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- Claro que está acontecendo em sua mente, 
Harry, mas por que isto não significaria que 
não é real?” 
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RESUMO 

 

O que liga a história e a literatura é a narrativa. Cada um, com seu determinado 
limite e papel na sociedade, por meio da linguagem, fazem o discurso sobre si e o 
que as cercam. De forma indissociável, podemos relacionar a narrativa como 
contribuinte para a formação dos estudos que proporcionam o conhecimento 
histórico através da literatura. Considerando a literatura como fonte, a 
problematização da investigação considera: Em que medida, a literatura pensada 
como uma fonte histórica, pode contribuir para a aprendizagem histórica? O 
objetivo principal desse trabalho foi refletir de que forma a literatura ficcional pode 
ser utilizada como fonte histórica para o ensino de história, considerando o 
processo de conhecimento histórico. Também investigar a relação de jovens 
estudantes do Ensino Médio com a literatura e o ensino de história. Considerando 
a problemática e os objetivos pressupostos, a pesquisa buscou no referencial 
teórico do ensino de História, bem como no debate que considera a narrativa e a 
literatura no debate com a História para fundamentar as reflexões da pesquisa. O 
trabalho está estruturado em uma parte teórica e outra de natureza empírica.  
 

Palavras-Chave: Ensino de História; fonte histórica; literatura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 
 

History and literature are connected by narrative. Each one, with its own limits and 
roles in society, through the language, speak about themselves and their 
surroundings. Inextricably, we can relate the narrative as contributing agent to the 
studies that allows the historic knowledge through literature. Considering literature 
as source, the problematization of the investigation question if the literature 
thought as an historical source contributes in what extent to the historical learning. 
The main purpose of this paper is understand in which way fictional literature can 
be used as historical fount to the history teaching, considering the historical 
knowledge process. Also, investigate the relationship between young students and 
literature. Considering the problem and the purposes of this investigation, this 
research search in the theoretical reference of history teaching, also in the debate 
that consider the narrative and the literature in debate with History, to fundament 
the observation. This paper is structured in two parts, one theoretical and the other 
empirical. 
 

Key-words: History teaching; Historical sources; Literature. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Sempre que questionada sobre o que eu gostaria de assumir como 

pesquisa pessoal, a fim de transformá-la em um trabalho de conclusão de curso, 

houve inúmeras dúvidas. Frente a inúmeros questionamentos pessoais, 

conversas com professores e colegas, chegou-se a intenção de trabalhar com a 

metodologia do ensino de história. Até então, havia-se apenas traçado a ideia de 

um campo de trabalho, não de um objeto particular.  

O que, dentro da didática do ensino de história, poderia se tornar objeto de 

estudo? Foi então que a professora Ana Claudia Urban surgiu na trajetória da 

graduação. Durante a disciplina de metodologia da história houve uma 

aproximação de uma corrente de pesquisa que traria a cognição história para o 

interesse. Após alguns diálogos, chegou-se a ideia de que se pudesse analisar 

alguns conteúdos históricos, como por exemplo o nazismo, tema que sempre 

despertou interesse. Porém, não era essa a real motivação do que entrelaçaria o 

interesse a fim de estabelecer uma pesquisa.  

Pôde-se cogitar o casamento de dois interesses que mudaram a minha 

trajetória acadêmica: a literatura, que me acompanha desde a infância e a 

história, mais especificamente a forma que se pode trabalhar com alunos, de 

maneira que fuja da tida como tradicional: os métodos de memorização. Estava, 

então, decidido o que se pesquisaria: a literatura ficcional como fonte do ensino 

de história. 

Partindo da ideia de que o conhecimento dos alunos se faz muito antes de 

chegar às salas de aula, emblema principal do processo da cognição histórica, 

defendida por Rüsen, iniciou-se o trabalho de investigação, análise e reflexão 

sobre trabalhar a literatura ficcional como fonte do ensino de história em sala de 

aula, procurando entender de que maneira tal fonte histórica seria repleta de 

significados e como contemplaria a produção sobre a narrativa histórica, 

permeando o imaginário, proporcionando representações do conhecimento 

histórico.  

O objetivo principal desse trabalho foi discutir de que forma, através de um 

estudo teórico e empírico – sugerido posterirormente, a literatura ficcional pode 

ser pensada como fonte histórica e de que forma pode contribuir para a 

aprendizagem histórica. Considerando o processo de construção do 
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conhecimento histórico, buscou-se realizar uma investigação entre a relação de 

jovens estudantes do ensino médico com a literatura e o ensino de História.  

O trabalho está estruturado em uma discussão teórica que aborda desde a 

relação da dicotomia do ensino – os saberes que se atribui a academia e os 

saberes tido como escolares. Há uma problematização dos saberes históricos e 

uma breve discussão sobre tal dicotomia. Foi possível, durante essa discussão, 

trabalhar o desenvolvimento do ensino de história, a figura do professor como 

produtor do conhecimento dos saberes escolares. Trabalha-se aqui com questões 

envolvendo a Educação Histórica, dos quais podemos destacar teóricos como 

Rüsen, a professora Doutora Maria Auxiliadora Schmidt e Isabel Barca. Trata-se 

de como as perspectivas, frente ao ensino de história, sofreram alterações 

através dos anos. 

Trabalha-se, também, com elementos que visam discutir aspectos da 

consciência histórica e do processo cognitivo de aprendizado histórico. Passando 

para as ideias de narrativas e fontes históricas, para tanto, podemos contar os 

pensamentos de Hilary Cooper e Peter Lee. Discute-se também as ideias do uso 

de fontes no ensino de história, partindo do entendimento de que estas são 

“pistas” do passado. 

Permeando as discussões teóricas, há um breve aprofundamento no tema 

desse trabalho, a narrativa histórica, destacando as narrativas ficcionais. 

Novamente, podemos contar com as reflexões da pesquisadora Hilary Cooper. 

Nesse ponto da discussão, também se procurou trabalhar com as questões 

referentes à ficção e história, com conceitos de teóricos da historiografia, como 

Hayden White e Jacques Rancière. A fim de proporcionar uma abordagem ampla, 

são contempladas história e literatura, bem como a imaginação histórica. Projetos 

de pesquisadores como Cainelli são citados para evidenciar o desenvolvimento 

da Educação Histórica em pesquisas com jovens estudantes. 

Encerramos o presente trabalho com uma análise de um estudo 

exploratório realizado em uma escola oriunda da rede pública curitibana, na qual 

os alunos responderam sobre as formas de obtenção de informação, 

confiabilidade de fontes de informação, sua relação com o ensino de história e a 

possibilidade de trabalho da literatura como fonte história. Tal estudo pode 

proporcionar uma dimensão dos caminhos a serem seguidos posteriormente, para 
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dar continuidade ao trabalho de utilizar a literatura como fonte do ensino de 

história. 

 

2 DICOTOMIAS DA PESQUISA E DO ENSINO 

 

Na perspectiva das teorias metodológicas da ciência da história, próprias 

da trajetória epistemológica da História no século XIX e motivadas pelo 

alargamento das concepções históricas de tempo, fontes e práticas de pesquisa, 

a área da pesquisa e reflexões acerca do ensino de história vem ganhando novos 

contornos a partir da segunda metade do século XX. Com novos domínios, novos 

espaços, cada vez mais presente na formação dos docentes de História e de 

Educação, os estudos pautados na ideia de Cognição Histórica vêm como uma 

política pedagógica que pressupõe a construção dialógica da aprendizagem. 

O papel do professor, desde sua formação até sua atuação em sala de 

aula, é um dos assuntos pautados nessa discussão. Em meados das décadas de 

1960 e 1970, na Inglaterra, surgiu a noção do professor-pesquisador. Percebeu-

se que a formação dos professores ainda era baseada na dicotomia dos quais 

iriam trabalhar com a educação e reproduzir o que estava sendo produzido na 

academia e aqueles que ocupariam efetivamente as cadeiras da academia, como 

produtores do conhecimento histórico: 

 
Os professores nunca viram o seu saber específico devidamente 
reconhecido. Mesmo que se reitere a importância de sua missão, a 
tendência é considerar sempre que lhes basta dominar bem a sua 
matéria de ensino e ter uma certa aptidão para a comunicação, para o 
trabalho com os alunos (NÓVOA, 2002, p. 227). 

 

Haveria aqui, então, uma certa desvalorização da figura do professor, 

apenas como um transmissor de conhecimento e não como um produtor do 

conhecimento. Ao mesmo tempo que se tem um prestígio social, no sentido de 

que os professores são elementos fundamentais de transmissão do conhecimento 

aos educandos, tem-se também sua desvalorização, porque seriam esses apenas 

submetidos a transmissão do discurso acadêmico e não produtores do 

conhecimento dentro das salas de aula. Isso reflete a dicotomia da pesquisa e do 

ensino.  
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Há uma necessidade de ampliar as noções de conhecimento, considerando 

o que é produzido nas escolas. Os saberes produzidos pelos professores estão 

sendo construídos nas práticas escolares (LISTON; ZEICHNER, 1997). São 

conhecimentos organizados nas escolas, porém, que partem de uma sociedade 

na qual está inserida e que busca, através da pedagogia e da didática, tornar 

acessível o conhecimento da ciência da história.  

O conhecimento, a partir do século XX, se torna disciplina, com conteúdos 

trabalhados nas escolas. Assim, a pedagogia e a psicologia ditam e normatizam o 

conhecimento escolar, organizando-os de forma que lhes convém, para que 

sejam ensinados em cada série e de acordo com a faixa etária dos alunos. Na 

academia se produziria o conhecimento científico, deslocados da educação 

básica. É uma preocupação com o conhecimento e suas próprias demandas. Nas 

escolas, por sua vez, a preocupação é didatizar os conhecimentos acadêmicos, 

para torná-los fáceis para que os alunos possam compreender. Muitas vezes, até 

mesmo fragmentando os conhecimentos para torná-los didáticos aos alunos 

(LISTON; ZEICHNER, 1997). 

Dentro da própria academia se faz uma diferenciação dos conhecimentos: 

há aqueles que pesquisam os métodos científicos e aqueles que se dedicam ao 

campo prático. Mesmo aqueles que, dentro da academia, voltam seus estudos 

para as disciplinas ditas como pedagógicas são olhados com maus olhos pelo 

restante da academia. São menos valorizados diante de seus colegas 

pesquisadores, sendo observados vários problemas dessa tendência de 

problematização frente à educação básica, principalmente porque muitas das 

vezes a educação básica é ocupada majoritariamente por mulheres (SOBANSKI, 

2017).  

Assim, buscando romper com a hierarquização do conhecimento, 

principalmente com a sua produção, na década de 1970, na Inglaterra, começa a 

se defender a ideia de que se necessita uma valorização do conhecimento 

produzido na escola, transformando o professor, do mesmo modo, em um 

professor-pesquisador. 

Nesse período, surgem também as pesquisas relacionadas ao ensino e 

aprendizagem de História. Relativamente novas, tais pesquisas vem trazer a 

discussão sobre a ciência histórica e a didática da história. Inglaterra, Estados 

Unidos e Canadá são precursores dessa discussão, bem como Alemanha e a 
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participação efetiva e destacável de Jörn Rüsen. A preocupação é romper com 

métodos tradicionais para o ensino de História. A busca dos pesquisadores é 

entender como se constrói o conhecimento histórico, partindo da Educação 

Histórica.  

Em 1990 há também a adesão de pesquisadores portugueses e espanhóis, 

bem como brasileiros, que passam a se dedicar às pesquisas empíricas com o 

objetivo de compreender o pensamento histórico, a formação da consciência 

histórica nos ambientes escolares. Tais pesquisas mobilizam projetos e 

elementos da ciência história com o objetivo de desenvolver uma didática 

específica para tal: 

 

Acredita-se que este fenômeno esteja particularmente relacionado com a 
consolidação da história como disciplina escolar e com o significado que 
a formação histórica passou a ter na vida dos cidadãos (SCHMIDT; 
BARCA, 2009, p.11-12). 

 

É um campo de pesquisa e investigação que busca respostas relativas ao 

desenvolvimento do pensamento histórico e a consciência histórica de crianças e 

jovens (SCHMIDT; BARCA, 2009). A formação do professor também é 

significativamente discutida. Começa-se a entender a necessidade de formar 

professores pesquisadores, capazes de transformar suas realidades e refletir 

sobre as suas próprias práticas.  

Para Rüsen (2001), a consciência histórica seria fundada no conjunto de 

operações mentais realizadas pelo homem e que lhe ofereceria condições para 

explicar sua existência e passagem pelo tempo. O homem só seria capaz de viver 

no mundo, relacionar-se com a natureza, com a sociedade e consigo mesmo, se 

conseguisse interpretar a si e ao que lhe cerca (RÜSEN, 2001). Ela permitiria 

compreender e interpretar as mudanças ocorrida através dos séculos. E, 

tornando-se possuidor do conhecimento, terá condições de agir, para além de 

uma perspectiva temporal, também entender a dinâmica entre a experiência do 

tempo e o processo da vida humana (RÜSEN, 2001). 

 

A Educação Histórica se preocupa com a busca de respostas referentes 
ao desenvolvimento do pensamento histórico e a formação da 
consciência histórica de crianças e jovens. Essa perspectiva parte do 
entendimento de que a História é uma ciência particular, que não se 
limita a compreender a explicação e a narrativa sobre o passado, mas 
possui uma natureza multiperspectivada, ou seja, contempla as múltiplas 
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temporalidades pautadas nas experiências históricas desses sujeitos. 
Parte, também, dos referenciais epistemológicos da ciência da História 
como orientadores e organizadores teórico-metodológicos da 
investigação histórica (SOBANSKI, 2009, p. 11-12). 

 

As pesquisas que se referenciam sobre o ensino e o aprendizado de 

história na educação básica têm girado em torno da compreensão e das 

preocupações de como o homem percebe o mundo e a si mesmo. Preocupa-se 

igualmente com as questões da vida prática e de como pensa em si e na 

sociedade. Assim, no ambiente escolar, as preocupações das pesquisas da 

educação histórica estão voltadas para a compreensão dos processos mentais 

para perceber e lidar com a passagem do tempo e a vida prática. Os 

pesquisadores têm se questionado como e de que maneira os alunos do ensino 

básico tem aprendido e se conseguem aprender história. Se somente a didática 

geral é capaz de atender essa demanda (NASCIMENTO, 2013).  

Esse novo impulso sobre a perspectiva do ensino de história no Brasil 

acontece após o processo da redemocratização. Durante o período de ditadura, o 

ensino de história foi suprimido nos ensinos de ciências sociais. Os novos meios 

de comunicação se fazem presente também nesse processo e a popularização 

dos aparelhos de televisão e do vídeo cassete, inclusive, são agentes 

contribuintes. Passa-se, então, a pensar em história como uma disciplina que 

necessita de uma metodologia, de um campo específico. É a cognição histórica, 

um campo de investigação preocupada com a aprendizagem histórica. 

Tais teorias, baseadas na cognição histórica, apontam as reflexões que 

consideram o processo de desenvolvimento da educação histórica. Entende-se, 

assim, que a tipologia e aprendizagem histórica são baseadas na sistematização 

das ideias desenvolvidas e preexistentes na vivência dos alunos e dos 

professores. Seria, portanto, a educação histórica, construída pela epistemologia 

da história, juntamente com uma metodologia de investigação das ciências sociais 

e da historiografia, baseadas na teoria e na aplicação (BARCA, 2006).  

Dentro dessas pesquisas, podemos destacar a professora e pesquisadora 

Hilary Cooper, que resolve, no final dos anos de 1980 e começo dos anos de 

1990, baseada em Bruner e Vygotsky, investigar como seria possível envolver 

crianças pequenas no processo de pesquisa história, com o uso de imagens, 

filmes e linguagem adequada. Ela pretendia, baseada na sua experiência, 
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entender como crianças pequenas, iniciam o aprendizado de conhecimentos 

históricos. 

