empíricas, e neste 

caso, afirma ele, o que há são apenas alguns trabalhos isolados de investigação sobre a 

aprendizagem da história e a consciência histórica. Rüsen salienta ainda que uma 

investigação desta natureza enfrentaria grandes obstáculos tendo em vista a 

complexidade da consciência histórica e suas tipologias, sendo que os quatros tipos de 

consciência não aparecem necessariamente isolados nas narrativas; normalmente, 

diferentes tipos podem ser encontrados, por exemplo, em um só texto, e mesclados de 

forma complexa, sendo necessário descobrir a ordem hierárquica das suas 
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manifestações, para só então chegar a conclusão de qual tipologia parece predominar na 

narrativa (RÜSEN, 2011, p. 75-77). 

Considerando as limitações que Jörn Rüsen atribui ao seu próprio método de 

análise, optei por utilizar como fundamentação teórica algumas ideias dos integrantes do 

Grupo de Investigação em Didática das Ciências Sociais (GREDICS), que atuam na 

Universidade Autônoma de Barcelona.  Esse grupo elaborou uma proposta para analisar 

a competência narrativa dos estudantes, pois a consideram um dos componentes chaves 

para o pensamento histórico e social. De acordo com esses autores, trabalhos realizados 

por alguns estudiosos que investigam a narrativa histórica, incluindo as ideias de Jorn 

Rüsen, oferecem uma orientação geral para tal tarefa, porém, são pouco específicos para 

analisar a estrutura da narrativa histórica. A escolha pela metodologia construída pelo 

GREDICS também se justifica por terem como proposta preencher vazios deixados por 

estes trabalhos, ampliando os referenciais e integrando propostas existentes com 

investigações que vem se desenvolvendo em outros campos das Ciências Sociais. Além 

disso, ao contrário da teoria de Rüsen, o método desenvolvido por esse grupo está 

direcionado especificamente para o campo do Ensino de História e para a investigação 

da competência narrativa de estudantes. 

O método desenvolvido pelo GREDICS consiste em analisar o grau de 

competência narrativa dos alunos e alunas a partir de um conjunto de perguntas que tem 

como função identificar se os textos analisados são realmente narrativas históricas. As 

perguntas são distribuídas em dois grupos: aquelas propostas a desvendar o conteúdo 

dessas narrativas, e as que auxiliam na análise da sua estrutura e suas categorias, e na 

sua estrutura de maneira holística. O conteúdo diz respeito aos elementos que 

constituem a narrativa, como as informações históricas e o tipo de consciência histórica 

que se nela se expressa (tradicional, exemplar, crítica ou genética). Já as categorias da 

estrutura narrativa estão relacionadas a presença de contexto espaço-temporal, 

personagens e quase-personagens, resumo ou título e perspectiva de futuro. Por fim, a 

dimensão holística das narrativas analisa a estrutura das narrativas de maneira integrada, 

o que implica comprovar a coerência interna da narrativa. Para isso, deve-se observar se 

a narração possui coerência temática e avaliativa, se há uma temática dominante, e se 

o/a aluno/a constrói uma trajetória regressiva, regular, progressiva ou complexa. O 

quadro a seguir mostra como as questões foram organizadas: 
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COMO ANALISAR A COMPETÊNCIA NARRATIVA DOS 
ESTUDANTES 

É UMA NARRATIVA? 

1. O texto é uma sequência de acontecimentos relacionados 
mediante uma trama? 

2. O narrador ou narradora utiliza um tempo narrativo para 
além do tempo cronológico? 

COMO É O SEU CONTEÚDO? 

3. O texto contém informações de tipo histórico? 
4. Os fatos históricos das narrativas são fatos contrastados? 
5. O texto sugere uma consciência histórica crítica ou 

genética? 
COMO É A SUA ESTRUTURA? 

6. A narrativa possui um resumo ou título? 
7. A narrativa se localiza em um contexto temporal? 
8. A narrativa se localiza em um contexto espacial? 
9. A narrativa possui personagens ou quase-personagens? 
10. O narrador avalia a informação? 
11. A narrativa possui relação com o presente? 
12. A narrativa contém uma perspectiva de futuro? 
13. A avaliação é coerente ao longo dos acontecimentos 

mencionados? 
14. A narrativa possui uma temática dominante? 
15. A narrativa segue uma trajetória complexa? 

                                   Fonte: Sant et. all, 2014. 

 Para analisar as narrativas coletadas nessa pesquisa, selecionei dentre as 

questões aquelas que julgo serem mais relevantes para analisar as produções dos 

estudantes. O critério utilizado foi escolher as questões que mais se adequassem a 

realidade escolar dos/as estudantes, além de considerar o que lhes foi cobrado nesse 

estudo. A questão 4, por exemplo, que busca analisar se os fatos históricos das 

narrativas são contrastados, ou seja, verificar se os/as estudantes sabem diferenciar os 

fatos históricos que foram avaliados por evidências históricas e diferentes escolas 

historiográficas daqueles fatos aceitos unicamente por uma escola de pensamento não é 

habitualmente cobrado para os/as alunos/as de Ensino Médio, portanto não foi utilizada 

no processo de análise. 

Da mesma forma, a questão 5 também não foi utilizada, pois como já exposto, 

utilizar as tipologias de Rüsen para analisar a competência narrativa consiste em uma 

tarefa complexa e, no contexto desse estudo, não tão necessária para cumprir o objetivo 
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proposto, que se trata mais de saber se os/as estudantes possuem uma competência 

narrativa e aprendem a história do que em diagnosticar qual o grau de competência 

narrativa esses/as alunos/as possuem.  A questão 6 também foi descartada, pois a 

atividade proposta em sala não solicitou ou orientou para que colocassem um título na 

narrativa. 

Dentre as perguntas utilizadas para analisar a competência narrativa do alunado 

considero como um ponto principal identificar se o texto produzido pelos mesmos se 

identifica enquanto narrativa histórica, visto que a competência narrativa é a 

capacidade de orientar-se por meio da narrativa histórica no tempo.  Para os integrantes 

do GREDICS, é consenso que a narrativa histórica seja entendida enquanto “relato”, ou 

seja, uma sequência de acontecimentos mediante uma trama ou argumento. Desse 

modo, a narração ou explicação histórica deve ainda ser construída a partir das inter-

relações entre personagens, acontecimentos, tempo e espaços históricos. Tendo em vista 

alguns dos atributos da narrativa histórica listados acima, um dos elementos que 

possibilita identificá-la enquanto tal são os fatos ou informações históricas. Nas 

produções textuais dos/as estudantes as informações de tipo histórico podem ser 

detectadas através dos indícios da experiência temporal, ou da memória. Para Rüsen, a 

narrativa histórica deve estar ligada ao ambiente da memória, de modo que esta possa 

mobilizar a experiência do tempo passado, tornando assim a experiência do tempo 

presente compreensível e a compreensão de futuro possível (RÜSEN, 2011, 97). É esta 

integração de contar histórias por meio da narrativa que a torna um recurso exclusivo do 

pensamento histórico, diferenciando-se assim, da ficcionalidade da literatura. 

Uma narrativa também se configura enquanto histórica apenas quando inserida 

em um contexto espaço-temporal, pois todo objeto histórico deve estar delimitado em 

determinado tempo e em determinado espaço. É impossível conceber as ações humanas 

separando-as do lugar onde ocorrem. De acordo com Bittencourt (2008, p. 208) “O 

ambiente natural ou urbano, as paisagens, o território, as trajetórias, os caminhos por 

terra e por mar são necessariamente parte do conhecimento histórico”. 

Além de estar situada em um contexto espaço-temporal, deve-se observar o uso 

do tempo na narrativa. Segundo as formulações GREDICS, a narrativa histórica requer 

um tempo narrativo subjetivo para além do tempo narrativo físico-objetivo. O tempo 

narrativo subjetivo pode ser entendido como o tempo humanamente relevante e como 

interpretação humana do tempo físico e cronológico. Já o tempo físico baseia-se na 

seleção de acontecimentos e em sua ordenação cronológica. A utilização do tempo 
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narrativo objetivo, para além do tempo cronológico, tem base na ideia de que é 

improvável que um texto histórico possa ser escrito baseado exclusivamente no tempo 

físico, pois a própria seleção de fatos já implica em uma interpretação dessa noção de 

tempo. Entende-se, então, que uma narrativa histórica deve superar a seleção de 

acontecimentos e sua ordenação cronológica. De acordo com Blanch e Santisteban, a 

cronologia nada pode nos dizer sobre a qualidade e o valor do que se mede. A 

cronologia não é considerada como tempo histórico, mas apenas como um dos 

requisitos para aprendê-lo, pois situa as mudanças e continuidades, porém não as 

explica (BLANCH; SANTISTEBAN, 2010, p. 295). 

Não podemos deixar de observar as principais operações que devem constituir 

uma narrativa histórica. É importante que a narrativa sintetize as três dimensões do 

tempo (passado, presente e futuro) “na representação de um sentido global que, na 

forma de uma direção, torna-se uma orientação variável de tempo específico integrante 

na vida prática humana (intencional)”, o que para Rüsen se define enquanto conceito de 

“continuidade” ou “do decorrer do tempo”.  De mãos dadas com a orientação temporal, 

a narrativa histórica tem também como especificidade o elemento que dá unidade as 

diferentes dimensões do tempo, no processo de representação da continuidade. Trata-se 

da identidade daqueles que precisam produzir o sentido narrativo para poderem se 

orientar no tempo, 

Com ela, os sujeitos (individuais e coletivos) podem exceder os limites de 
seu tempo de vida, ao mesmo tempo coloca-los na mudança do tempo em que 
estão submetidos, e com isso, simultaneamente ganhar uma subjetividade 
permanente (como por exemplo, membro de uma nação ou como um 
defensor de um futuro esperado) (RÜSEN, 2012, p. 75). 
 

Para analisar do conteúdo das narrativas, selecionei ainda outra questão, que se 

trata da importância de identificar se o texto possui personagens ou quase personagens. 

O personagem é uma das unidades narrativas que compõe a trama, e através do qual, se 

constroem as formas possíveis de causalidade. Eles podem se classificar enquanto: 

individuais, coletivos e quase personagens. Os quase personagens, segundo Heriquez 

(2009) podem ser encontrados nas narrativas como: classes e grupos sociais e países, 

além disso, são utilizados na narração como forma de imputar a causalidade dos 

acontecimentos narrados. Podem ser de caráter político-institucional (Estado, governo, 

grupo e partidos políticos), ou de natureza conceitual (como o povo). Contudo, nas 

narrativas dos/as estudantes, as classes e grupos sociais como os escravos e a população 

negra citados nos textos foram considerados como personagens. 
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Por fim, todos esses elementos devem ser costurados, tecendo uma coerência 

avaliativa e temática. Por coerência avaliativa, entende-se a possibilidade de relacionar 

os acontecimentos, oferecendo-lhes uma direcionalidade, de maneira que um evento 

esteja conectado ao outro de forma coerente. Esses acontecimentos devem ter ainda um 

senso de movimento, de direção ao longo do tempo, e ao final da narrativa deve se 

estabelecer um objetivo, uma conclusão a que um certo valor é atribuído. Além disso, 

juntamente com a criação dessa condição de objetivo, uma narrativa histórica deve 

selecionar e organizar eventos precedentes para que a sua conclusão seja apresentada 

como mais ou menos provável (ROSA et al, 1999, p. 53). Por outro lado, uma narrativa 

é coerente tematicamente quando expressa um gênero dominante (cultural, político, 

econômico), mas isto não implica que não se possa considerar diferentes aspectos 

históricos. Deve-se manter um gênero dominante associado à interpretação dos/as 

estudantes, o que também responde a outra questão para analisar a competência 

narrativa, que se trata de observar se o texto possui uma temática dominante. 

