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MISSÃO DA REVISTA 

 

A Revista Ibero-Americana de Educação Histórica tem vinculação com a 

AIPEDH – Associação Iberoamericana de Pesquisadores da Educação Histórica, e 

objetiva converter-se em publicação de excelência, difundindo a produção da área em 

nível mundial, com foco no público dos países de língua portuguesa e espanhola. 

Os trabalhos enviados para publicação deverão apresentar estudos inseridos 

no rol de questões debatidas pela Educação Histórica, promovendo o avanço do 

conhecimento nas diversas linhas de investigação relacionadas ao ensino e à 

aprendizagem da História, assim como às práticas e políticas curriculares, à produção, 

usos e circulação de manuais didáticos, à formação profissional e ao cotidiano de 

professores e alunos, com ênfase na articulação do ensino e da aprendizagem com 

as teorias e filosofias da História. 
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PERSPECTIVAS E POSSIBILIDADES DAS INVESTIGAÇÕES  

EM EDUCAÇÃO HISTÓRICA 

 

 É com grande satisfação que apresentamos o primeiro número da RIBEH - Revista Ibero-

Americana de Educação Histórica. Este periódico nasceu de uma iniciativa da direção da AIPEDH 

- Associação Ibero-Americana de Educação Histórica, com o objetivo de reunir e difundir 

trabalhos no domínio científico da Educação Histórica, bem como estudos que abordem 

problemáticas correlatas, como o ensino e a aprendizagem histórica, a difusão e circulação de 

ideias e narrativas históricas no debate público, assim como a presença, apropriação e circulação 

do conhecimento histórico nos ambientes formais de educação. 

 O projeto da revista foi lançado no XVII Congresso Internacional das Jornadas de 

Educação Histórica, em agosto de 2017, na Universidade Federal da Integração Latino-Americana, 

em Foz do Iguaçu-PR, Brasil. Esse lançamento ocorreu na assembleia da AIPEDH, quando se 

formou a equipe editorial e consultiva, que deu contornos e forma ao produto científico que agora 

apresentamos.  

 Este primeiro número, que denominamos “Perspectivas e possibilidades das investigações 

em Educação Histórica”, contou com a colaboração de investigadores de elevado gabarito, de 

quatro países distintos – Brasil, Argentina, Portugal e Espanha. Os nove artigos reunidos nesta 

publicação versam sobre temas variados, todos relacionados às preocupações de investigações e 

aos referenciais teóricos da Educação Histórica, como a aprendizagem histórica de crianças e 

jovens em processo de escolarização, as práticas e a formação de professores em história, entre 

outras perspectivas de investigação.   

RIBEH 
REVISTA IBERO-AMERICANA DE EDUCAÇÃO HISTÓRICA 
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 O primeiro artigo, intitulado “Afinal, o que é Educação Histórica?”, é de autoria das 

professoras Maria Auxiliadora Schmidt e Ana Claudia Urban, da Universidade Federal do Paraná 

– Brasil. As investigadoras, que são referências na área, formulam uma reflexão teórica no sentido 

de apontar as origens, os fundamentos teóricos e as bases epistemológicas das investigações em 

Educação Histórica, evidenciando a difusão e a relevância desses estudos na atualidade. 

Apresentam também uma síntese analítica dos estudos vinculados ao LAPEDUH, realizados junto 

ao Programa de Pós-graduação em Educação da UFPR, a partir dos quais estabelecem categorias 

que permitem visualizar as várias possibilidades teórico-metodológicas, assim as contribuições 

dos estudos da Educação Histórica no Brasil.  

 Na sequência, o artigo “O fardo da história em relação à ditadura militar brasileira a 

partir das histórias em quadrinhos”, do prof. Dr. Marcelo Fronza, da Universidade Federal do 

Mato Grosso, traz uma investigação sobre como as histórias em quadrinhos, que abordam a 

ditadura militar no Brasil, possibilitam mobilizar as dimensões estética, política e cognitiva da 

cultura histórica. Tomando como guias teóricos centrais os conceitos de novo humanismo, de Jörn 

Rusen e a concepção de fardo da história, de Bodo Von Borries, Fronza traz um inventário da 

tipologia de histórias em quadrinhos que narram experiências relacionadas ao período da última 

ditadura no Brasil, constatando a predominância de histórias pautadas em modelos de vingança e 

memória dos vencidos.  

O terceiro artigo, intitulado “Construyendo nuestro patrimonio escolar - Los aprendizajes 

básicos para enseñar história en educación primaria”, de autoria da professora Ángeles Carpe Nicolás 

e do professor Pedro Miralles Martínez, ambos docentes da Universidade de Murcia, na Espanha, 

apresenta um projeto de inovação aplicado a turmas de quinto e sexto anos da Educação Primaria, 

através do qual buscam desenvolver aprendizagens imprescindíveis sobre o que chamam de 

patrimônio escolar. O artigo contribui ao evidenciar que só se pode aprender história e ciências 

sociais quando se desenvolvem aprendizagens aplicáveis à vida real dos alunos e ao restante das 

áreas de aprendizagem.   

 O artigo “El centenario de la Independencia argentina en la escuela: Una experiencia 

desde la Historia local”, de autoria das docentes Valeria D’Agostino e Vanesa Gregorini e da 

discente Lorena Mateos, da Universidade Nacional do Centro da Provincia de Buenos Aires 

(UNICEN) na Argentina. Neste texto, as autoras descrevem e analisam uma experiência de 

trabalho realizada em escolas secundárias da cidade de Tandil – Argentina, na qual procuraram 
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problematizar o contexto do Centenário da Independência Argentina, numa perspectiva que 

privilegiou a abordagem da história local, incluindo atividades como análise de fontes, visitas a 

repositórios documentais e ao centro histórico da cidade, através das quais os jovens puderam 

pesquisar e reconstruir informações em diálogo com o contexto local e geral. 

Marilia Gago, professora da Universidade do Minho e investigadora do Centro de 

Investigação Transdisciplinar Cultura, Espaço e Memoria – CITCEM, da Faculdade de Letras da 

Universidade do Porto – Portugal, contribui com o quinto artigo desta edição, intitulado “Ser 

professor de História na paleta de cores de um profissionalismo complexo”. Nesta 

investigação, aborda o profissionalismo docente, a partir de um estudo com professores de História 

portugueses, trazendo dados que permitem verificar como esses profissionais entendem suas 

atividades, contribuindo para qualificação dessas práticas.  

Flavia Moreira e Glória Santos Solé, da Universidade do Minho – Portugal, contribuem 

com o artigo intitulado “O conceito de mudança em história: conceções de alunos do 1.º ceb a 

partir do uso de fontes visuais e objetuais”, apresentando os resultados de um estudo com alunos 

do 1.º ano de escolaridade, com idades compreendidas entre os 6 e 7 anos, de uma escola urbana 

do Norte de Portugal. Nesta investigacao recorreram a fontes visuais e objetuais para analisar como 

esses alunos se apropriam do conceito de mudança historica, “de modo a contribuir para a 

estruturação da identidade pessoal, do desenvolvimento do pensamento histórico, bem como da 

orientação temporal destes  alunos”. 

O artigo do professor Gonzalo Amézola, da Universidad Nacional de La Plata- Argentina, 

intitulado “A força das tradições e o impacto da inovação: um estudo qualitativo sobre 

mudanças e continuidades no ensino de história nas escolas da província de Buenos Aires 

(Argentina)”, explora os resultados de inovações introduzidas no ensino de Historia, nas escolas 

argentinas, através da análise das narrativas de alunos de 16 e 17 anos de idade. O intuito da 

investigação é determinar em que medida novos conteúdos substituíram os tradicionais, como eles 

coexistem entre si, quais as causas que explicam e quais consequências esses fatos históricos 

produzem na consciência histórica dos estudantes. 

Na sequência está presente o artigo “Interpretação de fontes materiais e educação 

histórica, para “perceber a vida das pessoas no passado”, de autoria da professora Helena 

Pinto, investigadora do Centro de Investigação Transdisciplinar Cultura, Espaço e Memoria – 

CITCEM, da Faculdade de Letras da Universidade do Porto – Portugal. Neste trabalho, apresenta-
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se uma investigação focada em atividades educativas com fontes materiais de caráter patrimonial 

e seus usos como evidência histórica. São analisados os significados atribuídos pelos jovens, de 

12 a 16 anos de idade, aos vestígios observados num centro histórico, delimitando-os em torno de 

duas dimensões conceituais: uso da evidência e consciência histórica.  

Fechando a edição, o professor Luciano de Azambuja, do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia de santa Catarina – IFSC, contribui com o artigo “Qual a sua melhor 

lembrança gastronômica? Memória gustativa a partir de narrativas escritas por estudantes 

de história da gastronomia”. Nesta investigação, na perspectiva da linha de investigação 

Educação Histórica na Educação Profissional Tecnológica, o investigador busca aplicar, 

operacionalizar e consolidar um conceito teórico e empírico de memória gustativa, a partir das 

escritas das lembranças gastronômicas de estudantes, coletadas em uma narrativa sobre uma 

memória gustativa relevante na vida dos sujeitos. A hipótese do trabalho parte do pressuposto de 

que as memórias gustativas relevantes recorrentemente estão associadas às memórias de infância 

e adolescência e às subjacentes relações familiares, afetivas e indenitárias. 

 Enfim, com esses 9 primeiros artigos publicados, a RIBEH inaugura uma trajetória que se 

pretende duradoura e frutífera, contribuindo para alargar e aprofundar os conhecimentos 

relacionados à História, ao seu ensino e sua aprendizagem, bem como suas apropriações e usos, 

em especial nos ambientes formais de educação. Mas sempre aberta à diversidade de abordagens 

e problemáticas inerentes aos estudos na área, com foco em favorecer o intercâmbio científico e 

acadêmico, especialmente nos países ibero-americanos, mas sem perder de vistas os debates atuais 

sobre da Educação Histórica em nível global.  

 

 Boa Leitura ! 

 

 

Eder Cristiano de Souza 

Editor 
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RIBEH 
REVISTA IBERO-AMERICANA DE EDUCAÇÃO HISTÓRICA 

AFINAL, O QUE É EDUCAÇÃO HISTÓRICA? 

 

Resumo: As reflexões contidas neste artigo registram a 

trajetória de como se constituíram as investigações realizados 

por pesquisadores identificados com o campo da Educação 

Histórica, campo este que se consolidou como uma das 

importantes áreas de investigação sobre ensino de História. As 

pesquisas deste campo estão sendo desenvolvidas em vários 

países, como na Inglaterra, Canadá, Portugal e Brasil baseando-

se no pressuposto de quE a intervenção para a melhoria da 

aprendizagem requer um conhecimento sistemático das ideias 

históricas dos alunos, bem como dos professores.  As 

metodologias qualitativas de investigação constituem o 

conjunto de diretrizes que têm orientado as investigações 

científicas realizadas por diversos pesquisadores e também no 

Laboratório de Pesquisa em Educação Histórica/UFPR, cujo 

escopo de investigação tem se pautado pelos princípios éticos 

que constituem o espectro teórico metodológico das pesquisas 

de natureza qualitativa. Os resultados dessas investigações 

indicam a opção pelo campo da Educação Histórica, mas com 

o foco preciso nas situações de escolarização, por exemplo, em 

estudos na sala de aula, tornando-a o centro de referência para 

estudos como os de currículo e eficiência do ensino e da 

aprendizagem e também procurando os processos que têm lugar 

na sala de aula. 

 

Palavras chaves: Educação Histórica, Ensino de História; 

Pesquisa em Educação histórica 
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WHAT IS HISTORICAL EDUCATION, AFTER ALL? 

Abstract: 

The reflections contained in this article are a trajectory record on how investigations were carried 

out by researchers identified with the field of Historical Education, a field that has been 

consolidated as one of the most important areas of research on History teaching. Research in this 

field is being developed in several countries, such as in England, Canada, Portugal and Brazil, 

based on the assumption that intervention to improve learning requires a systematic knowledge of 

the historical ideas of students as well as of teachers. The qualitative research methodologies 

constitute the set of guidelines that have guided the scientific investigations, carried out by several 

researchers. This has been applied in the Laboratory of Research in Historical Education / UFPR 

as well, whose scope of research has been based on the ethical principles that constitute the 

theoretical methodological spectrum, especially in researches of a qualitative nature. The results of 

these investigations indicate the option for the field of Historical Education, but with the precise 

focus on the situations of learning, for example, in a classroom, making it the reference center for 

studies such as the ones about the curriculum, teaching efficiency and learning, and looking at the 

processes that take place in the classroom. 

 

Keywords: Historical Education, History Teaching; Historical Education Research. 

 

AL FINAL, ¿QUÉ ES LA EDUCACIÓN HISTÓRICA? 

Resumen: 
Las reflexiones contenidas en este artículo registran la trayectoria de cómo se constituyeron las 

investigaciones realizadas por investigadores que se identifican con el campo de la Educación 

Histórica, campo que se consolidó como una de las importantes áreas de investigación sobre 

enseñanza de Historia. Las investigaciones de este campo se están desarrollando en varios países, 

como Inglaterra, Canadá, Portugal y Brasil, basándose en la premisa de que la intervención para 

mejorar el aprendizaje requiere un conocimiento sistemático de las ideas históricas tanto de los 

alumnos como de profesores. Las metodologías cualitativas de investigación constituyen el 

conjunto de directrices que han orientado las investigaciones científicas realizadas por diversos 

investigadores y también en el Laboratorio de Investigación en Educación Histórica / UFPR, cuyo 

ámbito de investigación se ha guiado por los principios éticos que constituyen el conjunto teórico 

metodológico de las investigaciones de naturaleza cualitativa. Los resultados de estas 

investigaciones indican la elección por el campo de la Educación Histórica, pero con el foco preciso 

en las situaciones de escolarización, por ejemplo, en estudios en el aula, convirtiéndola en el centro 

de referencia para estudios como los de currículo y eficiencia de la enseñanza y del aprendizaje y 

también buscando los procesos que tienen lugar en el aula. 