A história foi geralmente considerada imprópria para crianças, sendo vista 

como envolvida com assuntos de adultos e ideias abstratas, que não poderiam 

ser significativas para crianças (COOPER, 2012). 

As teorias, até então, eram baseadas na psicologia e nas fases do 

desenvolvimento humano. Foram, com certeza, até o momento de importância 

singular para o aprendizado, porém, cristalizados, passaram a ser questionados e 

vem – talvez com o impulso de Cooper – desconstruídos e rebatidos, baseando-

se no cotidiano das crianças. Crianças teriam, então, condições de realizar 

abstrações e construir hipóteses? 

Nascimento (2013), em sua tese, nos cita vários elementos de pesquisas, 

inclusive da pesquisadora portuguesa Glória Solé (2004), que desenvolveu um 

trabalho baseado no conceito de que crianças do ensino básico seriam capazes 

de compreender alguns elementos da concepção de tempo e contextos. Seu 

objetivo era analisar e propor estratégias para que fosse possível aplicar 

conceitos de tempo e observar como ocorre o desenvolvimento do pensamento 

histórico. A pesquisadora teria pautado sua discussão em torno das capacidades 

de observação, de realizar interferências e deduções, de questionar fontes e 

formularem hipóteses; de procederem a explicações e interpretações, com razões 

e motivos, com argumentação, e que tais elementos seriam parte do processo da 

construção do conhecimento histórico. Assim, Solé teria colaborado para a defesa 

de que crianças têm condições de trabalhar com abstrações desde muito 

pequenas (NASCIMENTO, 2013).   

Assim, entendendo que o pensamento histórico se organiza através da 

racionalidade histórica, formada por uma rememoração da própria consciência 

histórica, uma sistematização do aprendizado, através da própria epistemologia 

da história, na qual os pressupostos teóricos se dividem em análise de ideias, 

seria possível explicar o processo de cognição histórica. É neste ponto que 

podemos relacionar a pesquisa de Rosalyn Ashby (2006), que aborda como 

crianças compreendem informações históricas de diferentes tipos e naturezas.  

No Brasil, temos as pesquisas da professora Maria Auxiliadora M.S. 

Schmidt e Tânia M.F. Braga Garcia: o Projeto Recriando Histórias, que entre seus 

objetivos considerou o trabalho com a história local, com fontes e evidências, bem 
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como a pesquisadora Marlene Cainelli, que também tem pesquisas com crianças 

dos anos iniciais (NASCIMENTO, 2013).  

O passado, objeto de investigação do historiador e do ensino de História, 

depende de uma definição de significados. Para que compreenda o passado, 

atribui-se um determinado sentido, baseado na capacidade de ler e entender o 

mundo – o que chamamos de literacia histórica (RÜSEN, 2001). Conceituar o 

passado é importante para a construção da epistemologia da ciência histórica e 

para se aprendê-la. É válido questionar o sentido ao qual é atribuído ao passado, 

partindo da premissa que ele se encontra no presente e somente a partir dessa 

perspectiva é que podemos entender ou viabilizar a aprendizagem histórica. 

Não se trata de uma via de mão única, no sentido de que a aprendizagem 

seja somente uma ida ao passado, mas devemos entender que a partir das 

evidências desse mesmo passado é que podemos estudá-lo no presente. São 

evidências apresentadas por esse próprio passado, que é escolhido para ser 

estudado e que depende de ferramentas que os historiadores utilizam para assim 

o fazer. É preciso encontrar e selecionar fatos que são importantes para se 

explicar o presente, organizá-los numa perspectiva temporal e no espaço. 

Analisar as mudanças, as permanências, as rupturas; lendo, questionando e 

interpretando o que os documentos trazem sobre esses fatos e, assim, construir 

sua própria explicação, mesclando o presente e o passado e suas relações. É a 

história de outros povos, outras culturas e sua história – situada na epistemologia 

da história. 

O passado depende de uma construção como ciência e, deste modo, os 

registros são importantes para a construção da história. De uma maneira própria, 

depende de métodos que produzem o conhecimento, baseado na transformação 

do passado que está no presente em evidência e também que difere o passado 

da memória – é coletivo. E o historiador deve ir ao passado, em um esforço 

consciente e intencional para conhecê-lo. Mas, fundamentalmente, deve entender 

que esse procedimento deve ser feito no presente, como ponto de partida para a 

compreensão do passado. Podemos acessá-lo através da memória, porém, 

devemos tratá-lo como um lugar estranho, com perspectivas diferentes. Não é o 

passado em si, mas sim uma interpretação do passado que a ciência da história 

trabalha. É fundamental a compreensão desse conceito, visto que é influenciador 
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da produção do conhecimento escolar e também dos materiais que são 

trabalhados na escola (SCHMIDT, 2010). 

 

 
2.1 FONTES HISTÓRICAS: ALGUMAS CONSIDERAÇÕES  

 
O objeto de trabalho do historiador são os fragmentos do passado e parte 

da aprendizagem histórica é aprender a trabalhar com tais fragmentos. A ida ao 

passado, segundo Rüsen (2001), é também saber lidar com os fragmentos que 

nele contém. Os vestígios desse passado são encarados como evidências do 

passado e facilitadores da aprendizagem – e podem ser encarados com empatia, 

como memória, como exemplo, como orientação1 (SANTOS, 2015). 

O uso das fontes históricas é uma exigência do trabalho da investigação 

histórica. E, através dos fragmentos, entendidos como “pistas do passado” é que 

se consegue entender o passado: como viviam as pessoas, suas formas de agir e 

pensar, suas ideias e costumes. As ações do passado, que podem ser 

compreendidas por meio das fontes, podem trazer algumas compreensões sobre 

o presente também. É através das fontes que o sujeito no presente pode observar 

o sujeito no passado.  

Uma das atividades do professor, como mediador do conhecimento, é, 

portanto, a sua relação com as fontes e o trabalho do ensino de história. Não 

tendo como uma simples confirmação a determinada interpretação histórica e sim 

como uma ferramenta para que haja refutação das hipóteses históricas. Seriam 

as fontes, então, formas de representação desse passado, não trazendo em uma 

totalidade, mas como viabilizadoras das hipóteses baseadas no conhecimento 

sobre a época (COOPER, 2006). Entretanto, o que vai permear o aprendizado do 

ensino da história são as diferentes formas que se articulam com a leitura das 

fontes e a capacidade de tralhar a questão da identidade, assim como a 

alteridade em tempos e espaços diferentes. São experiências pessoais que dão 

sentido ao passado, tratado no presente. 

Cooper (2004) categoriza as fontes em quatro tipos: a) concretas – objetos 

e/ou artefatos; b) visuais – fotos, quadros, etc.; c) simbólicas – mapas ou 

                                                           
1
 As seis categorias de entendimento de significados do passado são baseadas nas pesquisas de 

Jacques Le Goff (1992): categoria de memória e memorização; Peter Lee (2003) e Maria 
Auxiliadora Schmidt (2010): categoria de empatia com o passado; Rüsen (2001, 2007, 2010): 
categoria do passado exemplar e histórico (SANTOS, 2015). 
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diagramas e d) escritas – documentos, jornais, livros. Todas essas fontes, em 

grande parte, são possíveis acessar do presente.  

As fontes são o caminho do entendimento, mediante as perguntas feitas, 

dos documentos no presente. A partir das perguntas feitas e das respostas 

obtidas é que se pode fazer interferências e produzir, assim, uma narrativa sob o 

passado. O papel do historiador é observar as fontes, questioná-las e, a partir 

delas, preencher as lacunas, dependendo de um determinado ponto de vista, que 

pode ser multifacetado, visto que a História oferece múltiplas possibilidades. 

Depende de quem escreve e de quem questiona as fontes, destacando a 

diferença na narrativa sob o passado. 

 

As fontes não podem nos fornecer um quadro completo do passado e 
porque não podemos saber sobre os pensamentos e sentimentos 
daqueles que as fizeram e as usaram, nossas respostas para essas 
questões devem ser hipóteses, adivinhações razoáveis, baseadas no 
que conhecemos sobre a humanidade e tempos passados (COOPER, 
2006, p. 178-179). 

 

A ideia de história como ciência é derivada da multiplicidade das narrativas 

históricas e a ideia de evidências históricas que permeiam a sua sistematização. 

Essas evidências se baseiam nos conceitos de segunda ordem, que são as 

noções de explicação e compreensão da narrativa do discurso e da construção do 

conhecimento histórico. Assim, são os parâmetros que proporcionam as 

evidências para a sustentação ou a refutação das afirmações, ou negações 

provindas das fontes. Vale lembrar que há diferença entre evidências e fontes, 

devido ao contexto da aprendizagem histórica, e há a necessidade de um 

confronto com fontes e as narrativas históricas. 

As lacunas produzidas pelas fontes são encaradas com determinada 

aceitação pelos estudantes (ASHBY, 2006), porém, até raciocinarem 

hipoteticamente, elas esperam respostas vindas automaticamente das evidências. 

Seria somente após conseguir lidar com tais hipóteses é que haveria perspectiva 

ou entendimento de que a história não é uma pintura do passado, senão 

tentativas de afirmações sobre ele. É esse sistema que permeia o raciocínio 

histórico que viabiliza o entendimento da diferença entre a interpretação e a 

representação. A fonte entra como testemunha e só se torna evidência 

dependendo do tipo de interpretação que lhe é aplicada. 



20 

 

As relações entre evidências e fontes se dão a partir de um conceito 

instituído pela sociedade que produziu aqueles documentos. Sua investigação se 

baseia nos valores e conceitos que os permeiam. São os conceitos de segunda 

ordem, as explicações e narrativas, que lhe atribuem significado e que viabilizam 

a formação dos conceitos substantivos, cujos nomes dos conteúdos históricos 

trabalhados em sala de aula são atribuídos. Porém, só se pode tomar 

conhecimento desses conceitos quando se tem a compreensão e a articulação 

das ideias epistemológicas. Isso se dá através do professor, que intervém como 

mediador do conhecimento, que direcionará, partindo das experiências e 

cognições presentes, para a noção de que a história é inferencial – as fontes 

devem ser transformadas em evidências histórias a partir das interferências e 

julgamentos fundamentados em critérios de evidências históricas (LEE, 2006). 

A apropriação do conhecimento histórico pode ser obtida pelas orientações 

das fontes utilizadas pela Nova Escola e pela História Nova Cultura, que são 

destacadas pelas diretrizes curriculares. Sendo assim, as novas demandas dos 

recursos metodológicos, como as diferentes concepções do que podem ser 

documentos e fontes históricas, contam com ferramentas diferenciadas para a 

aprendizagem dos alunos. 

Podemos destacar o trabalho de alguns pesquisadores no seu trabalho 

com fontes. Entre eles temos Cooper (2004), que trabalhou com crianças na faixa 

dos oito a nove anos que foram ensinados sobre romanos e saxões com a 

premissa de que as fontes nos dizem coisas sobre o passado e com o objetivo de 

perceber se as crianças elaborariam questões ou fariam deduções. Cooper 

defende que, quando as crianças aprendem a interpretar as evidências, 

conseguem concluir o que significavam para as pessoas, o que significavam os 

objetos que foram utilizados como fontes (NASCIMENTO, 2013). Foram 

denominados como imaginação histórica, que permite ir ao passado e 

compreender as formas de viver e pensar. 

 

2.2 A NARRATIVA HISTÓRICA E O ENSINO DE HISTÓRIA 

 

A consciência histórica pode vir a ser expressada em forma de narrativa, a 

qual pode ser chamada de narrativa histórica e tem a função de traçar relações 

com a identidade e o contexto cultural, individual e coletivo do educando. 
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Entretanto, há a dificuldade de expressar a construção histórica a partir da 

narrativa, já que sua viabilização se faz por meio das perguntas que se faz às 

fontes ou aos vestígios históricos. Vem, neste caso, a dependência da narrativa 

para que se faça o conhecimento cognitivo. 

A história é a orientação da vida no tempo (RÜSEN, 2001). As fontes, por 

sua vez, são a orientação do caminho para o conhecimento histórico feita através 

da escrita histórica. Desde a década de 1970, há o diálogo com diversos tipos de 

documentos, o que traz à tona o discurso do compromisso com a verdade. 

Porém, o que se deve reforçar é o sentido da produção da narrativa, no qual há 

influência do meio e a subjetividade presente. Seja literária ou histórica, a 

construção do tempo e espaço em que se produz a narrativa é um fator 

influenciável para seu produto final. Independentemente de onde se faça ou qual 

a finalidade da escrita, por forma da narrativa, o meio e o contexto são fatores 

fundamentais para a sua produção.  

Com uma construção no tempo e espaço que pensa e depende dos 

vestígios para que exista, a literatura não tem uma preocupação com a verdade. 

Não se preocupa com misturar o irreal do real, o possível do impossível. Ao 

contrário da narrativa literária, a narrativa histórica tradicional tende a buscar, 

inicialmente, a restauração do passado, tentando uma aproximação com este. É 

fundamental entender que a narrativa histórica retrata uma reconstrução do 

passado, enquanto a literatura não tem esse mesmo interesse, de se justificar no 

passado, mas sim em um fato ficcional, não havendo necessidade de um pacto 

com o real.  

Ambas podem ser consideradas fontes de si mesmas, pois muito podem 

dizer sobre a gênesis da sua escrita, sobre o contexto e sobre quem escreveu. É, 

portanto, a consciência histórica sendo originada no cotidiano, antes da 

intervenção da narrativa histórica ou da cultura da história escolar, a 

protonarrativa (AZAMBUJA, 2013). 

A história é um elemento essencial do processo interpretativo humano, pois 

pode trazer como forma de representação o que ficou no passado. As produções 

literárias de uma determinada época podem dizer muito sobre ela mesma, mesmo 

que sejam ficcionais, mesmo nos silêncios e lacunas deixadas.  

No Brasil, e em praticamente todo o mundo, a narrativa é entendida como 

parte integrante da ciência da história (NASCIMENTO, 2013). É a partir da 
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narrativa, ou melhor, do ato de narrar, que o homem constrói sua consciência 

histórica (RÜSEN, 2001). A educação histórica se preocupa em fundamentar as 

propostas por meio das observâncias do real e atenta aos conceitos históricos de 

quem aprende e ensina, não se concentrando apenas nos formalismos e recursos 

de sala de aula. Nessa perspectiva, o aprendizado além da sala de aula, com a 

utilização de livros e filmes, por exemplo, recebe contribuições das abordagens 

baseadas nos relatos de experiências, em que ensinar história é desenvolver a 

literacia histórica. Como uma forma de saber ler o mundo, utilizando um raciocínio 

histórico. Para Peter Lee (2006), é um processo de cognição ou alfabetização 

histórica que proporciona aos alunos um contexto maior do que apenas a 

aquisição dos fatos por si só. 

São considerados elementos que permeiam o cotidiano do estudante, 

incluindo os meios de entretenimento, superando o senso comum e contribuindo 

para uma postura de crítica que interfira na realidade. É uma possibilidade de ler 

o mundo historicamente, usando sua empatia por determinados assuntos, a 

serem transformadas em habilidades na percepção do passado, do presente do 

futuro. A aprendizagem histórica, para Rüsen (2001), é relacionada com a vida 

humana prática, considerando especialmente a temporalidade. Assim, podemos 

entender quando o objeto do desenvolvimento subentende que a temporalidade 

na intenção de agir (literacia histórica) se articula com a vida humana pratica.  

