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Introdução 

O processo de renovação historiográfica no campo internacional iniciado em 

meados dos anos 1970 – em que novos objetos, problemáticas, sujeitos, metodologias, 

perspectivas e temporalidades passaram a ocupar a oficina do historiador – implicou a 

incorporação da escola e, por conseguinte, seus saberes, dinâmicas e práticas à análise 

histórica. Desde então, as pesquisas no campo da história, inclusive no Brasil, têm se 

debruçado sobre as diversas questões que conformam o espaço escolar e o ensino de 

história. 

Um dos pontos mais importantes a que as investigações têm se debruçado reside 

na dinâmica envolvendo o ensino-aprendizagem, haja vista ser o lugar em que as 

normatizações, o currículo e as pressões e coerções institucionais e sociais se manifestam 

através dos saberes e práticas que imbuem os polos de tal relação, a saber, professores e 

alunos. A investigação apresentada neste artigo caminha por essas veredas, pretendendo 

compreender as intricadas relações entre o ensino de história, as concepções acerca da 

história ensinada pelos discentes e a cultura escolar. E tal como a complexidade e 

amplitude do objeto exigem, precisa sinalizar que as conclusões a que chega não esgotam 

as possibilidades investigativas, não obstante o trabalho minucioso de análise 

empreendido. 

A investigação se constituiu como um trabalho etnográfico do espaço escolar, 

mais especificamente da sala de aula, que foi instituída como lócus de análise, no qual 

busquei perscrutar elementos (relação entre docente e discentes, saberes mobilizados pelo 

docente em sala de aula e suas concepções teóricas, reação dos discentes em relação aos 

saberes ensinados, papel da cultura escolar nas perspectivas históricas adotadas pelo 

docente e recebidas pelos discentes, entre outras coisas) que, na dinâmica da escola, 



constroem a cultura escolar, conformam as práticas docentes e as concepções acerca da 

história e seu ensino pelos alunos investigados. 

Como aduz Azevedo (2010), em diálogo com Certeau (1994), a sala de aula se 

constitui enquanto espaço por ser lugar praticado por professores e alunos. Espaço no 

qual conflitos e consensos com as relações sociais e de poder que constituem a realidade 

que o circunda são expressos nos saberes e práticas docentes e discentes, além de 

materializar os sentidos da história ensinada em face das problemáticas do seu próprio 

tempo-espaço. Dessa forma, ao voltar-se para o espaço da sala de aula, buscou-se fazer o 

escrutínio das práticas que o constroem e estabelecem significado ao ensino de história, 

haja vista que “as práticas que constituem a sala de aula estão imersas na historicidade 

que as permeia e nos desafios do cenário presente – espaço em que seu ato enunciativo 

está sendo construído – constituindo a arquitetônica de seu sentido” (AZEVEDO, 2010, 

p. 16). 

Além da observação in loco, apliquei questionários como meio de intervenção 

pedagógica e ferramenta quali-quantitativa, que por meio da análise dos seus conteúdos, 

permitiu compreender, entre outras coisas, o que e como a história é apreendida pelos 

alunos; quais saberes e práticas são mobilizados pelos docente no ensino de história; a 

relação entre as concepções de história (perspectivas, finalidades, sentidos, princípios) 

dos alunos e o ensino de história apresentado pelo docente; qual a importância dos 

conteúdos ensinados na escola para a compreensão do mundo e vida prática dos 

educandos; e qual a relação da cultura escolar com os saberes e práticas empreendidos 

pelo docente no ensino de história e as concepções de história dos discentes. 

A metodologia aplicada buscou atender às necessidades e particularidades que 

constituem as ciências humanas, haja vista que, ao lidar com o fator humano, estas 

possuem uma composição sui generis, de maneira que as diversas complexidades e 

matizes da realidade social precisam ser consideradas nas formulações teóricas e 

metodológicas. Como atenta Ferreira (2015), o método, enquanto uma técnica de 

conhecimento, precisa se preocupar com a eficácia da investigação. Ademais, não deve 

reduzir as possibilidades investigativas propiciadas por nenhum tipo de abordagem 

metodológica. 

Posta a maior fluidez na relação sujeito-objeto presente nas ciências humanas, 

busquei comungar na pesquisa tanto ferramentas de análise quantitativas quanto 



qualitativas, a fim de que não se reduzisse a investigação a uma quantificação dos 

fenômenos, tampouco a transformasse em subjetivismos sem relação com a realidade 

material. À organização dos dados, deu-se também suas interpretações nas entrelinhas, 

de maneira a garantir a “complementaridade necessária neste intenso e persistente 

trabalho de análise do objeto estudado” (FERREIRA, 2015, p. 119). 

Sendo assim, tal como o ogro da lenda, que onde fareja carne humana, sabe que 

ali está sua caça, como preconizou Marc Bloch (2001) a respeito do fazer historiográfico, 

detive-me de maneira acurada nas observações, a fim de que as dinâmicas internas da 

escola pudessem ser esmiuçadas e compreendidas, bem como perscrutei as fontes de 

forma detida, para que os diversos elementos esquadrinhados não escapassem da 

investigação e da apreensão analítica. Ainda assim, resta lamentar que alguns pontos do 

trabalho, em função da eclosão da pandemia do coronavírus (COVID-19), não atingiram 

a densidade historiográfica pretendida, haja vista a necessidade de um maior tempo de 

pesquisa na escola investigada, o que não pode ser realizado. 

 

1. O significado de modelo no Colégio Modelo Luís Eduardo Magalhães de Feira de 

Santana 

Instituídos a partir do Decreto nº 7.293 assinado em maio de 1998 pelo então 

Governador do Estado da Bahia, César Borges, os Colégios Modelo foram estabelecidos 

como a referência a ser adotada na composição de escola pública. Seguindo o mesmo 

padrão arquitetônico e diretrizes curriculares consideradas inovadoras, os colégios foram 

implantados em diversos municípios da Bahia, inclusive Feira de Santana. 

À instituição das escolas se vinculou a figura do, à época, Deputado Luís 

Eduardo Magalhães, que depois de falecido, teve sua imagem construída e reforçada 

como um político jovem, inteligente, articulado, inovador, produtivo e eficiente.  Esses 

predicados foram reproduzidos no discurso que se criou em torno dos Colégios Modelo, 

tanto que estes levaram o nome do Deputado como uma forma de homenagem póstuma. 

Em outras palavras, para o establishment, Luís Eduardo era uma referência enquanto 

político e ideais que o Brasil deveria seguir. Logo, os Colégios Modelo, seriam a 

referência de escola necessária para o desenvolvimento não só da Bahia, mas do Brasil. 