 

Palabras clave:  Educación Histórica, Enseñanza de Historia; Investigación en Educación 

histórica 
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1. Educação Histórica: uma tradição construída 

 

A Educação Histórica (History Education) encontra suas raízes nos anos 1960 na Inglaterra, 

na época de uma reestruturação curricular. Naquele contexto, havia um receio de que os estudantes 

deixassem de estudar História, uma vez que era uma disciplina optativa e os estudantes preferiam 

as “estórias” que apareciam na televisão.1  A partir de então, a Educação Histórica vem se 

consolidando nas linhas de pesquisas de cursos de pós-graduação e em eventos que congregam 

pesquisadores que se dedicam a investigar os processos de ensino e aprendizagem em História, 

distinguindo-se de "outras linhas de pesquisa sobre o ensino e aprendizado histórico, por marcar sua 

fundamentação no campo da história, e não na educação, pedagogia ou psicologia". 2 

Ademais, há um consenso de que as investigações e reflexões relativas a esta área ancoram-

se, teórica e metodologicamente na epistemologia da História, na metodologia da investigação das 

Ciências Sociais e na Historiografia. Nos referenciais da epistemologia da História, particularmente 

no campo da filosofia e da teoria, são definidos e recortados os objetos de investigação da Educação 

Histórica, como o estudo das ideias relacionadas à formação do pensamento histórico dos alunos; 

no âmbito da metodologia das Ciências Sociais, como a Sociologia e a Antropologia, são 

referenciados os princípios metodológicos da investigação, como os elementos da investigação 

qualitativa e quantitativa, que permitem olhar a escola e os sujeitos no universo escolar. Finalmente, 

na Historiografia, em sentido amplo, podem ser selecionados e analisados os conteúdos que serão 

investigados, por exemplo, aqueles pertinentes à formação do pensamento histórico de jovens e 

criança. Nesse sentido, a Educação Histórica tem se constituído, por exemplo, como teoria e 

aplicação à educação em geral e, ao ensino de História, em particular, de princípios da cognição 

histórica3, pois parte-se do pressuposto de que existe uma cognição própria em História. 

                                                           
1 LEE, P. Progressão da compreensão dos alunos em história. In: BARCA, I. (Org.) Perspectivas em educação 

histórica. Actas das Primeiras Jornadas Internacionais de Educação Histórica. Braga: Centro de Estudos em 

Educação e Psicologia, Universidade do Minho, 2001. p.13-27. 
2 RAMOS, M. E. T.; CAINELLI, M. R. A Educação Histórica como campo investigativo. IN: Diálogos. Maringá, 

v.19, n. 1, p. 11-27, jan.-abr./2015. Disponível 

em:<http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/Dialogos/article/viewFile/33801/pdf>. Acesso em: 06 Set. 2017. 
3 BARCA, Isabel. Educação Histórica: uma nova área de investigação. In: Revista da Faculdade de Letras. III Série, 

v. 2. Porto: 2001. p. 13-21. Disponível em:<http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/2305.pdf>.  Acesso em: 25 mar. 

2016. 

http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/2305.pdf
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Pode-se afirmar que já existe um conjunto de investigações, experiências, publicações e 

eventos que são identificados com os desideratos desta área de pesquisa, que se tornou visível 

durante os anos 1960 e 1970, a partir dos trabalhos que foram desenvolvidos no Reino Unido. Trata-

se de um conjunto diversificado, com diferentes abordagens, que foi inventando, gradativamente, e 

por investigadores de vários países, uma tradição de produções originais no campo do ensino de 

História, cuja especificidade reside, também, no fato de incluir as experiências de professores que 

buscam sempre um ensino de História identificado com os interesses e carências de seus alunos. 

Esta perspectiva aponta um dos principais méritos da Educação Histórica: o diálogo entre a ciência 

da História e as demandas práticas do seu ensino. 

A tradição do diálogo entre a ciência da História e a prática de ensino, característica essencial 

da Educação Histórica, inclui algumas ideias importantes em duas dimensões. De um lado, diz 

respeito à ênfase no desenvolvimento e formação do pensamento histórico, que pressupõe, entre 

outras questões: entender a aprendizagem histórica como uma ferramenta para a mudança social e 

que, para isto, os alunos precisam aprender a reconstruir sua própria compreensão do passado. A 

reconstrução do passado se dá pela aprendizagem e desenvolvimento do pensamento histórico, que 

precisa levar em conta o trabalho com determinadas competências cognitivas, tais como evidência, 

narrativa e empatia. Este pressuposto esclarece a importância do diálogo com a ciência da História, 

pois é necessário ter um conceito do que é evidência histórica, para se trabalhar esta competência 

do pensamento histórico, e assim por diante. Por outro lado, a aprendizagem e desenvolvimento do 

pensamento histórico pressupõe, também, a aquisição dos conteúdos específicos da História, 

articulando-se, sempre, "o que se aprende" com o "como se aprende".4 

 Nessa direção, a Educação Histórica des*envolveu seu percurso na Inglaterra e, nos anos 

1980, Peter Lee, Rosalyn Ashby e Alary Dickinson coordenaram o projeto CHATA (Concepções 

de História e abordagens de Ensino) que também entre seus mentores Denis Shemilt. O projeto 

investigou a influência dos métodos de ensino nas compreensões sobre o passado, ancorando-se na 

ideia de que aprender História, era aprender a pensar o passado historicamente. Assim, partindo de 

                                                           
4 Uma contextualização deste processo de constituição do campo da Educação Histórica, inclusive situando-o no âmbito 

do movimento da "Nova História" na Inglaterra, pode ser encontrado em LEE, Peter.Fused Horizons?UK research into 

student´s second-order ideas in history: a perspective from London. In. M.KÖSTER, H., H.THÜNEMANN & 

M.ZÜLSDORF-HERSTING (Eds). Researching History Education: International Perspectives and Disciplinary 

Traditions. Schwalbach/TS,Germany: Wochenschay Vertag, 2014, pp.170-194. 
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instrumentos referenciados na própria ciência da História, o estudo indicou a relevância que os 

métodos usados pelos professores assumem na concepção que os estudantes têm sobre a História. 

Na mesma época, na Alemanha, historiadores como Jörn Rüsen e Klaus Bergmann entre 

outros, encaminharam reflexões acerca da Didática da História, buscando retomar sua dimensão 

social, em um momento em que emergiam preocupações sobre o ensino da história do Holocausto. 

Neste país, a Didática da História, passou a agregar, aos estudos acerca das práticas de ensino e 

aprendizagem, elementos dedicados à percepção teórica dos processos e funções da consciência 

histórica”, ocupando-se das formas e funções do raciocínio e do conhecimento da vida prática dado 

pela aprendizagem histórica. 

As discussões produzidas na Alemanha repercutiram em vários países, especialmente na 

Inglaterra, de onde, irradiaram para países como os Estados Unidos, Canadá, Portugal e Brasil.  

Nesse sentido, muitas investigações na área da Educação Histórica, principalmente acerca 

da aprendizagem histórica, se fundamentam na teoria da consciência histórica de Jörn Rüsen. No 

Brasil, a tradição das pesquisas em Educação Histórica tem se construído a partir das influências das 

matrizes anglo-saxônica e alemã. Além da teoria da consciência histórica, de matriz alemã, as 

pesquisas brasileiras se alimentam das discussões inglesas acerca da filosofia analítica da história, 

das discussões presentes em Portugal, bem como de diálogos, com as pesquisas da Espanha, Canadá 

e Estados Unidos. 

A tradição das investigações em Educação Histórica no Brasil tem sido descrita por vários 

autores, entre os quais Isabel Barca (2001), Geyso Germinari (2011), Maria Auxiliadora Schmidt e 

Ana Claudia Urban (2016) e Marcelo Fronza (2016), mostrando assim, que existe uma tradição 

investigativa consolidada em Educação Histórica. 

Segundo Isabel Barca (2001), o marco inicial das investigações acerca do pensamento 

histórico, foi uma pesquisa realizada na Inglaterra em 1978, por Alaric Dickinson e Peter Lee que, 

preocupados com o currículo descentralizado e o baixo interesse dos estudantes pela disciplina de 

História, realizaram estudos com estudantes em idade de 12 a 18 anos de idade, intitulado 

“Understandingandresearch”. Os dados levaram à criação de um “modelo de progressão das ideias 

baseado na natureza da explicação histórica”, além de permitir a refutação das teorias da 

aprendizagem advindas da psicologia, na medida em que indicaram não ser determinante o fator 

idade, na compreensão das ideias históricas dos estudantes. O estudo pode ser considerado um marco 

das pesquisas em cognição histórica, pois imprimiu um novo olhar sobre a questão da aprendizagem 
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histórica, questionando as pesquisas anteriores sobre a aprendizagem baseada em lógicas não 

históricas, como a noção piagetiana de invariância dos estágios de desenvolvimento humano.5  

Em 1984, Alary Dickinson e Peter Lee realizaram o estudo “Making Sense of History”, 

trazendo para a explicação histórica as noções de imaginação histórica e empatia. E, foi 

simultaneamente a este estudo, que Denis Shemilt apresentou uma categorização das ideias de 

empatia em cinco níveis. Porém, em 1987, os novos estudos feitos por Lee, em parceria com Rosalyn 

Ashby propiciaram a criação de um modelo mais sistematizado das noções de empatia e 

compreensão histórica. 

O Projeto Chata (Concepts of History and Teaching Approaches), que foi conduzido por 

Ashby, Lee e Dickinson e investigou a compreensão histórica de crianças inglesas de 6 a 14 anos, 

apresentou respostas sobre a empatia, evidência, narrativa, causalidade e também, acerca da 

objetividade da pesquisa histórica. (LEE, 2001). As pesquisas realizadas por Lee, acerca das relações 

entre conceitos substantivos e ideias de segunda ordem, fundamentaram a elaboração da categoria 

de literacia histórica, sendo esta definida, como um conjunto de competências de interpretação e 

compreensão do passado que permite ler o mundo historicamente.  

Seguindo a linha da Inglaterra, nos anos 1980, surgiram as primeiras investigações nos 

Estados Unidos. Um dos trabalhos mais interessantes nesse sentido é o de Linda Levstik, que 

introduziu a literatura como alternativa didática e conseguiu perceber o que o impacto emocional e 

a atuação da professora proporcionaram aos estudantes, produzindo um maior interesse pelo passado 

e pela matéria História. A partir da Conferencia de Pittsburg, realizada em 1998, começam a se 

destacar as pesquisas de Sam Wineburg, Peter Stearns e Peter Seixas. Seixas trouxe importantes 

contribuições para os conceitos de significância histórica e consciência histórica.6   

Na Espanha7, os problemas didáticos no ensino de História foram analisados pelo projeto 

do grupo de Barcelona “História 13-16”, ao final dos anos de 1970. Posteriormente, também 

desenvolveu-se a problemática que vinha sendo debatida na Inglaterra, lançando luz às reflexões 

                                                           
5 GERMINARI, Geyso D. Educação Histórica: A constituição de um campo de pesquisa. In: Revista HISTEDBR 

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

<http://www.histedbr.fe.unicamp.br/revista/edicoes/42/art04_42.pdf>.  Acesso em: 15 abr. 2016. 
6 SCHMIDT, Maria Auxiliadora; URBAN, Ana Claudia. Aprendizagem e formação da consciência histórica: 

possibilidades de pesquisa em Educação Histórica. In: Educar em revista [online], Curitiba, 2016, n.60, p.17-42. 

Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-40602016000200017&script=sci_abstract&tlng=pt>. 

Acesso em 26 abr. 2018  
7 PRATS, Joaquín. Ensinar História no contexto das Ciências Sociais: princípios básicos. Revista Educar, Curitiba, 

Especial, p. 191-218, 2006. 

http://www.histedbr.fe.unicamp.br/revista/edicoes/42/art04_42.pdf
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=SCHMIDT,+MARIA+AUXILIADORA
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=URBAN,+ANA+CLAUDIA
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sobre as dificuldades de assimilação dos conceitos temporais, mudança e continuidade, tempo 

relativo, relações de causalidade entre outros.  

Em Portugal, o projeto FOP (Formar Opinião na Aula de História) investigou os níveis de 

argumentação de alunos com idade entre 11 e 12 anos, para saber quais eram as ideias desses alunos 

sobre fontes primárias multiperspectivadas. Outra pesquisa significativa foi conduzida pela 

historiadora Isabel Barca, com estudantes com idade entre 12 e 19 anos, cujos resultados permitiram 

a elaboração de um quadro categorial de progressão das ideias desses estudantes em cinco níveis8. 

Igualmente relevantes foram os projetos Hicon I e Hicon II, realizados na primeira década do século 

XXI, com estudantes do 9º ano de escolas do Brasil, Cabo Verde, Moçambique e Portugal. Os 

resultados dessas pesquisas apresentam exemplos de “narrativas” de jovens brasileiros e 

portugueses, contribuindo para a compreensão de especificidades e convergências encontradas na 

estrutura narrativa.9  

Isabel Barca é uma das mais importantes pesquisadoras de Portugal e uma referência para as 

pesquisas da Educação Histórica no Brasil. Em seu doutoramento na Inglaterra, trabalhou 

novamente as ideias dos alunos, investigando sobre a questão da provisoriedade da explicação 

histórica. A pesquisa trouxe importantes significativos elementos para a compreensão das ideias de 

evidência, plausibilidade e objetividade histórica, identificando sua aproximação com a filosofia da 

História. Contudo, é importante oportuno  ressaltar que as pesquisas sobre a consciência histórica 

de jovens estudantes tiveram sua origem na Alemanha, no contexto de unificação após o fim da 

Guerra Fria, que acabou por definir a aceitação da categoria de “consciência histórica”. As reflexões 

originadas na Alemanha levaram ao desenvolvimento de um estudo de grandes proporções na 

Europa e Oriente Próximo, em meados dos anos 90, intitulado “Youth and History”. Esta pesquisa, 

coordenada pelo historiador alemão Bodo von Borries, foi realizada por meio de questionário 

aplicado a aproximadamente, 32 mil jovens com idade de 14 e 15 anos e seus professores, em 27 

países. Apesar de seu cunho quantitativo, esta pesquisa apresentou dados relevantes sobre a 

orientação temporal e a aceitação das diferenças culturais. Em alguns países onde este projeto foi 

                                                           
8 BARCA, Isabel. O pensamento histórico dos jovens: ideias dos adolescentes acerca da provisoriedade da 

explicação histórica. Braga: Lusografe, 2000. 
9 BARCA, Isabel. Ideias chaves para a Educação Histórica: uma busca de (inter)identidades. História Regional, 

Goiânia, v. 17, n. 1, p. 37-51, jan./jun. 2012. 
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implementado, aconteceram outras pesquisas posteriormente, como é o caso de Portugal, por 

exemplo.10 

Os desdobramentos da pesquisa em Portugal foram sistematizados por Machado Pais, 

coordenador do projeto em Portugal, na obra “Consciência histórica e identidade: os jovens 

portugueses num contexto europeu”. Entre os aspectos mais relevantes obtidos na pesquisa, 

considera-se o fato de que se constatou, que as identidades individuais e coletivas dos estudantes 

estão relacionadas à sua consciência histórica, que por sua vez, relaciona-se à cultura jovem de sua 

geração e, também, que professores e estudantes tem expectativas diferentes em relação à História. 

Neste sentido, observa-se que os estudos em Portugal se originaram do grande projeto 

coordenado pelos alemães, como, também, das pesquisas oriundas da Inglaterra, uma vez que, por 

meio dos estudos de doutoramento em Londres, a historiadora Isabel Barca se aproximou de Peter 

Lee, trazendo as reflexões inglesas para Portugal.  