A leitura contextualizada do passado é o que proporciona o 

desenvolvimento da aprendizagem histórica. Um compromisso com a indagação, 

baseado no conceito de evidência (LEE, 2006). Portanto, os documentos e fontes 

não são tratados como fim de si mesmos, mas como construção a fim de 

responder às problematizações a ele impostas pelos estudantes e pelos 

professores. Problematizações e indagações que visam estabelecer um diálogo 

com o passado e com o presente, pautados no conteúdo histórico a ser ensinado 

(SCHMIDT; CAINELLI, 2009). 

A utilização de documentos proporciona o desenvolvimento do processo de 

ensino e aprendizagem, no qual o pressuposto é a pesquisa, o debate, a 

formação da crítica. Utilizar fontes não significa produzir representações através 

das mesmas, mas ensinar como produz o conhecimento sobre o passado através 

das fontes e os problemas que enfrentam os historiadores nessa produção 

(PEREIRA; SEFFNER, 2008). E, para utilizá-las como novas fontes de ensino, há 
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uma demanda de pensar em como esse documento pode ser repensado em sala 

de aula. O contato com as fontes tidas como oficiais facilita a familiarização do 

aluno com as formas de representação do passado, acostumando-o com o 

conceito histórico de análise e a sua capacidade de análise de outros tipos de 

documentos (SCHMIDT; CAINELLI, 2009). 

O estudo de história baseado na análise das fontes, também baseado nas 

respostas referentes às suas produções, proporcionaria um trabalho 

sistematizado de análise. É um trabalho baseado em múltiplas explicações, pois o 

contexto do conhecimento histórico também é fruto de seleções, não caindo nos 

relativismos.  

A literatura, por sua vez, objeto dessa pesquisa, foi convertida em fonte 

histórica e sua escolha se fez através do enfoque dos historiadores, empenhados 

em compreender o interesse mental de homens e mulheres. O diálogo com tal 

fonte é uma tarefa que ampliou o questionamento das concepções das correntes 

historiográficas, ampliando a perspectiva e a transformando em um material 

propenso a diversas leituras, devido à multiplicidade de seus significados no 

universo cultural (CORREIA, 2013). 

Por meio da literatura se pode encontrar dados dispersos e até mesmo 

silenciados pelas fontes. Sua utilização possibilita ao pesquisador um trato 

específico com as fontes – que aborda quem o é até para quem se destina, seu 

público-alvo. É um trabalho interdisciplinar envolvendo a literatura e o ensino de 

história. Seu uso só permite acesso aos dados e informações à medida que lhe é 

questionado sistematicamente. Desta forma, pode ser utilizada como documento 

histórico, porém, só lhe é atribuído valor após a sistematização de indagações 

produzidas pelo historiador – que nesse caso é o professor em sala de aula. 

Assim, a literatura é capaz de revelar as mudanças e permanências da 

sociedade, como qualquer outro documento, basta saber quais perguntas lhes 

fazer.  

No processo pedagógico do ensino de história, o espaço que lhe é 

proporcionado é privilegiado, pois possibilita a produção do conhecimento escolar 

e trabalhar com as questões defendidas pelas diretrizes curriculares (PARANÁ, 

2008) nos parâmetros da interdisciplinaridade. O texto literário como fonte 

histórica requer que se faça presente o diálogo com outras fontes e informações 

que proporcionem relacioná-las. O professor, consequentemente, é o agente que 
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encaminha discussão e faz com que haja essa análise de mudanças e 

permanências, e que se abra o leque de possibilidades colocadas frente a tais 

questionamentos. A história como ciência, no sentido de ciência escolar, é 

controversa à ciência acadêmica: ela necessita da interdisciplinaridade. Não se 

trata de simplificar a análise histórica, senão torná-la complexa e não existente 

por si só. Enriquecer sua metodologia e, através do papel literário, agregar o valor 

da literatura como fonte (RAMOS, 2003).  
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3 HISTÓRIA E LITERATURA 
 
 

O que liga a história e a literatura é a narrativa. Cada uma com seu 

determinado limite faz, através da linguagem, o discurso sobre si e sobre a 

sociedade que está incluída. Assim, de forma indissociável, podemos relacionar a 

narrativa como contribuinte para a formação dos estudos que proporcionam o 

conhecimento histórico por meio da literatura. Entretanto, para que se entenda 

como história, basta apenas ter sido escrita antes (WHITE, 1991). 

As mudanças e o reconhecimento do papel ativo da linguagem e das 

estruturas narrativas contribuem para o manuseio das construções históricas. A 

narrativa e a literatura entram nesse aspecto como uma nova abertura para a 

erudição, baseados nos conceitos sobre a Nova Velha História (STONE, 1999). É 

um retorno da narrativa que vem permear o discurso histórico.  

Por outro ângulo, há a problemática da literatura, visto que essa se utiliza 

das figuras de linguagem, como metáforas, para traçar seu discurso. O que leva 

ao questionamento da sua utilização frente ao saber histórico, já que também é 

colocada em voga a sua cientificidade. É uma discussão de maior dimensão do 

que aquela delimitada pela disciplina, pois vislumbra e evidência a possibilidade 

da falência do modelo ocidental de razão (COSTA LIMA, 1989). 

O lugar do historiador na produção da sua escrita é colocado em cheque. 

Seu posicionamento deve contemplar muito mais que a técnica. O saber histórico 

se encontra entre a poesia e a episteme, entre a retórica e a ciência. Embora a 

negativa do diálogo entre a narrativa ficcional e a história seja negada (WHITE, 

1991), o desvio dessa dicotomia é também existente nos discursos 

historiográficos. É, segundo LaCapra (1983 apud PINTO, VALINHAS, 2010), a 

concepção de que a narrativa não é uma simples técnica incapaz de interferir no 

sentido. Para o autor, as ficções são verbais e seus conteúdos, ficcionais ou não, 

têm por objetivo trazer familiaridade. A narrativa traz a luz, a partir de si mesma, à 

estrutura do enredo, o fundamental de algum discurso exterior que lhe antecede 

de maneira ideal.  

O que se vincula aqui aos questionamentos desse trabalho é a 

necessidade da articulação do historiador entre os documentos que lhe são 

oferecidos. A interação entre a historiografia e a teoria literária existe e dependem 

entre si, partindo do pressuposto de que seu discurso é feito a partir da narrativa. 
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Porém, cabe ao historiador trabalhar com essa dimensão dialógica entre o 

passado e o presente. As noções de tempo afetam não só as questões humanas, 

mas também o ofício de historiador, diretamente. É o historiador quem 

proporciona o contexto no processo textual. A textualidade não se limita a 

semântica, mas, do mesmo modo, a todas as estruturas referenciais que a 

cercam: texto e contexto, que são suplementares e indissociáveis entre si.  

O processo de interpretação do texto leva em consideração pontos que são 

elencados no contexto da sua produção. Desde a interação do autor, até sua vida 

e campo de escrita, e sociedade que está inserido participam da sua escrita. Essa 

influência é relacionada a nos levar a pensar o valor e a função do documento. 

Sendo esse documento não inócuo, senão um resultado da montagem, da 

história, da época e sociedade. Manipulado, ainda que em silêncio (LE GOFF, 

2005). Trazer à tona, então, essa perspectiva, ao se analisar um documento, 

fonte ou evidência histórica, é considerar iluminar as condições de sua produção; 

além de mostrar que esse é um elemento de poder, entendê-lo como tal. É tratar 

as fontes com um exame crítico, localizando-as no tempo e espaço. Não é extrair 

uma mentira da verdade, mas entender, por assim dizer, o motivo daquela 

afirmação constar ali, sua contribuição para a escrita daquele documento. 

É nesse sentido que temos a presença das ficções como fonte do saber 

histórico. Muito mais que algo que trabalha somente com a imaginação e a 

fantasia, de uma forma não real, a sua produção contribui para o saber histórico. 

Baseado em worklike2, traz o informativo com interpretação e imaginação. Mesmo 

o que há no documento e o que poderia ter havido, não podendo ocasionar a 

separação do contexto da sua análise. Logo, a interpretação se faz constituinte 

ativa da historicidade e transforma a história no lugar de construção e de sentido 

da experiência humana, podendo reorganizar e mobilizar as noções da própria 

historicidade. 

A utilização da literatura como fonte e do saber histórico nos remete a 

perspectiva da sua escrita. Segundo Piglia (2006), a função do escritor é escrever 

sem saber se, ou como, seu livro será lido. Não cabe a este dialogar com o leitor 

para o qual escreveu. Porém, vale lembrar que a ideia é de que a realidade da 

                                                           
2 A ideia de worklike baseia-se no conceito de que o texto ficcional, muito mais do que simples 
entretenimento pode proporcionar conhecimento. Nesse caso, é o conhecimento histórico sendo 
apresentado através da literatura, de forma que concilia a fantasia e a informação (LACAPRA, 
1983 apud PINTO, VALINHAS, 2010). 
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escrita encara a realidade discursiva, de torná-la realidade. Uma repressão ou 

representação do real, na qual circulam as vozes que não são sociais. A ficção 

está sujeita à realidade e a realidade à ficção e o que as fazem conversar é a 

narrativa, na qual tudo se pode ficcionar – dar caráter de ficção. Trabalha-se com 

crença, ideologia, modelos de realidade, que também se condicionam como 

verdadeiros.  

Logo, a literatura se faz, e se instala, um campo de luta, de política. É um 

laboratório do possível que se faz através de artistas, que por sua vez traduzem o 

que leem. Tanto a literatura quanto o cinema são formas de ver a realidade e 

produzem seus expectadores a partir do momento que são feitos. Ou seja, a 

literatura produz leitores e os grandes textos produzem as formas de ler. Não se 

trata de um público homogêneo, mas de um público que se enquadra na 

modernização e na heterogeneidade da sociedade e, consequentemente, na 

diversidade mercadológica que a literatura e o cinema representam. A fantasia é 

uma “ilha deserta”, em que a forma utilitária de se fazer a literatura é um serviço a 

alguém ou a algo (PIGLIA, 2006).  

Segundo Piglia (2006), o historiador nada mais é que um novelista, que 

trabalha com o murmúrio da história – trabalha-se com histórias privadas, com 

partes de vitórias, testamentos, cartas crimes, cartas secretas. A história é 

sempre apaixonante para o escritor, não só por sua forma, mas também por suas 

interpretações, suas formas de narrativa. A multiplicidade das possibilidades 

tange a história a um lugar de transformações, de rastros do futuro que se 

encontram no passado. A política também faz parte da ficção, tratando ou não 

como real, são mini modelos de sociedade numa forma privada de utopia.  

Nesse aspecto, podemos incluir a literatura como uma fonte para o ensino 

de história, partindo da premissa de que as experiências são sempre sociais. 

Assim, elencado com a perspectiva da cognição histórica, a literatura partiria da 

ideia de experiência individual para a forma de aprendizado. Tudo pode se 

converter em narrativa: amor, ideal, circulação de dinheiro, discurso de ódio. 

Bastaria saber como canalizar tais aspectos, de como narrar e como transmitir. O 

professor mediador seria, então, o caminho ou instrumento utilizado entre a 

experiência pessoal e a sistematização do conhecimento, de forma que possibilite 

a sistematização, transformando e orientando o vínculo entre a literatura e a 

história, entre o passado e o presente.  
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É uma contribuição importante para a produção do conhecimento, 

concebida como um corpo circunscrito nos textos, na qual se apresenta a 

imaginação e pertencente a um contexto social (língua, nação e tempo). As obras 

consideradas da literatura mundial, além de expressarem um poder emocional 

com grande potência, são portadoras de uma beleza que lhes é particular. 

Considerada como prática social, institucionalizada e historicamente viável, é no 

século XX que a academia desenvolve um papel vital ao mundo artístico. E, 

desde a escola de Annales, as possibilidades de um diálogo amplo com as outras 

disciplinas das humanidades se fez crescente. 

A transformação da escrita da história apresentou transformações 

importantes para os novos padrões institucionais e intelectuais, abrangendo 

novos níveis de especialização. É indispensável considerar o uso dos métodos da 

crítica literária na análise dos discursos historiográficos. Haiden White (2011) 

explica os códigos literários da historiografia clássica e monta modalidades que 

envolvem enredo, argumento, ideologia e tropos. Dessa forma, apresentaria uma 

estrutura para a narrativa que é utilizada no conhecimento histórico. Entretanto, 

vale lembrar que a escola não é mais a única transmissora de conhecimento, 

logo, a respeito da complexidade da literatura e a necessidade de uma vinculação 

com a contribuição no aspecto teórico, há a necessidade do debate entre 

educadores para que os elementos do cotidiano sejam inclusos nos aspectos do 

ensino-aprendizagem, na produção do conhecimento. 

É importante ressaltar a relação da mídia com a literatura. De uma maneira 

geral, tem expressão de forma significativa com as adaptações para minisséries e 

filmes. A relação com a literatura é de extrema proximidade e os elementos 

textuais e ficcionais podem ser trabalhados. Roteiros são adaptados, servindo de 

inspiração a diretores, trazendo um diálogo transtextual entre cinema e a 

literatura, com base na intertextualidade. O que, por sua vez, é diferente na 

literatura por si só, já que as técnicas de linguagem são representadas por 

elementos que distinguem, porém, é a narrativa que tem maior peso.  

 
A literatura é a justa articulação entre verdades e mentiras, 
realidade e ficção, sonhos e frustrações a partir do ponto de vista 
de um criador, o escritor, que tem por aliado um receptor, o leitor. 
O autor influenciado pelo meio social em que atua e se utilizando 
de uma linguagem própria (...) registra a sua leitura de mundo que 
questiona, contesta, reorganiza e recria e reinventa a realidade 
(SOARES; NASCIMENTO, 2009 apud NASCIMENTO 2015, p. 31)  
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A aproximação da literatura e da história permite que se elabore e haja a 

utilização da literatura em função da história. É na literatura que se procura a 

fuga, a fantasia, a arte (CANDIDO, 1972). Sendo assim, a necessidade de 

fantasiar que o homem encontra seria natural, visto que ficcionar depende do 

imaginário. É impossível transformar o real sem ter acontecido na imaginação. A 

literatura é uma forma de poder transformar o imaginário em real. A necessidade 

de fantasiar é o instrumento transformador para que seja possível materializar o 

que se pensa. 

 

3.1 NARRATIVAS FICCIONAIS 

 

Seguindo a ideia de Hilary Cooper (2012) de que as narrativas ficcionais 

são reconstruções, podemos discutir como o texto literário auxilia na 

aprendizagem histórica, podendo ser compreendidos como fontes históricas se 

estudados de modo que possam proporcionar a formação de uma consciência 

histórica. A literatura é um objeto que pode colaborar na formação de um sujeito 

crítico, que pode argumentar a partir das informações que lhe são oferecidas. É 

valido lembrar nessa discussão que o autor também é um sujeito no discurso do 

texto, fornecendo as informações ou as suprimindo, de acordo como contexto que 

produz sua obra. 

Se para Rüsen (2001) a função da história seria a orientação do homem no 

tempo, orientar o sentido poderia ser feito através da narrativa histórica. Para 

isso, as fontes históricas serviriam como caminho para entender a história. É a 

partir das fontes que faremos os questionamentos e produziremos as narrativas. 

As fontes servem para discutir os caminhos de entendimento da história pelos 

produtores desses documentos e de como nós, no presente, estamos dispostos 

frente a eles. É desses questionamentos que surgirão narrativas, múltiplas, que 

darão parâmetro ao professor. 