Nesse sentido, André Nascimento coloca que os Colégios Modelo  



No plano do discurso oficial, eram consideradas escolas de referência para toda 

a rede estadual de ensino, tanto por sua infraestrutura física, quanto pela 

proposta pedagógica tida como inovadora, através da oferta de ensino médio 

regular, por meio do curso de Formação Geral, atendendo às exigências legais 

estabelecidas pela reforma do Ensino Médio implantada pelo governo FHC, 

em 1998 (2008, p. 22). 

A ideia de referência, em larga medida associada à qualidade e à eficiência, 

proposta pelos Colégios Modelo, em conformidade com as políticas educacionais 

implementadas no Governo FHC, situa-se dentro da conformação da educação à égide 

neoliberal, em que os princípios norteadores daquela devem ser a busca pela excelência 

performática, a aprovação em exames avaliativos e a preparação para o mercado de 

trabalho. Não obstante, a qualidade e a eficiência possam ser buscadas no processo 

educacional, isso não significa que este deva ser um elemento para a reprodução do capital 

e instrumento utilitarista para ascensão social. Ademais, essa perspectiva em relação ao 

papel da escola institui uma contradição à concepção da gestão democrática, haja vista 

que princípios mobilizados por esta, como democratização, autonomia, cidadania e 

descentralização não passam de uma mistificação por meio de uma linguagem artificial e 

sedutora que, ao fim e ao cabo, buscam apenas potencializar o desempenho individual 

dos alunos, vide notas e exames vestibulares. 

A despeito de tais contradições, a intensa propaganda do Governo a fim de 

ratificar a imagem dos Colégios Modelo como uma escola diferenciada e de referência – 

como era característico do período Carlista na Bahia, buscando sempre passar à 

população, através de propagandas, a ideia de competência, moralidade e dinamismo 

administrativo – logrou êxito rapidamente com a massiva procura por vagas nas escolas 

para o ano letivo de 1999. Como destaca Ricardo Stumpf, o discurso em torno dos 

Colégios Modelo encontrou vazão nos anseios de ascensão social da classe média e das 

classes populares, que poderiam encontrar na escola a um só tempo um ensino que 

possibilitasse aos seus filhos o ingresso em carreiras promissoras, modernas e rentáveis, 

e reafirmar sua cidadania, compreendida como participação individual na sociedade 

(2011, p. 165). 

De acordo com Bernard Charlot (2014), a partir do momento em que a escola 

passou a ser construída como um espaço de ascensão social – processo iniciado nas 

décadas de 1960 e 1970 com o desenvolvimentismo e aperfeiçoado, a partir da década de 

1980, com o neoliberalismo – instituiu-se uma mudança paradigmática na relação da 



sociedade com o saber e a escola. Esta passou a ser consagrada como o espaço no qual se 

vai para passar de ano e ter um bom emprego. Nesse sentido, ao passo em que o saber se 

firmou como mercadoria e seu valor reduziu-se ao de troca, a educação estabeleceu-se 

como instrumento, como passe para se adentrar às lógicas de modernização impostas pelo 

mercado. 

Nessa esteira, a educação é vista como um produto e os alunos como ativos que 

podem gerar lucro. Segundo Michael Apple (2002), a conformação da educação ao 

projeto neoliberal firmou-se através de uma viragem à direita que buscou realocar a escola 

dentro da racionalidade econômica capitalista. A esse processo que o autor aduz 

restauração conservadora, por meio de um discurso mistificado por imagens de 

modernização, eficiência e qualidade, a educação é reduzida a produto, a democracia a 

uma escolha consumista, a cidadania à busca da maximização dos próprios benefícios e 

o aluno a um capital humano que deve imergir em uma lógica concorrencial para ter bom 

ingresso na sociedade. 

No caso específico da escola estudada – Colégio Modelo Luís Eduardo 

Magalhães de Feira de Santana – a construção da imagem de uma escola capaz de 

promover a modernização, o progresso, o desenvolvimento econômico e o bem-estar 

social foi ao encontro do discurso renitente de modernização como elemento 

imprescindível ao desenvolvimento da cidade, a despeito de sua memória e identidade 

local. Essa imbricação entre os ideais modernizantes da cidade e da escola promoveu 

implicações na formação da cultura escolar e no ensino de história praticado na 

instituição. 

Como aduz Oliveira, o espaço possui uma dimensão simbólica, de tal maneira 

que o traçado urbano e o desenho da cartografia citadina representam metáforas visuais 

das consciências hegemônicas (2016, p. 36).  Isso implica dizer que a construção do 

Colégio Modelo Luís Eduardo Magalhães de Feira de Santana no centro da cidade, 

próximo ao terminal rodoviário, em área privilegiada da urbe, buscou ratificar o ideal da 

escola como um protótipo de modernidade e desenvolvimento, elementos tão caros à 

própria representação que a cidade busca fazer de si. 

Essa construção discursiva a um só tempo conseguiu reafirmar os ideais 

modernizantes presentes na cidade, a despeito da sua própria história, e erguer a escola a 

um plano mitificado, em que suas normas e práticas deveriam ser reproduzidas. Dessa 



forma, o status quo foi mantido, haja vista que a perspectiva homogeneizante e modelar 

acerca de escola e ensino proposta pelo Colégio Modelo acarretou, no âmbito escolar, a 

naturalização dos fenômenos sociais e a sua apreensão de maneira uniforme, harmônica 

e imutável. Perspectiva que oportuniza a sedimentação da imagem de “modelo”, a qual a 

escola desde a sua fundação buscou reiterar. 

O significado de modelo construído pelo Colégio Luís Eduardo Magalhães de 

Feira de Santana, assim, implicou a formação de uma cultura escolar na qual o ensino de 

história, em larga medida, deve voltar-se para a preparação dos alunos para avaliação 

externas, consagrando os conteúdos, abordagens e perspectivas históricas elencados por 

tais processos avaliativos. Desse modo, as limitações epistemológicas propugnadas pelo 

ensino de história praticado na instituição reduzem o espaço para crítica e a reflexão 

histórica, tal como as concepções que os alunos possuem em relação à disciplina, que é 

compreendida em termos superficiais, monolíticos e utilitaristas, como um mero meio 

para se atingir um fim, qual seja, a aprovação nos exames vestibulares e/ou ENEM, e não, 

a compreensão da experiência do homem no tempo, processo com o qual a disciplina 

deveria estar comprometida. 