A aproximação entre Brasil e Portugal, resultou em 2003, no Seminário “Investigar em 

Ensino de História”, realizado pelo PPGE-UFPR e coordenado pela professora Maria Auxiliadora 

Schmidt. Neste seminário, a professora Isabel Barca propôs a realização de uma investigação para 

avaliar as possibilidades de mudança conceitual de estudantes brasileiros. A pesquisa brasileira foi 

coordenada por Maria Auxiliadora Schmidt e revelou uma mudança conceitual em relação às ideias 

prévias, uma vez que, após intervenção realizada pelos professores investigadores, os estudantes 

demonstraram uma compreensão mais complexa dos conteúdos11. O início desta pesquisa foi 

marcado pela criação do Laboratório de Pesquisa em Educação Histórica da Universidade Federal 

do Paraná (LAPEDUH-UFPR) que, em 2018, completou 15 anos desenvolvendo várias atividades, 

desde investigações acadêmicas, projetos de pesquisa, revista online, eventos e cursos de formação 

continuada de professores.   

 Nesse sentido, percorrendo as várias pesquisas realizadas pela Educação Histórica, sendo 

algumas das mais relevantes apresentadas neste texto, percebe-se que a Educação História foi 

construindo uma tradição como campo de investigação. Estes avanços epistêmicos ocorreram por 

                                                           
10 SCHMIDT, M.A. / URBAN, A.C. 2016, op.cit. 
11 FRONZA, Marcelo. As investigações sobre a aprendizagem histórica dos jovens no campo de pesquisa da Educação 

Histórica presentes em revistas virtuais. In: Pensar a educação em revista. Educação e Consciência Histórica, 

Curitiba/Belo Horizonte, Ano 3, v.3, n.4, p. 3-29, out-dez/2017 Disponível em: 

http://pensaraeducacaoemrevista.com.br/2018/04/09/educacao-e-consciencia-historica-ano-3-v-3-n-4-out-dez-2017-2/ 

Acesso em: 26 abr. 2018 

 

http://pensaraeducacaoemrevista.com.br/2018/04/09/educacao-e-consciencia-historica-ano-3-v-3-n-4-out-dez-2017-2/
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meio de um processo contingencial desde os anos sessenta, responsáveis por delinear o campo da 

Educação Histórica.  

 

2. Há um programa de pesquisas com pressupostos teóricos e metodológicos das investigações 

em Educação Histórica? 

 

As metodologias qualitativas de investigação constituem o conjunto de diretrizes 

predominantes que têm orientado as investigações científicas realizadas no âmbito dos projetos 

relacionados à Educação Histórica.  O escopo destas investigações tem sido pautado nos princípios 

éticos que constituem o espectro teórico metodológico das pesquisas de natureza qualitativa, 

construído em torno dos conceitos chave desta perspectiva de investigação no âmbito da pesquisa 

social, tais como: as questões da pesquisa, as finalidades, as estratégias, paradigmas e métodos. 

(BLAIKIE, 2010). Ademais, as investigações têm procurado manter como referência os três polos 

essenciais de pesquisa qualitativa: o polo epistemológico, o polo morfológico e o polo técnico 

(LESSARD-HÉBERT, GOYETTE, BOUTIN, 2005).  

Do ponto de vista do polo epistemológico, ou seja, na perspectiva da construção do objeto 

científico e delimitação da problemática da investigação, essas investigações buscam ancorar-se na 

possibilidade da existência de um domínio científico no qual se inscrevem os objetos das pesquisas 

em Educação Histórica,  e ainda na perspectiva do realismo crítico (BHASKAR, 2007), o qual 

pressupõe um acesso epistêmico à realidade e se opõe às visões do senso comum na ciência; do 

estruturismo metodológico (LLOYD, 1995), que vê a sociedade como uma entidade organizada, 

estruturada objetivamente, mas integrada de modo tênue, contendo um forte potencial de 

transformação por meio de ações individuais, enfatizando a interação dinâmica do processo de 

estruturação entre micro e macro determinação, bem como  o agenciamento humano como processo 

social.  

Tais perspectivas oferecem novas possibilidades de nexo entre passado e presente, histórias 

individuais e coletivas, indicando diferentes matizes na e para construção da aprendizagem e, 

portanto, para o ensino de história. Ademais, colocam em questão as próprias finalidades do ensino 

de História, que buscam a construção da consciência histórica, bem como fundamentam a 

aprendizagem no desenvolvimento de competências cognitivas propriamente históricas, na esteira 

dos trabalhos de Rüsen (1992; 2001; 2007a; 2007b; 2010c), Barca (2011). Para esses autores, o 



16 
 

RIBEH, v.01, n. 01, p. 07-31, Ago-Dez/2018. https://revistas.unila.edu.br/riaeh/index 

conhecimento histórico tem uma função didática que é a de formação da consciência histórica. A 

concretização dessa função se faz na e pela narrativa histórica. Assim, para Rüsen (2007a; 2007b) a 

narrativa histórica se expressa por meio de sentenças históricas, as quais têm nos conceitos históricos 

os seus recursos linguísticos. Na esteira dessas reflexões, Lee (2005), a partir de investigações 

realizadas com jovens ingleses, explicita os conceitos históricos também como conceitos 

substantivos da História e sinaliza em direção à importância dos conceitos de segunda ordem, 

ampliando a noção de conceitos históricos e articulando-os com a aprendizagem histórica. Já Barca 

(2011) entende que esses pressupostos podem ser sistematizados sob a forma de competências 

cognitivas identificadas com a formação e desenvolvimento da consciência histórica, constituindo-

se, por exemplo, em suportes para construção de metas relacionadas a processos macro e micro 

avaliativos da aprendizagem histórica. Alguns países, como Inglaterra e Portugal, já inseriram essas 

metas como orientadores da aprendizagem histórica em suas diretrizes curriculares nacionais 

(BARCA, 2011).     

O segundo elemento é o polo morfológico, isto é, a instância metodológica em que as 

hipóteses se organizam e os conceitos se definem. Nesta direção, os trabalhos procuram estruturar 

seu objeto de pesquisa a partir do contexto teórico da investigação e das hipóteses norteadoras das 

pesquisas. De modo geral, os pressupostos teóricos das investigações têm sido os trabalhos de Rüsen 

(1992; 2001; 2007a; 2007b; 2010a e 2010b, 2012). O recorte principal das investigações tem sido a 

questão da aprendizagem histórica pois, em síntese, esse autor afirma que os processos mentais ou 

atividades da consciência histórica podem ser considerados os fundamentos da didática da História, 

pois são processos de pensamento estruturadores do pensamento histórico e, portanto, da 

aprendizagem e da formação da consciência histórica, os quais encontram-se por trás dos conteúdos. 

São importantes, também, as contribuições de Lee (2005) sobre a necessidade de se 

investigar como os jovens e crianças elaboram os conceitos históricos, que denomina de “conceitos 

substantivos”, pois se referem à própria substância da História. Assim, como parte do conteúdo da 

História, os conceitos substantivos são geralmente, centrais em relação ao que nós pensamos de nós 

mesmos enquanto ensinamos, mas esquecemos de prestar atenção às ideias que os alunos trazem 

acerca dos temas abordados em aulas. Os conceitos de segunda ordem são aqueles que representam 

e significam o processo cognitivo da ciência da história, tais como explicação histórica, empatia ou 

inferência.  
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No sentido de analisar a presença desses conceitos em manuais, propostas curriculares, 

processos avaliativos, ideias de professores e narrativas dos alunos, as investigações buscam guarida 

em estudos relacionados à interpelação das competências históricas a partir de categorias como 

temporalidades, monocausalidades e pluricausalidades e inferências históricas, desenvolvidas por 

Lee (2006; 2003; 2001) e Barca (2001; 2006; 2011), Schmidt, (2009; 2011) e Ashby (2006).  

Finalmente, na perspectiva do polo técnico, ou seja, na definição da forma pela qual se 

estabelece a construção do objeto científico e o mundo dos acontecimentos, quando são recolhidas 

as informações e estas são convertidas em dados pertinentes, as pesquisas buscam utilizar diferentes 

técnicas de recolha de dados, tais como: análises documentais, como análise de propostas 

curriculares; análise de atividades sugeridas pelos manuais didáticos; análises das avaliações do 

ENEM-Exame Nacional do Ensino Médio e vestibulares; análise das narrativas produzidas por 

professores e alunos. Observações passivas e/ou participantes de aulas de professores selecionados 

a partir de amostragem e inquéritos, tais como questionários, entrevistas semiestruturadas também 

fazem parte das estratégias que vêm sendo utilizadas nas investigações.  

As pesquisas têm se constituído como estudos de caso, estudos de um caso, além de outros, 

adotando-se, por exemplo, o método da triangulação, o qual importa na adoção de observações de 

campo, inquéritos e análises documentais, bem como no processo de estabelecimento de relações 

entre eles. Os passos da pesquisa são orientados por um planejamento constituído pela teorização 

(ligar o estudo às teorias e fundamentar as questões de pesquisa); análise das escolas e dos sujeitos 

envolvidos; definição e construção dos instrumentos de pesquisa; recolha e análise de dados de cada 

estudo: análises documentais, inquéritos e observações, bem como a redação sistemática de relatório 

sobre cada estudo.   

 

3. Investigações realizadas no âmbito do Laboratório de Pesquisa em Educação Histórica - 

LAPEDUH/PPGE/UFPR  

 

Tendo como referência os pressupostos da Linha de Pesquisa Cultura, Escola e Ensino, as 

pesquisas realizadas valorizam a pertinência de investigações “em escolas”, as quais têm como 

objeto o “ensino de” e, portanto, pautam-se no repertório da ciência de referência e seu ensino 

específico, mas também encetam um diálogo mais próximo com perspectivas teórico-metodológicas 

empíricas da pesquisa educacional, como aquelas de cunho antropológico e sociológico.  
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Tais investigações podem contribuir, na opinião de Cuesta Fernandez (1997; 1998), para 

ajudar a compreender a construção do “código disciplinar” da História. Na perspectiva deste autor, 

o “código disciplinar da história” pode ser apreendido a partir de pesquisas e reflexões acerca de 

como os “textos visíveis” como currículos e manuais, bem como os “textos invisíveis”, tais como 

as ideias e as práticas culturais de jovens e crianças se concretizam em experiências escolares, tendo 

como referência o estado atual da ciência e sua relação com os modos de educar de cada sociedade 

e suas múltiplas determinações. 

Resultados dessas investigações indicam a opção pelo campo da Educação Histórica, mas 

com o foco preciso nas situações de escolarização, por exemplo, em estudos na sala de aula, 

tornando-a o centro de referência para estudos como os de currículo e eficiência do ensino e da 

aprendizagem e também procurando olhar os diferentes processos que têm lugar na sala de aula.  

Algumas referências das investigações já realizadas ou em andamento, baseiam-se nos fundamentos 

da sociologia crítica inglesa, cujas manifestações podem ser observadas, por exemplo, nos trabalhos 

de Raymond Williams, Basil Bernstein e Stuart Hall relativos aos estudos culturais12. Outras 

referências para o estudo dos processos de escolarização e das relações dos sujeitos com o 

conhecimento em situações de escolarização estão pautadas nas propostas da pedagogia de Paulo 

Freire e no campo da sociologia da experiência, particularmente os trabalhos de François Dubet e 

Bernard Charlot.13 Esses trabalhos tratam de investigações que englobam temáticas como relações 

de gênero e ensino, questões de identidades e ensino, exclusão/inclusão e ensino, bem como a 

especificidade das relações dos sujeitos com o conhecimento escolar, na dimensão da cultura e da 

sua relação com os processos de escolarização. 

De modo geral, os trabalhos que vêm sendo desenvolvidos propõem um diálogo com as 

metodologias de investigação qualitativa, na área educacional. Nessa direção, orientam-se, 

principalmente, em dois pressupostos. O primeiro deles parte da referência à investigação de 

natureza qualitativa, enquadrando-se na perspectiva de Eisner (1998), da “indagação qualitativa”. 

Para esse autor, a “indagação qualitativa” procura entender o que os professores e os alunos fazem 

e os grupos em que trabalham, bem como a forma como trabalham. Assim, segundo Eisner, para se 

                                                           
12 Uma discussão sobre esta temática pode ser encontrada em CEVASCO, Maria Elisa. Cultura: um tópico britânico 

do marxismo ocidental. In. LOUREIRO, I. M./ MUSSE, R. (org.) Capítulos do Marxismo Ocidental. São Paulo: 

UNESP, 1998, p.145-171. 
13 Ver obras destes autores, como DUBET, François. Sociologia da Experiência. Lisboa: Instituto Piaget, 1996; 

DUBET, F./MARTUCELLI, Danilo. En la escuela. Sociologia da experiência escolar. Buenos Aires: Losada, 1998. 

CHARLOT, Bernard. Da relação com o saber. Porto Alegre: Artmed, 2000. 
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alcançar esses objetivos, é necessário prestar atenção às escolas e às aulas, observá-las e utilizar o 

que vemos como fonte de interpretação e valoração (1998, p.28). 

O segundo pressuposto baseia-se na perspectiva da “construção social da escola” 

(ROCKWELL, 2011) e, por isto, a escola passa a ser considerada o lugar de onde partem as 

perguntas iniciais das atividades e investigações14, tais como: o que acontece em aulas de História? 

Como ocorrem as mudanças? Como se processa ali o ensino? Que tipos de relações os sujeitos 

estabelecem com o conhecimento histórico? Quais são ou como professores e alunos elaboram a sua 

compreensão sobre as ideias históricas? Que significados o conhecimento histórico tem para os 

sujeitos envolvidos no processo ensino/aprendizagem? Como jovens e crianças reagem aos 

processos de produção do conhecimento histórico? Qual o resultado do conhecimento histórico na 

formação da consciência histórica de jovens e crianças? 