Cooper (2012) entende que as fontes são quaisquer traços deixados pelo 

homem e podem estar presentes em livros, documentos, na arte, na fotografia, 

nos filmes, nos museus, em histórias contadas de pais para filhos. São uma 

imensidão de discursos, se levarmos em consideração que tudo que é produzido 

pelo homem pode ser considerado fonte. Não são criadas com tais objetivos, mas 
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sim para retratar e dar sentido ao presente em que estão inseridos. Então, para 

compreender o passado através destas, é necessário ter em mente o contexto em 

que estão inseridas. É nesse sentido que, para a educação histórica, devemos 

pensar que ela não vem completa, mas repleta de lacunas, que devem ser 

preenchidas mediante as perguntas que se emprega às fontes. 

O compromisso com a literatura, por sua vez, não está em fazer apenas 

relatos reais. Ela se utiliza na ficção, do imaginário. A literatura é uma arte que 

reflete o social que a envolve. Logo, ela é uma forma de representação, na qual 

se pode olhar de uma forma diferente para o passado:  

 

[...] a literatura é uma forma de conhecimento da realidade. Com 
efeito, ela nos leva a aprender as relações sociais, os modos de 
sentir e de agir numa determinada época, numa dada formação 
social e, mais que isso, não nos fala apenas do que existe, mas 
também do que poderia existir (FIORIN, 2007, p. 106). 

 

É através da ficção que a literatura remonta o passado. É através da 

narrativa que nos retrata a realidade em que está inserida, ou que tenta retratar, 

de acordo com o pensamento da época que é produzida. Ela nos mostra que o 

contexto em que nós vivemos não são naturais, são construções sociais, de 

acordo com a época e lugar social que nos encontramos (FIORIN, 2007). É por 

meio da narrativa da literatura que nós podemos entender que há pluralidade de 

discursos, pois não há uma única história e sim vários narradores que escrevem 

acerca da história, que vê e interpreta o mundo e os acontecimentos e, então, de 

um modo singular, retrata-os. 

Há, assim, uma união entre a literatura e a história. Não apenas pelo elo 

principal que as une - a narrativa, senão, também, pela função de servir à 

humanidade. Ambas pretendem oferecer subsídios, conhecimentos, pensamentos 

para que se tornem objetos da ampliação do conhecimento humano. Sendo 

assim, a literatura pode ser de importante função para o ensino de história, 

justamente pela pluralidade de narrativas que se encontram nela, dependendo da 

interpretação do leitor. Textos literários podem ser utilizados de modo que podem 

proporcionar a formação da consciência histórica, auxiliando na formação de um 

sujeito capaz de criticar e argumentar. 
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3.2 CONSCIÊNCIA HISTÓRICA 
 

A fim de manter as relações sociais que as cercam, mas também de 

romper paradigmas, a escola tem por princípio básico a formação de cidadãos e a 

multiplicidade que a cerca. Assim, faz-se necessária uma formação de uma 

prática pedagógica que contemple a diversidade cultural. É dessa forma que o 

professor de história se faz presente, na possibilidade de construir situações de 

superação que aborde, através das práticas pedagógicas, que todos podem ser 

transmissores do conhecimento. Deste modo, uma nova prática docente é 

necessária para que tal fato aconteça. Uma troca de informações, entendendo 

que não apenas o professor é o mantenedor do conhecimento, mas, também, que 

os educandos podem trazer informações de contribuição para o aprendizado. 

Nesse novo contexto empregado, a produção do conhecimento histórico 

nas aulas possibilita a consciência e uma trajetória para o ensino de história que 

rompe com a simples e monótona repetição de datas e fatos, da história 

memorizada, em prol da autonomia do processo do aprendizado. Essa nova 

vertente entende que o conhecimento é pautado na racionalidade e na 

possibilidade de transformação da realidade. A história de memorização não 

oferece a tomada da liberdade, nem da consciência. 

Nesse ponto, para Rüsen a história da memorização faria com que fosse 

limitado o conhecimento e transformaria os historiadores em meros repassadores 

de conteúdo. A crítica que o pesquisador alemão faz a uma didática da história 

que não discute e não confronta os sujeitos do aprendizado (professores e 

educandos) é também a crítica de Paulo Freire (2000). Tanto para Freire quanto 

para Rüsen, a percepção de que o conhecimento deve ser produzido aponta que 

a visão da “história ensinada” é um limitador das possibilidades do ensino. 

Rüsen propõe uma discussão ampla de como se pensar história, suas 

origens e construção da história humana, transferindo-a para a vida prática. Para 

Freire, ensinar é ir além do conteúdo, ligado intimamente à produção das 

condições pertinentes de um aprender crítico. Depende que o professor seja um 

educador crítico, questionador, instigador, que produza o ato de aprender e 

ensinar, e ensinar a aprender, enquanto professor da história. Assim, o professor 

historiador não deve apenas pensar somente no passado pelo passado, mas sim 
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numa consciência histórica que ofereça estruturas aos educandos para que 

pensem no presente e antevejam o futuro.  

A produção do conhecimento histórico em sala de aula é dependente da 

função do docente de ensinar a pensar e a pensar historicamente. Para isso, é 

preciso que o professor rompa com a visão de transmissor de conhecimento e 

entenda-se como um desafiador para que esse conhecimento seja produzido. É 

preciso entender, também, que, embora seja mencionado como lugar que 

concentra o conhecimento formal, a escola não é o único lugar da produção do 

conhecimento. Há uma relação existente entre a interpretação do mundo e a 

produção do conhecimento. 

Assim, a interação com o cotidiano mediante a uma projeção de tempo é 

adquirida na experiência. É uma tentativa de construir sentido à vida pela 

interpretação da experiência do tempo (RÜSEN, 2001). Para Paulo Freire (2000), 

os homens e mulheres são seres que caminham olhando para frente, colocando-

se em movimento, no qual olhar para o passado não é nostalgia, mas um olhar 

para conhecer melhor o que está se construindo. Estabelecer uma consciência 

histórica, seria, então, romper com a visão intelectual que se aprisionaria pela 

mecânica de pensar o passado por ele mesmo, sem conseguir relacionar o que 

aconteceu com o presente.  

A narração histórica, para Rüsen (2001), é mais do que uma mera forma da 

historiografia. Acredita que os pensadores contemporâneos desse tema 

percebem como um procedimento mental que faz do passado algo com sentido 

para a orientação da vida prática. Dessa forma, o educador também deve fazê-lo; 

deve perceber a história como um processo de capacidades da consciência 

histórica. Uma das condições para se pensar estando abertos para compreender 

as diferentes formas e pontos de vistas que nos cercam. O diálogo deve ser feito 

através desse processo de múltiplas perspectivas – que proporciona a identidade 

histórica através do processo da mudança. 

 

3.3 HISTÓRIA E FICÇÃO: REFLEXÕES SOBRE NARRATIVA  
 
 

Tanto a história quanto a ficção são formas de narrativas que mudam a 

percepção daqueles que as leem. Potencialmente política e histórica, a ficção, por 

sua vez, opera no campo da arte e constrói rearranjos materiais que, geralmente, 
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modificam a capacidade do mundo daqueles que leem (RANCIÈRE, 2009). 

Muitas vezes são vistas como reflexo real, uma dimensão a parte do mundo da 

vida. Porém, entre o ficcional e o real, a discussão tomou conta dos âmbitos 

disciplinares e consequentemente do âmbito escolar – que ainda reflete a 

academia. 

A ficção proporciona uma experiência nos processos de produção de 

subjetividade, sendo compreendida como forma de interpretação do mundo que é 

capaz de interferir nas percepções já estabelecidas. O real precisa, segundo 

Rancière (2009), ser ficcionado para ser pensado. Diferente da ideia de que tudo 

é narrativa – no sentido de que tudo é uma construção. Trata-se de constatar que 

a ficção define modelos de conexão entre o real e a representação. O modelo de 

fabricação de histórias está ligado a ideia de um destino em comum, através de 

uma interpenetração entre razão dos fatos e a razão das histórias. Seria esse o 

fazer história, traduzido através da capacidade de agir como agente histórico.  

A interdependência entre ficção e verdade, segundo Rancière (2009), parte 

do apontamento que há uma distinção necessária entre ficção e falsidade. A 

ficção é um atributo estético, devendo ser desvinculada da falsidade – vocábulo 

que remete às questões éticas e lógicas (KAMINSKI, 2012). Assim, a narrativa 

histórica é quem deveria ser coerente. A relação entre história e ficção foi 

pensada diversas vezes por teóricos ao longo do tempo – sempre recalcitrando 

no conceito de verdade. Entendo a literatura ficcional como arte, podemos 

compreender que as questões que perpassam e fundamentam essa discussão 

entendem a potência política dessa discussão com o objetivo de repensar que 

ambas constroem ficções para oferecer rearranjos materiais dos signos e a 

relação entre si (RANCIÈRE, 2009).  

Muito além da necessidade de distinguir o real do ficcional, a importância 

gira em torno de observar os impactos que estes causam no meio social que são 

elaborados. Como dialogam e interferem em seu tempo, transformam saberes e 

interpretações que os permeiam. O caráter multidisciplinar insere a ficção no rol 

de interesses da pesquisa histórica. Isso, consequentemente, não pode ser 

ignorado nos conhecimentos escolares, visto que, como agentes da sociedade, as 

ficções também abordam os jovens. O que nos leva a pensar na ficção como uma 

fonte histórica, que possui uma cultura específica a ser trabalhada.  
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A ficção possui um quadro comunicativo singular, que merece 

reconhecimento. Não se manifesta de um modo totalmente distinto, porém, possui 

seus códigos, tradições, instituições e gêneros. Deve-se, ainda, condicionar o 

ambiente cultural e histórico da sua produção. 

 

Os enunciados políticos ou literários fazem efeito no real. Definem 
modelos de palavra ou ação, mas também, de regimes de intensidade 
sensível. Traçam mapas do visível, trajetórias entre o visível e o dizível, 
relações entre modos do ser, modos do fazer e modos do dizer. 
(RANCIÈRE, 2009, p. 59).  

 

Longe de tentar estabelecer limites rígidos entre a história e a ficção, o 

objetivo é refletir sobre a literatura ficcional na pesquisa histórica, com destaque 

para os conhecimentos escolares históricos. Justificamos tal medida através de 

conceitos dos efeitos que a literatura ficcional pode proporcionar nas experiências 

dos estudantes, de modo que haja uma metodologia específica para que se faça 

tal trabalho – dependendo também de uma atenção à linguagem empregada e 

que viabiliza a comunicação com o leitor.  

É preciso pensar na estética, no campo de percepção e sensibilidade que a 

ficção oferece a construção do pensamento histórico. É valido, ainda, pensar e 

elencar a maneira pelas quais os indivíduos constroem o mundo. Rancière (2009) 

destaca que a ficção tem a potência de produzir perspectivas acerca do mundo. 

Ela depende também da imaginação histórica, construída através dos 

conhecimentos históricos.  

 
A soberania estética da literatura não é, portanto, o reino da ficção. É, ao 
contrário, um regime de indistinção tendencial entre ração das 
ordenações da descrição e interpretação dos fenômenos do mundo 
histórico e social (RANCIÈRE, 2009, p. 55). 

 

3.4 IMAGINAÇÃO HISTÓRICA: APONTAMENTOS DAS PESQUISAS 

 

A tarefa da imaginação histórica é tornar o passado um objeto acessível. 

Através de um processo construtivo, o historiador, por meio do que extrai das 

fontes, vai construindo a sua narrativa. E é através da imaginação histórica que 

legitima as subjetividades, que constrói seus personagens e enredo, procurando 

apoiar-se na veracidade da situação entre tempo e espaço (COLLINGWOOD, 

1981). 
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É nesse processo imaginativo que se constrói uma relação entre a fonte e 

o historiador/estudante por meio da narrativa histórica. Através de uma 

criatividade vigiada, o estudante pode construir narrativas, utilizando a imaginação 

histórica, para preencher as lacunas faltantes no processo do desenvolvimento do 

conhecimento histórico. Tal exercício pode acontecer através do desenvolvimento 

da sua consciência histórica, tendo em vista que as adivinhações e hipóteses 

estão relacionadas ao documento que se está analisando. As pistas oferecidas 

pelas fontes sugerem situações que são exploradas através da imaginação 

histórica. Elas levam a pensar sobre o passado sob a interferência das fontes. 

Marlene Rosa Cainelli3 nos serve de referência para o trabalho de 

imaginação histórica com crianças. Desenvolve um projeto com crianças das 

séries iniciais4 e a educação históricas. Defende a ideia de que a aprendizagem 

histórica não é colocada em oposição aos conteúdos históricos baseados em 

eventos, mas articula a narrativa histórica afim de uma compreensão da relação 

que os sujeitos têm com conceitos, ideias e conteúdos, através da epistemologia 

da história.  

Seu projeto, iniciado em 2005, busca perceber como crianças elaboram 

suposições sobre a história ou a imaginação histórica. Utiliza como referencial os 

teóricos Hilary Cooper, Gago, Barca, Ashby e Lee, que defendem a ideia de que é 

possível um aprendizado dos conhecimentos históricos, desde que tenham 

significados para si. Defendem também que o conhecimento histórico não se faz 

de uma forma constante, mas apresenta oscilação, sendo mais simples em 

alguns pontos e mais elaborados em outros (CAINELLI, 2006).  

Problematizou o trabalho com as diferenças entre sentido do passado, e as 

noções da situação do homem no tempo e espaço. Tentando mostrar as 

diferenças entre o passado público e particular, pode evidenciar que o 

conhecimento histórico começa a ser melhor entendido após uma compreensão 

de que a disciplina da história não se refere ao passado em si, mas sim com uma 

lapidação produzida por historiadores. O Projeto Educação Histórica5 trabalhou 

                                                           
3 Doutora em História Social, Professora de Metodologia e Prática de Ensino e do Mestrado em 
Educação. Universidade Estadual de Londrina. Líder do Grupo de Pesquisa História e Ensino. 
4 Crianças do terceiro ano do Ensino Fundamental. 
5 O projeto foi desenvolvido no Centro Educacional da Criança e do Adolescente, com um total de 
14 alunos. A escola não faz uso de material didático, o que, segundo Cainelli, foi desconsiderado 
dos resultados gerais da sua pesquisa, pois na sua visão não influenciaria sobre o trabalho 
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com crianças de sete a dez anos. Explorando inicialmente os conhecimentos 

tácitos substantivos que as crianças possuíam sobre o conceito de História, 

através das suas histórias particulares. Constata uma certa dificuldade de 

aprendizagens devido às questões e conceitos de tempo e espaço e também o 

entendimento da imaginação. Justifica tais dificuldades através do que, segundo 

Cooper: 

 

Ao aprender a interpretar a evidência, as crianças aprendem a fazer uma 
série de sugestões válidas acerca de como as coisas foram feitas ou 
utilizadas e, assim, concluir o que significavam para pessoas as pessoas 
que fizeram e usaram estes objetos (COOPER, 2004, p. 59) 

 

A temática de Cainelli é a fundação da cidade de Londrina e a presença 

indígena antes da chegada dos colonizadores, avançando até o século XX. Os 

alunos são questionados a pensar o cotidiano, a presença indígena na atualidade, 

trazendo o conhecimento que possuem fora do ambiente escolar. Estimulados 

trazerem argumentos, trabalhando também a alteridade. Trabalhou também a 

presença dos portugueses e a opinião das crianças, levantando questões 

provocativas que visam a ideia de continuidade. Procurou apontar proximidades e 

divergências, entre as duas sociedades. Partindo dos conhecimentos do senso 

comum, procurou identificar a capacidade de construir narrativas lógicas e sua 

capacidade de estabelecer suposições válidas sobre a história – comprovando o 

que Cooper (2006) alega ser uma capacidade infantil de estabelecer um senso 

através de seu desenvolvimento pessoal e social, a partir do senso de 

pertencimento.  