A partir do conjunto de elementos descritos até aqui, e sob a inspiração da 

Teoria Fundamentada em Dados (GroundedTheory), as produções dos estudantes foram 

analisadas e agrupadas em categorias. Essa teoria é um método de pesquisa qualitativa 

que usa um conjunto sistemático de procedimentos para desenvolver e derivar de forma 

indutiva uma teoria fundamentada sobre um fenômeno (CHARMAZ, 2009). A 

GroundedTheory nasce dos dados coletados no campo, a partir da observação e demais 

instrumentos metodológicos aplicados. Assim, todo o material coletado foi transcrito, e 

em seguida submetido a um exercício minucioso de leitura. Desse processo foram 

capturadas palavras-chave, e a partir delas foram realizados agrupamentos, escalonando 

as narrativas desde aquelas que mais se distanciam de uma narrativa histórica até 

elaborações que informam maior sofisticação e complexidade, possibilitando identificar 

o nível da competência narrativa dos mesmos, além de diagnosticar outros aspectos 

referentes à compreensão histórica desses/as alunos/as presentes nesses escritos. São 

estas operações que serão apresentadas com mais detalhes no capítulo seguinte. 
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CAPÍTULO III 
 

TRAMANDO HISTÓRIAS: A COMPETÊNCIA NARRATIVA DOS 
ESTUDANTES 

 
 

 Explicitados o mirante de observação e neste campo de visão os pressupostos 

teóricos, assim como o itinerário metodológico desta operação investigativa, nesta parte 

me dedico ao trabalho de análise e interpretação dos dados, de modo a oferecer um 

diagnóstico possível acerca da competência narrativa do/as estudantes. Conforme já 

dito, do acervo de dados o principal material a ser analisado serão as narrativas por eles 

produzidas. Os procedimentos de análise aqui empreendidos obedecerão aos mesmos 

critérios de organização propostos pelo GREDICS - forma, conteúdo, estrutura, mas não 

necessariamente ordem e nem contemplando todos os itens. Serão discutidos 

primeiramente aspectos atinentes ao conteúdo; em seguida, debruço-me sobre os 

elementos estruturais da narrativa. Por fim, intercruzando com os dois anteriores, as 

produções serão analisadas na sua forma, como um todo, diagnosticando assim o modo 

como os alunos desenvolvem uma trama, operam com urdiduras de enredo, montam (ou 

não) intrigas históricas. 

O capítulo foi estruturado em dois momentos. De início, procuro fazer uma 

leitura detalhada e minuciosa das narrativas, de forma a mensurar o grau de 

ausência/presença de elementos fundamentais para sua construção e atenta aos 

indicadores de compreensão histórica dos alunos e alunas, a saber, o contexto espaço-

temporal e a relação entre as diferentes temporalidades, a temática, os personagens 

históricos, entre outros já discutidos anteriormente.  Na parte seguinte, à luz da análise 

destes elementos opero uma categorização, agrupando as narrativas pelos níveis de 

competência narrativa demonstrado, ora denominando de simplistas, ora de 

contextualizadas.  

 

O conteúdo, ou a substância da História. 

 

Ao se analisar as narrativas no seu conjunto, nota-se que alguns aspectos em 

relação à maneira como os/as estudantes trazem informações históricas para os textos 

se repetem com frequência, além de ser perceptível o grau de ausência de elementos 

fundamentais para construção da narrativa e compreensão histórica dos alunos e 
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alunas.Levando em conta o próprio processo de constituição da consciência histórica e 

dos elementos que a compõe, podemos dizer que no geral a maioria dos estudantes 

consegue identificar aspectos históricos nas imagens apresentadas, embora guardando 

graus ou qualidade de identificação distintos. Alguns são mais ricos, outros apresentam 

pobreza de repertório histórico. Há uma parcela de textos (12,5%) em que as 

informações históricas aparecem desconectadas, isto é, os/as alunos/as não associam as 

imagens a nenhum acontecimento histórico específico, as informações são aleatórias e 

não aparece contexto espaço-temporal. Essa constatação revela o grau de compreensão 

que os/as estudantes tiveram em relação a “narrativa” projetada nas imagens, como 

expressa o texto a seguir: 

Elas demonstram que toda a história foi evoluindo e se diferenciando, 
deixando de ser um lugar onde brancos ricos comandavam negros pobres sem 
poder algum a uma sociedade com voz do povo e atitude, e mais libertação. 
Com mais opções de vida tanto para os negros e brancos (Aluno/a E.X.). 
 

Destacam-se, nesse fragmento de narrativa, o grau de generalidade, a ausência de 

informações históricas e, consequentemente, de conceitos substantivos7. A/O estudante 

parece construir a narrativa a partir de fragmentos e elementos extraídos 

superficialmente das imagens, pois não são acrescentadas informações além daquelas 

contidas nas legendas, tampouco relacionadas a acontecimentos históricos nelas 

representados. 

A análise das informações históricas presentes nas narrativas foi fundamentada no 

conceito de consciência histórica, entendendo-se que a história é constituída como um 

“nexo significativo entre o passado, o presente e o futuro”, e não apenas uma 

perspectiva do que já foi, como assinala a concepção moderna de história. Assim,  

a consciência histórica trata o passado como experiência, nos revela o tecido 
da mudança temporal dentro do qual estão presas as nossas vidas, e as 
perspectivas futuras para as quais se dirige a mudança, através da mediação 
da memória histórica (RÜSEN, 2011, p. 57-58). 
 

Isto considerado, em grande parte das narrativas as informações históricas 

aparecem, embora de forma pouco definida e delimitada (75%), indicando lacunas na 

mediação da memória histórica. É certo que elementos e acontecimentos históricos são 

colocados nos textos, mas de forma descontextualizada, sem distinção de tempo e 

espaço, como podemos observar na narrativa abaixo:  

 
                                                           
7 Os conceitos substantivos envolvem noções gerais (revolução, imigrações...) e noções particulares 
relativas a contextos específicos no tempo e no espaço (exemplo: histórias nacionais, regionais, locais) 
(GERMINARI, 2011, p. 56).  
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Analisando as imagens, observamos desde o início a discriminação com os 
negros, eram escravos, traficados em navios em péssimas condições muitos 
chegavam a morrer por não suportar, trabalhavam nas fazendas mas 
moravam em morros, favelas em casas decadentes (Aluno/a L.R.). 
 

Nota-se que as informações extraídas das imagens estão colocadas na narrativa 

como se todas pertencessem a um mesmo tempo, um tempo homogêneo, portanto. No 

texto, não existem rupturas entre o tráfico, a escravidão propriamente dita e a situação 

da população negra no pós-abolição. Os acontecimentos não possuem um sentido de 

movimento, de mudança. Diferente desse exemplo, encontra-se também narrativas que 

apresentam um nível substantivo de informações históricas (12,5%), em que é possível 

perceber rupturas e continuidades nos diferentes momentos da história retratados nas 

imagens:  

[...] Na primeira imagem percebemos como era o cotidiano dos escravos que 
trabalhavam no casarão, o que era pra ser um típico “jantar brasieliro” na 
verdade é pura crueldade como mostra Jean Baptiste Debret. 
Os negros vem lutando diariamente contra os grandes preconceitos desde 
época quando eram trazidos por “navios negreiros” como mostra na segunda 
imagem. A terceira é uma fase que trouxe muitas riquezas “a fase do café” 
onde diariamente tinham que cuidar de todo o plantio sem nenhuma 
remuneração. Com o “fim” da escravidão em 1888 os negros que moravam 
em grandes fazendas tinham que migrar saí e iam para comunidades nos 
morros do Rio de Janeiro. Nisso eram chamados de malandros por não terem 
trabalho e acabaram sendo perseguidos na favela por militares como mostra 
na imagem do século XX. 
Com o passar dos anos o preconceito ainda existe é muito dificio conquistar 
empregos e moradias consideradas dignas para a sociedade. Para isto eles tem 
que lutar e manifestar suas opiniões, que são importantes (Aluno/a A.R. 
grifos nosso). 
 

Olhando-se para o item informações históricas no seu conjunto é possível 

especular que se destaca, em maior ou menos grau, a carência de 

acontecimentos/aspectos históricos nas narrativas, ao que se soma, como veremos 

adiante, a sua utilização de forma descontextualizada, o que inclui o anacronismo de 

ideias e conceitual. Cabe destacar que o repertório e o modo como os/as estudantes 

abordam as informações históricas nas narrativas trazem implicações para a 

aprendizagem histórica, notadamente se considerarmos, á luz da teoria, que o conteúdo 

ou competência de experiência constitui-se num dos elementos fundamentais para o 

desenvolvimento da competência narrativa, pois consiste na capacidade de se aprender a 

olhar o passado e diferenciá-lo do presente, sendo que para isso é necessário saber 

resgatar as informações do passado para orientar-se no presente. Mas, além deste 

aspecto, é possível mensurar a competência narrativa a partir de outros critérios, 
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explorando os elementos estruturais da narrativa, por exemplo. É que será realizado no 

tópico a seguir. 

 

A estrutura: visualizando por dentro. 

 

Os déficits de repertório histórico e a qualidade das informações parecem 

contradizer um modelo de ensino pautado justamente no acúmulo de conteúdos e na 

memorização. Em certa medida, isso por si só já parece colocar em xeque uma 

pedagogia baseada em currículos extensos e, por consequência, em estratégias de ensino 

aprendizagem guiadas pela lógica da transmissão-assimilação. Mas, para além disso, foi 

possível detectar na amostragem narrativas nas quais o/as estudantes se utilizam de 

parâmetros do presente (25%) para fazer referência ao passado, fazendo uso de 

conceitos e ideias de uma sua época para se referir e analisar fatos de outro tempo, 

portanto, cometendo anacronismos, com destaque para aqueles de natureza conceitual: 

No jantar brasileiro em 1827, os negros eram escravos, onde os filhos dos 
escravos recebiam comida dos brancos, já no navio negreiro percebe-se que 
tem muitos negros presos, sendo levados a algum lugar para trabalhar, é o 
que acontece na Fazenda Quitti, em 1865 percebe-se que há escravos 
trabalhando para os seus patrões, sendo talvez explorados.” (Aluno/a A. J.; 
grifo nosso). 
 

Em outras são utilizados termos que não se adequam aos fatos ou situações históricas 

representadas nas imagens: “antigamente é possível perceber a grande influência do 

negro na sociedade, como: escravos, servos, trabalhadores” (Aluno/a A.S.; grifo 

nosso). 