 

4. Temáticas investigadas: síntese provisória 

 

A partir destes pressupostos, algumas investigações que vem sendo realizadas pelo Grupo de 

Educação Histórica do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFPR, podem ser agrupadas 

a partir das seguintes temáticas: 

 

QUADRO 1: Relações entre as finalidades do ensino de história e a formação da consciência 

histórica: 

AUTOR TITULO ANO 

 

Daniel Hortêncio de 

Medeiros 

Jovens incluídos, consciência histórica e “vazio 

pedagógico”: um estudo de caso (mestrado) 

 

A formação da consciência histórica como objetivo do 

ensino de história no Ensino Médio: o lugar do 

material didático. (Doutorado) 

2002 

 

 

 

 

2005 

Ivan Furman Cidadania e Educação Histórica: perspectivas de alunos 

e professores do município de Araucária-PR (mestrado) 

 

2006 

Geyso Dongley 

Germinari 

A história da cidade, consciência histórica e identidade 

de jovens escolarizados (doutorado) 

 

 

2010 

Fonte: As autoras 

                                                           
14 Sobre o conceito de vida cotidiana, ver HELLER, Agnes. Sociologia de la vida cotidiana. Barcelona: Ediciones 

Península, 1998. 
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Os trabalhos de Medeiros podem ser considerados as primeiras investigações realizadas 

sobre esta temática no âmbito do PPGE-UFPR. Em sua dissertação de mestrado – Jovens Incluídos, 

consciência histórica e vazio pedagógico: um estudo de caso, (MEDEIROS, 2002) investigou o 

nível de interesse no conhecimento histórico, de jovens do Ensino Médio, de uma escola privada, 

na cidade de Curitiba. Um dos aspectos apontados em seus resultados foi a ruptura entre o que os 

jovens aprendiam na escola e o que eles viviam em sua vida prática, caracterizando o que o 

pesquisador denominou de “vazio pedagógico”. Já no trabalho de doutorado – A formação da 

consciência histórica como objetivo do ensino de história no ensino médio: o lugar do material 

didático -, (MEDEIROS, 2005) este pesquisador aprofundou sua análise, cruzando elementos da 

proposta curricular e o material didático adotado na mesma escola, no sentido de suscitar novas 

questões e indagações sobre o conhecimento histórico escolar e suas possibilidades para a formação 

da consciência histórica. 

As relações entre ensino de história, formação da consciência histórica e cidadania foram 

objeto de análise na dissertação de Furman (2006) – Cidadania e Educação Histórica: perspectivas 

de alunos e professores do município de Araucária-PR -.  A partir de uma revisão do conceito de 

cidadania e do diálogo entre Paulo Freire e Jörn Rüsen, ele investigou a ideia que 966 jovens alunos 

do quarto ciclo do ensino fundamental (8º e 9º anos) tinham sobre cidadania, aplicando questionário 

com perguntas semiestruturadas. Os resultados apontaram que, apesar dos diferentes significados 

que os jovens atribuem a esse conceito, predominou uma relação forte entre cidadania e laços de 

sociabilidade. Ao contrário, entre os seus professores, predominou a ideia de cidadania como 

participação política e conquista de direitos humanos.  

Germinari (2010), tomando como pressuposto a relação entre a natureza da consciência 

histórica e as funções e finalidades do ensino de história, investigou manifestações da consciência 

histórica de 126 jovens de 14 a 19 anos, da periferia de Curitiba, em sua tese de doutorado – A 

história da cidade, consciência histórica e identidades de jovens escolarizados.  Um dos resultados 

dessa investigação constatar a existência de contradições entre a consciência histórica dos jovens 

relacionada à sua vida prática, matizada pela presença do desenraizamento e do convívio com a 

violência, com a forma pela qual eles se relacionam com o passado da cidade de Curitiba, a partir 

dos conteúdos aprendidos na história escolar. Na narrativa apresentada em propostas curriculares 



21 
 

RIBEH, v.01, n. 01, p. 07-31, Ago-Dez/2018. https://revistas.unila.edu.br/riaeh/index 

das escolas, ele detectou a presença de elementos do discurso oficial, produzido em cima do mito 

de Curitiba cidade de primeiro mundo e modelo de urbanismo.  

 

QUADRO 2 – Consciência histórica, ensino de história e formação de professores. 

AUTOR *TITULO ANO 

Henrique Rodolfo 

Theobald 

A experiência de professores com ideias 

históricas: o caso do “Grupo Araucária” 

 

2007 

André Luiz Batista da 

Silva 

Concepções e significados de aprendizagem 

histórica na perspectiva da experiência de 

professores de História (mestrado) 

 

 

 

2011 

Thiago Augusto 

Divardim de  Oliveira 

A relação ensino e aprendizagem como práxis: a 

Educação Histórica e a formação de professores 

(mestrado) 

 

2012 

Marilú Favarin Marin Relação teoria e prática na formação de 

professores: experiências de Laboratórios de 

Ensino no Brasil e da Associação de Professores 

de História de Portugal (1980-2010) (doutorado) 

 

 

2013 

Fonte: As Autoras 

Sobre as temáticas ligadas à relação com as ideias históricas dos professores, a aprendizagem 

histórica e ao currículo têm como exemplos as pesquisas de Henrique Rodolfo Theobald (2007), de 

André Luiz Baptista da Silva (2011), Thiago Augusto Divardim de Oliveira (2012) e Marilu Favarin 

Marin (2013). O primeiro (THEOBALD, 2007) investigou como a consciência histórica dos 

professores de História, pertencentes ao Grupo Araucária15 se relaciona com o currículo construído 

historicamente por esse mesmo grupo de professores historiadores.  

O segundo (SILVA, 2011) pesquisou sobre o significado dado à aprendizagem histórica por 

professores do grupo de Araucária, quando o relacionam com o conhecimento que ensinam. Oliveira 

(2012) analisou as concepções de aprendizagem de professores de História, a partir do estudo de um 

caso específico. Tendo como referência a teoria de aprendizagem fundamentada na perspectiva da 

                                                           
15 O Grupo Araucária é um conjunto de professores pesquisadores que, desde 1990, são articulados às dimensões da 

secretaria municipal de educação, do sindicato, e da universidade. Este grupo de professores se encontra institucional e 

regularmente para produzir estudos, assessoramentos e investigações ― estas realizadas em suas respectivas turmas 

― que são publicadas nos seminários e encontros nacionais ou internacionais sobre o ensino de História 

(THEOBALD, 2007). 
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formação da consciência histórica, seus resultados apontaram, entre outras questões, a importância 

da categoria práxis na e para a análise da prática de professores.  

Já Marin (2013), ao analisar percursos históricos de laboratórios de ensino de história que se 

constituíram em algumas universidades brasileiras e a experiência da Associação de História de 

Portugal, procurou evidenciar de que maneira as concepções de aprendizagem e, portanto, de ensino 

de história, fundamentavam ações realizadas pelos diferentes laboratórios. Ademais, seus resultados 

apontaram para a relevância de se explicitar estas relações, para o desenvolvimento de ações 

relacionadas à formação continuada de professores. 

 

QUADRO 3 – Aprendizagem dos conceitos substantivos e formação da consciência histórica. 

AUTOR AUTOR ANO 

Adriane de Quadros 

Sobanski 

Como os professores e jovens 

estudantes do Brasil e de Portugal se relacionam 

com a ideia de África. 

(Mestrado) 

 

2008 

Lilian Costa Castex O conceito substantivo Ditadura Militar Brasileira 

(1964-1984) na perspectiva de jovens brasileiros: 

um estudo de caso em escolas de Curitiba-PR. 

(Mestrado) 

 

2008 

Lucas Pydd Nechi Educação Histórica e religião: aproximações a 

partir de um estudo da consciência histórica de 

jovens alunos. (Mestrado) 

 

2011 

João Luis da Silva 

Bertolini 

A interpretação do outro: a ideia de Islã o ensino 

de História. (Mestrado) 

2011 

Fonte: As Autoras 

Os conceitos substantivos ou conceitos históricos, segundo Lee (2005) e Rüsen (2007b) são 

encontrados quando lidamos com tipos particulares de conteúdos históricos e estão envolvidos em 

qualquer história, qualquer que seja o conteúdo. Como eles fazem parte do conteúdo ou substância 

da História, podem ser chamados de conceitos substantivos. Nessa perspectiva, pode-se afirmar que 

a aprendizagem dos conceitos históricos ou conceitos substantivos, relativos aos conteúdos 

ensinados, é de grande relevância na formação da consciência histórica. Assim, investigar de que 

forma estes conceitos ou conteúdos estão presentes na cultura escolar, seja sob a forma de “textos 

visíveis”, tais como nos manuais didáticos e currículos, bem como nos “textos invisíveis”, como as 

ideias de alunos e professores, pode contribuir para desvelar e melhorar o ensino de História. 
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A pesquisa encetada por Castex (2008) indica possibilidades para a compreensão da natureza 

da consciência histórica de jovens alunos do 9º ano de uma escola pública e uma escola privada. 

Essa autora, em sua dissertação, utilizando a metodologia da pesquisa qualitativa por meio de 

observações em escolas e análise documental, pesquisou como a ideia de Ditadura Militar Brasileira 

(1964 a 1984) estava presente na consciência histórica dos jovens. Analisou também como as duas 

professoras, das respectivas escolas, expressavam suas ideias a esse respeito, em suas aulas. 

Cotejando com a produção historiográfica sobre o tema, a autora constatou que, na historiografia, a 

ditadura militar brasileira está presente na forma da interpretação ligada às ideias de ação política e 

conjuntural, relacionadas à falta de compromisso com a democracia, enquanto nas narrativas dos 

professores, dos jovens e professores investigados, bem como nos manuais didáticos utilizados pela 

escola, prevalece a memória baseada nas ideias de vitimização. Esses resultados apontam para a 

relevância do levantamento das ideias prévias dos jovens estudantes e que os professores, em sua 

formação, deveriam ter acesso às diferentes interpretações historiográficas sobre a Ditadura Militar 

Brasileira. 

Também no intuito de entender as ideias históricas de jovens alunos, Sobanski (2008), 

investigou a natureza da consciência histórica de jovens brasileiros e portugueses do 9º ano, acerca 

da ideia de África. Um dos resultados da investigação foi que, nos dois países, predomina uma 

consciência histórica tradicional, sendo que, entre os jovens portugueses, há menos relações com o 

passado dos africanos do que entre os jovens brasileiros, apesar de que, entre esses últimos, ainda 

predominam ideias matizadas pela historiografia antropológica dos anos 1930 e, minoritariamente, 

elementos de uma visão mais culturalista, ligados à diáspora africana e à formação de uma identidade 

nacional a partir da cultura africana.   

A natureza, função e importância da consciência histórica, relacionadas aos valores 

atribuídos por jovens alunos à sua religiosidade foi objeto de investigação de Nechi (2011). Além 

de investigar os significados que 172 jovens alunos e 4 professores de história de uma escola 

confessional católica atribuem às ideias de religião e religiosidade quando estudam história, ele 

analisou a forma pela qual eles se relacionam com o conteúdo religião, presente no manual didático 

que usam.  Um dos resultados obtidos foi que os jovens não conseguem atribuir significados entre 

o que eles aprendem sobre a religião dos povos, nas aulas de História e sua própria religiosidade na 

vida prática. Finalmente, as investigações de Bertolini (2011) sobre o conteúdo Islã em manuais 

didáticos e sua relação com reformas curriculares, em uma perspectiva diacrônica e sincrônica, 
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sinalizou para a permanência, em longa duração, de determinadas abordagens que privilegiam muito 

mais visões religiosas e políticas, do que outras, como abordagens culturais. 

 

QUADRO 4 – Aprendizagem dos conceitos de segunda ordem e formação da consciência histórica. 

AUTOR TITULO ANO 

Rosi Terezinha Ferrarini 

Gevaerd 

A narrativa histórica como uma maneira de 

ensinar e aprender história: o caso da História do 

Paraná (Doutorado) 

 

2009 

Alamir Muncio 

Compagnoni 

Em cada museu que a gente for carrega um 

pedaço dele: compreensão do pensamento 

histórico de crianças no ambiente de museu. 

(Mestrado) 

 

2009 

Marcelo Fronza A intersubjetividade e a verdade na aprendizagem 

histórica de jovens estudantes a partir das 

histórias em quadrinhos. (Doutorado) 

 

2012 

Rita de Cássia G. P. dos 

Santos 

A significância do passado para professores de 

História. (Doutorado) 

 

2013 

Leslie Luiza Pereira 

Gusmão 

Orientação temporal e formação da consciência 

histórica: estudo de um caso em propostas 

curriculares para o Ensino Médio. (Mestrado) 

 

2014 

Fonte: As Autoras  

Na esteira do pensamento ruseniano assume-se o indicativo de que a consciência histórica 

pode ser analisada como um conjunto de operações mentais do pensamento histórico. Este 

pressuposto indica possibilidades de investigar os conceitos de segunda ordem (LEE, 2005), tais 

como empatia, significância, orientação temporal, narrativa, intersubjetividade, interculturalidade, 

explicação histórica e evidência, como indicadores dos processos ou estratégias que conformam o 

pensamento histórico ou consciência histórica.  

As investigações realizadas por Gevaerd (2009) tiveram como objeto precípuo analisar os 

tipos de narrativa histórica sobre a história do Paraná, presentes nos elementos da cultura escolar, 

tais como manuais didáticos e currículos, ancorada na metodologia da pesquisa qualitativa e na 

análise de conteúdo. Ademais, essa pesquisadora adotou as estratégias de observação de aulas e 

análise de narrativas produzidas por trinta jovens do 6º ano. Uma das conclusões desse trabalho foi 

de que, apesar da narrativa não ser uma categoria presente na relação ensino e aprendizagem do 
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professor observado, permanece uma convergência entre a narrativa dos manuais, centrada numa 

perspectiva tradicional da historiografia paranaense, a narrativa dos professores e dos alunos. 

Compagnoni (2009) investigou narrativas produzidas por 43 jovens do 5º e 6º ano, após uma 

“aula visita” ao museu. A partir da análise dessas narrativas, esse pesquisador constatou a melhoria 

do pensamento histórico dos alunos no que diz respeito à produção de inferências e estabelecimento 

de empatia em relação aos sujeitos do passado.   

O trabalho de Fronza (2012) teve como foco investigar a consciência histórica de jovens 

estudantes em várias regiões do Brasil, com o intuito principal de verificar as relações estabelecidas 

entre intersubjetividade e verdade históricas, a partir da leitura de histórias em quadrinhos, com 

conteúdos históricos. A partir dos resultados apresentados, o autor concluiu que as respostas dos 

alunos revelaram ideias sobre verdade histórica e intersubjetividade que ajudaram a construir alguns 

critérios para a constituição de uma aprendizagem histórica pautada em princípios humanistas. 

A preocupação com os significados que professores de História atribuem ao passado e a 

influência que isto tem na escolha de manuais didáticos, foi objeto de investigação de Santos (2013). 

Levantando dados quantitativos e qualitativos em investigação realizada com os professores, Santos 

concluiu que o significado que eles atribuem ao passado tem grande influência na escolha de 

conteúdos e metodologias para o ensino de História. 

Em seu trabalho, Gusmão (2014) analisou textos visíveis do código disciplinar da história, 

representados pelas propostas curriculares do Ensino Médio a partir de 1999 a 2006. Tomando como 

recorte a categoria da orientação temporal, a autora identificou a presença, da perspectiva temporal 

braudeliana em todos os documentos, explicitada pela sugestão metodológica de se trabalhar com 

os conteúdos, a partir das ideias de curta, média e longa duração do tempo. 