Cainelli também trabalha aspectos materiais, levando as crianças ao 

Centro de Documentação e Pesquisa Histórica. Visava trabalhar a concepção do 

conhecimento histórico, explorando as diferenças entre passado e história. 

Trabalhou a ideia de como o documento histórico se transforma em fontes 

históricas para o historiador. Ao utilizar jornais, busca mostrar as mudanças 

através do tempo, a tecnologia. O que a autora apresenta como dificuldade de 

entendimento das crianças. São levantadas também as questões da veracidade 

dos jornais, como fontes, e o trabalho do historiador em questionar para obter 

                                                                                                                                                                                

desenvolvido. Foi também salientado pela autora a inaptidão em trabalhar com crianças não 
alfabetizadas, o que direcionou seu projeto para a faixa etária pós alfabetização.  



37 

 

respostas. Aponta que as fontes não dizem tudo sobre o passado, sendo 

necessário levantar hipóteses sobre os acontecimentos, com base na imaginação.  

O trabalho desenvolvido por Cainelli pode nos mostrar como a imaginação 

histórica é um artifício necessário e trabalhável com os estudantes. Embora 

trabalhe com as séries iniciais e o objetivo desse trabalho vise alunos que sejam 

capacitados numa compreensão de interpretações mais complexas de texto – 

mais letrados, conseguimos notar que o desenvolvimento da imaginação histórica 

é parte da consciência histórica.  

Assim, podemos citar o trabalho de Andréa F. Delgado6 e Ilse L.B.C. de 

Oliveira 7 que, dentre várias outras propostas, destacamos o trabalho sobre o 

imaginário histórico8, a fim de investigar as marcas de subjetividade, através da 

interdisciplinaridade de alunos do sétimo ano do Ensino Fundamental9. Através de 

diários, nos pressupostos da História Cultural e da imaginação histórica, foram 

analisados os aspectos dos conceitos históricos, linguísticos e literários dos 

alunos.  

As autoras buscam uma reflexão da produção escrita dos alunos, partindo 

da interdisciplinaridade como princípio da diversidade e da criatividade 

(DELGADO; OLIVEIRA, 2008). Entendem que as disciplinas podem trabalhar em 

conjunto, de forma que a produção narrativa podem conversar entre si. A temática 

escolhida foi “As Grandes Navegações”, através de uma atividade que propunha 

a produção de um “Diário de Bordo das Caravelas”. A atividade, que buscava 

desenvolver a imaginação histórica, fez com que os jovens estudantes 

trabalhassem os aspectos do cotidiano para que fossem produzidas suas 

narrativas. Através dos relatos das supostas práticas cotidianas dos navegantes, 

puderam ser trabalhados conceitos de teóricos da historiografia como Le Goff 

(1989), Certeau (1994), Foucault (2004) e Bakhtin (1997).  

A atividade procurou estimular a criatividade vigiada, baseada nos 

conhecimentos históricos que os alunos possuíam ou desenvolveram durante o 

                                                           
6 Professora de Língua Portuguesa do Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação 
(CEPAE/UFG). Doutoranda em Estudos Linguísticos pela UFG. 
7 Professora do Departamento de Metodologia do Ensino do Centro de Ciências de Educação da 
Universidade Federal de Santa Cataria. Doutora em História Cultural pela Unicamp. 
8 As autoras também desenvolvem o trabalho da imaginação histórica e as questões de patrimônio 
material e imaterial.  
9 A pesquisa aconteceu no Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação da Universidade 
Federal de Goiás. Passando por modificações, o projeto realizou-se quatro vezes, nos anos de 
2002, 2003, 2005 e 2007.  
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projeto. As narrativas deveriam obedecer as características da imaginação 

histórica: ficção e subjetividade na escrita escolar, gênero narrativo que se 

diferencia das demais narrativas por suas marcas exclusivas de situação no 

tempo e no espaço (DELGADO; OLIVEIRA, 2008).  

 Tinha como intuito problematizar a instauração da subjetividade 

determinada pelo estilo ficcional da narrativa, porém, para que isso se 

enquadrasse nos conceitos da narrativa histórica, foram apontadas as diferenças 

e aproximações da narrativa do romance histórico. Ou seja, trabalhou-se 

narrativa, narrador, personagens, enredo, tempo e espaço, coerentes e 

pertinentes aos conhecimentos históricos. Houve uma preparação para que 

pudessem identificar uma diferença temporal, entre hábitos e costumes, 

motivações, valores. Foram trabalhados com os estudantes, durante dois meses, 

simultaneamente as “Grandes Navegações” e o gênero diário. Durante esse 

trabalho fora utilizado o livro didático de História Cotidiano e mentalidades 

(DREGUER; TOLEDO, 2000), complementado com uma variedade de materiais 

sobre a temática. Entre eles, constavam documentos escritos e iconográficos. 

Fora trabalhado, também, conceitos de mentalidade da época - o Renascimento, 

situando os alunos no tempo e espaço. O conteúdo histórico é explorado de forma 

comunicativa com o conteúdo de língua portuguesa10. Discute-se os Estados 

português e espanhol, o processo de expansão marítima e comercial durante o 

século XV. Foca-se nas viagens de Colombo e Cabral, destacando o cotidiano e 

hierarquia das caravelas – através de seus tripulantes, hábitos e práticas, 

espaços, suprimentos e as relações existentes: disciplina rigorosa, trabalho 

pesado, práticas religiosas, lazer, condições de higiene e alimentação, 

vestimenta, imaginário, perigos da navegação. É introduzido a leitura do conto 

Manuscrito encontrado numa garrafa11, de Edgar Allan Poe, e a leitura de diários 

de navegação de Cristóvão Colombo. Procura-se elencar principalmente a 

diferença de presente e passado.  

O trabalho desenvolvido chegou a conclusões, após a análise da produção 

dos diários dos alunos, que podem ser considerados. Assim como Cainelli, as 
                                                           
10 No artigo produzido pelas autoras é explorado de que forma os conteúdos de língua portuguesa, 
suprimidos aqui, para evidenciar os aspectos históricos. Embora sejam de uma grande 
colaboração, em virtude da narrativa, pretende-se ater as questões do imaginário histórico, 
pertinentes a discussão que se faz.  
11 Nesse conto, publicado pela primeira vez em 1833, um narrador anônimo conta a terrível 
experiência de ser apanhado por uma grande tempestade a bordo de um navio.  
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pesquisadoras apontam uma oscilação na compreensão dos conteúdos 

trabalhados. Alguns aspectos não são desprendidos da atualidade e as mesmas 

atribuem tal acontecimento a complexidade da atividade – como já esperado. 

Outro aspecto também destacado pelas mesmas é que a imaginação histórica é 

influenciada pelo gênero dos alunos. Os diários escritos por estudantes meninas 

são evidentemente diferenciados na sua narrativa. Uma das justificativas para tal 

fato é que, durante os períodos de navegação, mulheres não eram aceitas nas 

caravelas e, para que se pudesse produzir a narrativa, houve uma adaptação do 

contexto histórico para que se pudesse fazer a inserção da mulher. 

Muitos desenvolveram a habilidade da imaginação histórica através da 

construção da personagem, a qual Delgado e Oliveira consideraram um trabalho 

sofisticado de narrativa. Em contrapartida, houve alunos que comprometeram o 

caráter histórico, não alcançando uma verossimilhança com romances proibidos. 

Porém, em linhas gerais, os alunos debruçaram-se no conhecimento histórico 

adquirido para que fosse viável a construção das narrativas históricas, 

trabalhando com a imaginação histórica, para as lacunas que faltaram. 

Consideram, também, que o trabalho com as fontes – documentos escritos e 

iconográficos – fora de extrema importância para o desenvolvimento do trabalho. 

Ambos trabalhos podem nos proporcionar o entendimento da imaginação 

histórica, através dos aspectos discutidos por Cooper (2004) e a capacidade dos 

estudantes em preencher as lacunas através da imaginação histórica. A 

subjetividade entendida nos trabalhos nos leva a trabalhar com as hipóteses que 

as fontes proporcionam. O trabalho do professor, nesse caso, é de mediador ao 

acesso e construção dessa imaginação histórica. De uma forma que a 

metodologia se faça através do conhecimento cognitivo e a exploração dos 

conceitos históricos. Pode-se, dessa forma, entender que através da imaginação 

histórica é possível desenvolver um trabalho na literatura ficcional.  

O estudo do pensar histórico, em jovens estudantes, baseia-se em 

compreender as formas de como seu pensamento se elabora. As pesquisas 

citadas puderam proporcionar essa reflexão. As relações sociais – família, meio 

social, mídia – são fortes influentes na construção dos conhecimentos, 

destacando os conhecimentos do ensino de história. As narrativas, em ambos os 

casos, podem elencar uma ficcionalidade, porém, ao mesmo tempo, baseiam-se 

em conceitos históricos e eventos sequenciais. Em diferentes perspectivas, 
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devido à faixa etária abordada de ambos os estudos. Podemos, ainda, 

compreender que, quanto maiores as crianças, maiores serão os campos que 

podem ser abordados. Tal fato se dá pelo entendimento das experiências vividas, 

que influenciam diretamente na formação do conhecimento. Os sujeitos da 

pesquisa de Cainelli puderam traçar os primeiros passos do pensamento 

histórico. Os adolescentes de Delgado e Oliveira já conseguem desenvolver um 

trabalho mais elaborado, através da interdisciplinaridade. Ambos, segundo sua 

cognição, capazes de desenvolver a consciência histórica.  
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4 O ESTUDO EMPÍRICO: ANÁLISE DO ESTUDO EXPLORATÓRIO 

 

“O cotidiano deve ser utilizado como objeto de estudo escolar pelas 
possibilidades que oferece de visualizar as transformações possíveis 
realizadas por homens comuns, ultrapassando a ideia de que a vida 
cotidiana é permeada de alienação” (BITTENCOURT, 2004, p. 169). 

 

O uso da literatura como fonte do ensino de história parte do pressuposto 

de usar o cotidiano dos alunos para criar o conhecimento histórico. O estudo 

exploratório procurou entender as fontes de informações desses estudantes com 

informações, sua relação com a história e com a literatura. 

Inicialmente, a ideia de investigação através de um estudo exploratório 

aconteceu no decorrer da disciplina de prática em docência, obrigatória do curso 

de História Licenciatura e Bacharelado e que contempla os universitários dos dois 

últimos semestres da graduação. Orientado pelas professoras Dra. Maria 

Auxiliadora Schmidt e Dra. Ana Claudia Urban e fundamentado nos pressupostos 

da Educação Histórica, estrutura-se a partir de um processo que obedece a 

determinados fatores que envolvem os princípios da pesquisa colaborativa 

(IBIAPINA, 2008). 

A pesquisa colaborativa é a articulação a projetos cujo interesse de 

investigação se baseia na compreensão que os docentes constroem, em 

interação com o pesquisador, acerca do contexto real – da sua prática 

profissional. Seu principal interesse parte, considerando a finalidade da função do 

docente, da aprendizagem dos alunos vinculadas a ação do professor. As 

pesquisas que se engajam nesse sentido frequentemente são ligadas aos 

interesses de ensino.  

Indo além do simples aperfeiçoamento para a prática, a pesquisa 

colaborativa exige do pesquisador um enquadramento no meio que quer 

pesquisar. Ele deve fazer com que os conhecimentos, a serem construídos no 

desenvolvimento da sua pesquisa, sejam frutos de um processo de aproximação. 

Seja da teoria e da prática, seja da cultura da pesquisa com a cultura da prática 

docente. Assim, o pesquisador que queira pesquisar um determinado meio social, 

no caso o ambiente escolar, deve criar um contexto que lhe permita interagir com 

os atores do meio e fazê-los discorrer sobre um determinado assunto.  
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Segundo essa corrente de pesquisa, o acesso a comunidade deve ser 

acompanhado de uma determinada função: a de membro participante, sendo, 

assim, um “observador participante”. A prática o obriga a participar da cultura 

escolar e se inserir nela, como formador, como uma necessidade. Porém, 

também deve se manter distante, na medida do observador, para que se possa 

apresentar os resultados da sua pesquisa. O trabalho de campo, em diferentes 

aspectos, inspira e orienta a pesquisa colaborativa. Seus fundamentos bebem na 

tradição da pesquisa sociológica (DESGAGNÉ; FERREIRA; SOUSA, 2007). 

Baseando-se também na busca dos significados produzidos na produção 

do conhecimento e a sua relação entre teoria e prática docente, o estudo 

exploratório aplicado aos alunos visava considerar algumas propostas referentes 

ao “ensinar história”. Entende-se que é preciso oportunizar situações para que os 

jovens estabeleçam relações entre as experiências dos sujeitos no tempo, 

referenciando o passado, o futuro, o presente, as permanências, rupturas e 

continuidades.  

Os professores, por sua vez, são produtores do conhecimento dos saberes 

escolares. Gradativamente, utilizam-se dos saberes cognitivos que rompem com 

o tipo de relação onde somente o conhecimento é produzido exclusivamente na 

academia. Essa perspectiva é desenvolvida pelo grupo do LAPEDUH – 

Laboratório de Pesquisa em Educação Histórica.  

Nessa perspectiva, para a aprendizagem histórica, é necessária uma 

relação com o presente. O passado pode ser encontrado como fragmentos 

deixados, inclusive no próprio pedaço de vida que está no presente (SCHMIDT, 

2005). Aprender e ensinar história se basearia em referência aos fundamentos 

teóricos e metodológicos da Educação Histórica, que embasaram a pesquisa para 

entender o modo como os jovens estudantes dariam sentido a sua experiência no 

tempo, através dos interesses que tais sujeitos apresentam – sobre a história e 

sobre as fontes de conhecimento em geral. 

Considerando que toda criança ou jovem dispõe de uma consciência 

histórica, é fundamental investigar as carências de orientação na sua vida. Após a 

expressão das suas carências e interesses, o professor deve selecionar os 

conceitos substantivos e de segunda ordem a serem trabalhados, através das 

fontes. Responderam ao questionário do estudo exploratório trinta e um jovens 

estudantes do primeiro ano do Ensino Médio, cuja faixa etária é majoritariamente 
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dos quinze anos, embora a participação de alunos considerados “repetentes” 

possa influenciar na dimensão da faixa etária correspondente aos alunos. 

O colégio no qual o estudo exploratório foi realizado fica localizado na 

cidade de Curitiba, no bairro Mercês. Trata-se de um colégio da rede estadual e 

começou a funcionar, ainda como escolinha, no ano de 1969. Trabalha em dois 

turnos e contém três primeiros anos do Ensino Médio, dois segundos e dois 

terceiros anos. Conta também com turmas de sexto ao nono ano do Ensino 

Fundamental, cuja divisão de séries acontece por turnos. Os alunos do sexto ao 

nono ano se concentram nas turmas do diurno e os alunos do oitavo ao nono ano, 

bem como os alunos do Ensino Médio no vespertino. Quase todas as séries 

contam com o ensino de história, com exceção dos segundos anos do Ensino 

Médio, que não têm a disciplina por motivos de grades curriculares. 

O estudo exploratório foi realizado no dia 29/09/2017, durante o período de 

uma aula de 50 minutos. Mediante uma leitura antecipada, os alunos puderam 

responder perguntas que envolveriam múltipla escolha, priorizando o que mais se 

adaptaria as suas respostas abertas, até perguntas discursivas, nas quais 

poderiam deixar suas opiniões abertamente sobre o assunto. 

Inicialmente foram perguntados como os estudantes obtêm informações. 

Entre as opções estavam internet, televisão e jornais ou revistas. 

 
Gráfico 1 – Fonte de Informações 

 
Fonte: A autora (2017). 