Percebe-se que nas narrativas contém informações descontextualizadas. Além do 

uso conceitos/personagens que remetem a outras temporalidades, a exemplo de 

“servos”, historicamente associados ao mundo medieval, um/a do/as aluno/as utiliza o 

termo “patrões” para se referir aos senhores de escravo, o que se configura enquanto 

anacronismo, interpretando o passado com lentes do presente. Ou seja, “quando se 

descrevem, se explicam, se justificam personagens e/ou ações de um tempo utilizando 

argumentos de outras épocas que não àquela a qual o personagem e/ou sua época e que 

resulta em um desalinhamento, em uma dissonância entre um período de tempo e uma 

época” (OLIVEIRA, 2019, p. 19). Neste caso, o termo patrão, que está relacionado ao 

sistema capitalista industrial é utilizado para se referir às relações entre senhor e escravo 

no período colonial. 



41 

 

Considerando os exemplos acima, torna-se importante analisar como os 

personagens ou quase personagens, aparecem nas narrativas dos estudantes, que por 

conta da temática estabelecida nas imagens se concentram na população afrobrasileira. 

Como vemos a seguir, esses personagens ou quase personagens, em alguns textos, não 

se encontram dentro de uma explicação histórica/trama: 

Elas [as imagens] demonstram [como] toda a história foi evoluindo e se 
diferenciando, deixando de ser um lugar onde brancos ricos comandavam 
negros pobres sem poder algum a uma sociedade com voz do povo e atitude, 
e mais libertação. Com mais opções de vida para negros e brancos (Aluno/a 
E.X; grifos nosso). 
 

Percebe-se que esta narrativa traz como personagens negros e brancos, ambos 

em uma perspectiva otimista e progressista, são mencionados dentro de um contexto 

“vazio”, sem relação com o tempo, com o espaço e com a história. É comum nas 

narrativas o contraste entre brancos e negros, que aparecem geralmente como 

consequência da escravidão, do racismo e do preconceito racial, expressando, portanto, 

uma ideia de continuidade:  

Tal acontecimento [a escravidão] vem se alastrando desde o século XIX onde 
havia a escravização de pessoas africanas para trabalhar forçadamente em 
tarefas pesadas e árduas durante muito tempo, gerando o preconceito racial 
de pessoas com baixa capacidade intelectual, achando que pessoas de pele 
escura são inferiores a indivíduos de pele clara (Aluno/a G.G; grifos nossos). 

 
Além disso, a oposição branco-negro é representada nas narrativas em diferentes 

variações de expressão, como “raça branca, raça negra”; “brancos ricos, negros pobres” 

e “classes dominantes, classes dominadas”. Nota-se ainda, que a maioria desses termos 

colocam os quase personagens em posições hierarquizadas, nas quais percebem o negro 

em condição inferior ao branco, ou oprimido por este. A/O aluno/a J.F. retrata bem este 

traço característico: “É perceptível que no topo da hierarquia encontram-se pessoas de 

raça branca, enquanto os de raça negra são subordinados a submissão, escravidão e 

sobrevida”. 

 Outro aspecto a ser observado é que os personagens e/ou quase personagens que 

aparecem nas narrativas podem ser, em sua maioria, percebidos visualmente nas 

imagens. Destacam-se “negros”, “brancos”, “escravos”, “garis” e “militares”. 

Entretanto, dificilmente se encontra personagens que não estão retratados nas imagens 

de forma explícita: “Com o ‘fim’ da escravidão em 1888 os negros que moravam nas 

grandes fazendas tinham que migrar e daí iam para comunidades nos morros do Rio de 

Janeiro. Nisso eram chamados malandros por não terem trabalho [...]” (Aluno/a A.J. 

grifo nosso). Associar os malandros aos negros, nesse contexto, mostra uma 
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interpretação e análise das imagens para além do que elas apresentam superficialmente. 

Neste caso, o aluno ou aluna acessa sua memória histórica, conhecimentos previamente 

adquiridos, relacionando-os com as informações que a imagem oferece. 

As maiores fragilidades, no entanto, encontradas nas narrativas estão relacionadas 

aos termos utilizados pelos/as alunos/as para expressar o contexto espaço-temporal. Se 

faz sentido dizer que o tempo é a matéria da História, o domínio de termos, convenções 

e marcadores temporais, conceitos e representações de tempo é essencial para narrar a 

história, interpretar e explicar o que se observa no passado, promover uma orientação no 

presente ou para indicar seus desejos, necessidades e projeções de futuro. Além disso, é 

preciso que se tenha um conhecimento conceitual do tempo histórico, por exemplo, as 

relações entre passado, presente e futuro, a compreensão de mudança e o significado de 

progresso (BLANCH; SANTISTEBAN, 2010, p. 287-290). 

Uma das preocupações que envolve o ensino de História é fazer com que os 

estudantes construam um vocabulário histórico que possam utilizar em diferentes 

situações de suas vidas. Um dos principais conceitos a serem construídos é o conceito 

de tempo histórico, pois, os/as alunos/as não o possuem a priori. Para SCHMIDT 

(1999, p. 151), uma das primeiras ideias que os estudantes apresentam em relação ao 

tempo é que ele sempre foi do mesmo modo, e os conceitos de mudança, processo 

histórico são construídos somente a partir da intervenção do ensino. 

Levando em conta essas considerações, no que diz respeito ao modo como estão 

representados nas narrativas os contextos espaço-temporais e elementos relacionados a 

temporalidade, observa-se em primeiro lugar, e como já mencionado, a utilização de 

expressões ou locuções adverbiais que indicam indeterminação temporal e falta de 

domínio de cronologias e das periodizações históricas. Dentre as produções dos/as 

estudantes da amostra analisada nada menos que 46 % apresentam essa característica, 

como se pode observar nos fragmentos a seguir:  

Desde o início, o negro tem sua importância na história do Brasil, são e foram 
as maiores mãos de obras utilizadas para desenvolvimento do nosso país, mas 
desvalorizados até os dias de hoje de diversas formas (Aluno/a DP. Grifo 
nosso). 

 
Em todos os ambitos da sociedade atual percebe-se que há muitos anos, 
desde antes de 1827, existe, infelizmente, a exclusão diminuição e o 
preconceito em violação aos negros; nas imagens, a segregação racial é 
evidente (Aluno/a CC grifo nosso.). 
 

 Os marcadores temporais utilizados, como “desde o início”, “há muitos anos” e 

“desde antes de 1827”aqui apresentados, e outros, como “antigamente”, “no decorrer 
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dos anos”, são expressões muito vagas e imprecisas, que denotam domínio precário das 

concepções temporais e marcadores de tempo, neste caso especialmente da cronologia. 

 Outra situação que se repete nas narrativas é o uso das datas presentes nas 

legendas das imagens em substituição do período histórico real que elas retratam, o que 

aponta mais uma vez para dificuldades de lidar com ou o desconhecimento das 

periodizações da história, ainda que se baseando em datações cronológicas, como 

mostra a narrativa do/a estudante L.F:  

[...] nos anos de 1827 a 1865 mostra a escravidão, tempo em que os negros 
eram escravizados. No século XX mostra ainda a desigualdade social [...] já 
no século XXI mostra que mesmo com o racismo e preconceito os negros 
passaram a ter voz e mais oportunidades [...]. 
 

 Porém, mais preocupante ainda são os 34% das narrativas que não apresentam 

contexto temporal algum. No conjunto, poucas narrativas (20%) apresentam marcadores 

temporais precisos do ponto de vista historiográfico, e periodizações bem delimitadas e 

bem definidas. Nestes casos há que se considerar que as informações utilizadas não 

podem ser percebidas visualmente nas imagens, mas possivelmente advém de um 

conhecimento adquirido a priori, da memória histórica. Dentre os poucos exemplos, se 

encontra a narrativa do/a aluno/a A.R.: 

[...] Os negros vem lutando diariamente contra os grandes preconceitos desde 
a época quando eram trazidos por “navios negreiros” como mostra na 
segunda imagem. A terceira é uma fase que trouxe muitas riquezas “a fase do 
café” onde diariamente tinham que cuidar de todo o plantio sem nenhuma 
remuneração. Com o “fim” da escravidão em 1888 os negros que moravam 
em grandes fazendas tinham que migrar saí e iam para comunidades nos 
morros do Rio de Janeiro. Nisso eram chamados de malandros por não terem 
trabalho e acabaram sendo perseguidos na favela por militares como mostra 
na imagem do século XX 
 

 As dificuldades que os estudantes apresentam ao narrar a história se espelham 

nos resultados quantitativos obtidos nos questionários. As respostas dos alunos 

evidenciam que eles não conseguem situar acontecimentos históricos em seu contexto 

cronológico. Como podemos observar nos gráficos a seguir, ao solicitar que os alunos e 

alunas organizassem algumas temáticas históricas, enumerando-as das mais antigas para 

as mais atuais, apenas 10% conseguem colocá-las na ordem correta: 
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Gráfico 2 

Neste outro gráfico, que coloca em destaque fatos históricos ou acontecimentos 

consagrados nos currículos de história escolar, sobretudo nos livros didáticos, o 

resultado ainda é mais surpreendente, visto que nenhum dos/as estudantes conseguiu 

organizar cronologicamente os acontecimentos históricos: 

 

 

Gráfico 3 

 Atualmente, parece ser consensual que o ensino de história não deve ter como 

um dos seus objetivos fazer com que os estudantes acumulem informações - fatos, 

datas, nomes - contudo, a periodização é uma parte da construção histórica que ajuda 

estruturar também a construção da narrativa histórica. Assim, compreender a 

periodização histórica e saber localizar os acontecimentos históricos no tempo, é 

também uma forma de domínio e controle sobre o tempo histórico (BLANCH; 

SANTISTEBAN; 2010; p. 296). De acordo com PRATS (2005), um dos objetivos 

didáticos da história é justamente compreender os fatos ocorridos no passado e situá-los 

em seu devido contexto: 

isto significa em primeiro lugar, que é preciso que os alunos e alunas saibam 
reconhecer convenções temporais cotidianas que vão desde o ‘antes de’ ou o 
‘depois de’ até as divisões clássicas da história, ou a estrutura secular, a 
origem convencional dos calendários, entre outros. Para compreender os 
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fatos e situá-los em seu contexto é necessário saber localizar alguns 
acontecimentos simples em uma sequência temporal e utilizar convenções 
cronológicas adequadas mediante o uso de linhas e outras representações 
gráficas (PRATS, 2005, p. 6). 
 

 De outro modo,  o autor explica que os acontecimentos históricos nunca devem 

ser explicados de forma isolada, e também por isso a periodização é necessária, sendo 

que para entendê-los dentro de um todo e utilizá-los para se orientar na vida prática, é 

preciso contextualizar historicamente os fatos, e para poder contextualizar é necessário 

levar em consideração as características das formações sociais (PRATS, 2005, p. 6). 

Nas produções textuais, os estudantes também demonstram ter dificuldade em 

articular as temporalidades (presente, passado e futuro), o que consequentemente 

compromete o desenvolvimento das competências de experiência, interpretação e 

orientação. Um dos elementos que constitui a competência narrativa é justamente a 

habilidade de compreender o passado em sua totalidade e diferenciá-lo do presente, o 

que é denominado por Rüsen como conteúdo da competência narrativa ou competência 

de experiência (RÜSEN, 2011, p. 59). Ao observar essa característica nos escritos dos 

estudantes, como se verá mais adiante, chega-se a conclusão de que todas as narrativas 

que se classificam enquanto históricas possuem certo grau de relação entre presente e 

passado, ou seja, há uma tentativa de articular as diferentes temporalidades visando a 

construção de um enredo histórico. 