As investigações realizadas no contexto do Laboratório de Pesquisa em Educação Histórica, da 

UFPR, têm se beneficiado dos debates suscitados a partir do diálogo no interior dos arcabouços 

teóricos que fundamentam as investigações do campo da Educação Histórica. Neste sentido, 

procuram articular as especificidades de duas linhas de abrangência temática na área: o recorte que 

destaca a problemática do pensamento histórico e o outro que ressalta a problemática da formação 

da consciência histórica. (SEIXAS, 2017). 
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5. Considerações e desafios atuais 

 

Em vários países, os  programas governamentais para o ensino de História têm revelado a 

maneira pela qual  tem ocorrido a separação entre a Didática da História e a História acadêmica, 

contribuindo para a formação de um código disciplinar da História com características específicas 

em cada momento das diferentes sociedades.  

De modo geral, o processo empurrou as questões do ensino e aprendizagem da História, 

tendencialmente, para o âmbito da cultura escolar, especialmente para as relações com determinadas 

teorias pedagógicas, como a pedagogia das competências. Foi a partir desse reajustamento que a 

dimensão cognitiva do ensino da História passou a se articular com a dimensão política da cultura 

histórica. Nesse processo, as questões relacionadas à aprendizagem histórica e, portanto, ao seu 

ensino, saíram da pauta dos historiadores e entraram, prioritariamente, na pauta das políticas 

educacionais, ocorrendo um deslocamento entre a cultura histórica e a cultura escolar, em que a 

perspectiva instrumental, particularmente centralizada na preocupação com a transposição didática 

e com os métodos de ensino por competências e habilidades, tem sido privilegiada. 

As contribuições dos trabalhos desenvolvidos no campo da Educação Histórica indicam 

várias questões a serem levadas em consideração no que se refere à aprendizagem das crianças e 

jovens, seja em ambiente escolar ou outros ambientes de aprendizagem, como museus e arquivos. 

Entre elas a de que, definitivamente, os professores de história precisam saber que devem abandonar 

o pressuposto de que aprender história significa acumular conhecimentos, mesmo que adotando 

metodologias ativas e lúdicas, e que aprender história não é manter-se no nível do senso comum ou 

adquirir bom senso a respeito das questões do passado.  

A partir das investigações já realizadas pelos diferentes grupos, principalmente no fato de 

que a consciência histórica é ponto de partida e de chegada da aprendizagem histórica, o historiador 

inglês Peter Lee (2006) propôs o conceito de Literacia Histórica, tendo como referência a ideia de 

que aprender história significa transformar informações em conhecimentos, apropriando-se das 

ideias históricas de forma cada vez mais complexa. O conceito de literacia histórica entende que a 

finalidade do ensino de História é levar à população os conteúdos, temas, métodos, procedimentos 

e técnicas que o historiador utiliza para produzir o conhecimento histórico, ressalvando que não se 

trata de transformar todas as pessoas em historiadores, mas de ensinar a pensar historicamente.  
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A literacia histórica tem como finalidade a aprendizagem para a formação da consciência 

histórica mais complexa. Isto significa que o ensino de história deve ter por objetivo a formação de 

uma consciência histórica que supere formas tradicionais e exemplares da consciência histórica, 

responsáveis pela consolidação de narrativas baseadas em organizações lineares do tempo, bem 

como as visões de que a história é a mestra da vida. Ao mesmo tempo, busca-se também evitar a 

formação de consciências críticas pautadas em narrativas que rompem com qualquer possibilidade 

de rever o passado. O objetivo é uma consciência crítico-genética, onde a relação presente e passado 

seja fundamentada em narrativas mais complexas, que se prestem a uma orientação temporal para a 

vida presente, baseadas em alguns princípios como liberdade, democracia e direitos humanos. A 

formação da consciência histórica, finalidade principal do ensino de história, leva em consideração 

que tanto os professores, como os alunos fazem parte de um coletivo e de um tempo social. Uma 

consideração importante é o fato de que nunca se pode dissociar a aprendizagem histórica do sujeito 

que aprende, por exemplo o jovem e a cultura jovem e, portanto, a dinâmica da aprendizagem não 

se realiza quando a história é ensinada como algo dado e alheio ao sujeito que aprende. Assim, saber 

história não é a mesma coisa que pensar historicamente correto, pois o conhecimento histórico que 

é apenas apreendido como algo dado, não desenvolve a capacidade de dar significados para a história 

e orientar aquele que aprende de acordo com a própria experiência histórica. 

 Questões como estas remetem a alguns desafios presentes, atualmente, no ensino e 

aprendizagem da História. De um lado, a partir das apropriações que o inglês Peter Lee fez da teoria 

de Jörn Rüsen descortina-se a necessidade de qualificar a aprendizagem histórica a partir do conceito 

de História Transformativa. Isto significa levar em consideração o conjunto de questões que dizem 

respeito. 
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O fardo da história em relação à ditadura militar 

brasileira a partir das histórias em quadrinhos 

 

Resumo: Investiga-se como as histórias em quadrinhos que 

abordam a ditadura militar brasileira (1964-1985) possibilitam 

mobilizar as dimensões estéticas, políticas e cognitivas da 

cultura histórica (RÜSEN, 2009). Esta pesquisa está vinculada 

ao Projeto Memórias Brasileiras: Conflitos Sociais da 

CAPES/Brasil denominado Indígenas, Quilombolas e Napalm: 

uma história da Guerrilha do Vale do Ribeira. Começa com a 

preocupação de compreender os processos históricos ligados à 

relação entre a interculturalidade e o novo humanismo 

(RÜSEN, 2014) e o princípio da “burdening history” 

investigado por Bodo von Borries (2016), que propõe que o 

fardo da história possa ser superado pela interpretação 

multiperspectivada que institui a controvérsia proporcionada 

pela autocrítica na teoria da história (FREITAS, 2017). 

Desenvolveu-se metodologicamente um inventário a partir dos 

tipos de histórias em quadrinhos relacionadas à ideia 

substantiva da ditadura militar brasileira (1964-1985). Em 

conclusão, a partir do inventário da tipologia das histórias em 

quadrinhos que narram as experiências históricas relacionadas à 

ditadura militar brasileira, constatou-se que histórias pautadas 

em modelo de vingança e de memória dos vencidos 

predominam nesses artefatos da cultura histórica.  
 
Palavras-chave: Educação Histórica, Burdening history, 

Temas Controversos, Histórias em Quadrinhos, Ditadura 

Militar Brasileira. 

 



33 

 

RIBEH, v.01, n. 01, p. 32-55, Ago-Dez/2018. https://revistas.unila.edu.br/riaeh/index 

 

 

  

 

The burdening history in relation to the Brazilian Military Dictatorship from the 

comic books 

 

Abstract: It is investigated how the comic books that approach the Brazilian military dictatorship 

(1964-1985) make it possible to mobilize the aesthetic, political and cognitive dimensions of the 

historical culture (RÜSEN, 2009). This research is linked to the CAPES/Brazil Brazilian Memories 

Project: Social Conflicts called Indigenous, Quilombolas and Napalm: a history of the Ribeira 

Valley Guerrilla. It begins with the concern to understand the historical processes linked to the 

relationship between interculturality and the new humanism (RÜSEN, 2014) and the principle of 

“burdening history” investigated by Bodo von Borries (2016), which proposes that the burden of 

history can to be overcome by the multiperspectivated interpretation that institute the controversy 

provided by self-criticism in the theory of history (FREITAS, 2017). An inventory was 

methodologically developed from the types of historical comic books related to the substantive idea 

of the Brazilian military dictatorship (1964-1985). In conclusion, from the inventory of the 

typology of comic books that narrate the historical experiences related to the Brazilian Civil-

Military Dictatorship, it was verified that histories based on revenge model and memory of 

subalterns predominate in these artifacts of the historical culture. 

Keywords: History Education, Burdening history, Controversial issues, Historical comic books, 

Brazilian Military Dictatorship. 

 

La carga de la historia en relación a la dictadura militar brasileña desde los cómics 

 

Resumen: Se investiga como los cómics que abordan la dictadura militar brasileña (1964-1985) 

posibilitan movilizar las dimensiones estéticas, políticas y cognitivas de la cultura histórica 

(RÜSEN, 2009). Esta investigación está vinculada al Proyecto Memorias Brasileñas: Conflictos 

Sociales de la CAPES / Brasil llamado Indígenas, Quilombolas y Napalm: una historia de la 

Guerrilla del Valle del Ribeira. Comienza con la preocupación de comprender los procesos 

históricos vinculados a la relación entre la interculturalidad y el nuevo humanismo (RÜSEN, 2014) 

y el principio de la “burdening history” investigado por Bodo von Borries (2016), que propone que 

la carga de la historia pueda ser superada por la interpretación multiperspectivada que instituye la 

controversia proporcionada por la autocrítica en la teoría de la historia (FREITAS, 2017). Se 

desarrolló metodológicamente un inventario a partir de los tipos de historietas relacionadas con la 

idea sustantiva de la dictadura militar brasileña (1964-1985). En conclusión, a partir del inventario 

de la tipología de los cómics que narran las experiencias históricas relacionadas a la dictadura 

militar brasileña, se constató que historias pautadas en modelo de venganza y de memoria de los 

vencidos predominan en esos artefactos de la cultura histórica. 

Palabras clave: Educación Histórica, Burdening history, Temas Controversos, Cómics, Dictadura 

Militar Brasileña. 
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1. Introdução 

 

Este artigo investiga como, a partir de um inventário das histórias em quadrinhos que 

abordam a ditadura militar brasileira de 1964-1985, esses artefatos culturais permitem 

compreender as dimensões estéticas, políticas e cognitivas da cultura histórica no Brasil. O 

trabalho é produzido a partir do grupo de professores historiadores vinculados ao Laboratório 

de Pesquisa em História da Educação (LAPEDUH/UFPR) e do Grupo de Pesquisadores de 

História da Educação: consciência histórica e narrativas visuais (GPEDUH/UFMT) que fazem 

parte do Projeto Memórias brasileiras: Conflitos Sociais - Indígenas, Quilombolas e Napalm: 

uma história da guerrilha do Vale do Ribeira, que investiga a cognição histórica situada a partir 

da Epistemologia da História (SCHMIDT, 2009).  

Busco compreender os processos históricos ligados à relação entre a interculturalidade e 

o novo humanismo (RÜSEN, 2014) e o princípio da “burdening history” proposto por Bodo 

von Borries (2016), que entendem que o fardo da história pode ser superado pela interpretação 

multiperspectivada instituída da controvérsia proporcionada pela autocrítica na teoria da 

história (FREITAS, 2017).  

Neste texto pretendo construir uma tipologia a partir do inventário das narrativas 

históricas gráficas que narram as experiências históricas relacionadas à ditadura militar 

brasileira. Esta pesquisa tipológica será o embasamento para o desenvolvimento de ferramentas 

de pesquisa que tem o inventário como critério metodológico, a fim de investigar as ideias 

históricas sobre ditadura militar brasileira presentes nas histórias em quadrinhos produzidas por 

jovens estudantes de escolas públicas brasileiras.  

 

2. Narrativas históricas gráficas como possibilidades para as ideias interculturais na 

Educação Histórica  

 

De acordo com Jörn Rüsen (2014, p. 296), a interculturalidade parte do princípio do 

reconhecimento igualitário da diferença cultural que supera a compreensão etnocêntrica pautada 

na tolerância cedida, pelo civilizado, ao não civilizado. As lutas pelo reconhecimento estão na 

base dos conflitos culturais contemporâneos. Contudo, é no campo desses conflitos que as 

chances de comunicação intercultural se fazem valer, pois as “culturas se interpenetram, 

delimitam-se umas em relação às outras, combatem-se, aprendem umas das outras e se 
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modificam no relacionamento mútuo”. Essa comunicação intercultural humanista se faz por 

meio de narrativas históricas em constantes diálogos.  

Se entendermos que as histórias difíceis podem ser superadas pela interpretação 

multiperspectivada instituída pela controvérsia proporcionada pela autocrítica na teoria da 

história (FREITAS, 2017), podemos apreender que lidar com o fardo da história é um problema 

relativo às operações mentais da narrativa histórica.  Para Bodo von Borries (2016), existem 

formas de se lidar com histórias difíceis. Em suas investigações construiu uma tipologia das 

formas narrativas em que se apresentam os fardos da história: 1) histórias hostis em um modelo 

de vingança e “rivalidade de sangue” (inimizade herdada) vinculadas a estudos empíricos da 

cultura histórica (autobiografias, romances, entrevistas, narrativas históricas); 2) a história dos 

vencedores e da perda/esquecimento dos perdedores (cinismo do poder); 3) a história oculta e 

subalterna dos perdedores e a esperança por uma rememoração histórica (heroísmo da 

rememoração); 4) o abandono e esquecimento da história hostil devido à irrelevância para a 

vida prática (prioridade pela sobrevivência em momentos violentos). Essas histórias foram 

geradas pelo sofrimento e não permitem alcançar uma reconciliação histórica. Alcançar uma 

reconciliação entre antigos inimigos (vítimas e algozes) é uma experiência histórica de um 

movimento em direção uns em relação aos outros e na busca por continuar a seguir o mesmo 

caminho juntos. O caminho de tornar os humanos mais humanos (BORRIES, 2016, pp. 32-33).  

É possível desenvolver estratégias mentais de reconciliação histórica por meio das 

narrativas históricas, dentre elas as histórias em quadrinhos. Entre os primeiros passos dessa 

reconciliação está a necessidade de abolir as falsificações e os mitos tendenciosos, 

distanciando-se do passado de sofrimento e de rivalidade, sem, no entanto, esquecê-lo. Dentre 

os passos intermediários está o movimento de uns em direção aos outros buscando caminhar 

juntos  para construir as chances e condições para um futuro comum. Por fim, apostar em 

passos avançados de mutualidade, construindo histórias novas, plausíveis e compatíveis, 

mesmo que ao menos parcialmente comuns, desenvolvendo, com isso, o reconhecimento dos 

“outros” e a aceitação e internalização mútuas na própria história (BORRIES, 2016, pp. 40-41).  

 Com isso, ao investigar as narrativas históricas gráficas sobre a ditadura militar 

brasileira, os embates presentes na dimensão estética das histórias em quadrinhos  podem 

revelar a estrutura narrativa na concepção básica de que alguém conta a alguém uma história 

sobre uma experiência do passado interpretada no presente e que cria expectativas de futuro, tal 

como expressa a história em quadrinhos sul-africana Vusi goes back. A comic book about the 

history of South Africa (RÜSEN, 2001, p. 158). Ou seja,  
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Figura 1: Vusi goes back. A comic book about the history of South Africa. 

 
  (RÜSEN, 2001, p. 158). 