 



44 

 

O gráfico acima aponta que cerca de trinta por cento dos alunos obtém 

suas informações majoritariamente através da internet. Tal dado pode ser 

entendido como fenômeno histórico. Com a comercialização do computador 

pessoal, em meados dos anos de 1980 e no início da década de 1990, é um 

marco do advento de uma sociedade de controle após uma longa fase de 

transição. Houve um abandono do papel meramente receptivo ou passivo, em 

que se encontrava o antigo espectador das televisões. Em seu lugar, surgiu um 

usuário mais criativo, capaz de intervir ativamente com os produtos tecnológicos, 

com as redes globais de informação.  

Porém, equívoco seria sugerir que houve uma ruptura completa com o 

modelo receptivo da televisão. Tanto teóricos como Jonathan Crary12 quanto a 

nossa pesquisa podem mostrar que a televisão ainda continuou fazendo seu 

papel de informativo receptivo para com a sociedade. No estudo exploratório em 

questão, ela aparece como segundo lugar nas fontes de obtenção de informação. 

Isso significa, segundo Crary (2014), que os modelos e arranjos antigos persistem 

sob diversas formas de hibridismo, convergência na obtenção das informações e 

conexões com o mundo.  

Outros meios foram questionados: o rádio, que ficou com cerca de quatro 

por cento; e livros e revistas, que apontam cerca de um por cento das respostas. 

Tais fontes de obtenção de informação puderam dar uma perspectiva geral 

mostrar que uma certa dinâmica é necessária para tais jovens. Tanto a internet 

quanto a televisão são produtos de informação que trabalham com imagens e 

uma determinada fluidez na sua forma de comunicação. Isso pode revelar um 

determinado perfil dos jovens em questão. 

O acesso a informação, vindo através das mídias sociais, pode levar ao 

questionamento da veracidade das informações obtidas. Assim, a pergunta que 

seguiu para os alunos é como eles classificavam a confiabilidade das mídias a 

seguir. Entre internet, livros, revistas e jornais, televisão, filmes e documentários, 

os alunos deveriam responder se eles acham muito confiável, confiável, pouco 

confiável ou nada confiável. As respostas levam a percepções curiosas, visto que 

                                                           
12 Jonathan Crary é um ensaísta e crítico de arte norte-americano, atualmente professor da 
Universidade de Columbia. 24/7 é uma obra que transcende diversos campos científicos no 
objetivo de explicar como as novas tecnologias e seus mecanismos de controle interferem 
diretamente na ação humana e em nossa sociabilidade. Além de 24/7, é autor de mais sete obras, 
nas quais teria remetido anteriormente a ideia central da economia da atenção.  
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a principal fonte de informação dos alunos, de acordo com a pergunta anterior do 

estudo exploratório, aponta a internet como principal fonte de informação dos 

jovens estudantes. 

 
Gráfico 2 – Confiabilidade de mídia 

Fonte: A autora (2017). 

 

O gráfico acima aponta que há uma divisão das opiniões sobre o nível de 

confiabilidade das fontes de informação. Ao mesmo tempo que o gráfico número 

1, acerca da fonte de informação dos alunos, mostra que majoritariamente os 

mesmos obtém informação da internet, o gráfico número 2 (acima), mostra que 

nem todos consideram a internet “muito confiável”. Apenas quatro alunos 

consideram que a internet seja a fonte de informação mais confiável possível. 

Entre as outras respostas, podemos notar que há uma divisão quase semelhante 

nas respostas: quinze alunos consideram a internet “confiável” e quatorze alunos 

a consideram “pouco confiável”. Quanto a televisão, segunda fonte de obtenção 

de informações mais respondidas no gráfico número 1, as respostas também são 

semelhantes quanto as obtidas sobre a internet. Apenas dois alunos consideram 

a televisão “muito confiável”, enquanto as respostas de “confiável” e “pouco 

confiável” obtiveram a marca de quatorze alunos cada.  

Em contrapartida, os livros, para os jovens estudantes que participaram 

desse estudo exploratório, apresentam ser a fonte de informação mais confiável. 
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Doze jovens caracterizam livros como “muito confiável” e dezesseis como 

“confiável”. Apenas um estudante aponta considerar os livros como fonte “nada 

confiável”. O mesmo não acontece com filmes: vinte e um estudantes os 

consideram “pouco confiável”. Embora não seja a intenção desse trabalho, essa 

resposta pode incorrer numa metodologia a ser empregada futuramente. Algumas 

das fontes ficcionais de literatura já ganharam adaptação para o cinema. Frente a 

isso, seria necessário uma pesquisa um pouco mais aprofundada no tema, para 

entender como essa relação entre a fonte escrita versus a fonte cinematográfica 

poderia ser trabalhada em conjunto nos casos já existentes.  

Outras perguntas existiram no estudo aplicado aos estudantes. Dentre as 

perguntas estabelecidas, as relações dos jovens com cada uma das fontes de 

informação foram discutidas, com um pouco mais de profundidade, a fim de 

estabelecer uma relação com seus hábitos. Foram questionados quanto a 

frequência do uso da internet, dos sites visitados – em que as mídias sociais têm 

grande destaque. Outro fenômeno que pode ser explicado historicamente e 

socialmente. 

Segundo Crary (2014), a intensidade diária do acesso e as horas de vigília 

dos indivíduos é resultado da enorme desproporção entre os limites humanos, 

temporais e o acesso a informação. O sucesso é medido através da quantidade 

de informação que pode ser extraída, acumulada e utilizada. Sendo assim, a 

intenção é estar conectado o tempo todo, quase de forma ininterrupta com o 

mundo. Há uma dissolução entre a separação do profissional e do pessoal, 

entretenimento e informação. A vida cotidiana estaria projetada na internet, sendo 

impossível um total anonimato, através de uma representação reinventada e 

capaz de predeterminar as nossas escolhas futuras. 

Os estudantes responderam, em grande parte, que possuem seu próprio 

celular ou computador para o acesso a informação. Somente um aluno 

compartilha o computador com outras pessoas. Alegaram, ainda, que estão 

conectados uma parte considerável do tempo. Vinte e um estudantes disseram 

que acessam a internet todos os dias, durante mais de quatro horas diárias. Tais 

informações vão ao encontro da teoria de Crary (2014) no que se refere à 

conectividade dos indivíduos. Outro aspecto que pode ser destacado quanto ao 

uso da internet é a interatividade através de jogos online: onde doze alunos 

responderam passar a maior parte do tempo conectados. 
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Sobre o comportamento dos jovens frente à televisão é valido apontar que 

a maioria dos jovens participantes do estudo exploratório disse gastar seu tempo 

com séries e filmes. Embora no gráfico número 2 aponte que não há determinada 

confiabilidade para essa fonte de informação, há uma demanda de vinte e três 

alunos que consideram a cinematografia como passatempo. Novamente, vê-se 

aqui uma possibilidade de um estudo posterior. A grande contemplação para 

esses jovens, de séries e filmes, pode servir como viés de um trabalho 

metodológico pertinente aos professores do ensino de história – seja ele através 

das ficções ou não. Principalmente se considerarmos o que Giroux (1995) aponta 

sobre o uso das fontes cinematográficas: 

 
Mais do que veículos de entretenimento, fantasia, emoção, eles estão 
vendendo produtos, e ensinando valores, por isso devem ser 
considerados como sérios locais de aprendizagem e, portanto, podem e 
talvez devam ser incorporados no currículo escolar como objetos de 
conhecimento social e análise crítica13 (GIROUX, 1995, p. 74). 

 

Tal qual as produções cinematográficas, a literatura também ocupa seu 

lugar nos locais de aprendizagem e também deve ser incluída no currículo 

escolar. É com essa concepção que os alunos foram questionados sobre seus 

hábitos de leitura: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
13 Giroux trabalha com produções animadas da Disney, em: GIROUX, H. A disneyzação da cultura 
infantil. In: SILVA, T.T, MOREIRA, A.F. (orgs.). Territórios contestados: o currículo e os novos 
mapas políticos e culturais. 4. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 1995, p. 74. 
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Gráfico 3 – Hábitos de leitura 

 
Fonte: A autora (2017). 

 

Embora não apareça com grande destaque, ocupando o segundo lugar no 

ranking dos hábitos de leitura dos alunos, a literatura pode ser considerada ainda 

com destaque. A maioria dos estudantes aponta que “só lê na internet”, tendo 

treze dos jovens participantes do estudo exploratório respondido tal alternativa. 

Podemos aqui destacar inúmeros aspectos que poderiam ser levantados frente à 

leitura dos alunos. Porém, em virtude da inviabilidade de tempo, não foram 

possíveis. É válido questionar os hábitos de leitura dos alunos, partindo de um 

contexto maior, no qual há um incentivo por parte do contexto social que os 

engloba.  

A escola em que o estudo exploratório foi aplicado estava com uma 

campanha por novos hábitos de leitura. Em determinados dias da semana, as 

aulas eram encerradas mais cedo, a nível de conteúdo escolar. O encerramento 

dava-se através de um sinal sonoro e os alunos deveriam dedicar o tempo 

restante para ler. Eram quinze minutos dedicados ao tempo de leitura, de 

qualquer espécie. A aceitação por parte dos alunos, em tese, era perceptível. 

Porém, devido à demanda dos conteúdos a serem cumpridos por determinações 

governamentais, nem sempre era viável a liberação dos quinze minutos por parte 

dos professores – fato observado durante a prática de docência e período de 

interação com o meio de pesquisa para desenvolver o estudo exploratório. 
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Em encontro a essa pouca interação por parte dos alunos com a literatura, 

podemos apontar as respostas obtidas no questionamento quanto a utilização dos 

livros de literatura em sala de aula: 

 

Gráfico 4 – Literatura como fonte histórica 

 
Fonte: A autora (2017). 

 

A postura dos alunos aponta para um pressuposto interesse na utilização 

dos livros de literatura nas salas de aula. Mesmo que apenas dois apontem que 

“achem interessante e concordem em ler”, ou seja, o fariam de livre espontânea 

vontade, somente um estudante aponta que “não tem interesse e não leria 

mesmo que valesse nota”. Podemos apontar, aqui, números pequenos que 

podem ser considerados de caráter extremista frente à adoção ou uma resistência 

para com a literatura. Dezessete estudantes apontam que “consideram 

interessante, porém não tem paciência para ler”. Tal resposta pode gerar um 

desencadeamento para um estudo metodológico que viabilizasse a utilização da 

literatura. Métodos que possam criar e despertar o interesse, muito mais do que 

“apenas ganhar nota” como fora respondido por nove estudantes. Estaria aqui, 

uma lacuna para a viabilização do trabalho metodológico a ser desenvolvido 

futuramente, visto que esse trabalho considerou investigar teoricamente o uso da 

fonte literária ficcional como uma forma de construir o conhecimento histórico. 

Podemos questionar, também, sobre as dinâmicas aceitas pelos alunos 

nesse momento. Ler, em linhas gerais, demanda tempo e o hábito de leitura. 

Podemos entender que o hábito da leitura é um desafio que permeia as 
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discussões pedagógicas em diversas circunstâncias, inclusive, para além dos 

conteúdos históricos. A Câmara Brasileira do Livro, fundada em 1946, teve como 

missão desenvolver a leitura e difundir a produção editorial brasileira. Porém, 

segundo Linardi (2008) os dados que permeiam os hábitos de leitura não são 

muito satisfatórios. A grande maioria dos leitores se concentra na casa dos trinta 

anos ou mais, na Região Sudeste. Embora outras pesquisas mais recentes 

apontem um crescente nos hábitos de leitura, podemos perceber que há um 

contexto muito maior que permeia as relações entre a leitura e a população 

brasileira em geral. 

Podemos questionar as causas da falta do hábito de leitura. As perguntas 

do estudo exploratório anteriores podem nos nortear nesse aspecto. Existem 

outras formas de entretenimento, inclusive de mais fácil acesso. A conectividade, 

já mencionada, é um dos aspectos que mais pode ser destacado quanto ao pouco 

hábito de leitura. As novas tecnologias podem ser citadas para tentar preencher 

as lacunas dos questionamentos levantados. Embora necessite de um estudo 

mais aprofundado, com base no gráfico número 3, podemos notar a presença da 

internet como destaque para uma possível presença da leitura entre os jovens 

participantes. Porém, a leitura feita na internet costuma ser descontinuada e 

fragmentada, muito diferente do formato dos livros, que surgiu em torno do século 

III – em formato do códice, com páginas que são viradas e conservam a palavra 

escrita.  

O potencial da internet pode vir a ser um novo objeto de estudo. Sua 

capacidade de divulgação de textos e imagens pode colaborar para uma 

expansão virtual e acesso a fontes históricas. Mesmo que não de forma 

substituível, devemos considerar como uma futura metodologia possível e viável, 

frente às demandas que tem representado no mundo da conectividade discutidas. 

Seja através de e-books ou outros meios encontrados, é valido que se faça uma 

análise mais aprofundada de como a internet pode vir a servir como ferramenta 

no ensino de história, através da sua interação com os jovens estudantes. E uma 

metodologia que lhe seja cabível, visto que, segundo Crary (2014), através da 

internet surgiu um usuário muito mais criativo e um campo muito mais amplo de 

recursos de mídia. 

Embora o uso da literatura não seja de grande agrado por parte dos 

estudantes, devido à interatividade com os livros escritos, sua perspectiva frente 
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ao uso da literatura como fonte é um pouco mais favorável ao estudo 

desenvolvido: 

  
Gráfico 5 – Literatura e conteúdo histórico 

 
Fonte: A autora (2017). 

 

O entendimento dos estudantes quanto às fontes históricas é positivo. 

Nenhum dos estudantes considera a literatura como uma fonte inviável, 

totalmente inventada. Enquanto somente sete consideraram positiva e apontam a 

necessidade de um auxílio para que se possa entendê-la; vinte e um estudantes 

apontam que consideram a literatura como fonte histórica. Tais resultados são 

satisfatórios para o desenvolvimento dessa pesquisa. Sendo consideradas como 

fontes para os alunos, não havendo, em partes, uma relutância com a veracidade 

apresentada e uma autenticidade da capacidade de instrumentos de fonte 

histórica, a literatura poderia vir a ser um elemento aplicado para o ensino de 

história. Com uma metodologia empregada de forma que viabilize a interação e 

desperte a relação entre o aluno e a fonte poderia ser utilizada em sala de aula. 

As teorias que Cooper e Ashby presentes nas reflexões desse trabalho e já 

foram discutidas nas questões referentes às fontes como instrumentos 

viabilizadores do aprendizado do ensino de história podem e devem ser 

empregadas. Entende-se que o que vai viabilizar o ensino de história são as 

formas diferentes que se podem trabalhar com a literatura como fonte de história. 

As questões de identidade e alteridade em tempos e espaços diferentes não 

podem ser esquecidas.  
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O papel do professor, nesse caso, é efetivamente marcado como auxiliador 

e condutor para que haja uma condição de trabalho com tais fontes. É através da 

interpretação e devidos questionamentos que os alunos poderão identificar 

aspectos do passado nas páginas dos livros de literatura. O que vai permear o 

aprendizado do ensino da história são as diferentes formas que se articulam com 

a leitura das fontes, e a capacidade de tralhar a questão da identidade e 

alteridade em tempos e espaços diferentes. Como já foi dito, são experiências 

pessoais que dão sentido ao passado, tratado no presente.  

A relação entre passado e presente é entendida pelos jovens estudantes 

como uma forma de formação do conhecimento. Quando questionados sobre a 

necessidade de estudar história: 

 
 

Gráfico 6 – Importância de estudar história 

 
Fonte: A autora (2017). 