Destacam-se do conjunto narrativas que apresentam a relação entre essas duas 

temporalidades muito bem amarrada, tecendo uma ideia de continuidade entre as 

informações e acontecimentos históricos, como na narrativa do/a aluno/a B.B., quando 

diz que “ao apresentar as imagens em ordem cronológica é possível observar as 

diferenças ainda existentes entre negros e brancos e como a escravidão afetou 

diretamente nesse processo”. Já outras, ao tentar relacionar as temporalidades, como já 

exposto, utilizam expressões fluidas ou equivocadas, de modo que dificulta ou 

impossibilita saber que períodos ou informações históricas estão sendo colocadas no 

texto. Como exemplo disso, segue a narrativa do/a aluno/a E.G., que diz: “[as imagens] 

mostram que por causa do preconceito desde antigamente, que o Brasil vem se 

sustentando, uma parte da população do século XXI ficou sem espaço e sem estrutura 

de uma vida melhor, pois eles sempre foram desfavorecidos (grifo nosso)”. 

Também é possível perceber, como no fragmento anterior, que 67% das 

narrativas não explicitam uma perspectiva de futuro. Nestes casos, os alunos e/ou 

alunas fazem apenas uma breve avaliação, conclusão ou síntese da análise das imagens, 
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e as narrativas se restringem à relação entre o presente e o passado, como mostram os 

textos a seguir: 

Depois do período pós-abolicionista, em que muitos negros libertos 
formavam favelas em morros das grandes cidades, já que não sabiam outro 
ofício sem ser o rural e não conseguiam arrumar um emprego. As últimas 
fotos são mais atuais e retrata como o negro é visto na era contemporânea. As 
favelas como lugares com violência e bandidagem. Mostra também o negro 
excluído da sociedade já que mostra que a maioria dos garis são negros, 
enquanto a maioria dos formandos da faculdade é branca (Aluno(a) R. F.). 

 
Nas imagens encontramos séculos diferentes, o que nos mostra as diferenças 
tanto social, quanto racial. Nos anos de 1827 a 1865 (século XVIII) mostra a 
escravidão, tempo em que os negros era escravizados. No século XX mostra 
ainda a desigualdade social, onde os negros são os mais pobres e os menos 
vistos pela sociedade, já no século XXI mostra que mesmo com o racismo e 
preconceito os negros passaram a ter voz e mais oportunidades tanto na 
educação quanto no trabalho (Aluno/a L. F.). 

 
Assim, como demonstram esses textos, nas narrativas que não apresentam 

projeção de futuro aparecem duas perspectivas distintas formuladas pelos estudantes 

acerca da condição atual do negro. A primeira diz respeito aos textos que apontam para 

poucas conquistas na história dos mesmos e/ou para a permanência de uma vida sofrida 

(54,1%), marcada pela desigualdade: 

[...] As imagens mostram que a profissão mais valorizada no Brasil, tem em 
sua maioria pessoas brancas e a profissão menos valorizada tem em sua 
maioria negros. Vemos aí que a desigualdade racial e social numa sociedade 
que se diz avançada sendo que não mudou nada, apenas seus métodos de 
escravização (Aluno(a) R.A. grifo nosso). 
 

Já a segunda perspectiva diz respeito àquelas narrativas em que os/as estudantes 

avaliam a trajetória ou a condição atual dos negros na sociedade de forma otimista, 

progressista (29,1%). Como para estes, o problema sócio histórico da população negra 

parece estar resolvido, ou apresenta progressiva melhora, como retrata o fragmento de 

narrativa acima, ou ainda é uma questão de mérito como afirma o/a aluno/ a L. G. ao 

dizer que “não é a cor que difere alguém e sim o quanto ela se esforça para conseguir 

seus objetivos”. 

Quanto às narrativas que possuem perspectiva de futuro, identifica-se em 

primeiro lugar aquelas que apresentam uma projeção pouco elaborada (12,5%),  ou até 

mesmo romantizada, como mostra o exemplo a seguir: “preconceitos de classes e 

raciais, só serão quebrados quando as pessoas olharem mais para o próximo e não 

para si” (Aluno/a E. G.). Diferente desse fragmento de narrativa, identifico também 

projeções de futuro mais complexas (4,1%), projetando ações mais concretas visando a 

mudança da realidade atual, como mostra a narrativa do/a estudante D.P.:  
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As imagens retratadas mostram a evolução dos negros em sociedade [...] O 
progresso dos negros que vemos nas imagens são vitórias enfrentadas com 
muitas lutas e sofrimento, por mais conquistas alcançadas o negro não tem 
seu privilégio, por sempre ser visto como oprimido. A luta para chegar até 
aqui não acabou, enfrentam todos os tipos de violência e desconforto perante 
a sociedade. 
Eles [os negros] só querem ser respeitados, mostrar que a cor de uma pele 
não quer dizer nada. As escolas como centro educacional de aprendizagem 
deveriam se aprofundar sobre os negros, suas conquistas, lutas, culturas e 
outros. 
Com um conhecimento maior não só para as crianças mas também para os 
adultos, a palavra “racismo” só será lembrada nos livros de história como 
mais uma conquista. (grifos nossos) 
 

Considerando ainda os elementos estruturais da narrativa nota-se que a maioria 

dos/as estudantes consegue traçar uma temática, ou seja, capturaram as imagens como 

uma unidade. Contudo, uma parte (33,3%) não conseguiu compor um enredo a partir 

delas, como mostra o fragmento a seguir: 

Um jantar brasileiro: a imagem mostra uma família branca jantando e os seus 
escravos os servindo [...] Navio negreiro: mostra a precariedade de que era os 
navios negreiros [...] Fazenda Quitti: acredito que nessa imagem mostra uma 
fazenda de escravos trabalhando [...] (Aluno/a R.A.) 
 

As informações e descrições de cada imagem, realizadas pelo/a alunos/a, são 

encadeadas individual e cronologicamente, sendo que, para se configurar enquanto 

temática, as informações extraídas das imagens deveriam estar relacionadas entre si, 

compondo uma explicação histórica coerente. Em outra parcela (12,5 %), algumas 

temáticas marcam presença e aparecem de forma mais delimitada, ou seja, ao descrever 

a temática os/as estudantes conseguem englobar o percurso narrativo das imagens de 

uma forma mais completa, de modo que é possível perceber os acontecimentos, as 

transições de temporalidade e o contexto espacial em que elas se inserem, como escreve 

o/a aluno/a R.F: “As imagens mostram a trajetória histórica do negro no Brasil, desde a 

escravidão aos períodos atuais”. O/a estudante B.B. também consegue apreender as 

imagens como unidade: “Ao apresentar as imagens em ordem cronológica é possível 

observar as diferenças ainda existentes entre brancos e negros e como a escravidão 

afetou diretamente nesse processo”. Outras narrativas (41,6%), porém, acabam se 

restringindo a determinados períodos ou questões históricas, ao considerarem apenas 

um aspecto histórico nas imagens: “a escravidão”, “a discriminação”, “o racismo”, 

como podemos perceber no seguinte trecho: “As imagens apesentam o decorrer da 

história dos negros, ou seja, o princípio da sociedade brasileira onde apresenta-se as 

posições ocupadas no decorrer dos anos” (Aluno/a A.S.).  
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É possível ainda identificar temáticas que fazem uma leitura progressista da 

trajetória dos negros no Brasil (8,3 %), ou que avaliam como positiva a situação deles 

na conjuntura atual. O/a estudante L.G. diz que: “o tema evidente das imagens são os 

negros, elas retratam o avanço histórico para a população afrodescendente”. De 

maneira muito semelhante, o/a aluno/a D.P. também percebe de uma maneira otimista o 

percurso histórico realizado pela população negra: “As imagens retratadas mostram a 

evolução dos negros em sociedade [...] o progresso dos negros que vemos nas imagens 

são vitórias enfrentadas com muitas lutas e sofrimentos [...]”. 

A percepção otimista da história aparece também quando se analisa a construção 

da identidade desses estudantes através das suas narrativas. Conforme Rüsen (2011, p. 

58; 2014, p. 73-74), a consciência histórica possui duas funções essenciais em relação a 

orientação temporal: o aspecto externo, que se trata da dimensão temporal da vida 

prática; e o aspecto interno, que revela através da história a dimensão temporal da 

subjetividade humana. 

A competência interna de orientar a vida prática no tempo denomina-se 

identidade histórica. Esta se constitui na narrativa, face material da consciência 

histórica, através das representações de continuidade. Sendo assim, por meio da 

identidade os sujeitos (individuais e coletivos) podem expandir seus limites de vida para 

além da mortalidade, ou seja, a identidade permite que os indivíduos sejam capazes de 

identificar a vida dentro de um continuum temporal, que se estabelece pela relação entre 

passado presente e futuro, designando, deste modo, uma auto compreensão unitária e 

coerente da vida, sem se perder nas transformações do mundo e de si mesmos. Rüsen 

explica essa característica de “imortalidade temporal” da identidade histórica como o 

ganho de uma subjetividade permanente pelo sujeito, que pode, por exemplo, se 

reconhecer enquanto membrode um grupo social, de uma nação, ou defensor de um 

futuro esperado. 

Como já dito, com base nas observações realizadas na escola foi possível notar 

que do ponto de vista racial, a maioria deles se enquadra num perfil do que se entende 

como socialmente branco, e talvez por isso, nos textos não aparecem expressões de 

pertencimento étnico-racial ou a identidade afro-brasileira, como mostram algumas 

narrativas: 

Uma turma de formandos de uma universidade apenas um é negro. Não há 
grandes oportunidades na sociedade para quem é negro. A segregação e a 
discriminação racial é herança dos tempos antigos onde os negros africanos, 
eram tratados como bicho e eram obrigados a servir aos mais ricos (Aluno/a 
I. S. grifos nossos). 
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Através das imagens é possível perceber que existe o racismo, mesmo que 
implícito, entre a sociedade de cada época. Esse racismo é facilmente 
identificável nas datas de cada foto, pois através delas é indubitável não 
perceber que apesar de tantos anos osnegros ainda não conseguiram achar o 
seu lugar de direito numa sociedade tão preconceituosa, é como se eles 
fossem apenas figurantes, pois aparecem pouco e quando aparecem não estão 
na “elite”. A última foto deixa isso bem claro pois tem muitas pessoas 
brancas e apenas uma negra (Aluno/a N. V.). 
 

Nas narrativas os negros aparecem sempre como “o outro” (os escravos, os 

garis, as pessoas de pele escura). Em contrapartida, é possível notar, entre os poucos 

indícios de identidade, que os estudantes demonstram, ainda que de forma genérica, um 

pertencimento nacional. Essa característica marca presença nos textos em como “nossa 

história” e “nossa sociedade”, o que pode ser exemplificado pela narrativa do/a aluno/a 

A.N., para quem as imagens representam  

[...] um retrato da nossa sociedade tanto histórica quanto atual, pois na 
história os negros sempre foram vistos como escravos e eram utilizados como 
objetos para servir apenas aos brancos, ou seja, o negrotem uma história de 
muita dor e sofrimento. 
 