 

2. O ensino de história do Colégio Modelo Luís Eduardo Magalhães de Feira de 

Santana em meio à cultura escolar 

Buscando cumprir as exigências postas de escola de referência, o Colégio 

Modelo Luís Eduardo Magalhães de Feira de Santana desenvolveu uma preocupação 

bastante acurada com a preparação dos seus alunos para exames externos, como 

vestibulares e ENEM. Esse ideal é perceptível na fala recorrente dos professores, 

inclusive da professora pesquisada, no tipo de ensino de história aplicado, mas também 

em práticas da escola, como a exposição, em área comum, do nome dos alunos da casa 

ingressantes no ensino superior. 

Esse conjunto de práticas presentes na escola demonstra a forma como a cultura 

escolar é firmada na instituição, em que o ensino de história deve estar voltado para a 

preparação dos alunos para as avaliações externas e, por conseguinte, comprometido com 

mecanismos que lhes possibilitem a aprovação nestas. Nesse prisma, o vestibular (e/ou 

ENEM) torna-se o “responsável pelo formato do conhecimento escolar, ao mesmo tempo 



matriz de referência e gestor de conteúdos” (TAVARES; PINA, p. 283, 2016), além de 

grande baliza epistemológica acerca da disciplina história. 

Não obstante seja importante possibilitar o ingresso das classes populares em 

espaços de privilégio, como as universidades, é preciso considerar se a conformação de 

uma cultura escolar e um ensino de história voltados, de forma quase restrita, para a alta 

performance em exames avaliativos possibilita a formação de alunos críticos. Em outras 

palavras, o que se busca, em si, não é problematizar o ingresso de alunos oriundos das 

classes populares e/ou classes médias na universidade, o que se configura como uma 

demanda extremamente importante para esses grupos, como afirma Charlot (2002); mas 

antes, a relação do ensino de história, da cultura escolar e de uma formação crítica com 

tal fim. 

Na investigação, por meio de observações e aplicação de questionários, não 

percebi, pelo menos em relação ao ensino de história, práticas que comungassem para o 

desenvolvimento crítico dos alunos. Isso não significa, entretanto, que uma dimensão 

crítica e cidadã do ensino de história não esteja no horizonte docente. Pelo contrário, 

como se pode observar na resposta da professora em relação à importância do ensino de 

história na escola. 

Você considera o ensino de história presente na escola, importante? Por quê? 

R = “É uma ciência importante na construção de um cidadão consciente e sobretudo trazer 

à tona o debate historiográfico e os diversos ‘olhares’ sobre o fato histórico.” 

É possível, por meio da resposta, perceber a existência de uma percepção de que 

o ensino de história deve voltar-se para uma formação cidadã. No entanto, um ensino de 

história crítico e voltado para a formação cidadã deveria atrelar-se a outros parâmetros 

que não só à aprovação em vestibulares ou ENEM, pois ter esse tipo de preocupação 

performática transforma o ensino de história (e a escola como um todo) em um 

mecanismo utilitarista para adentrar em determinados lugares e ascender socialmente, 

com pouco espaço para outras perspectivas em relação ao ensino de história e à formação 

escolar. 

A problemática inserida em algo que aparentemente pode ser bom (ascensão 

social de classes populares) reside na transformação da escola em um simples trampolim, 

o que retira do saber o sentido de promotor do desenvolvimento de um pensamento 



crítico, capaz de a um só tempo criar o distanciamento necessário para tornar o mundo 

exterior um objeto cognoscível, e aproximar-se da sua realidade desvelada, 

compreendendo seu lugar no mundo e a sua função interventora e construtora da história 

(FREIRE, 1980). 

Em outras palavras, mesmo que se tenha em vista um ensino de história crítico, 

ao ter como foco principal a performance em avaliações externas, há uma reprodução de 

concepções tradicionais do ensino de história, em que se privilegia a memorização, o 

conteudismo e a cópia. Nessa perspectiva, a qualidade do ensino passa a estar ligada ao 

simples acúmulo de informações, de tal maneira que o aluno ao invés de produtor de 

conhecimento, vê-se apenas como reprodutor ou, como cunhou Selva Guimarães 

Fonseca, “espectador da história” (1993, p. 72). 

Ao ser questionada sobre a sua perspectiva em relação ao ensino de história e a 

dos alunos, as respostas da professora vão no sentido do que busco demonstrar. 

Qual a sua concepção epistemológica em relação ao ensino de história? 

R= “Tenho tentado trabalhar na perspectiva da educação histórica e consequentemente da 

consciência histórica. Mas este caminho é muito árduo já que estou no último ano do 

ensino médio e as avaliações externas não buscam este horizonte. Procuro elencar alguns 

assuntos que acredito que são fundantes no conhecimento histórico e trabalho de outra 

forma com os alunos.” 

Que perspectiva os alunos possuem em relação ao ensino de história? Por quê? 

R= “Ainda é uma perspectiva conteudista. Eles criam uma resistência muito grande a 

pensar a história com logicidade e proximidade.” 

Há de se destacar que, embora haja o entendimento, pelo menos esboçado, da 

necessidade de se trabalhar com uma história voltada para a conscientização dos sujeitos, 

por meio da educação histórica, há uma pressão exercida pela cultura escolar para que 

isso não aconteça, o que se manifesta, por um lado, pelo horizonte de ensino buscado 

pelas avaliações externas e incorporado pela instituição, em um processo de 

“reapropriação e reinterpretação de normas, regras e estatutos gerados e impostos pelos 

sistemas de ensino” (OLIVEIRA, p. 293, 2003) e, por outro, pelos próprios alunos, que 

não só possuem dificuldade em operar historicamente fora de modelos tradicionais, como 



“solicitam ou exigem um ensino voltado para a aprovação no ENEM e afins” 

(TAVARES; PINA, p. 283, 2016). 

A propósito, é necessário lembrar que os saberes profissionais dos professores 

se desenvolvem no âmbito de uma carreira e, portanto, exigem algum grau de adaptação, 

além de possuírem as marcas de seu objeto de trabalho (TARDIF, 2014). Isso significa 

dizer que são saberes difíceis de dissociar das pessoas e das situações de trabalho, bem 

como, para que sejam ratificados e validados, necessitam do consentimento dos seus 

interlocutores, em especial, os alunos (JULIA, 2001). 