 

A partir desta narrativa gráfica compreendo que as imagens não falam por si mesmas, 

pois são naturezas mortas mobilizadas pelas ideias históricas dos sujeitos. Essa história em 

quadrinhos narra uma versão da história sul-africana, desde sua origem até os movimentos de 

resistência anti-apartheid, e busca construir um ordenamento temporal do conteúdo a partir da 

estrutura básica da narrativa.  Creio que é importante ler qualquer história em quadrinhos a 

partir dos diálogos dos seus personagens, pois ali são expressas as ideias que problematizam as 

carências da práxis vital. Portanto, é a estrutura narrativa e dialógica que define as histórias em 

quadrinhos.  

 

3. A tipologia das histórias em quadrinhos sobre a ditadura militar brasileira  

 

Nesta pesquisa encontrei dois tipos estruturais de narrativas históricas gráficas sobre a 

ditadura militar brasileira (1964-1985): a) as histórias em quadrinhos que despersonalizam as 

narrativas históricas sobre a ditadura militar brasileira a partir da perspectiva da transposição 

didática; b) Histórias em quadrinhos que personalizam as narrativas históricas sobre a ditadura 

militar brasileira a partir da perspectiva da teoria da consciência histórica que atesta uma 

geração de sentido histórico.  

 

3.1 - Histórias em quadrinhos que despersonalizam as narrativas históricas sobre a 

Ditadura Militar Brasileira (transposição didática)  
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Esse tipo de histórias em quadrinhos que despersonalizam as narrativas históricas a 

partir da transposição didática é caracterizado pela desvalorização dos sujeitos que atuam 

historicamente por meio uma narrativa anônima e generalizadora. A transposição didática se 

fundamenta epistemologicamente, conforme afirmação do matemático francês Yves Chevallard 

(2000), a partir da pedagogia dos objetivos e se estrutura em estratégias didáticas como a 

dessincretização, a despersonalização, a programabilidade e a publicidade do saber, além do 

controle social do conhecimento típicos dessa epistemologia. Esses requisitos estruturam o que 

Chevallard chama de sistema didático: a relação entre o saber acadêmico, o saber a ensinar, o 

saber ensinado e o saber a ser aprendido. Os sujeitos (professores e estudantes) não são o foco 

desta concepção, porque o que importa, de fato, é o funcionamento do sistema didático, que, em 

última análise, faz do professor, também, um sujeito passivo ao ser considerado um reprodutor 

dessa estrutura. A maioria dessas estratégias didáticas (dessincretização, a despersonalização e 

a publicidade do saber) é verificável nesse tipo despersonalizador de histórias em quadrinhos 

sobre a ditatuda militar brasleira. Em geral, essas narrativas aparecem na forma de materiais 

didáticos ou de divulgação histórica. A maneira como elas aparecem se apresentam nos 

seguintes tipos: 1) histórias em quadrinhos didáticas produzidos no contexto da ditadura militar 

brasileira presentes nos livros didáticos de história; 2) histórias em quadrinhos didáticas como 

paradidáticos de História. Há um terceiro tipo, 3) histórias em quadrinhos históricas sobre a 

ditadura militar brasileira.  

 

3.1.1 - Histórias em quadrinhos didáticas produzidos no contexto da ditadura militar brasileira 

presentes nos livros didáticos de história  

 

Um exemplo desse tipo é o livro didático de história de Julierme, Colonnese e Zalla 

(1970) organizado como história em quadrinhos. Tem uma concepção de ensino da história em 

que a abordagem está ligada à prática da memorização e da retenção de informação histórica 

específica a partir de uma narrativa genérica que aparece como uma história total. Essa 

concepção de um ensino objetivo estava relacionada à compreensão da história enquanto 

conhecimento objetivo tradicional (WALSH, 1978).  

A despersonalização didática é visível nesta página no capítulo intitulado Governos 

Kubitschek a Garrastazu Médici no livro didático História do Brasil: História para a Escola 

Moderna. Em que pese a ousadia de apresentar num livro didático publicado durante a Ditadura 

Militar, a ação descrita dos movimentos guerrilheiros urbanos do Brasil (chamados pelo autor 

na última legenda de “terroristas”), tal como o sequestro do embaixador estadunidense, é 
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didatizada de maneira pouco contextualizada, pois não explica historicamente porque esses 

sujeitos sequestravam embaixadores estrangeiros em troca da libertação dos presos políticos.  

 

Figura 2: A guerrilha urbana e o sequestro do embaixador dos EUA 

 
(CASTRO, COLONNESE & ZALLA, 1970, p. 167) 

 

É perceptível verificar como os elementos estéticos de uma narrativa histórica gráfica 

podem, através da imagem, potencializar o desenvolvimento da aprendizagem histórica, mas, 

ao mesmo tempo, a limitação das características estéticas do texto pode se opor e mitigar o 

poder imaginativo das imagens. As formas narrativas em que se apresentam o fardo da história 

nessas histórias em quadrinhos estão entre a história dos vencedores e da perda/esquecimento 

dos perdedores vinculada ao cinismo do poder, pois incorpora a narrativa oficial que chamava o 

golpe militar de 1964 de “movimento de 1964”, e uma história oculta e subalterna dos 

perdedores e voltada para a esperança por uma rememoração histórica ao abordar o sequestro 

do embaixador estadunidense (BORRIES, 2006).   

 

3.1.2 - Histórias em quadrinhos didáticas como paradidáticos de História  

 Na história em quadrinhos chamada Pindorama: A outra história do Brasil composta 

por Lailson Cavalcanti (2004), no capítulo denominado Dura, Dura, Ditadura!, a história dos 

sujeitos que viveram a violência dos conflitos ocorridos nos tempos da ditadura militar foi 

narrada e didatizada de forma pouco personalizada, pois esteticamente os personagens são 
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narrados como entidades lendárias da cultura brasileira que se encontram com sujeitos 

históricos do passado.  

Figura 3: Os guerrilheiros e os comunistas 

 
 (CAVALCANTI, 2004, p. 158) 

  

Nessa página, Lailson Cavalcanti, tendo consciência de que esta narrativa gráfica é para 

crianças, optou por representar a violência da ditadura por meio da cor preta nos requadros em 

respeito a esse público.  No entanto, ao não aprofundar o contexto histórico, essa narrativa não 

enfrenta a dimensão traumática do passado que ainda está presente na cultura histórica 

brasileira em relação a esse tema. A forma narrativa em que se apresenta o fardo da história está 

expressa numa história hostil em um modelo de vingança ao apresentar a violência dos 

ditadores militares e abordar o Ato Institucional nº 5 (AI-5) (BORRIES, 2006). 

 

3.1.3 - Histórias em quadrinhos históricas sobre a ditadura militar brasileira   

 

Esse tipo de histórias em quadrinhos não tem necessariamente uma pretensão didática. 

Contudo, coloquei na categoria vinculada à transposição didática porque no capítulo Começa a 

Ditadura da narrativa histórica gráfica O golpe de 64, Oscar Pilagallo e Rafael Rocha (2014) 

despersonalizam os sujeitos em prol de uma grande narrativa. As imagens dos requadros não 

apresentam uma história dos sujeitos em ação, mas as ações dos sujeitos estão representadas em 

uma história determinista baseada em causas e consequências inexoráveis.  
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A estética usada para narrar nessas duas páginas seja por meio da tortura, da ação dos 

grupos guerrilheiros urbanos, seja pela apresentação canônica da imagem do assassinado de 

Carlos Mariguela é acompanhada pela relativização histórica ao apresentar a vitória da seleção 

brasileira na Copa do Mundo do México de 1970. Percebe-se, uma espetacularização da 

narrativa histórica por meio da explicitação da violência da cultura do espetáculo que se 

expressa por uma forma narrativa pautada em histórias hostis em um modelo de vingança 

(BORRIES, 2016)   

 

 

3.2 - Histórias em quadrinhos que personalizam as narrativas históricas sobre a Ditadura 

Militar Brasileira (geração de sentido histórico)  

 

Esse tipo de histórias em quadrinhos que personaliza narrativas históricas a partir da 

geração do sentido histórico é caracterizado pela humanização dos sujeitos que atuam 

historicamente por uma narrativa que dá sentido de orientação temporal à história. Em geral, 

essas narrativas aparecem na forma de histórias em quadrinhos fictícias, mas é comum também 

surgir em histórias em quadrinhos que pretendem ser historiográficas. As maneiras como elas 

Figura 4: Repressão militar e guerrilha urbana 

 
 (PILAGALLO & ROCHA, 2014, p. 108). 

 

      Figura 5: O assassinato de Carlos Lamarca 

 
 (PILAGALLO & ROCHA, 2014, p. 109) 
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aparecem se apresentam nos seguintes tipos: 1) Histórias em quadrinhos com personagens 

ficcionais; 2) Histórias em quadrinhos com personagens históricas por meio de (auto)biografias; 

3) Histórias em quadrinhos com personagens históricas como paradidáticos (auto)biográficos.  

 

3.2.1 - Histórias em quadrinhos com personagens ficcionais   

 

É possível organizar esta categoria em três tipos: histórias em quadrinhos com 

personagens ficcionais produzidas no contexto da ditadura militar brasileira; histórias em 

quadrinhos com personagens ficcionais recentes sobre a ditadura militar brasileira; e histórias 

em quadrinhos com personagens de ficção científica que abordam a ditadura militar brasileira.  

Entre as histórias em quadrinhos com personagens fictícios criados no contexto da 

ditadura militar brasileira, optei por apresentar uma narrativa gráfica de Henfil (1993), chamada 

A volta da Graúna1. Essa categoria de personagens fictícios criados durante a ditadura é quase 

inesgotável, por isso a escolha do cartunista que mais representou e atacou o estado brasileiro 

de exceção.  

O humor proposto por Henfil é ambivalente, pois brinca com a ideia de que após o Ato 

Institucional nº5 (AI-5) era proibido a reunião de pessoas.  No caso os personagens Zeferino e 

bode Orellana estão jogando cartas. Graúna grita: Cumunistas, pega cumunista!!!, assustando-

os e dizendo que isso era o espírito esportivo da época. O cartunista narrou ficcionalmente um 

episódio trágico com muita sensibilidade.  

Figura 6: A guerrilha e os comunistas 
 

 
(HENFIL, 1993, pp. 20-21) 

                                                           
1 A graúna é uma pequena ave negra comum na caatinga do Nordeste brasileiro. Henfil achava que Graúna 

representava as mulheres pobres identificando-as com o povo brasileiro. 
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Já na história em quadrinho  denominada “Napalm” contra plantação de maconha 

Henfil divulga que bombas de napalm estavam sendo lançadas contra a resistência guerrilheira 

em relação à ditadura no Vale do Ribeira e contra os indígenas da região norte do Brasil que 

também resistiam contra o regime de exceção.  

Figura 7: “Napalm” contra plantação de maconha 

 
 (HENFIL, 1970) 

 

Essas imagens alternativas (SALIBA, 1999) bem humoradas remetem às informações 

que eram divulgadas pela imprensa censurada no ano de 1970, pois nela apareciam falsas 

informações relativas a ataques militares a plantações ilegais de maconha com esse tipo de 

bombas. As duas histórias em quadrinhos de Henfil apresentadas se sustentam numa forma 

narrativa voltada para uma história hostil em um modelo de vingança (BORRIES, 2016).   

 Já as histórias em quadrinhos recentes com personagens ficcionais sobre a ditadura 

militar brasileira pertencem a uma categoria que busca compreender como a experiência 

histórica da ditadura de 1964-1985 chega à cultura histórica brasileira contemporânea. Para 

abordar essa temática apresento a história em quadrinhos Subversivos: A luta contra a ditadura 

militar no Brasil, especificamente o capítulo Companheiro Germano criada por André Diniz, 

Laudo e Omar Viñole (2001).  
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Nos requadros vemos que a personagem principal, Helena, recebeu treinamento militar 

de guerrilha em Cuba e retorna ao Brasil para treinar os guerrilheiros brasileiros contra o 

regime de exceção2. Essa personagem é representada como uma mulher forte e apaixonada 

(pela causa da revolução e pelo seu namorado Germano, que seus companheiros desconfiam 

que seja um traidor). Por fim, realizada a preparação militar o movimento guerrilheiro, junto 

com Helena e Germano, realiza uma expropriação bancária (o que os autores chamaram de 

assalto a banco) para conseguir mais recursos para a ação revolucionária. 

 Se seguirmos a interpretação de Bodo von Borries (2016) essa narrativa não busca uma 

reconciliação social que marca o trauma que a ditadura causou no Brasil3, mas sim uma história 

hostil em um modelo de vingança. Isso apesar de pretender criar uma reconciliação com parte 

                                                           
2 O local de treinamento não é especificado nesta história em quadrinhos, mas é provável que seja uma das bases 

do Vale do Ribeira, pois foi lá um dos locais mais importantes para a preparação da guerrilha brasileira em 1970. 
3 Não estou me referindo aqui à reconciliação com os torturadores, que de acordo com o princípio humanista é 

inadmissível, mas sim à construção de uma mutualidade entre aqueles que foram perseguidos pela ditadura militar 

em qualquer espectro político tendo como problema a luta armada. Muitos sujeitos de direita, de esquerda 

(incluindo o Partido Comunista Brasileiro) e liberais eram contra a luta armada como estratégia para enfrentar o 

estado de exceção.  

Figura 8: A guerrilha urbana 

   

(DINIZ, LAUDO & VIÑOLE, 2001, p. 18) 

Figura 9: A expropriação bancária 

 
 (DINIZ, LAUDO & VIÑOLE, 2001, p. 23) 
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da esquerda com seu passado durante a luta armada naquele período, pois toda a estética dos 

quadrinhos é voltada para que o leitor simpatize com a protagonista Helena e antipatize com a 

dubiedade de Germano em relação à traição do movimento guerrilheiro. 

 A narrative gráfica Pátria Armada, de Klebs Junior (2014), é um exemplo de histórias 

em quadrinhos com personagens de ficção científica que abordam os guerrilheiros na ditadura 

militar brasileira.  

Figura 10: Guerra civil no Brasil contemporâneo 

 
(JUNIOR, 2014, capa) 

 

 O contexto dessa ficção científica se dá no Brasil contemporâneo que estaria numa 

guerra civil entre legalistas e federalistas. Os últimos, os federalistas, são descendentes dos que 

apoiaram o golpe militar de 1964 e hoje se assumiriam como neofascistas (uniforme verde, 

lembrando o movimento fascista brasileiro do Integralismo dos anos 1930). Já os legalistas 

eram os descendentes dos defensores de João Goulart ou Jango4 (uniformes pretos 

representando as forças democráticas e revolucionárias de esquerda).  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Presidente da República que foi deposto pelo golpe militar de 1964. Nesta história em quadrinhos, Jango resiste e 

os movimentos que nos anos 1960 e 1970 seriam os guerrilheiros que se juntam em favor dele como as Forças 

Armadas da legalidade republicana e democrática no Brasil.  
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Figura 11: Os dissidentes do golpe militar de 1964 

 
 (JUNIOR, 2014, s/p.) 