O/a estudante se mostra empático/a pela história população negra, ao reconhecer 

o sofrimento e as condições a que eram submetidos. E ao dizer que as imagens retratam 

a “nossa sociedade”, parece nesse termo se reconhecer pertencente a sociedade 

brasileira.  Na narrativa do/a estudante A.R. a identificação de pertencimento nacional, e 

atuante de uma realidade se mostra ainda mais explícito: 

Com o decorrer dos anos percebemos uma grande retomada do tema 
escravidão no Brasil, conseguimos atualmente retratar mais nítido tudo o que 
significou esta fase importante da nossa história que dura até hoje, de forma 
escondida. 
 

Os aspectos identitários dos alunos e alunas foram analisados nas narrativas 

considerando a prospecção de futuro que traçam nos textos. E aqui abro um breve 

parêntesis. De acordo com Rüsen,  

por meio da identidade histórica a personalidade humana expande sua 
extensão temporal, mais além dos limites do nascimento e da morte, mais 
além da mera mortalidade. Via esta consciência histórica, uma pessoa se faz 
parte de um todo temporal mais extenso que sua própria vida (RÜSEN, 2011, 
p.58).  
 

Assim, podemos considerar que essa característica de “imortalidade temporal” da 

consciência histórica são as projeções de futuro, e são através delas que construímos a 

nossa identidade. Isto pode explicar a ausência de perspectivas de futuro e construções 

identitárias por parte dos alunos, visto que temos uma temática pré-estabelecida, que 

trata da condição da população negra, o que talvez não tenha tocado nos acordes 
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identitários do/as estudantes, como dito, de perfil branco. De qualquer maneira, causa 

estranhamento a carência e a qualidade das reflexões sobre uma questão de tamanha 

relevância para a sociedade, sob qualquer ângulo que se adote (social, político, da 

cultura histórica). 

Fechado o parêntesis, identifico essa identidade que se forja pela narrativa em 

dois polos distintos: o primeiro se trata daqueles que reconhecem que os negros foram 

colocados à margem da sociedade brasileira, que ainda hoje sofrem as consequências 

negativas desse processo histórico e como perspectiva de futuro mostram que ainda 

veem com distanciamento uma reparação social para a população afrodescendente:  

[...] os formandos de medicina são na maioria de cor clara, o que faz perceber 
que o preconceito racial deixou grandes marcas e apesar de leis existentes no 
nosso meio, onde sempre o pobre será o marginalizado pela sociedade e os 
brancos, pessoas que poderão ter ascensão na vida (Aluno/a E.G grifo 
nosso.). 
 

O segundo núcleo é constituído pelas perspectivas de futuro que tem como 

característica uma visão de progresso em relação a condição histórica dos negros na 

sociedade, e que apesar de todas as mazelas sofridas a expectativa é de uma melhoria de 

vida:  

isso é destacado ao notar que uma exacerbada massa dos manifestantes garis 
são negros e numa turma de graduandos no curso de medicina apenas três são 
negros, o que mostra que aos poucos eles estão lutando e conquistando seu 
espaço e deixando as suas senzalas [...] para ocupar os cargos mais altos no 
ambiente trabalhista (Aluno/a J.F. grifos nossos). 

 
Assim, podemos concluir que as maiores fragilidades em relação aos elementos 

estruturais das narrativas dos/as alunos estão relacionadas ao modo como versam sobre 

o tempo, sendo que é o controle da temporalidade humana, ou seja, a tradução de 

experiências do passado para uma compreensão do presente e as expectativas em 

relação ao futuro que constituem a competência de interpretação. Resta agora analisar o 

conteúdo e os elementos estruturais da narrativa como unidade, explorando como os/as 

alunos/as constroem, a partir deles, a trama histórica. 

 
O que tramam os/as estudantes? 

 
Ao analisar, por fim, o elemento ‘trama’, que pode ser entendido como a soma de 

todos os atributos que compõe a narrativa histórica, e que foram em sua maioria aqui 

analisados, caminho para um desfecho que indica um diagnóstico problemático, já que 

boa parte dos textos produzidos, em nível variado, se distancia de uma narrativa 

histórica. Outra parte sequer se constitui enquanto tal. Situação inversa ao desempenho 
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demonstrado pelo/as estudantes no simulado, poisquinze questões respondidas, a 

maioria conseguiu acertar pelo menos oito. O maior índice de erros se concentrou nas 

questões que exigem a análise de textos/fontes diferentes, as que abordam temáticas 

mais recentes. 

A partir da análise das narrativas no seu conjunto, busco responder à pergunta se 

os textos se configuram uma sequência de acontecimentos relacionados mediante uma 

trama. A constatação primeira é que nem todos os/as alunos/as narram de fato a história, 

visto que alguns critérios considerados necessários a uma narrativa histórica não são 

encontrados nos textos. Foi possível identificar duas categorias entre as narrativas 

produzidas: os textos que se encontram fora do nível narrativo, ou seja, que não 

podem ser consideradas enquanto narrativa histórica, e as produções que se enquadram 

dentro do nível da narrativa histórica. 

As narrativas que, a meu ver, não se classificam enquanto históricas, guardam 

ainda entre si algumas especificidades, o que possibilita agrupá-las em duas 

subcategorias. Na análise das narrativas, percebe-se a recorrência de textos puramente 

descritivos, relatos (17%)sem embasamento/ou substrato histórico. Ou seja, a maioria 

dos atributos da narrativa histórica (informações históricas, temática, contexto espaço-

temporal, personagens etc.) não aparece nesses textos, o que pode ser exemplificado a 

partir dos escritos do/a aluno/a I.F.:  

A princípio tudo se trata de como os negros foram humilhados nessa 
sociedade. Se alimentando de restos, sendo transportados como animais, sem 
condições de moradia e sendo agredido por policiais [...].  
 

Nesse trecho é possível identificar uma temática, o sofrimento dos negros. E estes (os 

negros), por sua vez, podem ser identificados como os personagens da narrativa. 

Contudo, apesar de conter esses elementos, o contexto espaço-temporal, as informações 

de tipo histórico e demais atributos de uma narrativa histórica não são encontrados. A 

composição da narrativa se dá a partir do aglomerado de fragmentos de uma leitura 

superficial e generalista das imagens, de informações aleatórias que impossibilitam a 

compreensão de conjunto e de que período da história está sendo narrado. 

Ainda em relação às narrativas que não se classificam enquanto históricas, 

identifico como segunda subcategoria as produções do/as estudantes que se 

caracterizam enquanto listas (17%), como podemos ver no texto a seguir:  

Nas imagens I e II demonstra a escravidão, o modo como os negros eram 
tratados [...] imagem III e IV, demonstra a precariedade em que os cidadãos 
de época viviam [...] imagem V, demonstra pobreza e criminalidade [...] 
imagem VI, demonstra intervenção dos garis [...] imagem VII, pessoas que 
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estudavam o suficiente para que possa ser reconhecido como algo importante 
quebrando os padrões da sociedade [...] (Aluno/a J.J.). 
 

Não muito diferente das narrativas descritivas, as que se estruturam enquanto 

listas ainda apresentam algumas informações históricas. No caso da narrativa utilizada 

como exemplo podemos perceber que o/a aluno/a relaciona uma das imagens ao período 

da escravidão. Nota-se que o/a narrador/a não demonstra percepção das imagens 

enquanto unidade. Geralmente em narrativas com essa característica, dentre as que 

foram analisadas nessa amostragem, as informações são organizadas seguindo a ordem 

cronológica das imagens, que são descritas de forma individualizada, se estabelecer 

nenhuma relação entre elas, como se não compartilhassem da mesma temática. 

Em contrapartida, dentre os textos que atendem aos critérios da narrativa 

histórica e se desenvolvem enquanto trama, relacionando, de forma mais ou menos 

superficial, atores/personagens, informações, tempo e espaços históricos, é possível 

identificar outros agrupamentos de narrativas. Entre elas encontram-se textos pouco 

elaborados, e há também aquelas que se aproximam do ideal de uma competência 

narrativa. 

Em relação às narrativas que classifico enquanto simplistas (46%), percebo em 

primeiro lugar, que grande quantidade dessas narrativas carrega fragilidades em comum, 

principalmente com relação aos termos utilizados para expressar o tempo, como 

podemos notar na fala do/a aluno/a A.S.:  

As imagens representam o decorrer da história dos negros, ou seja, o 
princípio da sociedade brasileira onde apresenta-se as posições ocupadas no 
decorrer dos anos. Antigamente, é possível perceber a grande influência do 
negro na sociedade [...].  
 

Neste fragmento, o/a autor/a se utiliza de marcadores de tempo difusos, fluidos, 

um tempo quase mítico, que impossibilita qualquer delimitação de periodização 

histórica. Por enquanto, cabe destacar que essa fragilidade impede que outros 

componentes da narrativa histórica apareçam no texto, de modo que, se não há contexto 

temporal bem delimitado, ficam comprometidos também os processos de experiência, 

interpretação e orientação.  

Ainda no grupo das simplistas, considero aquelas que apresentam anacronismos 

conceituais, como mostra o texto escrito pelo/a estudante E. G.:  

pelo contexto das imagens mostra um povo favorecido por causa da sua cor, 
uma comparação que pode ser feita são dos patrões brancos sentados a mesa 
e os escravos negros os servindo.  
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Percebe-se que as narrativas desta categoria contêm informações 

descontextualizadas, falta de domínio das convenções e marcadores temporais, e 

também das periodizações da história.   

Entre as narrativas analisadas uma parte foi classificada enquanto 

contextualizadas (20%). Essas narrativas são mais estruturadas do que as enquadradas 

na categoria anterior. Elas articulam com pertinência tempo, espaço, atores e 

acontecimentos históricos, além de demonstrar um maior desenvolvimento das 

competências de experiência, interpretação e orientação, portanto, de uma competência 

narrativa, assim como aparece na narrativa do/a estudante R.F: 

As imagens mostram a trajetória histórica do negro no Brasil, desde a 
escravidão aos períodos atuais. Começa pelos navios negreiros e a utilização 
de mão-de-obra negra em casas e fazendas de café e açúcar. Depois mostra o 
período pós-abolicionista em que muitos negros libertos formavam favelas 
em morros das grandes cidades [...] as últimas fotos são mais atuais e retrata 
como o negro é visto na era contemporânea. 
 

Neste exemplo ainda não se encontram todos os elementos que constituem uma 

narrativa histórica, mas aqueles que aparecem já se mostram mais elaborados, pois já se 

percebe uma temática coerente e bem delimitada quanto ao contexto espaço-temporal. 

Nota-se que o/a aluno/a consegue construir um enredo ao analisar as imagens, de modo 

que são utilizados marcadores históricos e temporais bastante precisos, e que advém da 

memória, pois não estão retratados nas imagens da atividade proposta, o que se 

diferencia das narrativas analisadas acima, em que, grosso modo, os/as estudantes 

parecem se basear apenas nos dados que podem ser percebidos visualmente. 