É preciso ter em conta também que esse tipo de perspectiva em relação ao ensino 

de história e, em última análise, sua finalidade e do processo educacional como um todo, 

está associado ao projeto neoliberal e ao processo de restauração conservadora, do qual 

Apple assevera. Ainda de acordo com o autor, devemos compreender quais são as 

preocupações e objetivos que os alunos e suas famílias possuem no tocante à escola, o 

que, em geral, é sintetizado pela preocupação com a mobilidade social dentro da 

sociedade capitalista. Isso explica a adesão a políticas educacionais tradicionais, à prática 

de exames avaliativos, à lógica concorrencial e ao ensino como um mecanismo 

estratificador (2002, p. 73). 

A esse respeito, Silva e Guimarães (2012) aduzem que as políticas e reformas 

educacionais dos anos 1990, sob a égide do neoliberalismo e da restauração conservadora, 

conforme asseverado por Apple (2002), provocaram mudanças na formação e prática dos 

educadores, acentuando sua proletarização, paulatinamente, ao “aprofundamento das 

ambiguidades do trabalho docente e das contradições do desenvolvimento profissional 

dos professores” (2012, p. 17). 

É importante, todavia, não deixar de mencionar a dificuldade da própria 

professora em fugir de uma perspectiva tradicional e propor uma abordagem histórica que 

insira os sujeitos e o seu espaço na reflexão histórica. Um dos conteúdos trabalhados 

durante o período observado foi a ditadura civil-militar brasileira. Mesmo existindo 

trabalhos sobre o regime militar em Feira de Santana (inclusive um produzido pela própria 

professora), em momento algum foram mencionadas as implicações do período na cidade. 

Reproduziu-se o que estava posto no livro didático, os grandes acontecimentos, sobretudo 

no eixo Rio-São Paulo, sem que se pudesse, a partir da história local, com seus sujeitos e 

proximidades, entender um fenômeno nacional. 



Ao nos debruçarmos sobre os saberes mobilizados pela professora e suas ações, 

fica perceptível, como assevera Thaís Fonseca (2006), que as práticas docentes são 

extremamente renitentes quanto às transformações conceituais e paradigmáticas. Isto é, 

não obstante muitas vezes os professores se refiram a posições historiográficas mais 

arrojadas e contemporâneas, ainda há a reprodução do discurso tradicional em relação à 

visão da história enquanto disciplina e seu ensino. Na mesma esteira, Flávia Caimi reitera 

a renitência nas práticas docentes e aduz ser necessário para a efetivação de mudanças 

nestas que os professores estejam convencidos de que “elas podem funcionar melhor se 

geridas de outra forma” e acreditem que “geridas de outro modo, podem promover 

aprendizagens mais qualificadas nos seus alunos” (2015, p. 111). 

O desencontro entre o que é expresso e o que é praticado pelos professores ao 

mesmo tempo em que demonstra a forma como os saberes e as práticas docentes são 

extremamente importantes na constituição da cultura escolar e do ensino-aprendizagem, 

evidencia a força dos hábitos na renitência a mudanças no espaço escolar, bem como 

sintetiza a imagem construída por Charlot (2014) em relação ao professor na sociedade 

contemporânea como um trabalhador da contradição.  

Segundo ele, a escola atual se apresenta como um espaço de contradições e 

concorrências, de modo tal que uma série de novas demandas e pressões sociais são 

exercidas em face do professor. Desse modo, mais que exercer uma função profissional, 

o professor deve ser o solucionador das diversas problemáticas postas à escola e, por 

consequência, a ele. Conseguir espaço para a renovação e o aprofundamento 

epistemológico em relação ao ensino de história, nesses termos, é extremamente 

complexo. O peso das avaliações externas, que, de maneira geral, não estão preocupadas 

com o valor formativo da história ensinada, agravam ainda mais a situação docente, que 

ao buscar se equilibrar nessa miríade de contradições, acaba por reproduzir o ensino 

consagrado pela história tradicional e ainda permanente nos livros didáticos. 

No mesmo sentido, Silva e Guimarães (2012) argumentam que  

O currículo prescrito, de base nacional comum, e os processos de avaliação de 

desempenho passaram a exercer grande influência nas práticas de ensino e 

avaliação dos professores, de modo particular no ensino médio, mas não só 

passaram a ‘ditar’ os conteúdos que devem ser ensinados para atender à 

demanda dos sistemas avaliativos, como a definir que instrumentos devem ser 



aplicados aos alunos para treiná-los a resolver os ‘modelos’ das provas dos 

principais exames do país (2012, p. 53). 

Nesse prisma, em que o trabalho docente possui uma série de coerções, limites 

e mecanismos de controle, e o ensino de história, de maneira preponderante, visa 

contemplar as exigências do mercado, a história é construída como algo factual e 

cristalizado, estruturado de forma linear e mecânica, em que o passado (morto) é 

reproduzido sem reflexão (FENELON, 2008) e os alunos são vistos como sujeitos fora 

da história (FONSECA, 1993). Isto é, uma história sem diálogo, hipóteses, 

questionamentos e argumentos, competências fundamentais ao ensino de história, 

segundo expõe a professora em outro momento do questionário. 

Quais competências o ensino de história deve procurar construir na sua realização? 

R= “A primeira e grande competência deve ser o diálogo para a construção de hipóteses, 

questionamentos e argumentos.” 

O descompasso entre as práticas observadas e o que é expresso no questionário 

ratifica a ideia do professor como um trabalhador da contradição proposta por Charlot, 

haja vista que ao se optar por percorrer os lugares comuns do ensino de história presentes 

no livro didático e cobrados nos exames externos, o nível de problematização em relação 

ao conteúdo trabalhado reduz-se em demasia, dado o caráter unidirecional e limitante das 

abordagens historiográficas apresentadas por tais materiais. Não se deve perder de vista, 

entretanto, que essa contradição do professor resulta, em larga medida, das diversas 

formas de vigilância, controle e pressão que sofre, especialmente em um paradigma 

educacional em que o sucesso ou fracasso escolar recai quase exclusivamente sobre os 

docentes (CHARLOT, 2014, p. 36). 

A efetivação de um ensino de história com horizonte crítico e dialógico, nesse 

sentido, é freado pela cultura escolar do Colégio Modelo Luís Eduardo Magalhães de 

Feira de Santana, que ao buscar realizar o seu anseio de escola de referência e moderna, 

procura atingir performances e desempenhos cada vez melhores, sobremaneira com  a 

aprovação dos alunos nos processos seletivos que lhes garantam ingresso na universidade, 

ideal que reforça a imagem de “modelo” associada à escola, paradigma este construído e 

alimentado pelo discurso oficial desde a sua fundação. 