 

 Essa narrativa gráfica claramente não propõe uma história reconciliadora e está dentro 

do que Bodo von Borries (2016, pp. 32-36) entende como uma narrativa histórica hostil pautada 

num modelo de vingança. É uma concepção exatamente oposta à reconciliação histórica.  

Na mesma categoria ligada às histórias em quadrinhos com personagens da ficção 

científica que abordam a ditadura militar brasileira está O Doutrinador, de Luciano Cunha 

(2015). O protagonista dessa ficção científica é um supersoldado (uma mistura entre o Capitão 

América e o Justiceiro) que extermina os políticos e militares que fazem o povo brasileiro 

sofrer no Brasil contemporâneo. A máscara que o Doutrinador usa é do mesmo tipo das que 

eram usadas pelos soldados na ditadura para se proteger do gás laranja que utilizavam contra 

guerrilheiros e indígenas nos anos 1970.  

 

Figura 12: O soldado e o juramento à bandeira nacional 
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(CUNHA, 2015, p. 7) 

 

 

 A ambivalência da máscara é representada pelo protagonista que extermina os policiais 

da contenção armada que torturavam e violentavam os jovens que participaram do movimento 

de junho de 2013 em São Paulo. A mesma máscara que estava vinculada aos assassinatos de 

indígenas e jovens durante a ditadura militar, agora é usada para protegê-los da violência 

policial sustentada pelo governo contemporâneo do estado de São Paulo (que tem ainda em 

2017 tradição na repressão de movimentos populares urbanos).  

O protagonista se torna um revolucionário contra a direita brasileira quando conheceu e 

se apaixonou uma jovem comunista paraibana que foi morta pelos militares durante a guerrilha 

do Araguaia. A vingança pessoal é o que marca sua ação no presente em prol da consciência 

política de que a corrupção está estritamente vinculada à história da ditadura militar brasileira. 

Essa história em quadrinhos apresenta uma forma narrativa voltada para uma história hostil 

pautada em um modelo de vingança (BORRIES, 2016).  
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 No entanto, em minhas pesquisas na construção desse inventário também descobri 

histórias que tentam criar uma reconciliação histórica com o passado a partir do 

reconhecimento mútuo (Borries, 2016).  

 

 

3.2.2 - Histórias em quadrinhos com personagens históricos sobre a Ditadura Militar 

Brasileira por meio de (auto)biografias  

 

 O capítulo O caso dos Xis, parte da narrativa Os Brasileiros, de André Toral (2009), é 

um bom exemplo da categoria tipológica de histórias em quadrinhos com personagens 

históricos sobre a Ditadura Militar Brasileira por meio de biografias.  

 Nesse conto em quadrinhos Toral narra a história de fazendeiros que pretendiam roubar 

as terras dos indígenas para construir um empreendimento imobiliário no interior do estado do 

Mato Grosso. Esse conjunto imobiliário faria parte do projeto de expansão para o Oeste 

proposto pelas elites civis (fazendeiros, empresários e banqueiros com o apoio do braço armado 

militar) pelo governo da ditadura militar nos anos 1970.  

Figura 13: O soldado e o movimento de 

junho de 2013 no Brasil 

 
(CUNHA, 2015, p. 20) 

 

Figura 14: O soldado e a jovem 

guerrilheira do Araguaia 

 
(CUNHA, 2015, p. 47). 
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 Para realizar esse intento era comum que capangas dos fazendeiros, com apoio dos 

militares, incendiassem com bombas de napalm as aldeias indígenas que resistiam ao processo 

de desapropriação de suas terras legalmente constituídas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No caso dessa narrativa os indígenas tiveram a sorte de a bomba não cair em suas casas 

(o incêndio representado no último requadro foi causado por uma etnia indígena inimiga que se 

aproveitou do momento), mas realizaram, seguindo as ideias de Bodo von Borries (2016, pp. 

32-38) uma história oculta e subalterna dos perdedores seguida de uma esperança de recordação 

histórica futura, pois essa memória de sofrimento durante o estado de exceção ainda faz parte 

das tradições de rememoração indígenas contemporâneas no Brasil.  

 Outro exemplo dessa categoria de histórias em quadrinhos com personagens históricos 

sobre a ditadura militar brasileira por meio de biografias está presente na narrativa 

historiográfica em quadrinhos Herói de Guerra na graphic novel Notas de um tempo silenciado, 

de autoria de Robson Vilaba (2015). Nela é narrada a história biográfica de um líder 

guerrilheiro afro-brasileiro, Osvaldo Orlando da Costa, alcunhado de Osvaldão, que lutou na 

Guerrilha do Araguaia, a mais violenta das batalhas contra as forças armadas durante a ditadura 

militar. Era um guerrilheiro bem integrado com as comunidades camponesas da região do 

Araguaia como é representado nas imagens da história em quadrinhos.  

Figura 15: A bomba napalm contra os 

indígenas em 1970 

 
(TORAL, 2009, p. 72) 

 

Figura 16: A bomba napalm contra os 

indígenas em 1970 

 
                     (TORAL, 2009, p.73) 
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 Devido sua integração com a comunidade camponesa muitas lendas giravam em torno 

das lutas de Osvaldão contra as expedições do exército brasileiro. Ao sobreviver a duas 

expedições militares altamente equipadas, a população local afirmava que esse personagem 

tinha o corpo fechado (as balas não o atingiam).  Segundo as documentações existentes, os 

militares o exterminaram somente numa terceira expedição, mas mesmo assim muitos 

camponeses locais informam até hoje que ele se transformou num pássaro e voou.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Essa narrativa historiográfica de um guerrilheiro negro, mesmo baseada em farta 

documentação escrita e oral, é também uma história oculta que busca uma esperança de 

rememoração e é pautada numa memória de heroísmo, que garante a diversidade de tradições 

contra-hegemônicas, mas não atingem uma reconciliação histórica com o passado (BORRIES, 

2016, pp. 32-38).  Isto porque ainda hoje a guerrilha rural do Araguaia, assim como a guerrilha 

do Vale do Ribeira, é um tabu para a historiografia militar brasileira.  

 

Figura 17: Osvaldão, o inquebrável: um 

guerrilheiro negro do Araguaia 

 
(VILALBA, 2015, p. 45) 

 

 

Figura 18: Osvaldão, o inquebrável: um 

guerrilheiro negro do Araguaia 

 
(VILALBA, 2015, p. 49) 
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3.2.3 - Histórias em quadrinhos com personagens históricas sobre a ditadura militar brasileira 

como paradidáticos (auto)biográficos  

 

 No decorrer deste inventário, encontrei uma única narrativa histórica gráfica que 

apresenta uma perspectiva de reconciliação histórica com o passado. Este pertence ao tipo de 

histórias em quadrinhos com personagens históricas sobre a ditadura militar brasileira que são 

materiais paradidáticos (auto)biográficos. Composta pelas estudantes da Universidade Federal 

Fluminense, Joana D’Arc Fernandes Ferraz, Elaine de Almeida Bortone e Diana Helene (2012), 

no estado do Rio de Janeiro, a história autobiográfica em quadrinhos Brasil: ditadura militar: 

um livro para os que nasceram bem depois... é uma rememoração que tenta se reconciliar o 

sofrimento da perda durante o estado de exceção.  

 Uma das autoras, ao narrar o momento da sua infância em que perguntou para a sua mãe 

onde estava o pai, representa, nas imagens, sua mãe contando a história de lutas que tiveram 

contra a ditadura. Rememora os diversos momentos em que ela e seu marido lutaram contra os 

poderes constituídos.  

Figura 20: A menina pergunta à mãe onde está seu pai 

 
(FERRAZ, BORTONE & HELENE, 2012, p. 4) 

 

 Um dos momentos mais marcantes aconteceu quando ambos se vincularam aos 

movimentos guerrilheiros de esquerda, pois optaram pela luta armada ao invés das formas 



51 

 

RIBEH, v.01, n. 01, p. 32-55, Ago-Dez/2018. https://revistas.unila.edu.br/riaeh/index 

pacíficas de resistência. Foi nesse momento da luta que seu marido desapareceu durante um 

processo violento de repressão militar.  

 Como forma de resistência, a filha que narra a história de sua mãe se representa lutando 

em favor da lei dos desaparecidos políticos que tem o objetivo de recuperar informações sobre 

as pessoas assassinadas pela ditadura militar brasileira.  

Figura 21: A luta armada pelos movimentos de guerrilha 

 
(FERRAZ, BORTONE & HELENE, 2012, p. 19) 

 

Figura 22: Projeto de Lei dos Desaparecidos Políticos (Lei 111/1991) 

 
(FERRAZ, BORTONE & HELENE, 2012, p. 22) 
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 Essa é, portanto, uma narrativa histórica que persegue os primeiros passos e os passos 

intermediários de uma reconciliação histórica com o passado de violência e sofrimento.  Isto 

porque busca abolir as falsificações  históricas e os mitos tendenciosos construídos tanto pela 

esquerda quanto pela direita quando se lembra do período de exceção. Busca-se um 

distanciamento do passado, mas não seu esquecimento. Contudo, também passos intermediários 

foram dados, pois essa narrativa (auto)biográfica procura uma direção de uns em relação aos 

outros na busca de um caminhar juntos ao lutar para que todos os que sofreram com perda de 

parentes e amigos na ditadura tenham o direito de saber o que ocorreu naquele passado ainda 

oculto5. É uma busca das condições da formação de sentido histórico para um futuro comum 

entre os brasileiros.  

 

4. Considerações finais 

 

A finalidade desse inventário é fornecer um critério metodológico para a construção de 

um instrumento de investigação que aborde as ideias históricas que jovens estudantes de escolas 

públicas têm quando leem histórias em quadrinhos sobre a ditadura militar brasileira e a 

construção de um roteiro de uma história em quadrinhos didática sobre a Guerrilha do Vale do 

Ribeira desenvolvidas pelos jovens estudantes com a cooperação dos professores de história. 

Em vista disso, no inventário desta tipologia encontrei dois tipos de quadrinhos quando 

o conceito histórico substantivo é a ditadura militar brasileira. A primeira diz respeito às 

histórias em quadrinhos que despersonalizam as narrativas históricas sobre a ditadura militar 

brasileira a partir da perspectiva da transposição didática. Já a segunda se refere às histórias em 

quadrinhos que personalizam as narrativas históricas sobre a ditadura militar brasileira a partir 

da perspectiva da teoria da consciência histórica que atesta uma geração de sentido histórico. 

As histórias em quadrinhos que despersonalizam as narrativas por meio da transposição 

didática sejam os livros didáticos de história, os materiais didáticos, seja um que se baseia na 

historiografia, narram uma espetacularização dos guerrilheiros na ditadura militar brasileira. 

Por um lado, a característica dessa despersonalização está na apresentação do contexto 

histórico esteticamente dimensionado como uma estrutura determinista, se não espetacular. A 

transposição didática despersonalizadora foi a concepção de ensino de história que menos 

apareceu neste inventário de histórias em quadrinhos sobre a Ditadura Militar Brasileira.  

                                                           
5 Essa constatação é muito significativa, pois mesmo em 2018 a maioria absoluta dos documentos produzidos e 

armazenados pelas Forças Armadas brasileiras sobre a repressão militar e desaparecimentos políticos ainda não foi 

divulgada, mesmo sob pressão da Comissão Nacional da Verdade (CNV).  
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Por outro lado, as histórias em quadrinhos que personalizam as narrativas históricas 

sobre a ditadura militar brasileira a partir da geração do sentido histórico aparecem, em geral, 

como ficção ou ficção científica de tal maneira que é possível afirmar que as dimensões estética 

e política/ética da cultura histórica mobilizam a geração do sentido temporal através de histórias 

de personagens fictícios fortes carregados de experiências históricas significativas.  

Portanto, poucas histórias em quadrinhos abordam a ditadura militar brasileira, do ponto 

de vista historiográfico ou da Didática da História, a partir da geração do sentido histórico. 

Nelas, as dimensões estéticas, cognitivas e políticas/éticas da cultura histórica mobilizam a 

geração do sentido temporal através de histórias de personagens históricos fortes e carregadas 

de significativas experiências históricas.  

Há histórias em quadrinhos estruturadas como narrativas historiográficas que biografam 

as experiências de sofrimento e luta pela igualdade humana de sujeitos históricos esquecidos 

pela historiografia tradicional: guerrilheiros (mulheres e negros), a bomba napalm contra 

comunidades indígenas, a resistência ativa de estudantes brasileiros.  

Há uma história em quadrinhos didática autobiográfica que mobiliza uma contra-

narrativa que busca divulgar a luta de uma ativista do movimento pela busca de informações 

sobre pessoas desaparecidas na ditadura militar brasileira ao narrar experiências históricas de 

sofrimento vividas por sua mãe por causa dos desaparecimentos políticos (entre eles o pai do 

personagem ativista).  

Quanto às formas narrativas ligadas ao fardo da história, constatei que a maioria das 

histórias em quadrinhos sobre a ditadura militar brasileira se fundamentam em histórias hostis 

voltadas para um modelo de vingança e também nas histórias dos subalternos em busca de uma 

rememoração heróica dos vencidos, mas também foi encontrada uma história que desenvolve 

estratégias históricas de reconciliação mútua que buscam eliminar falsificações históricas e 

mitos enviesados, além de procurar uma direção de uns em relação aos outros na luta por um 

caminhar juntos numa resistência humanista.  
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“CONSTRUYENDO NUESTRO PATRIMONIO ESCOLAR” 

Los aprendizajes básicos para enseñar historia en educación 

primaria Resumen 
 

 

Presentamos un proyecto de innovación que venimos desarrollando 

durante diferentes cursos con el alumnado de quinto y sexto de 

Educación Primaria (10-12 años) en un centro escolar de la Región 

de Murcia (España). Un porcentaje bastante significativo del 

alumnado al que nos dirigimos presenta dificultades y desfases en 

áreas fundamentales. Pretendemos desarrollar aprendizajes 

imprescindibles y lo hacemos con un fin efectivo: la elección de lo 

que hemos llamado nuestro patrimonio escolar. Tras los resultados y 

las conclusiones obtenidas con su implementación evidenciamos no 

sólo la idea de que se puede aprender historia y ciencias sociales, 

cuando las competencias “escolares” en las que tradicionalmente se 

sustenta la historia son muy escasas, sino y sobre todo las 

posibilidades de la misma para desarrollar aprendizajes aplicables a 

la vida real del alumnado y al resto de áreas de aprendizaje. 
 