Por hipótese, seriam classificadas enquanto narrativas completas aquelas que 

exprimissem todas as características e peculiaridades da narrativa histórica, e 

apresentassem as habilidades necessárias que configuram uma competência narrativa, 

que já foram expostas até aqui. Porém, entre os textos que foram selecionados e 

analisados na amostragem, não se encontrou nenhum que contivesse todos os critérios 

necessários de uma narrativa histórica e competente.  

O resultado da categorização das narrativas deixa ver que parte considerável dos 

textos não se classificam enquanto narrativa histórica (34%), e aqueles que podem ser 

enquadrados enquanto tal, são em sua maioria simplistas (46%). Em geral, as narrativas 

indiciam fragilidades na sua estrutura, de modo que não articulam as diferentes 

temporalidades, apresentam informações históricas fragmentadas e desconexas, 

incoerência temática, e consequentemente inconsistências em relação às competências 

de experiência, interpretação e orientação. Esse desfecho coloca em questão a 
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aprendizagem histórica dos/as estudantes, visto que, de acordo com a teoria de Rüsen e 

com os elementos da narrativa histórica estabelecidos pelo GREDICS, não é possível 

chegar a ela sem antes desenvolver a competência narrativa. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A investigação aqui empreendida buscou analisar e diagnosticar a competência 

narrativa de estudantes do Ensino Médio, tomando como lócus uma escola pública da 

rede estadual de ensino de Feira de Santana. Em outras palavras, este trabalho teve 

como objetivo investigar o modo como esses estudantes acessam/interpelam o passado e 

se valem da memória histórica para interpretar o presente e projetar o futuro. Para isso a 

pesquisa ancorou-se no campo de estudos da Didática da História, utilizando 

principalmente os conceitos de competência narrativa e narrativa histórica. De forma 

mais específica, o estudo se concentrou-se no território de investigação do ensino 

escolar da História. Portanto, dialoga também com os pressupostos da Educação 

Histórica, visto que este campo lida com a construção do conhecimento histórico e a 

formação da consciência histórica dos jovens. 

Esse estudo se realizou a partir de alguns instrumentos metodológicos, como 

observação etnográfica do espaço escolar, aplicação e análise de questionários, e uma 

atividade com imagens que resultou na produção de narrativas pelos/as estudantes. 

Através das observações foi possível especular que o ensino de História nessa escola 

ainda obedece a uma cultura escolar pautada em um currículo extenso e em práticas 

verbalistas. Além disso, trabalha muito na perspectiva de preparar os/as alunos/as para 

os exames de ingresso ao Ensino Superior (Enem e vestibular). Em certa medida, tem 

alcançado êxito neste aspecto, pois dispõe de professores de qualidade reconhecida, 

inclusive pelos próprios estudantes. Estes, por sua vez, na sua grande maioria, projetam 

seus estudos como um caminho para o ingresso no ensino superior. Por derivação, o 

alunado da escola tem logrado bom desempenho nos exames seletivos, particularmente 

na área de Ciências Humanas, logo, também em História. 

Todavia, contrastando com este bom rendimento nas questões do Enem, a 

análise das produções textuais mostra que parte considerável dos estudantes não narram 

a história, e entre os que narram, muitos dos elementos que constituem a competência 

narrativa não são encontrados nos textos, ou encontram de forma fragmentada e/ou fora 

de contexto. Nesta encruzilhada conflitante destacamos duas questões essenciais: os/as 

estudantes estão aprendendo história?  Que tipo de aprendizagem se realiza?  

Trabalhou-se aqui com a concepção de aprendizado embasada no campo da 

Didática da História, entendendo a aprendizagem histórica como um processo mental 

sobre a experiência do tempo, que se expressa por meio da narrativa histórica. Como foi 
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discutido, a narrativa, só pode ser considerada como aprendizado quando através da 

função criativa do sujeito conseguem sintetizar as três dimensões temporais, 

estabelecendo uma significativa orientação para a vida prática humana. Esta operação se 

resume em um termo: a competência narrativa (RÜSEN, 2011). Entendendo a 

aprendizagem histórica desse ponto de vista, torna-se necessário repensar as 

competências consideradas como objetivos pedagógicos antecipados, assim como está 

posto na BNCC e na matriz do Enem. 

Ao observar as questões de Enem e vestibular aplicadas em sala, chega-se a 

conclusão de que o conhecimento histórico não é indispensável para respondê-las, o que 

talvez resolva, de forma parcial e provisória, a diferença encontrada entre o desempenho 

dos/as alunos/as no Enem e na produção e narrativas históricas. Como afirma Cerri 

(2004, p. 222-223), muitas questões envolvem temas relacionados à História, porém 

seus enunciados não exigem um saber histórico para resolvê-las. Às vezes o 

conhecimento histórico aparece apenas como pretexto para avaliar as competências e 

habilidades exigidas pelo Enem, de modo que o próprio enunciado acaba fornecendo 

informações, ideias e conceitos, que com algum conhecimento geral e habilidades para 

fazer relações e interpretação de textos, é possível encontrar a resposta correta. Assim, o 

conhecimento histórico é apenas um facilitador e não decisivo para responder as 

questões do Enem. 

Ao contrário do aprendizado que se espera com o método de ensino tradicional, 

e daquele baseado na aquisição de competências e habilidades, o ensino fundamentado 

na Didática da História não pode ser considerado como a aquisição de fatos ou 

acontecimentos da humanidade no decorrer dos séculos. Dito de outro modo, é preciso 

considerar a especificidade do conhecimento histórico, que emerge da carência que 

temos de nos orientarmos no tempo (SCHMIDT, 2009, p. 13). Além disso, como 

acrescenta Barca (2004), ser instrumentalizado em história passa por uma compreensão 

contextualizada do passado, com base na evidência disponível e pelo desenvolvimento 

de uma orientação temporal que se traduza na interiorização de relações entre o passado 

compreendido, o presente problematizado e o futuro perspectivado. É possível presumir 

que o ensino baseado no acúmulo de informações e no verbalismo excessivo, faz com 

que os/as alunos/as desconheçam o papel crítico do raciocínio histórico, numa 

perspectiva metacognitiva. Contudo, é improvável que conquistem a facilidade para 

raciocinar historicamente, e por isso a necessidade de uma proposta de ensino que possa 

fazer tal mediação (CAIMI, 2012, p.147) 
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 Em relação ao estudo aqui proposto, podemos então considerar que a escola 

cumpre o que se propõe, já que consegue proporcionar aos estudantes o conhecimento 

necessário para terem um bom rendimento nas avaliações e conseguirem ingressar no 

Ensino Superior. Por outro lado, como já explicitado, nem sempre os conhecimentos 

necessários para responder a estas questões resultam em um aprendizado em que os 

alunos consigam desenvolver a competência narrativa. Isto se reafirma, visto que o 

resultado da categorização e análise das narrativas se mostra preocupante no que diz 

respeito a aprendizagem histórica dos/as estudantes, pois parte considerável dos textos 

se distanciam de uma narrativa histórica ideal, e em sua maioria indiciam fragilidades 

na articulação entre as diferentes temporalidades, informações históricas fragmentadas e 

desconexas, incoerência temática, e consequentemente inconsistências em relação às 

competências de experiência, interpretação e orientação. Dispondo desse diagnóstico, 

nos resta pensar quais são as suas implicações para o ensino e aprendizagem da história, 

e quais passos podem ser dados para que possamos caminhar no sentido de saber como 

os/as estudantes aprendem, para que possamos de fato ensiná-los. 
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APÊNDICES 
 

1.  Simulado - Questões do Enem aplicadas nas turmas de 3º ano 

1. Torna-se claro que quem descobriu a África no Brasil, muito antes dos europeus, foram os próprios africanos trazidos como 
escravos. E esta descoberta não se restringia apenas ao reino linguístico, estendia-se também a outras áreas culturais, inclusive à da 
religião. Há razões para pensar que os africanos, quando misturados e transportados ao Brasil, não demoraram em perceber a 
existência entre si de elos culturais mais profundos. 

SLENES, R. Malungu, ngoma vem! África coberta e descoberta do Brasil. Revista USP, n. 12, dez./jan./fev. 1991-92 
(adaptado). 

Com base no texto, ao favorecer o contato de indivíduos de diferentes partes da África, a experiência da escravidão no Brasil 
tornou possível a 
 
a. formação de uma identidade cultural afro-brasileira. 
b. superação de aspectos culturais africanos por antigas tradições europeias. 
c. reprodução de conflitos entre grupos étnicos africanos. 
d. manutenção das características culturais específicas de cada etnia. 
e. resistência à incorporação de elementos culturais indígenas. 
 
2. A escravidão não há de ser suprimida no Brasil por uma guerra servil, muito menos por insurreições ou atentados locais. Não 
deve sê-lo, tampouco, por uma guerra civil, como o foi nos Estados Unidos. Ela poderia desaparecer, talvez, depois de uma 
revolução, como aconteceu na França, sendo essa revolução obra exclusiva da população livre. É no Parlamento e não em fazendas 
ou quilombos do interior, nem nas ruas e praças das cidades, que se há de ganhar, ou perder, a causa da liberdade. 

NABUCO, J. O abolicionismo (1883). Rio de Janeiro: Nova Fronteira; São Paulo: Publifolha, 2000 (adaptado). 

No texto, Joaquim Nabuco defende um projeto político sobre como deveria ocorrer o fim da escravidão no Brasil, no qual 
 
a.  copiava o modelo haitiano de emancipação negra. 
b. incentivava a conquista de alforrias por meio de ações judiciais.. 
c. optava pela via legalista de libertação. 
d. priorizava a negociação em torno das indenizações aos senhores. 
e. antecipava a libertação paternalista dos cativos. 

3. Leia os documentos a seguir, que tratam do Abolicionismo no Brasil e do Projeto Axé (Bahia), respectivamente. 

 Texto 1: Discurso do deputado baiano Jerônimo Sodré Pereira - Brasil 1879 No dia 5 de março de 1879, o deputado baiano 
Jerônimo Sodré Pereira, discursando na Câmara, afirmou que era preciso que o poder público olhasse para a condição de um milhão 
de brasileiros, que jazem ainda no cativeiro. Nessa altura do discurso foi aparteado por um deputado que disse: "BRASILEIROS, 
NÃO". 

Texto 2: Projeto Axé, Lição de cidadania - 1998 - Brasil Na língua africana lorubá, axé significa força mágica. Em Salvador, Bahia, 
o Projeto Axé conseguiu fazer em apenas três anos, o que sucessivos governos não foram capazes: a um custo dez vezes inferior ao 
de projetos governamentais, ajuda meninos e meninas de rua a construírem projetos de vida, transformando-os de pivetes em 
cidadãos. A receita do Axé é simples: competência pedagógica, administração eficiente, respeito pelo menino, incentivo, formação e 
bons salários para os educadores. Criado em 1991 pelo advogado e pedagogo italiano Cesare de Florio La Rocca, o Axé atende hoje 
a mais de duas mil crianças e adolescentes. A cultura afro, forte presença na Bahia, dá o tom do Projeto Erê (entidade criança do 
candomblé), a parte cultural do Axé. Os meninos participam da banda mirim do Olodum, do IléAyê e de outros blocos, jogam 
capoeira e têm um grupo de teatro. Todas as atividades são remuneradas. Além da bolsa semanal, as crianças têm alimentação, 
uniforme e vale-transporte. 