O ensino de história, nesses termos, assume um caráter meramente pragmático e 

utilitarista, em que o objetivo primordial é oferecer subsídios para que os alunos se tornem 



aptos a ter bons desempenhos nas avaliações externas, vide vestibulares e ENEM. O 

sentido epistemológico e o valor formativo da disciplina passam, assim, a estarem 

subordinados aos parâmetros estabelecidos por tais exames, que são ratificados pelas 

normatizações, currículo e livro didático, e incorporados pelas práticas docentes na 

escola, conformando e sendo conformadas, dialeticamente, pela cultura escolar. 

As formas como o ensino de história e a cultura escolar se estabelecem na 

instituição investigada implicam também uma série de problemáticas quanto à 

compreensão epistemológica da história que os alunos possuem e, por consequência, a 

finalidade, o sentido e o horizonte interpretativo que o ensino da disciplina lhes imputa. 

Através dos questionários aplicados aos alunos e apresentados a seguir, é possível ter uma 

compreensão mais profunda de tais imbricações e, diante disso, como as concepções de 

história desses sujeitos são construídas e demonstradas. 

 

3. Concepções de história ante a história ensinada 

Ao todo, em relação aos alunos, foram aplicados 124 questionários, em quatro 

turmas diferentes. As idades variaram entre 16 e 20 anos, o que implica uma média de 

17,5 anos, contando com 84 meninas e 40 meninos. Não houve muita resistência dos 

alunos à aplicação do questionário. No entanto, a maior parte deles entendeu a 

investigação como uma espécie de avaliação formal, em que existia objetivamente uma 

resposta certa a ser dada e um desempenho a ser cumprido. 

A maneira como interpretaram o questionário é um indicativo da forma como 

apreendem a lógica escolar e o ensino de história, haja vista que compreender a história 

em termos meramente objetivos de “certo” ou “errado” não permite entender as nuances 

que fazem parte do processo histórico e do fazer historiográfico, que implica jornadas 

árduas de labor, investigação, interpretação e reinterpretação, sem o qual a história não 

passa de detentora de verdades universais e definitivas, imutáveis e indiscutíveis, tal como 

era empreendida pelo sentido positivista, como afirma Pinsky (2021, p. 9). Mas não só 

isso. A interpretação externada pelos alunos em relação ao questionário demonstra 

também, ainda que preliminarmente, o vínculo estabelecido entre o tipo de ensino de 

história empreendido no Colégio Modelo e sua cultura escolar e a maneira como os alunos 

compreendem a disciplina. 



A primeira questão foi idêntica à aplicada à professora, a fim de que se pudesse 

observar e comparar a forma como um grupo e outro considera a importância do ensino 

de história presente na escola. Dos 124 alunos investigados, apenas 1 considerou que o 

ensino de história não é importante. Mesmo sendo uma exceção, a sua justificativa parece 

ser bastante elucidativa no que tange tanto à cultura escolar, quanto às expectativas que 

os discentes pretendem ter com o ensino de história e sua compreensão no sentido 

epistemológico. 

Você acha o ensino de história presente na escola importante? Por quê? 

“Não. Porque acabamos não usando para o dia a dia, exceto como repertório sociocultural 

na redação do ENEM” (Aureliano, 17 anos, 3º D). 

Segundo o aluno, não há aplicação prática do ensino de história, com exceção 

do ENEM. Os demais, mesmo afirmando a importância do ensino de história, não 

apontaram para um horizonte distinto, haja vista considerarem, em sua maioria, que o 

ensino de história serve para “compreender o passado”, mas sendo este algo posto e 

inquestionável, e não, fruto de trabalhos historiográficos, sujeitos a críticas e 

transformações. Em outras palavras, como assevera Pinsky, a história é compreendida 

como a “ciência do passado” no sentido positivista, detentora de verdades absolutas e 

inquestionáveis acerca de um passado estabelecido e esgotado (2021, p. 9). 

Além disso, “compreender o passado” não está alicerçado na perspectiva do 

desenvolvimento de uma conscientização, na qual os tempos históricos são articulados de 

uma forma dialética, de tal modo que o aluno, ao observar a realidade como um objeto 

cognoscível, assuma uma postura epistemológica diante do mundo e transforme sua 

consciência ingênua em consciência crítica (FREIRE, 1980, p. 26). A “compreensão” 

exposta reduz-se à reprodução de acontecimentos estanques sem qualquer relação com o 

presente, o que infere uma visão limitada dos processos históricos, tanto do ponto de vista 

da sua construção narrativa, por meio do fazer historiográfico, quanto das implicações 

dialógicas entre passado e presente, as quais permitem uma melhor interpretação e ação 

na vida prática. 

Nesse prisma, questionados sobre a relação do ensino de história com o 

cotidiano, a maior parte (117) afirmou que o ensino de história já os ajudou em alguma 

situação cotidiana. Entretanto, explicaram a relação de maneira abstrata e superficial, 

detendo-se de forma mais incisiva sobre a ajuda na hora de votar, de escolher um político, 



em suma, nas eleições. Várias respostas também apontaram para o “desenvolvimento de 

senso crítico”, ainda que o que seja senso crítico não fique bem estabelecido, tampouco 

sua relação com a vida cotidiana. Nenhuma resposta apontou, assim, para a realidade mais 

próxima vivida por eles, os espaços que ocupam, como a cidade ou o bairro onde moram, 

para a vida prática e as intercorrências da história nesta. 

A dissociação quase completa entra o cotidiano dos alunos e a compreensão 

histórica não é um fenômeno alheio ao próprio fazer histórico escolar, tampouco ao 

empreendido na instituição. Não obstante – especialmente nos últimos anos, ainda que a 

questão não seja essencialmente nova – tenha-se debatido a importância de se considerar 

a experiência e as aprendizagens prévias dos alunos nas aulas de história, estas continuam, 

em sua maioria, a reproduzir os caminhos traçados pelo livro didático, em que os fatos 

consagrados pela historiografia, mas distante dos alunos, são repetidos de modo acrítico 

e pouco instigante. Nesse sentido, a forma como a ditadura civil-militar no Brasil foi 

trabalhada pela docente, como exposto na seção anterior, é um exemplo bastante 

ilustrativo de uma história vista e apresentada “por cima”, sem considerar os homens e 

mulheres comuns vivendo suas experiências no tempo. 