 

Entre as respostas dos estudantes podemos ver uma pequena parcela que 

ignora o fato da importância do estudo de história. Apenas dois alunos apontaram 

que não sabiam ou lhe era indiferente esse conhecimento escolar. As ciências 

humanas nem sempre são as favoritas dos alunos, seja pela experiência com 

metodologias que ainda visam a memorização de acontecimentos históricos, falta 

de aproximação de seu cotidiano, ou apenas uma relação de afinidade. Porém, 

em contrapartida, há uma grande parcela dos estudantes que considera a história 

como um conhecimento escolar importante. Quatorze estudantes a consideraram 

como “muito importante” e dezesseis como “importante”.  
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Isso aponta que, em maior ou menor grau, os alunos consideram a 

importância do aprendizado histórico. Não se tendo ciência da sua formação 

anterior, apenas da observação em prol do estudo exploratório, que mesmo que 

tenham sido marcados pelos métodos de memorização, ainda assim, há um 

interesse que pode ser despertado e uma consciência história, que pode ser 

criada através de uma metodologia que aproxime os conhecimentos para além de 

sala de aula.  

Quanto a justificativa da necessidade de se ter o conhecimento histórico 

escolar, conseguimos separar as respostas dos alunos da seguinte forma: 

 
 

Gráfico 7 – Por que estudar História 

 
Fonte: A autora (2017). 

 

As respostas dos jovens participantes do estudo exploratório vão ao 

encontro do que Rüsen entende como fundamental para explicar a sua existência 

e passagem pelo tempo. Sendo capaz apenas de entender o mundo através da 

relação com aquilo que o cerca, compreender o passado seria, de certa forma, 

compreender o futuro para tais alunos. Muitos dos alunos apontaram, em 

perguntas discursivas, aspectos que remetem a entender como viviam as outras 

pessoas e até mesmo para que não se repetissem fatos que marcaram a 

memória da humanidade. As guerras são sempre muito lembradas por jovens 

estudantes, como forma de eventos que não deveriam ser repetidos. Outros 

aspectos também apontados por jovens é uma noção de “evolução” do ser 
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humano quanto agente social, que passou através do século e desenvolveu 

diferentes perspectivas. 

Embora não se trabalhe com questões evolucionistas referentes a história, 

podemos depreender as respostas como as mudanças através dos séculos. 

Algumas rupturas com costumes, crenças e as mudanças no código social dos 

antepassados podem ser entendidos como evolução para determinados 

estudantes. Seja a nível tecnológico, a nível social, as mudanças que permeiam 

as outras disciplinas são relatadas pela história. Assim, como forma do 

conhecimento cognitivo, podemos entender que a história também traz uma 

construção de si mesma, através dos séculos, e abrange todos os aspectos da 

humanidade – apresentando uma representação da humanidade através de seus 

fragmentos.  

O estudo exploratório proporcionou a reflexão e a possibilidade do uso da 

literatura como fonte. Embora necessite uma atenção mais detalhada com relação 

à metodologia utilizada – e até mesmo uma proposta de trabalhá-la juntamente 

com as fontes cinematográficas ou com a internet. É válido destacar a abertura 

dos jovens estudantes frente o entendimento da literatura como fonte histórica e 

cogitar uma capacidade de mobilização desses estudantes. A literatura pode ser 

pensada como um dos meios que viabilizaria inserir os alunos numa 

especificidade do conhecimento de história, se abordada metodologicamente de 

uma forma que consiga trabalhar com o paradoxo interesse versus “falta de 

paciência” dos alunos.  

De forma gradativa, uma das intenções de trabalho, inclusive utilizada 

durante o processo da prática em docência, foi a utilização de mitos e lendas, 

consideradas pequenas e participantes da memória popular para um trabalho 

inicial frente à literatura ficcional com os alunos. Uma sistematização e também 

condicionamento dos alunos para que, de forma gradual, aumentem o volume de 

suas leituras pode vir a ser uma das formas de viabilização. Apenas como uma 

sugestão de caminho a ser percorrido e que requer uma maior análise futura, 

seguindo da perspectiva de continuidade do presente trabalho. É válido lembrar, 

também, que os conceitos que permeiam o formato do trabalho a ser 

desenvolvido bebem nas ideias de que o conhecimento é construído, de forma 

cognitiva, na troca de experiências entre professor e estudantes. Assim, dar 

ouvidos aos estudantes, procurando mapear seu conhecimento para fora dos 
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muros da escola faz parte do processo de aprendizado e pode ser de grande 

colaboração para o ensino escolar de história.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O presente trabalho proporcionou uma reflexão sobre a literatura ficcional e 

o ensino de história. A importância da reflexão como fonte para a aprendizagem 

história pode viabilizar a construção do conhecimento histórico. É válido reforçar 

que a ideia discutida não visa transformar a literatura ficcional como parte de uma 

ilustração histórica, mas sim fonte do conhecimento que trabalha a questão da 

imaginação. 

Assim, entende-se que, através de uma metodologia específica, 

trabalhando conceitos históricos, é viável e válido trabalhar com a literatura 

ficcional como forma de se trabalhar história. Entende-se, ainda, que quanto mais 

capacitados, em nível de letramento, melhor poderá ser o resultado esperado, 

visto que o processo do aprendizado se dá de forma cognitiva. Estudantes com 

mais idade teriam uma capacidade maior de interpretação, devido aos 

conhecimentos já adquiridos ao longo de suas experiências vividas.  

O trabalho também proporcionou um estudo exploratório frente às questões 

que vinculam o trabalho metodológico na sala de aula. Procurou-se trabalhar com 

o acesso a informação, a importância e finalidade dos estudos históricos, bem 

como a aceitação do uso da literatura. Embora de forma superficial e não tenha 

elencado nenhuma obra em específico, pode-se perceber a aceitação dos alunos 

para com a literatura como fonte. O estudo exploratório proporcionou, também, 

um questionamento do paradoxo da aceitação da literatura e a falta de 

metodologia viável para que essa se faça de uma forma totalmente aceitável. 

Muitos estudantes apontaram não ter “paciência” para que se desenvolva a ideia 

proposta.  

Por hora, as reflexões são satisfatórias: a literatura ficcional pode ser uma 

fonte histórica. Entretanto, em contrapartida, surgem novos questionamentos: 

como se pode trabalhar a literatura ficcional de forma que desperte o interesse 

dos jovens estudantes, visto que o hábito de leitura não é muitas vezes presente 

na realidade dos alunos? Como trabalhar os aspectos tecnológicos e sua 
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influência como fontes históricas? Seriam as leituras digitais a solução para que 

se desenvolva um trabalho com literatura e o ensino de história? 

O trabalho desenvolvido pelas professoras Maria Auxiliadora Schmidt e 

Isabel Barca, bem como as questões levantadas pro Hilary Cooper, podem 

nortear como colaboração para o desenvolvimento desse trabalho futuro. Suas 

percepções de cognição histórica e imaginário histórico, bem como a elaboração 

de condições para que se desenvolva esse trabalho, valorizam a aprendizagem 

significativa do aluno. As pesquisas já existentes, como por exemplo, a 

dissertação de Solange Maria do Nascimento frente à literatura nas diretrizes do 

ensino básico também podem colaborar, respondendo aos aspectos que 

envolvem as diretrizes curriculares e o uso da literatura, bem como a sua 

presença em material didático. Seria através desses que, então, poderia se 

desenvolver um trabalho que visasse a especificidade que a ficção demanda.  

Pode-se considerar que o objetivo dessa monografia foi concluído, ao 

conseguir traçar um diálogo entre as noções teóricas acerca do conhecimento 

histórico, da cognição histórica, exclusivas do ensino de histórica, bem como as 

questões teóricas que envolvem a historiografia. O que proporcionou a interação 

desses saberes foi o entendimento que a literatura e a história são frutos de uma 

narrativa. Cada um com um limite e papel na sociedade, por meio da linguagem, 

fazem com que exista um diálogo e proporcione uma trajetória sistemática para 

que se possa relacionar esses dois saberes. 

Foi considerando a literatura como fonte a problematização da investigação 

que se pode discutir como uma fonte histórica ficcional pode colaborar para 

aprendizagem histórica. Partindo do processo do conhecimento histórico, 

modificado através do tempo e dos contextos sociais de cada época. O ensino de 

história, por sua vez, foi modificado com o passar do tempo, através dos séculos. 

O imaginário, também discutido nesse trabalho, e a produção literária sofreu 

alterações. Sendo assim, as perspectivas metodológicas também sofreram 

alterações, rupturas e alargamentos. Pode-se, sutilmente, desenvolver uma 

discussão através dessa perspectiva, visando destacar o entendimento através do 

processo de cognição histórica como uma relação de ensinar e aprender história, 

pressupondo uma construção dialógica de aprendizagem.  

 

 



57 

 

REFERÊNCIAS 
 

ASHBY, Rosalyn. Desenvolvendo um conceito de evidência histórica: as 
idéias dos estudantes sobre testar afirmações factuais singulares. Educar em 
Revista, Curitiba, Especial, pp. 151-170, Editora UFPR, 2006. 
 
AZAMBUJA, Luciano. Jovens Alunos e Aprendizagem Histórica: Perspectivas 
a partir da canção popular. Tese de doutorado, PPGE-UFPR, 2013. 
 
BAKHTIN, Mikhail M. Os gêneros do discurso. In: Estética da criação verbal. 2. 
ed. São Paulo: Martins Fontes, 1997. 
 
BARCA, Isabel. Literacia Histórica. Educar em revista, Número Especial. 
Curitiba: Editora UFPR, 2006. 
 
BITENCOURT, Circe Maria Fernandes. Ensino de História: fundamentos e 
métodos. São Paulo: Cortez, 2004, p. 168. 
 
BRASIL, Ministério da Educação; Secretaria de Educação Básica. Ensino 
fundamental de nove anos: Passo a passo do processo de implantação. 2ª 
edição. Brasília: MEC/SEF. 2009 
 
BRITO, Danielle Santos de. A importância da leitura na formação social do 
indivíduo. Periódico de Divulgação Científica da FALS Ano IV - Nº VIII- JUN / 
2010 - ISSN 1982-646X 
 
CAINELLI, Marlene Rosa. Educação Histórica: perspectivas de aprendizagem 
da história no Ensino Fundamental. Educar em Revista, Edição Especial, p. 57-
72, Curitiba: Editora UFPR, 2006. 
 
______. A construção do pensamento histórico em aulas de história no 
Ensino Fundamental. Tempos Históricos, vol. 12, Pg 97-109, 1º Semestre, 2008. 
 
CANDIDO, Antonio. A literatura e a formação do homem. Ciência e Cultura, 
São Paulo, vol. 24, nº 9, p. 803-809, set, 1972. 
 
CERTEAU, Michel de. A invenção do cotidiano: artes de fazer. Petrópolis, RJ: 
Vozes, 1994. 
 
______. A escrita da história. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2002. 
 
COLLINGWOOD, R. G. A idéia de história. Portugal: Editorial Presença, 1981.  
 
COOPER, Hilary. O pensamento histórico das crianças. In BARCA, Isabel(org) 
Para uma educação histórica de qualidade. Actas das IV Jornadas Internacionais 
de Educação Histórica. Minho: Centro de investigação em Educação, 2004. 
 
______. Aprendendo e ensinando sobre o passado: a criança de três a oito 
anos. Educar em Revista, Especial. Curitiba: Editora UFPR, 2006. 
 



58 

 

______. Ensino de História na educação infantil e anos iniciais: um guia para 
professores. Curitiba: Base Editorial, 2012.  
 
CORREIA, Janaína Santos. O uso de fontes em sala de aula: a obra de Maria 
Firmina dos Reis (1859) como mediadora no estudo da escravidão negra no 
Brasil. 2013. 166 fls. Dissertação (Mestrado em História) Programa de Pós-
Graduação em História Social da Universidade Estadual de Londrina, 2013. 
 
COSTA LIMA, Luiz. A Aguarrás do tempo: estudos sobre a narrativa. Rio 
dejaneiro: Rocco,1989. 
 
CRARY, Jonathan. 24/7: Capitalismo tardio e os fins do sono. Tradução: Joaquim 
Toledo Jr. São Paulo: Cosac Naify, 2014  
 
DELGADO, Andréia F.; OLIVEIRA, Ilse Leone B.C. Imaginação histórica: ficção 
e subjetividade na escrita escolar. Gragoatá, Niterói, n.25, pg 95-118, 2º sem., 
2008. 
 
DESGAGNÉ, Serge; FERREIRA, Adir Luiz; SOUSA, Margarete Vale. O conceito 
de pesquisa colaborativa: a idéia de uma aproximação entre pesquisadores 
universitários e professores práticos. Revista Educação em Questão, Natal, v. 29, 
n. 15, p. 7-35, mai/ago 2007. 
 
DREGUER, Ricardo; TOLEDO, Eliete. Cotidiano e mentalidades: 6ª série. São 
Paulo: Atual, 2000. 
 
FIORIN, José Luiz. O ensino de português nos níveis fundamental e médio: 
problemas e desafios. In: SCHOLZE, Lia; RÖSING, Tania M. K. (org.). Teorias e 
práticas de letramento. Brasília: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira, p.95-116, 2007.  
 
FOUCAULT. Michel. A arqueologia do saber. 7ª ed. Rio de Janeiro: Forense 
Universitária, 2004. 
 
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática 
educativa. São Paulo: Paz e Terra, 2000.  
 
GIROUX, Henry . A disneyzação da cultura infantil. In: SILVA, Tomáz Tadeu 
da;  MOREIRA, Antonio Flávio (orgs.). Territórios contestados: o currículo e os 
novos mapas políticos e culturais. 4. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 1995. 
   
IBIAPIANA, Ivana Maria Lopes de Melo (Org.). Pesquisa colaborativa: 
investigação, formação e produção de conhecimentos. Brasília: Líder Livro 
Editora, 2008. 
 
KAMINSKI, Rosane. Reflexões sobre a pesquisa histórica, a ficção e as artes. In: 
FREITAS, Artur; KAMINSKI, Rosane (orgs.). História e arte: encontros 
disciplinares. São Paulo: Intermeios, 2013, p.65-93. 
 



59 

 

LE GOFF, Jacques. A história do cotidiano. In: DUBY, G. et al. História e nova 
história. Lisboa: T eorema,1989. 
 
______. A História Nova. Trad. Eduardo Brandão. 5 ed. São Paulo: Martins 
Fontes, 2005. 
 
LEE, Peter. Em direção a um conceito de literacia histórica. Educar em 
Revista. Curitiba. Edição Especial: Editora UFPR, 2006. 
 
LINARDI, Fred; LIMA, Eduardo; NOVA ESCOLA. Ler por prazer é o X da 
questão. Num país castigado pelo analfabetismo, projetos de incentivo à leitura 
são muito mais do que bem-vindos: são fundamentais. Nova Escola - Edição 
especial, nº. 18, p. 7-9, São Paulo: Abril, 2008. 
 
LISTON, Daniel Patrick; ZEICHNER, Kenneth. Formación del profesorado y 
condiciones de la escolarización. Madrid: Morata, 1997. 
 
NASCIMENTO, Solange Maria do. Narrativa literária e aprendizagem histórica 
nos anos iniciais: um estudo a partir de manuais didáticos de história. Curitiba, 
2013. 
 
NOVAK, Patrícia. A literatura como fonte histórica para discutir as 
representações do II Império no Brasil: leitura da Novela O Alienista, De 
Machado De Assis. Os desafiosda escola pública paranaense na perspectiva do 
professor PDE: Produções Didático-Pedagógicas. Cadernos PDE [online], 2014. 
Disponível em: <https://goo.gl/QB8mm7>. Acesso em: 05 jul. 2017. 
 