Com a leitura dos dois textos, você descobriu que a cidadania: 

a) jamais foi negada aos cativos e seus descendentes.  
b) foi obtida pelos ex escravos tão logo a abolição fora decretada.  
c) não era incompatível com a escravidão.  
d) ainda hoje continua incompleta para milhões de brasileiros. 
e) consiste no direito de eleger deputados. 
 
4. 

 

Considerando a linha do tempo acima e o processo de abolição da escravatura no Brasil, assinale a opção correta. 



 

a) O processo abolicionista foi rápido porque recebeu
b) O primeiro passo para a abolição da escravatura foi a proibição do uso dos serviços das crianças nascidas em cativeiro.
c) Antes que a compra de escravos no exterior fosse proibida, decidiu
d) Assinada pela princesa Isabel, a Lei Áurea concluiu o processo abolicionista, tornando ilegal a escravidão no Brasil.
e) Ao abolir o tráfico negreiro, a Lei Eusébio de Queirós bloqueou a formulação de novas leis antiescra
 
5.  

TEXTO I :Em todo o país a lei de 13 de maio de 1888 libertou poucos negros em relação à população de cor. A maioria já havia 
conquistado a alforria antes de 1888, por meio de estratégias possíveis. No entanto, a importância histórica 
ser mensurada apenas em termos numéricos. O impacto que a extinção da escravidão causou numa sociedade constituída a partir d
legitimidade da propriedade sobre a pessoa não cabe em cifras.

ALBUQUERQUE. W. O jogo da dissimulação
(adaptado). 

TEXTO II: Nos anos imediatamente anteriores à Abolição, a população livre do Rio de Janeiro se tornou mais numerosa e 
diversificada. Os escravos, bem menos numerosos que 
muito facilmente dos libertos e dos pretos e pardos livres habitantes da cidade. Também já não é razoável presumir que uma pe
de cor seja provavelmente cativa, pois os negros lib

CHALHOUB, S. Visões da liberdade
Letras, 1990 (adaptado). 

Sobre o fim da escravidão no Brasil, o elemento destacado no Text
Texto II é o(a) 

a) variedade das estratégias de resistência dos cativos.
b) controle jurídico exercido pelos proprietários.
c) inovação social representada pela lei. 
d) ineficácia prática da libertação. 
e) significado político da Abolição. 
 
6. Negro, filho de escrava e fidalgo português, o baiano Luiz Gama fez da lei e das letras suas armas na luta pela liberdade.
vendido ilegalmente como escravo pelo seu pai para cobrir dívidas de jogo. Sabendo ler e es
provas de que havia nascido livre. Autodidata, advogado sem diploma, fez do direito o seu ofício e transformou
tempo, em proeminente advogado da causa abolicionista.
 

AZEVEDO, E. O Orfeu de carapinha. In:
(adaptado). 

A conquista da liberdade pelos afro-brasileiros na segunda metade do séc. XIX foi resultado de importantes lutas sociais 
condicionadas historicamente. A biografia
 
a. impossibilidade de ascensão social do negro forro em uma sociedade escravocrata, mesmo sendo alfabetizado.
b. extrema dificuldade de projeção dos intelectuais negros nesse contexto e a utilização do Direito como canal de lut
c. rigidez de uma sociedade, assentada na escravidão, que inviabilizava os mecanismos de ascensão social.
d. possibilidade de ascensão social, viabilizada pelo apoio das elites dominantes, a um mestiço filho de pai português.
e. troca de favores entre um representante negro e a elite agrária escravista que outorgara o direito advocatício ao mesmo.
 
7. 

 
Na imagem, o autor procura representar as diferentes gerações de uma família associada a uma 
elites intelectuais da época, que era a de

a) defesa da democracia racial. 

a) O processo abolicionista foi rápido porque recebeu a adesão de todas as correntes políticas do país. 
b) O primeiro passo para a abolição da escravatura foi a proibição do uso dos serviços das crianças nascidas em cativeiro.
c) Antes que a compra de escravos no exterior fosse proibida, decidiu-se pela libertação dos cativos mais velhos.
d) Assinada pela princesa Isabel, a Lei Áurea concluiu o processo abolicionista, tornando ilegal a escravidão no Brasil.
e) Ao abolir o tráfico negreiro, a Lei Eusébio de Queirós bloqueou a formulação de novas leis antiescravidão no Brasil.

Em todo o país a lei de 13 de maio de 1888 libertou poucos negros em relação à população de cor. A maioria já havia 
conquistado a alforria antes de 1888, por meio de estratégias possíveis. No entanto, a importância histórica da lei de 1888 não pode 
ser mensurada apenas em termos numéricos. O impacto que a extinção da escravidão causou numa sociedade constituída a partir d
legitimidade da propriedade sobre a pessoa não cabe em cifras. 

O jogo da dissimulação: Abolição e cidadania negra no Brasil. São Paulo: Cia. das Letras, 2009 

Nos anos imediatamente anteriores à Abolição, a população livre do Rio de Janeiro se tornou mais numerosa e 
diversificada. Os escravos, bem menos numerosos que antes, e com os africanos mais aculturados, certamente não se distinguiam 
muito facilmente dos libertos e dos pretos e pardos livres habitantes da cidade. Também já não é razoável presumir que uma pe
de cor seja provavelmente cativa, pois os negros libertos e livres poderiam ser encontrados em toda parte. 

Visões da liberdade: uma história das últimas décadas da escravidão na Corte. São Paulo: Cia. das 

Sobre o fim da escravidão no Brasil, o elemento destacado no Texto I que complementa os argumentos apresentados no 

a) variedade das estratégias de resistência dos cativos. 
b) controle jurídico exercido pelos proprietários. 

 

6. Negro, filho de escrava e fidalgo português, o baiano Luiz Gama fez da lei e das letras suas armas na luta pela liberdade.
vendido ilegalmente como escravo pelo seu pai para cobrir dívidas de jogo. Sabendo ler e escrever, aos 18 anos de idade conseguiu 
provas de que havia nascido livre. Autodidata, advogado sem diploma, fez do direito o seu ofício e transformou
tempo, em proeminente advogado da causa abolicionista. 

AZEVEDO, E. O Orfeu de carapinha. In: Revista de História.Ano 1, n.o 3. Rio de Janeiro: Biblioteca Nacional, jan. 2004 

brasileiros na segunda metade do séc. XIX foi resultado de importantes lutas sociais 
condicionadas historicamente. A biografia de Luiz Gama exemplifica a 

a. impossibilidade de ascensão social do negro forro em uma sociedade escravocrata, mesmo sendo alfabetizado.
b. extrema dificuldade de projeção dos intelectuais negros nesse contexto e a utilização do Direito como canal de lut
c. rigidez de uma sociedade, assentada na escravidão, que inviabilizava os mecanismos de ascensão social. 
d. possibilidade de ascensão social, viabilizada pelo apoio das elites dominantes, a um mestiço filho de pai português.

favores entre um representante negro e a elite agrária escravista que outorgara o direito advocatício ao mesmo.

 
A redenção de Cam. Modesto Brocos, 1895. 

Na imagem, o autor procura representar as diferentes gerações de uma família associada a uma noção consagrada pelas 
elites intelectuais da época, que era a de 
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b) O primeiro passo para a abolição da escravatura foi a proibição do uso dos serviços das crianças nascidas em cativeiro. 
rtação dos cativos mais velhos. 

d) Assinada pela princesa Isabel, a Lei Áurea concluiu o processo abolicionista, tornando ilegal a escravidão no Brasil. 
vidão no Brasil. 

Em todo o país a lei de 13 de maio de 1888 libertou poucos negros em relação à população de cor. A maioria já havia 
da lei de 1888 não pode 

ser mensurada apenas em termos numéricos. O impacto que a extinção da escravidão causou numa sociedade constituída a partir da 

olição e cidadania negra no Brasil. São Paulo: Cia. das Letras, 2009 

Nos anos imediatamente anteriores à Abolição, a população livre do Rio de Janeiro se tornou mais numerosa e 
antes, e com os africanos mais aculturados, certamente não se distinguiam 

muito facilmente dos libertos e dos pretos e pardos livres habitantes da cidade. Também já não é razoável presumir que uma pessoa 

: uma história das últimas décadas da escravidão na Corte. São Paulo: Cia. das 

o I que complementa os argumentos apresentados no 

6. Negro, filho de escrava e fidalgo português, o baiano Luiz Gama fez da lei e das letras suas armas na luta pela liberdade. Foi 
crever, aos 18 anos de idade conseguiu 

provas de que havia nascido livre. Autodidata, advogado sem diploma, fez do direito o seu ofício e transformou-se, em pouco 

Biblioteca Nacional, jan. 2004 

brasileiros na segunda metade do séc. XIX foi resultado de importantes lutas sociais 

a. impossibilidade de ascensão social do negro forro em uma sociedade escravocrata, mesmo sendo alfabetizado. 
b. extrema dificuldade de projeção dos intelectuais negros nesse contexto e a utilização do Direito como canal de luta pela liberdade. 

d. possibilidade de ascensão social, viabilizada pelo apoio das elites dominantes, a um mestiço filho de pai português. 
favores entre um representante negro e a elite agrária escravista que outorgara o direito advocatício ao mesmo. 

noção consagrada pelas 



63 

 

b) idealização do universo rural. 
c) crise dos valores republicanos. 
d) constatação do atraso sertanejo. 
e) embranquecimento da população. 

 
8. A imagem da relação patrão-empregado geralmente veiculada pelas classes dominantes brasileiras na República Velha era de que 
esta relação se assemelhava em muitos aspectos à relação entre pais e filhos. O patrão era uma espécie de “juiz doméstico” que 
procurava guiar e aconselhar o trabalhador, que, em troca, devia realizar suas tarefas com dedicação e respeitar o seu patrão. 

CHALHOUB, S. Trabalho, lar e botequim: o cotidiano dos trabalhadores da Rio de Janeiro da Belle Époque. Campinas: 
Unicamp, 2001. 

No contexto da transição do trabalho escravo para o trabalho livre, a construção da imagem descrita no texto tinha por 
objetivo 

a. esvaziar o conflito de uma relação baseada na desigualdade entre os indivíduos que dela participavam. 
b. driblar a lentidão da nascente Justiça do Trabalho, que não conseguia conter os conflitos cotidianos. 
c. separar os âmbitos público e privado na organização do trabalho para aumentar a eficiência dos funcionários. 
d. burlar a aplicação das leis trabalhistas conquistadas pelos operários nos primeiros governos civis do período republicano. 
e. compensar os prejuízos econômicos sofridos pelas elites em função da ausência de indenização pela libertação dos 

escravos. 

9. No tempo da independência do Brasil, circulavam nas classes populares do Recife trovas que faziam alusão à revolta escrava do 
Haiti: Marinheiros e caiados Todos devem se acabar, Porque só pardos e pretos O paíshão de habitar.  

AMARAL, F. P. do. Apud CARVALHO, A. Estudos pernambucanos. Recife: Cultura Acadêmica, 1907.  