Assim, “Histórias de reis, heróis e batalhas, redutoras do homem à categoria de 

objeto ínfimo no universo de monstros grandiosos que decidem o caminho da humanidade 

e o papel de cada um de nós, simples mortais” (PINSKY, 2021, p. 21) são contadas aos 

alunos, que ao não se reconhecerem na narrativa grandiloquente da história tradicional, 

veem-se sem agência histórica e, portanto, sem capacidade de ação sobre a história. O 

caráter alienante desse tipo de ensino de história, como salienta Pinsky implica um 

afastamento constante, quando não, um desinteresse total do alunado pela história escolar. 

Esse afastamento e desinteresse afetam não só o estímulo dos alunos em relação à 

disciplina, como também, e isso é ainda mais importante e problemático, a validade que 

lhe garantem. 

É necessário salientar que as concepções de história que os alunos possuem e, 

por conseguinte, a validade e o sentido que imputam ao seu ensino estão imbricadas à 

forma como o ensino de história e a cultura escolar conformam a disciplina e lhe atribuem 

direcionamentos e finalidade. No caso investigado, a busca pela excelência performática 

dos alunos em avaliações externas implica não só o estudo dos conteúdos históricos 

consagrados pelas provas, como também os meios de os abordar e os trabalhar em sala 

de aula. Desse modo, resta pouquíssimo espaço para que as práticas docentes instituam 



um ensino de história galgado em outras veredas, construído a partir da história local e 

das classes populares, por exemplo. 

Ainda sobre a questão anterior, dezessete alunos responderam negativamente 

sobre a relação do ensino de história com o cotidiano, com duas explanações bastante 

elucidativas sobre o que tenho demonstrado. 

“O ensino de história na escola, na minha opinião, traz as coisas de uma forma distorcida 

e diferente da realidade” (José Arcádio, 17 anos, 3ºD). 

“Infelizmente não. Nada que eu estudei caiu no ENEM” (Aureliano, 17 anos, 3ºC). 

Enquanto uma resposta vai ao encontro da lógica instituída na escola, 

manifestada por meio da cultura escolar, de preocupação e performance no ENEM, a 

outra coloca em xeque a própria validade do ensino de história, mas não enquanto uma 

problematização investigativa, e sim, no tocante à sua validade epistemológica. Os 

pontos, contudo, se cruzam, haja vista que a validade do ensino de história, tanto em um 

caso como em outro está em suspenso. Por um lado, de forma definitiva; por outro, 

dependente do que uma avaliação externa acha historicamente válido e passível de ser 

estudado na escola. Nessa encruzilhada, o ensino de história limita-se ao conteudismo, à 

cópia e à reprodução, em uma lógica produtivista, em que o valor do professor é garantido 

pela quantidade de conteúdo que é capaz de “vencer”, e o do aluno é dado pela sua 

capacidade de “absorver” o que lhe foi passado. 

A validade do ensino de história, entretanto, está em permanente relação com a 

capacidade que a disciplina possui de oferecer ferramentas para que o aluno se 

compreenda enquanto um agente histórico, sujeito e objeto do devir da história, que é 

feita pelos homens e tão somente por eles, haja vista “ser a História a disciplina 

encarregada de situar o aluno diante das permanências e das rupturas das sociedades e de 

sua atuação enquanto agente histórico” (NADAI; BITTENCOURT, 2021, p. 96).  

Na medida em que essa relação é frágil ou não é estabelecida, como demonstra 

ser o caso investigado, maior são os questionamentos quanto à validez de se estudar e 

aprender história. Ou, no mínimo, estabelece-se parâmetros estreitos para se validar o 

ensino de história, como o ENEM e os vestibulares, o que implica concepções de história 

bastante ultrapassadas, limitadas e incapazes, como acentua Flávia Caimi, de dar 



condições para a inteligibilidade e justificação para o tempo presente, explicar o mundo, 

orientar para a vida cotidiana e enfrentar suas contingências (p. 107-8, 2015). 

Questionada de forma semelhante aos alunos, a professora aponta para um 

caminho confuso, já que ao mesmo tempo em que é bastante enfática sobre a influência 

do ensino de história na vida diária dos educandos, não consegue dar exemplos; bem 

como associa “aceitar a disciplina” com o questionamento da realidade. 

O ensino de história impacta a vida prática dos alunos? Exemplifique. 

R = “Cotidianamente e quando eles percebem a influência do conteúdo histórico eles 

começam a aceitar a disciplina e a questionar sobre os fatos atuais.” 

As lacunas da fala da docente vão ao encontro da problemática posta pelos 

alunos acerca da validade da história. Muito embora, a professora acredite que o ensino 

de história impacte de forma direta e cotidiana os alunos, a não exemplificação dessa 

influência, bem como a ideia que aqueles expõem desse “impacto” nos permitem inferir 

que há uma distância muito grande entre o que é pretensamente atribuído pela professora 

e a forma como, de fato, o alunado é influenciado pela disciplina. A distância entre os 

temas, formas e representações do livro didático e do currículo escolar, a despeito de 

esforços da professora, e o tempo presente, no qual os alunos estão situados com suas 

problemáticas, não permitem maiores aproximações com a disciplina, tampouco um 

sentido mais profundo que o simples acúmulo de informações para exames avaliativos. 

Situadas entre uma pretensa vinculação epistemológica do ensino de história que 

compreende ser necessário incluir os sujeitos, suas experiências e espaços na reflexão do 

processo histórico e as determinações da cultura escolar, que lhe imputam a ratificação 

da história tradicional e uma concepção quantitativa e produtivista dos processos 

históricos, as práticas da docente conflituam com seu discurso e, mais uma vez, torna 

vívida a imagem construída por Charlot (2014) do professor enquanto um trabalhador da 

contradição. No meio desse desencontro, o alunado reproduz as contradições que a 

história ensinada lhe impõe, concebendo-a entre limitações, distanciamentos e 

incoerências. 

As problemáticas levantadas com as questões anteriores se agudizam quando os 

alunos são questionados sobre os eventos e figuras históricas que consideram mais 

importantes. A maioria dos alunos escolheu eventos bélicos, como a Primeira e Segunda 



Guerra Mundial; recentemente estudados, como a Era Vargas e a Ditadura Civil-Militar; 

ou mais consagrados na historiografia, como a Revolução Francesa e a Industrial. Em 

relação às figuras históricas, embora alguns elementos (indígenas, Maria Quitéria, Zumbi 

dos Palmares e Lula) pareçam indicar uma visão distinta de uma história marcado por 

grandes feitos e heróis, as suas representações são revestidas de imagens mitificadas, em 

que mesmo tendo origem em grupos populares e marginalizados, seus nomes são 

evocados de forma heroificada e abstrata. Ou seja, mesmo em pontos dissonantes, a 

hegemonia da história tradicional, com um passado de grandes eventos e personagens 

bem definidas e distantes é marcante. 