NÓVOA, António. Os professores e o “novo” espaço público da educação. In: 
TARDIF, Maurice e LESSARD, Claude. O ofício do professor. História, 
perspectivas e desafios internacionais. São Paulo: Vozes, 2002. 
 
PARANÁ. Secretaria de Estado da Educação. Superintendência da Educação. 
Departamento da Educação Básica. Diretrizes Curriculares da Educação 
Básica: História. Curitiba, 2008.   
 
PEREIRA, Nilton M; SEFFNER, Fernando. No lugar do outro. Revista de 
História da Biblioteca Nacional. Rio de Janeiro, ano 5, n.58, p. 80-83, julho 
2010. 
 
PIGLIA, Ricardo. O último leitor. Tradução: Heloísa Jahn. São Paulo: Companhia 
das letras, 2006. 
 
PINTO, Aline Magalhães. VALINHAS, Manuella Luz de Oliveira. Historicidade, 
retórica e ficção: interlocuções com a historiografia de Dominick LaCapra. 
Revista Rhêtorikê, Nº3, p. 1-18, PUC-Rio, 2010. 
 
RAMOS, Fábio. História e Literatura: ficção e veracidade. Domínios de 
Linguagem II – 2003. 
 



60 

 

RANCIÈRE, Jacques. Se é preciso concluir que a história é ficção. Dos modos 
de ficção. A partilha do sensível: estética e política. São Paulo: EXO / Ed.34, 
2005, p.53. 
 
RÜSEN, Jörn. Razão Histórica: teoria da História: Os fundamentos da ciência 
histórica. Brasília: Editora da Universidade de Brasília, 2001.  
 
SANTOS, Joana Ribeiro dos. Encontros de ensino de História como espaços 
tempos de pesquisa: o professor-pesquisador e o estudante pesquisador nos 
cotidianos escolares. Dissertação de Mestrado. UERJ, 2012. 
 
SCHMIDT, Maria Auxiliadora Moreira dos Santos. Formas do saber histórico 
em sala de aula: algumas reflexões. XXIII Simpósio Nacional de História - 
História: Guerra e Paz. Londrina: ANPUH, 2005. 
 
______. Literacia historica: um desafio para a educaçao historica no seculo XXI. 
História & Ensino (UEL) , v. 15, p. 9-22, 2010. 
 
SCHMIDT, Maria Auxiliadora Moreira dos Santos; BARCA, Isabel. (Orgs.) 
Aprender História: perspectivas da educação histórica. Ijuí: Ed. Unijuí, 2009. 
 
SCHMIDT, Maria Auxiliadora Moreira dos Santos; CAINELLI, Marlene. Ensinar 
História. 2ª ed. São Paulo; Scipione, 2009. 
 
SOARES, Edna Anita Lopes; NASCIMENTO, Solange Maria do. Dialogando com 
professores: por uma prática de leitura diferenciada. Curitiba: Base Editorial, 
2009. 
 
SOBANSKI, Adriane de Quadros et. al. Ensinar e aprender História: histórias 
em quadrinhos e canções. Curitiba: Base Editorial, 2009. 
 
______. Formação de professores de história: educação histórica, pesquisa e 
produção de conhecimento. Tese de doutorado. Curitiba, UFPR, 2017. 
 
SOLÉ, M. G. P. S. Contributos do uso de lendas para a compreensão 
histórica: da teoria à prática. Actas do 1.º Encontro sobre Narrativas Históricas e 
Ficcionais Narrativas Históricas e Ficcionais Recepção e Produção para 
Professores e Alunos. Centro de Investigação em Educação (CIEd): Universidade 
do Minho, Braga, 2004. 
 
STONE, Lawrence. O renascimento da narrativa: reflexões sobre a velha 
novahistória. Revistadehistória,n2-3,IFCH,UNICAMP,1991. 
 
WHITE, Hayden. A questão da narrativa na teoria histórica contemporânea. In: 
NOVAIS, Fernando A.; SILVA, Rogério F. da (org). Nova história em 
perspectiva. São Paulo: Cosac Naify, 2011. 
 
WHITE, Hayden. Trópicos do discurso: ensaio sobre a crítica da cultura. São 
Paulo: Edusp, 2001. 
 



61 

 

OBRAS CONSULTADAS 
 

ARRAIS, Cristiano Alencar. Imaginação histórica e pensamento mediado na 
obra de R. G. Collingwood. ANPUH – XXV SIMPÓSIO NACIONAL DE 
HISTÓRIA, Fortaleza, 2009. 
 
BARCA, Isabel. Educação Histórica: uma nova área de investigação. Revista da 
Faculdade de Letras, Porto, vol. 2., 2001. 
 
______(org.). Para uma educação Histórica de qualidade. Actas das IV 
Jornadas Internacionais de educação histórica. Braga: Universidade do Minho, 
2004.  
 
______. Investigação em Educação Histórica. In: SCHMIDT, Maria Auxiliadora; 
BRAGA, Tânia (orgs.). Perspectivas em Educação Histórica: Actas das VI 
Jornadas Internacionais de Educação Histórica, Curitiba, UTFPR, 2007. 
 
BARCA, Isabel; GAGO, Marília. Aprender a pensar em História: um estudo com 
alunos do 6º ano de escolaridade. Revista Portuguesa de Educação, Braga, 
Instituto de Educação e Psicologia, v. 14, nº 1, 2001.  
 
______; ______. Uso da narrativa em História. Universidade do Minho. 2004: 
Disponível em: <https://goo.gl/wf9eZn>. Acesso em: 15 dez. 2012.  
 
BERUSKI, Anna Claudia. De casa para a sala de aula: o uso do cinema no 
ensino como contribuição para a compreensão histórica de jovens alunos. 
Trabalho de Conclusão de Curso. Graduação em História: Licenciatura e 
Bacharelado – Universidade Federal do Paraná. Curitiba, 2015.  
 
BITENCOURT, Circe Maria Fernandes. Livros didáticos entre textos e imagens. 
In: BITENCOURT, Circe Maria Fernandes (org.). O saber histórico na sala de 
aula. São Paulo: Contexto,1997. 
 
CAINELLI, Marlene Rosa. Educação Histórica: o desafio de ensinar História no 
Ensino Fundamental. Aprender História: perspectivas da educação histórica. 
Organização Schmidt e Barca. Ijuí: Editora Unijuí, 2009. 
 
______. A escrita da história e os conteúdos ensinados na disciplina de 
história no Ensino Fundamental. - Educação e Filosofia Uberlândia, v. 26, n. 51, 
p. 163-184, jan./jun. 2012. 
 
CAINELLI, Marlene Rosa; SCHMIDT, Maria Auxiliadora. Introdução: percursos 
das pesquisas em educação histórica: Brasil e Portugal. In: CAINELLI, Marlene; 
SCHMIDT, Maria Auxiliadora. Educação histórica: teoria e pesquisa. Ijuí: Unijuí, 
2011. p. 9- 17. 
 
CANDIDO, Antonio. Direitos humanos e literatura. In.: FESTER, A. C. Ribeiro 
(org.). Direitos humanos e... São Paulo: Brasiliense, 1989. 
 



62 

 

CERTEAU, Michel de. A escrita da história. Rio de Janeiro: Forense 
Universitária, 2002. 
 
CHARTIER, Roger. Cultura escrita, literatura e história: conversas com Carlos 
Aguirre Anaya, Jesús Anaya Rosique, Daniel Goldin e Antonio Saborit. Porto 
Alegre: Artes Médicas Editora, 2001. 
 
COOPER, Hilary. Didáctica de la historia en la educación infantil y primaria. 
Madri: Ediciones Morata. S.L., 2002.  
 
COSTA LIMA, Luiz. História ficção literatura. 1. ed. São Paulo: Companhia das 
Letras, 2006. v. 1. 434 p. 
 
FORQUIN, Jean-Claude. Escola e Cultura: as bases sociais e epistemológicas 
do conhecimento escolar. Porto Alegre: Artes Médicas, 1993. 
 
FRONZA, Marcelo. A intersubjetividade e a verdade na aprendizagem 
histórica de jovens estudantes a partir das histórias em quadrinhos. Tese de 
doutoramento, 2012.  
 
______. A história em quadrinhos e a educação histórica: Uma proposta de 
investigação sobre as ideias de objetividade e verdades históricas dos jovens. X 
Encontro Estadual de História – O Brasil no Sul: cruzando fronteiras entre o 
regional e o nacional. Santa Maria – RS: ANPUH, 2010. 
 
______. O significado das histórias em quadrinhos na Educação Histórica 
dos jovens que estudam no Ensino Médio. Curitiba: Universidade Federal do 
Paraná. Dissertação de Mestrado em Educação no Programa de Pós-Graduação 
de Educação, Linha de Pesquisa Cultura, Escola e Ensino, Setor de Educação. 
Trabalho efetuado sob a orientação da Prof.ª Dr.ª Maria Auxiliadora Moreira dos 
Santos Schmidt, 17 mai. 2007.  
 
______. Os jovens e os significados das ideias de verdade e objetividade 
históricas. Curitiba: Universidade Federal do Paraná. Relatório de qualificação de 
Doutorado em Educação no Programa de Pós-Graduação de Educação, Linha de 
Pesquisa Cultura, Escola e Ensino, Setor de Educação. Trabalho efetuado sob a 
orientação da Prof.ª Dr.ª Maria Auxiliadora Moreira dos Santos Schmidt, 17 mai. 
2010. 
 
GAGO, Marília. Concepções de passado como expressão de consciência 
histórica. Currículo sem Fronteiras, v.7, n.1, pp.127-136, Jan/Jun 2007.  
 
______. Um olhar acerca da multiperspectiva em História: idéias de alunos entre 
10 e 14 anos. In. SCHMIDT, Maria Auxiliadora e BRAGA, Tânia. (org.) 
Perspectivas em Educação Histórica: Actas das VI Jornadas Internacionais de 
Educação Histórica, Curitiba, UTFPR, 2007. 
 
LACAPRA, Dominick. Retórica e História. Revista Territórios e Fronteiras, 
Cuiabá, vol. 06, nº. 01 jan-jun, 2013. 
 



63 

 

LE GOFF, Jacques; NORA, Pierre. Historia: novos problemas. Rio de Janeiro: 
1976. 
 
LEE, Peter. Nós fabricamos carros e eles tinham que andar a pé. Compreensão 
da vida no passado. In. BARCA, Isabel (org). Educação Histórica e museus. 
Actas das Segundas Jornadas Internacionais de Educação Histórica. Braga: 
Universidade do Minho, 2001a. 
 
______. Progressão da compreensão dos alunos em História. In: BARCA, I. 
(Org.). Perspectivas em Educação Histórica. Actas das Primeiras Jornadas 
Internacionais de Educação Histórica. Universidade do Minho, 2001b.  
 
______. Por que aprender História? Educar em Revista. Curitiba, Brasil, nº. 42, 
p. 19-42: Editora UFPR, out./dez. 2011. 
 
OLIVEIRA, Sandra Regina. Educação Histórica e a sala de aula: o processo de 
aprendizagem em alunos das séries iniciais do Ensino Fundamental. Tese de 
doutorado, Campinas: Unicamp, 2006.  
 
RAMOS, Márcia. A constituição do campo de pesquisa em 
ensino/aprendizagem histórica. História & Ensino, Londrina, v. 18, n. 2, p. 77-
102, jul./dez, 2012.  
 
RÜSEN, Jörn. Como dar sentido ao passado: questões relevantes de 
metahistória. Revista História da historiografia, número 2, março, 2009.  
 
______. Reconstrução do Passado: Teoria da História II: Os princípios da 
pesquisa histórica. Brasília: Editora da Universidade de Brasília, 2010a.   
 
______. História Viva: teoria da História III: Formas e funções do conhecimento 
histórico. Brasília: Editora da Universidade de Brasília, 2010b.  
 
______. Jörn. Aprendizagem Histórica: Fundamentos e paradigmas. Curitiba: 
W.A Editores, 2012. 
 
SCHMIDT, Maria Auxiliadora Moreira dos Santos. História com Pedagogia: a 
contribuição da obra de Jonathas Serrano na construção do código disciplinar da 
História no Brasil. Revista Brasileira de História. São Paulo, v.24, nº 48, p. 189-
211. 2004.  
 
______. Perspectivas da consciência histórica e da aprendizagem em 
narrativas de jovens brasileiros. Revista Tempos Históricos, vol 12., p. 81-96, 
1º semestre, 2008.  
 
______. Cognição histórica situada: que aprendizagem histórica é esta? Anais 
do XXV Simpósio Nacional de História – História e Ética (CD-ROM). Fortaleza: 
ANPUH, 2009.  
 
SCHMIDT, Maria Auxiliadora Moreira dos Santos; BARCA, Isabel; REZENDE DE 
MARTINS, E. Jörn Rüsen e o ensino de História. Curitiba: Editora UFPR, 2010. 



64 

 

 
SCHMIDT, Maria Auxiliadora Moreira dos Santos; URBAN, A.C. Eu conto 
História. Manual do Professor. Curitiba: Base Editorial, 3ª edição, 2011.  
 
URBAN, Ana Claudia. Didática da História: percursos de um código disciplinar 
no Brasil e na Espanha. Tese de Doutorado. Universidade Federal do Paraná. 
2009. 
 
ZILBERMAN, R. Literatura Infantil e introdução à leitura. Teorias e Práticas de 
letramento. Brasília: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira, p. 245-254, 2007. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



65 

 

APÊNDICE 1 – QUESTIONÁRIO DO ESTUDO EXPLORATÓRIO 
 

UFPR - PRÁTICA DE DOCÊNCIA EM HISTÓRIA – EM457 
COLÉGIO SENADOR MANOEL ALENCAR GUIMARÃES 

Estagiária: Rafaella B. Nunes 
Professora: Adriane de Quadros Sobanski 

Níveis escolares: Ensino Médio: 1º A 
Aplicação em: 29/09/2017 

 
1- Como você obtém informações: 
a) Na internet 
b) Em jornais ou revistas 
c) Na Televisão 
d) No Rádio 
e) Não ligo para isso 

 
2- Classifique as mídias a seguir: 

 Muito confiável Confiável Pouco 
confiável 

Nada 
Confiável 

a) Internet:  ☐ ☐ ☐ ☐ 
b) Livros:  ☐ ☐ ☐ ☐ 
c) Revistas e 

jornais:  
☐ ☐ ☐ ☐ 

d) Televisão:  ☐ ☐ ☐ ☐ 
e) Filmes:  ☐ ☐ ☐ ☐ 
f) Documentários:  ☐ ☐ ☐ ☐ 
 
3- O que você costuma ler: 
a) Revistas Científicas (ex.: Mundo Estranho, Super Interessante, etc.) 
b) Revistas de Entretenimento/Informação (ex.: Veja, Atrevida, Revistas de 

fofoca, etc.) 
c) Livros acadêmicos 
d) Literatura (romance, contos, poesias, ficção, etc.) 
e) HQ (quadrinhos) / Mangá 
f) Jornal 
g) Só leio na Internet 
h) Não leio 
 
4- O que você acha de usar livros de literatura nas aulas: 
a) Acho interessante e concordo em ler 
b) Não acho interessante, mas leio para ganhar nota 
c) Até acho interessante, mas não tenho paciência para ler 
d) Não acho interessante e não leio mesmo que valha nota 
 
5- Literatura pode ter conteúdos de História: 
a) Sim e são fontes para estudar História 
b) Sim, mas eu preciso de ajuda para entender 
c) Não, é tudo inventado 
d) Não sei 
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6- É importante estudar História: 
a) Sim, muito importante 
b) É importante 
c) Tanto faz 
d) Não é nada importante 
 
7- Por quê? 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 