O período da independência do Brasil registra conflitos raciais, como se depreende  
a. dos rumores acerca da revolta escrava do Haiti, que circulavam entre a população escrava e entre os mestiços pobres, 

alimentando seu desejo por mudanças.  
b.  da rejeição aos portugueses, brancos, que significava a rejeição à opressão da Metrópole, como ocorreu na Noite das 

Garrafadas.  
c. do apoio que escravos e negros forros deram à monarquia, com a perspectiva de receber sua proteção contra as injustiças 

do sistema escravista.  
d. do repúdio que os escravos trabalhadores dos portos demonstravam contra os marinheiros, porque estes representavam a 

elite branca opressora.  
e. da expulsão de várioslíderes negros independentistas, que defendiam a implantação de uma república negra, a exemplo 

do Haiti.  
 

10. O artigo 402 do Código penal Brasileiro de 1890 dizia: Fazer nas ruas e praças públicas exercícios de agilidade e destreza 
corporal, conhecidos pela denominação de capoeiragem: andar em correrias, com armas ou instrumentos capazes de produzir uma 
lesão corporal, provocando tumulto ou desordens. 
Pena: Prisão de dois a seis meses. 
 

SOARES, C. E. L. A Negregada instituição: os capoeiras no Rio de Janeiro: 1850-1890. Rio de Janeiro: Secretaria 
Municipal de Cultura, 1994 (adaptado). 

O artigo do primeiro Código Penal Republicano naturaliza medidas socialmente excludentes. Nesse contexto, tal 
regulamento expressava 

(A) a manutenção de parte da legislação do Império com vistas ao controle da criminalidade urbana. 
(B) a defesa do retorno do cativeiro e escravidão pelos primeiros governos do período republicano. 
(C) o caráter disciplinador de uma sociedade industrializada, desejosa de um equilíbrio entre progresso e civilização. 
(D) a criminalização de práticas culturais e a persistência de valores que vinculavam certos grupos ao passado de escravidão. 
(E) o poder do regime escravista, que mantinha os negros como categoria social inferior, discriminada e segregada. 

 
11.  A questão étnica no Brasil tem provocado diferentes atitudes: 
 
I. Instituiu-se o “Dia Nacional da Consciência Negra” em 20 de novembro, ao invés da tradicional celebração do13 de maio. Essa 
nova data é o aniversário da morte de Zumbi, que hoje simboliza a crítica à segregação e à exclusão social. 

II. Um turista estrangeiro que veio ao Brasil, no carnaval, afirmou que nunca viu tanta convivência harmoniosa entre as diversas 
etnias. 

Também sobre essa questão, estudiosos fazem diferentes reflexões: Entre nós [brasileiros], (…) a separação imposta pelo sistema de 
produção foi a mais fluida possível. Permitiu constante mobilidade de classe para classe e até de uma raça para outra. Esse amor, 
acima de preconceitos de raça e de convenções de classe, do branco pela cabocla, pela cunhã, pela índia (…) agiu poderosamente na 
formação do Brasil, adoçando-o. (Gilberto Freire. O mundo que o português criou.) [Porém] o fato é que ainda hoje a miscigenação 
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não faz parte de um processo de integração das “raças” em condições de igualdade social. O resultado foi que (…) ainda são pouco 
numerosos os segmentos da “população de cor” que conseguiram se integrar, efetivamente, na sociedade competitiva. (Florestan 
Fernandes. O negro no mundo dos brancos.) Considerando as atitudes expostas acima e os pontos de vista dos estudiosos, é correto. 
Aproximar: 

a.  a posição de Gilberto Freire e a de Florestan Fernandes igualmente às duas atitudes. 

b.  a posição de Gilberto Freire à atitude I e a de Florestan Fernandes à atitude II. 

c.  a posição de Florestan Fernandes à atitude I e a de Gilberto Freire à atitude II. 

d. somente a posição de Gilberto Freire a ambas as atitudes. 

e.  somente a posição de Florestan Fernandes a ambas as atitudes. 

 
12. 

Estatuto da Frente Negra Brasileira (FNB) 
Art. 1o – Fica fundada nesta cidade de São Paulo, para se irradiar por todo o Brasil, a Frente Negra Brasileira, união política e 
social da Gente Negra Nacional, para a afirmação dos direitos históricos da mesma, em virtude da sua atividade material e moral 
no passado e para reivindicação de seus direitos sociais e políticos, atuais, na Comunhão Brasileira. 

Diário Oficial do Estado de São Paulo, 4 nov. 1931. 
 
Quando foi fechada pela ditadura do Estado Novo, em 1937, a FNB caracterizava-se como uma organização 

a) política, engajada na luta por direitos sociais para a população negra no Brasil. 
b) beneficente, dedicada ao auxílio dos negros pobres brasileiros depois da abolição. 
c) paramilitar, voltada para o alistamento de negros na luta contra as oligarquias regionais. 
d) democrático-liberal, envolvida na Revolução Constitucionalista conduzida a partir de São Paulo. 
e) internacionalista, ligada à exaltação da identidade das populações africanas em situação de diáspo 
 

13. A Lei 10.639, de 9 de janeiro de 2003, inclui no currículo dos estabelecimentos de ensino fundamental e médio,oficiais e 
particulares, a obrigatoriedade do ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira e determina queo conteúdo programático incluirá o 
estudo da História da África e dos africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da 
sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política pertinentes à História do Brasil, 
além de instituir, no calendário escolar, o dia 20 de novembro como data comemorativa do “Dia da Consciência Negra”. 
 

Disponível em: http://www.planalto.gov.br . Acesso em: 27 jul. 2010 (adaptado). 

A referida lei representa um avanço não só para a educação nacional, mas também para a sociedade brasileira, porque 
 

a. legitima o ensino das ciências humanas nas escolas. 
b. divulga conhecimentos para a população afro-brasileira. 
c. reforça a concepção etnocêntrica sobre a África e sua cultura. 
d. garante aos afrodescendentes a igualdade no acesso à educação. 
e. impulsiona o reconhecimento da pluralidade étnico-racial do país. 

 
 

14.  (Uem-pas) No primeiro semestre de 2014, alguns fatos provocaram uma série de discussões acerca do racismo no futebol. Um 
episódio com grande repercussão na mídia internacional foi o do atleta Daniel Alves, jogador do F.C. Barcelona, que, durante uma 
partida do Campeonato Espanhol, foi alvo de uma banana arremessada pela torcida adversária. Casos como esse também ocorreram 
no Brasil. Conforme noticiado pela imprensa esportiva, após um jogo realizado em março, pelo Campeonato Gaúcho, o árbitro 
Márcio Chagas da Silva sofreu diversos insultos racistas e teve seu carro danificado por torcedores, que inclusive colocaram 
bananas no escapamento do veículo. 

 
Tendo em vista esses acontecimentos, assinale o que for correto sobre o racismo. 
 

(  ) Nos casos apresentados, o jogador e o árbitro foram hostilizados porque a ciência antropológica atual os considera representantes de 
raças inferiores.    

(  ) No Brasil, condutas racistas, como as cometidas contra o árbitro Márcio Chagas da Silva, contrariam o artigo 5º da Constituição 
Federal, segundo o qual “todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza”.    

(  ) Os episódios de racismo apresentados são irreais porque não existe racismo na sociedade brasileira.    
(  ) Os casos de racismo no futebol brasileiro devem ser considerados como exceções, pois a história do país foi construída por uma 
convivência igualitária entre raças e etnias.    
( ) As desigualdades entre brancos e negros na sociedade brasileira não estão relacionadas às suas capacidades biológicas. São resultantes 

de processos históricos que excluem os negros e seus descendentes.    
 

15. 

(Uem) O conto Negrinha, escrito por Monteiro Lobato, publicado em 1920, narra a história de uma pobre órfã, menina negra, de 
sete anos da idade, criada por uma rica senhora branca, a qual sente imenso prazer em aplicar-lhe constantemente surras e castigos 
corporais. 

 
“A excelente dona Inácia era mestra na arte de judiar de crianças. Vinha da escravidão, fora senhora de escravos – e daquelas ferozes, 

amigas de ouvir cantar o bolo e estalar o bacalhau. Nunca se afizera ao regime novo – essa indecência de negro igual a branco e 
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qualquer coisinha: a polícia! ‘Qualquer coisinha’: uma mucama assada ao forno porque se engraçou dela o senhor; uma novena de 
relho porque disse: ‘Como é ruim, a sinhá!’... 

O 13 de maio tirou-lhe das mãos o azorrague, mas não lhe tirou da alma a gana. Conservava Negrinha em casa como remédio para os 
frenesis. Inocente derivativo: 

– Ai! Como alivia a gente uma boa roda de cocres bem fincados!...” 
(LOBATO, Monteiro. Negrinha. São Paulo: Brasiliense, 1985, p. 4 e 5). 

 
Considerando a narrativa acima e conhecimentos sobre preconceito, discriminação e exclusão social no Brasil, assinale a(s) alternativa(s) 

correta(s). 
(  ) O conto, publicado cerca de três décadas após a instauração legal do trabalho livre, evidencia a persistência de uma mentalidade 

escravocrata na sociedade brasileira, com a manutenção de relações marcadas pela violência, pelo sentimento de posse e a exclusão 
de direitos em relação à população negra.    

(  ) A integração do negro na sociedade de classes, ocorrida principalmente após o desenvolvimento político e econômico brasileiro, 
durante a década de 1950, aconteceu de tal forma a criar condições mais igualitárias de participação dessa população no sistema de 
competição capitalista, rompendo com a desigualdade originalmente imposta pelo escravismo no Brasil.    

(  ) Esse conto usa a ironia como recurso para evidenciar as relações de abuso, agressão e violência sofridas pela população negra no Brasil 
mesmo após o fim da escravidão.    

(  ) O preconceito, baseado no princípio que a cor de pele fundamenta diferenças profundas entre as pessoas, é um fenômeno social que 
pode se expressar tanto a partir da restrição do acesso a vagas de trabalho quanto por meio de formas de violência interpessoal, de 
caráter físico ou psicológico.   

(  ) O Brasil é um país onde predomina a chamada “democracia racial” e, portanto, não faz sentido discutir problemas de racismo, a não ser 
em textos de ficção. 
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2. Atividade com imagens – produção de narrativas. 

1. Esta turma foi escolhida para participar de uma investigação envolvendo os alunos e alunas do 3º ano do Ensino Médio. 
2. Esta atividade tem como objetivo analisar como os estudantes do Ensino Médio percebem a História e significam diferentes períodos históricos. 
3. A partir da análise das imagens você deve escrever um texto sobre o que elas tematizam. Não há resposta melhor ou pior do que outra, nem 

percepção certa ou errada, o que importa é que você seja o mais sincero possível. 
Nome:_____________________________________________________________ 
Escola:_____________________________________________________________ 
Idade:__________________________________ Sexo: (  ) masculino  (  ) feminino Turma: 
 

 

Jean Baptiste Debret. Um jantar brasileiro, 1827 

 

Rugendas. Navio negreiro, 1830. 
 

 
Fazenda Quititi. Rio de Janeiro, 1865. 
 

 

Moradores do Morro da Babilônia, Rio de Janeiro, século XX. 
 

 

 

Ação dos militares em favelas do RJ. Século XX 

 

 

Manifestação de garis, Rio de Janeiro, século XXI 

 

. Formandos de medicina da UFBA. Século XXI 
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