Ao evocar personalidades consagradas pela história tradicional e, em geral, pelo 

livro didático e avaliações externas, como Pedro Alvares Cabral, Dom Pedro I, Dom 

Pedro II, Princesa Isabel e Getúlio Vargas, os alunos ratificaram valores como o de 

progresso e desenvolvimento, sem que estes sofram qualquer tipo de problematização. 

Ademais, é como se a história do Brasil não existisse para além ou sem esses sujeitos, 

afinal, como diz Arcádio do 3º ano C, a figura mais importante da história do Brasil é 

“Pedro Alvares Cabral porque ele descobriu o Brasil”; ou como assevera Aureliano José 

do 3º ano D: “A figura mais importante da história foi Pedro Alvares Cabral, por ele ser 

o responsável pela descoberta do Brasil”. 

Pensar um mundo e, especialmente, uma história anterior à chegada dos 

portugueses em terras que já eram habitadas é quase inconcebível, nessa perspectiva. Não 

à toa, há uma associação entre a história contada pela perspectiva do homem branco 

cristão europeu com o progresso e o desenvolvimento, já que o processo histórico é 

pensado de modo linear, evolutivo e inquestionável, desconsiderando outras dinâmicas 

de relação com o tempo (como as indígenas), bem como distensões, rupturas, 

silenciamentos, conflitos e disputas pela narrativa histórica, nas quais grupos 

marginalizados estiveram envolvidos. 

Essa forma de compreender a história, associada a grandes eventos, feitos e 

heróis – não obstante, as experiências dos alunos seja bastante distante desses sujeitos – 

está assentada na própria maneira como o ensino de história é concebido e aplicado na 

instituição em conformidade com a cultura escolar. Pensar outros problemas, objetos, 

sujeitos e abordagens dentro do estudo histórico está fora de cogitação em um paradigma 

em que o fim do ensino de história é puramente preparatório para os vestibulares e ENEM, 



que, no geral, tendem a percorrer os conteúdos mais consagrados e as abordagens mais 

objetivas dos processos históricos. 

Seguindo o sentido de uma história linear, evolutiva e cristalizada, há de se 

destacar que se Cabral descobriu o Brasil, Pedro I, Pedro II, Princesa Isabel e Vargas, 

cada um à sua época, foram responsáveis pelo desenvolvimento do Brasil, promovendo a 

sua emancipação de Portugal, a libertação dos escravizados, a proclamação da República 

e o desenvolvimento industrial. É o que asseguram vários alunos. 

Na sua opinião, qual a figura mais importante da história do Brasil? Por quê? 

“Dom Pedro I, pois sem ele nem existiria o Brasil de hoje” (Amaranta, 17 anos, 3º C) 

“Dom Pedro II. Com o auxílio de José Bonifácio, D. Pedro estruturou o país na esfera 

política e econômica. Um importante feito no seu governo foi a abolição da escravatura” 

(Pilar, 17 anos, 3º C). 

“Dom Pedro, pois ao invés dele ter aceitado a pressão de Portugal para regressa ao país, 

a decisão foi de ficar e defender alguns interesses” (Rebeca, 19 anos, 3º D). 

“Dom Pedro I, porque por causa da vinda dele que o Brasil começou a se desenvolver” 

(Fernando, 18 anos, 3º D). 

“Dom Pedro I, pois declarou a independência do Brasil” (Maurício, 17 anos, 3º C). 

“Getúlio Vargas, pois foi importante para o desenvolvimento do país” (Fernanda, 17 anos, 

3º E). 

“Getúlio Vargas foi importante no desenvolvimento” (Petra, 17 anos, 3º E). 

“Princesa Isabel por ter assinado a Lei Áurea e ter dado ‘fim’ a escravidão, mesmo que 

não tenha sido por vontade do governo” (Gabriel, 17 anos, 3º C). 

“A Princesa Isabel, pois assinou a Lei Áurea, que deu a liberdade aos negros” (Nicanor, 

18 anos, 3º D). 

“Princesa Isabel – Abolição da escravatura” (Sofia, 17 anos, 3º E). 

As narrativas clássicas sobre processos extremamente importantes da história do 

Brasil, como a experiência escravista, são repetidas pelos alunos de forma totalmente 

acrítica, sem capacidade analítica sobre os fenômenos apresentados, que são expostos de 

maneira harmônica e unilateral, como se conflitos, disputas, lutas sociais e os grupos 



marginalizados não tivessem composto a estruturação desses fenômenos, que se 

resumem, na concepção exposta pelos alunos, a atos individualizados de heróis nacionais. 

Quando figuras ligadas a grupos marginalizados são lembradas, todavia, a 

situação não é diferente. Em sua maioria, são pensadas como seres abstratos e existentes 

apenas no livro didático. Suas existências concretas, em meio a conflitos e disputas, 

inclusive pela própria escrita da história, são deixadas de lado em nome de mitificações 

que pouco ou nada dizem à relevância histórica desses sujeitos, como acontece, por 

exemplo, com os indígenas, que são lembrados como seres ancestrais e inexistentes hoje, 

cuja importância se deve a estarem aqui quando da “descoberta” do Brasil; e Maria 

Quitéria que, convertida em um soldado de combate, acaba ratificando a imagem gloriosa 

de grandes conflitos armados. 

“Os índios” (Arcádio José, 17 anos, 3º D). 

“Os indígenas por serem os primeiros habitantes do Brasil” (José Aureliano, 18 anos, 3º 

E). 

“Os índios, pois toda a história do Brasil se iniciou através deles” (Amaranta Úrsula, 17 

anos, 3º C). 

“Os índios pelo fato de que eles já estavam aqui antes da ‘descoberta’, mas todo o mérito 

foi dado aos exploradores” (Renata, 16 anos, 3º D). 

“A figura mais importante são os indígenas, porque estavam aqui no Brasil antes de tudo” 

(Melquíades, 17 anos, 3º D). 

“Os índios, pois foram os verdadeiros habitantes do Brasil” (Pietro, 17 anos, 3º D). 

“Maria Quitéria, porque foi uma mulher muito guerreira” (Petronila, 17 anos, 3º F). 

“Maria Quitéria faz parte das mulheres que lutam, guerreiras” (Bruno, 17 anos, 3º F). 

“Maria Quitéria, pois ela foi corajosa” (Victório, 16 anos, 3º E). 

“Maria Quitéria, pela bravura e coragem” (Gerinaldo, 18 anos, 3º E). 

A compreensão mitificada de sujeitos oriundos das classes populares apresenta-

se como um elemento extremamente perigoso para a compreensão da história em sua 

multiplicidade, como também para o entendimento do papel e lugar dos grupos 

marginalizados no passado e no presente, o que é fundamental para que os alunos 



consigam não só se identificar com as representações postas no livro didático e no ensino 

de história, mas sobretudo, sejam capazes de se entenderem como sujeitos do processo 

histórico, que depende dos homens e suas experiências para sua construção. 

Nicholas Davies, ao abordar a questão, aduz que  

A heroização do povo pode ser consoladora, mas não ajuda a compreender a 

realidade, e, portanto, a transformá-la num sentido favorável às classes 

populares. Ao contrário, pode ser tão mistificadora quanto a história 

tradicional, que enaltecia os ‘grandes homens’ das camadas dirigentes (2021, 

p. 123).  

Isto é, não basta que Zumbi, os indígenas ou Maria Quitéria sejam citados para 

indicar uma compreensão mais crítica da história. É preciso situá-los historicamente, 

determinar seus lugares sociais, os conflitos que estabeleceram, seus limites e 

possibilidades, coerências e contradições, a fim de que, por meio de uma representação 

complexa da experiência desses sujeitos na história, crie-se a possibilidade de o aluno 

entender que a agência histórica implica muito mais tensionamentos e disputas, com 

vitórias e derrotas, que a simples mitificação de homens e mulheres no tempo. “O aluno 

que entender a participação popular no passado, com todas as suas características e 

contradições”, nesse sentido, “estará mais apto a atuar criticamente, sem idealização 

ingênua (heroização), nem autodepreciação (a história do ponto de vista conservador) da 

transformação social” (DAVIES, 2021, p. 125). 

Não obstante a sinalização feita por Davies seja extremamente oportuna, a 

construção de um ensino de história capaz de promover nos educandos uma capacidade 

analítica crítica sobre os processos históricos ainda é bastante frágil no Colégio Modelo 

Luís Eduardo Magalhães de Feira de Santana, que conformado por uma cultura escolar 

objetivada em performance e desempenho, expressos pelo sucesso dos alunos nos exames 

avaliativos externos, como vestibulares e/ou ENEM, retroalimenta os discursos da 

história tradicional, consagrados pelo livro didático, currículo, prescrições educacionais 

e pelas próprias provas de vestibular. À vista disso, a história é concebida pelo alunado 

de forma cristalizada e imutável, e o seu ensino de maneira pragmática e utilitarista, sem 

diálogo, hipóteses, argumentos e questionamentos, como outrora a docente responsável 

pela disciplina aduziu ser fundamental ao seu ensino-aprendizagem. 

 



Conclusão 

Sendo o passado, como assevera Eric Hobsbawm, “uma dimensão permanente 

da consciência humana, um componente inevitável das instituições, valores e outros 

padrões da sociedade humana” (2013, p. 25), cabe ao ensino de história fornecer aos 

alunos as ferramentas analíticas para que sejam capazes de apreender o “sentido do 

passado na sociedade e localizar suas mudanças e transformações” (idem), de modo a se 

situarem no espaço-tempo e refletirem de maneira crítica sobre sua existência e atuarem 

sobre ela. 

Em outras palavras, a história ensinada, de acordo com Silva e Guimarães 

(2012), deve assegurar aos alunos o desenvolvimento da consciência histórica. Ou seja, a 

capacidade de compreender as tessituras entre o passado e o presente, bem como suas 

dinâmicas de ruptura e permanência – especialmente em um país marcado por uma série 

de desigualdades, como o Brasil – a fim de que o ambiente concreto no qual o aluno esteja 

situado seja objeto de sua reflexão e ação. Nesse sentido, a conscientização do sujeito 

demanda uma compreensão profunda da sua realidade objetivada, do seu espaço e do seu 

tempo, haja vista que “O homem é sujeito da história quando compreende a sua época. 

Do contrário, a história o arrasta, em lugar dele fazê-la” (FREIRE, 1980, p. 39). 

Por meio das observações e da análise documental, pude inferir que a concepção 

de história hegemônica entre os alunos do terceiro ano do Colégio Modelo Luís Eduardo 

Magalhães de Feira de Santana, no ano de 2019, ainda está atrelada a uma história 

tradicional e, consequentemente, conteudista, dogmática, cristalizada, utilitarista, sem 

problematizações e investigação científica, sem construção narrativa, dialética entre os 

tempos históricos e conscientização. As práticas da docente, a despeito de teoricamente 

aduzir estar atrelada a ideias mais modernas e coerentes com nossos tempos sobre ensino 

de história e intenções incontestes nesse propósito, ajudaram a sedimentar a concepção 

de história expressa pela maior parte dos alunos. 

Há de se destacar também o papel da cultura escolar presente no colégio como 

elemento crucial para a conformação do ensino de história a determinados parâmetros 

epistemológicos, em que, para ratificar a imagem da instituição enquanto escola moderna 

e referência pela excelência performática dos alunos em avaliações externas, exerce 

pressões para que não só o ensino de história siga determinadas diretrizes, como também 



o próprio alunado reduza este a uma perspectiva utilitarista, vendo-o meramente como 

um meio para se chegar a um fim, a aprovação no ENEM e/ou vestibulares. 

Poucos alunos conseguiram, de fato, problematizar e perspectivar o ensino de 

história empreendido na instituição e suas aprendizagens, bem como demonstrar um 

arcabouço analítico mais profundo para compreender o processo histórico, de maneira a 

serem capazes de concomitantemente entender as suas existências de forma situada no 

espaço e no tempo, e as dinâmicas de mudança e permanência traçadas entre o passado e 

o presente.  

Não obstante representem exceções, indicam que o problema não é relativo à 

cognição histórica dos educandos, mas antes, sobretudo, ao modo como o ensino de 

história tem sido pensado e praticado em meio a um conjunto de coerções e renitências – 

expresso na instituição, sobretudo, pela cultura escolar – que o impedem de cumprir seu 

papel de promotor da conscientização, que mais que um vocábulo abstrato, implica 

provocar na dialética da relação de ensino-aprendizagem uma atitude crítica, uma postura 

epistemológica de reflexão e ação sobre a realidade objetivada, como tantas vezes nos 

falou Paulo Freire (1980). 
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