 

Palabras clave: Historia. Competencias genéricas. Aprendizajes 

básicos. Patrimonio. 
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"BUILDING OUR SCHOOL PATRIMONY” 

The basic learning to teach history in primary education 

 

Abstract 
 

We are presenting an innovation project that we have been developing during different 

school years with fifth and sixth Primary Education students from a school of the Region 

de Murcia (Spain). A very significant percentage of the students (10-12 years) we 

addressed to shows difficulties and mismatches in fundamental areas. We intend to 

develop essential learnings and we do it with a factual aim: the choice of what we have 

called 'our school heritage'. With the results and conclusions obtained through the 

implementation of the project, we evince not only the idea that history and social sciences 

can be learned when the "school" competences, in which history is traditionally based, are 

very limited, but also and above all, the possibilities that that implementation give us to 

develop learnings that are applicable to pupils' real life and to the rest of the learning areas. 
 

Keywords: History, Generic competences, Basic learning, Heritage. 

 

“CONSTRUINDO NOSSO PATRIMÔNIO ESCOLAR” 

As aprendizagens básicas para ensinar história na educação primaria 

 

Resumo: 
Apresentamos um projeto de inovação que viemos desenvolvendo durante diferentes 

cursos com o alunado de quinto e sexto ano da Educação Primaria (10-12 anos) em um 

centro escolar da região de Murcia (Espanha). Uma porcentagem bastante significativa do 

alunado ao qual nos dirigismos apresenta dificuldades e defasagens em áreas 

fundamentais. Pretendemos desenvolver aprendizagens imprescindíveis e o fizemos com 

um fim efetivo: a escolha do que chamamos nosso patrimônio escolar. A partir dos 

resultados e das conclusões obtidas com sua implementação evidenciamos ano so a ideia 

de que se pode aprender história e ciências sociais, quando as competências “escolares” 

nas quais tradicionalmente se sustenta a história são muito escassas, mas sim sobretudo as 

possibilidades da mesma para desenvolver aprendizagens aplicáveis à vida real do alunado 

e ao restante das áreas de aprendizagem.   

 

Palabras-chave: História. Competências genéricas. Aprendizagens básicas. Patrimônio. 
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1. Introducción 

Nuestro proyecto se viene implementando en un centro de Educación Infantil y 

Primaria de la Región de Murcia (España), desde el curso 2009-2010, en cursos alternos con 

el alumnado de quinto y sexto nivel de Educación Primaria (10-12 años). Es un centro 

incompleto que escolariza a alumnado en situación de desventaja social y cultural. El grupo 

mayoritario pertenece a la etnia gitana, siendo bastante poco significativo el alumnado que 

pertenece a otros colectivos. La mayoría del alumnado que asiste al centro vive en la pedanía 

donde se ubica, el resto procede de pueblos cercanos y acude a éste porque, según manifiestan 

los padres, se tienen en cuentan sus características y se responde a sus necesidades de manera 

diferente a como se hace en otros centros más normalizados. Aunque la zona experimentó un 

crecimiento urbanístico en los últimos años, ello no ha repercutido en mejorar la diversidad 

del centro ni en un incremento de matrícula, bastante reducida, lo que hace que escolares de 

varios niveles compartan aula y que la ratio media del colegio sea muy baja.  

El proyecto aquí presentado no ha sido pensado como algo anecdótico y puntual, para 

adquirir conocimientos de otra manera o para la adquisición de informaciones que evidencien 

que nuestro alumnado, a pesar de las limitaciones contextuales, es capaz de memorizar datos. 

Queremos que aprenda a aprender, que busque, seleccione y organice información, que use 

los medios y los recursos de los que dispone para construir su propio conocimiento y que 

descubra la historia, los acontecimientos pasados y las fuentes históricas de las que se nutre, 

como herramientas para entender el mundo. 

Consiste básicamente en que los alumnos mayores, antes de irse del centro, construyan 

simbólicamente un cofre donde atesorar las cosas que más les han gustado de su paso por la 

escuela: canciones, poemas, historias, hechos, acontecimientos, lugares, realizaciones, etc., 

que consideren que deben ser conservados para ir pasando a los compañeros que les sucedan 

en el aula. Estos pueden revisarlo y continuar con la introducción de cosas, así tendremos 

guardado todo lo que el centro y su alumnado consideran importante. Se enfrentan al 

problema de que todos los objetos no pueden ser incluidos, habrá que elegir qué quieren dejar 

“como importante”. Pretendemos sobre todo que sea una oportunidad para trabajar en grupo 

con un objetivo común real y práctico: construir simbólicamente el patrimonio 

cultural/escolar del centro, ello implica entender la cultura como un legado “de todos” 

seleccionado “por y para todos”; para llegar a ello es preciso conocer, valorar y decidir qué 

conservar... El proyecto nunca se acaba y cada promoción debe presentar y difundir en la 
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semana cultural del colegio la colección de objetos valiosos, materiales e inmateriales, que ha 

ido atesorando a lo largo de su escolaridad en su paso por el centro y las razones de su 

elección. 

En la primera edición del mismo (CARPE; MIRALLES; TRIGUEROS, 2009), el 

alumnado muestra muy pocos recursos culturales para elegir y para legar por lo que se hace 

preciso recurrir a la historia para aproximarnos a hechos, acontecimientos, personas, objetos, 

también tienen dificultades para buscar, obtener, seleccionar, valorar y presentar la 

información que precisan. En la segunda y tercera edición nuestros alumnos ya han recibido 

un legado, saben que reconstruirlo va a ser uno de los últimos proyectos que ejecuten en su 

escuela, investigan sobre aspectos concretos, se anticipan, hacen propuestas, indagan, usan 

fuentes de información diversa, traen a la escuela lo que aprenden en otros contextos, buscan 

argumentos para convencer de aquello que merece ser conservado como parte de la mochila 

cultural que el grupo prepara.  

 Partimos de un análisis curricular donde evidenciamos la necesidad de abordar los 

contenidos históricos de otro modo que vaya más allá de la adquisición de datos inconexos, de 

fechas o de memorización de acontecimientos relevantes y de una visión del conocimiento 

parcelado, acabado e inamovible. Por ello los principales aprendizajes de nuestra propuesta se 

dirigen fundamentalmente al desarrollo en el alumnado de Primaria de la curiosidad por 

conocer diferentes formas de vida humana en el tiempo y en el espacio; a la identificación de 

los aspectos básicos que integran el estudio de una organización social; al descubrimiento de 

simultaneidades, cambios y permanencias; al disfrute ejerciendo de historiadores manejando y 

contrastando diversas fuentes de información, al  diseño y la realización de murales, mapas, 

gráficos y narraciones digitales como actividades de síntesis que favorecen la aprehensión del 

conocimiento, la comunicación a los demás y sobre todo el desarrollo de argumentos, 

valoraciones y posiciones personales que les lleve a  poner en valor  el papel de la historia en 

los acontecimientos presentes y el del patrimonio cultural como riqueza que hay que cuidar y 

legar.  

Los contenidos históricos que se abordan están relacionados con el paso del tiempo, la 

cronología histórica, los acontecimientos más relevantes del pasado, personajes históricos, 

manifestaciones culturales del entorno y del patrimonio local y regional, grandes artistas 

regionales, etc. Los ámbitos son la Historia de España y de Región de Murcia.  
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2. El contexto en el que nos situamos y sus necesidades 

El alumnado del centro donde se ha llevado a cabo la investigación generalmente 

recibe pocos estímulos por parte de las familias por lo que el grado de implicación en 

cuestiones educativas y académicas es bajo, lo cual origina que su formación dependa casi 

exclusivamente del centro. En el diseño de dicho proyecto partimos de un análisis de 

necesidades en el que constatamos la preocupación del profesorado por ofrecer una educación 

diferente, ya que lo habitual no funciona, así como la existencia de un porcentaje significativo 

de alumnos y alumnas con diversas dificultades en los ámbitos personal, social, cultural y/o 

curricular. Recogemos en la tabla 1 un análisis de los objetivos planteados por el centro, 

extraídos de la Programación General Anual (PGA) de los cursos escolares en los que se 

desarrolla la experiencia, y las principales necesidades que el mismo ha de satisfacer, ya que 

es donde situamos el punto de partida en el diseño del proyecto.  

Tabla 1. Objetivos del centro y análisis de las necesidades a satisfacer 

Objetivos generales del centro recogidos en la PGA Necesidades a satisfacer 
1. Desarrollar iniciativas en 

distintos ámbitos… para 

ofrecer un entorno escolar 

más rico y diverso en 

experiencias y en 

socialización que compense 

dificultades y carencias del 

entorno… 

2. Planificar y desarrollar 

actividades para que el alumnado 

obtenga un conocimiento ajustado 

de posibilidades y limitaciones para 

mejorar expectativas de éxito 

personal, escolar  y social. 

 Propiciar un entorno escolar 

más rico y diverso. 
 

 Mejorar las expectativas  de 

éxito personal, escolar y social 

del alumnado. 

3. Fomentar el desarrollo de 

habilidades de pensamiento 

y estrategias cognitivas que 

favorezcan la adquisición de 

aprendizajes. 

4. Dar prioridad a la adquisición 

conocimientos imprescindibles para 

un adecuado desarrollo personal y 

social. 

 

 Desarrollar aprendizajes 

básicos. 

5. Atender las dificultades 

de aprendizaje de los 

alumnos/as… buscando la 

máxima inclusividad. 

6. Otorgar atención preferente a la 

mejora de los lenguaje… prestando 

especial interés al oral, escrito 

audiovisual y tecnológico, para 

disminuir las brechas que su escaso 

dominio conlleva. 

 Compensar dificultades de 

aprendizaje.  
 

 Otorgar una atención 

preferente a las TIC y los 

audiovisuales. 
7. Continuar la labor 

iniciada en años anteriores 

para conseguir que nuestros 

alumnos sean personas 

equilibradas, haciéndoles 

capaces de resolver los 

conflictos de forma 

dialogante y no violenta,  

utilizando un lenguaje 

respetuoso y educado. 

8. Mejorar la participación de las 

familias en el centro y aumentar las 

posibilidades de transferir los 

aprendizajes que los alumnos 

realizan a otros entornos y 

situaciones y de desarrollar una 

adecuada educación en valores. 

 Desarrollar la competencia 

social y ciudadana. 
 Propiciar la transferencia de 

los aprendizajes escolares al 

entorno del alumnado. 
 Desarrollo de valores básicos 

universales. 
 Participación de la 

comunidad educativa. 
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3. Participantes 

La plantilla del centro está integrada por profesorado definitivo a jornada completa 

(cuatro: director del centro, profesora de Educación Física, profesora de Educación Primaria y 

profesora de Educación Infantil), profesorado con destino provisional a jornada completa 

(cuatro: Educación Primaria, Música, Infantil e Inglés), profesorado itinerante a tiempo 

parcial, también con destino provisional (cuatro: Educación Primaria, Francés, Audición y 

Lenguaje y Pedagogía Terapéutica), y profesorado de Religión (uno). La relación entre el 

profesorado es muy buena y hay ganas de hacer cosas juntos, la mayoría de propuestas son 

bien aceptadas, aunque el principal problema es la inestabilidad de la plantilla. 

En este proyecto intervienen de manera directa la tutora del aula de 5.º y 6.º y el 

profesorado que apoya al grupo: profesora del Pedagogía Terapéutica y la profesora 

encargada del aula de las tecnologías en el centro escolar.  

Respecto al alumnado al que nos dirigimos (12 alumnos en la primera edición y sobre 

15 en la segunda y tercera) cabe destacar la existencia de un porcentaje significativo de 

alumnado con dificultades a distintos niveles: en el ámbito personal (poca motivación y 

escasas vivencias de éxito personal, déficits…); social y cultural (entornos familiares 

limitados donde la escuela y los medios de comunicación de masas son los únicos focos de 

conexión cultural); curricular (dificultades en el dominio de las áreas instrumentales básicas, 

desfases curriculares importantes, escasos conocimientos y habilidades para el trabajo 

autónomo). Este alumnado, por razones diversas, ha tenido un contacto muy limitado con el 

conocimiento del medio social y cultural, en especial con la historia, y poseen un bagaje 

escolar muy limitado. A lo largo del proyecto el conocimiento se presenta como algo 

inacabado en el que todos participan y no como algo único e inamovible, construido por 

“expertos” tal y como trasmiten otras metodologías basadas en el libro de texto, 

predominantes aún hoy en la práctica del aula. El resto del alumnado y del Claustro de 

Profesores participa de forma indirecta a través de actividades puntuales vinculadas al 

proyecto  o como receptores activos en la fase de difusión del mismo. 
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4. Fundamentos de nuestra propuesta 

La finalidad de nuestro planteamiento es desarrollar aprendizajes básicos, entendidos 

como imprescindibles, no mínimos, en cuanto a su potencialidad para el desarrollo de 

aprendizajes futuros y en cuanto a que su carencia tendría serias repercusiones en el desarrollo 

personal y social del alumnado.  

Aunque no existe definición oficial de la palabra capacidad, se puede interpretar como 

“el potencial o la aptitud inherente en todas las personas para adquirir conocimientos y 

destrezas nuevas, es decir, la capacidad que poseen y que son capaces de desarrollar todos los 

seres humanos y que les permite aprender a lo largo de la vida” (EURYDICE, 2002, p. 87). 

“La capacidad puede entenderse como la potencialidad de hacer una cosa. Implica poder, 

aptitud, pero es un concepto estático. La competencia sería la plasmación de esa potencialidad 

en acto, la capacidad llevada a contextos determinados, concretos, ligados a la acción. Se trata 

pues de un concepto dinámico. Los dos conceptos están íntimamente unidos: se necesita ser 

capaz para ser competente; la capacidad se demuestra siendo competente” (MENTXAKA, 

2008, p. 82). 

Las competencias deben entenderse como: “la capacidad de responder a demandas 

complejas y llevar a cabo tareas diversas de forma adecuada. Suponen una combinación de 

habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, emociones y otros 

componentes sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una 

acción eficaz” (OCDE, DeSeCo). El desarrollo de las competencias básicas se inicia en la 

etapa de Educación Infantil, en la que deben “sentarse las bases para el desarrollo personal y 

social y se integran aprendizajes que están en la base del posterior desarrollo de competencias 

que se consideran básicas para todo el alumnado” (REGIÓN DE MURCIA, 2007, p. 476). 

Empezamos, pues, cuestionando cuáles serían los aprendizajes básicos que 

perseguimos, por dónde empezar, ya que aunque nuestra propuesta se dirige a quinto y sexto 

nivel de Educación Primaria; por razones personales, contextuales, curriculares, 

“pedagógicas” y organizativas, la mayoría de nuestro alumnado apenas posee aprendizajes 

relacionados con esta área, por lo tanto nos situamos en niveles iniciales. ¿Por dónde empezar 

a trabajar? Revisamos el currículo de ciencias sociales en la Comunidad Autónoma (REGIÓN 

DE MURCIA, 2007), especialmente el bloque de Historia. Presentamos en la tabla 2 una 

síntesis de los principales contenidos establecidos en el currículo, como puede observarse en 

la distribución de los aprendizajes no se tienen en cuenta las inmensas posibilidades del 

alumnado de los primeros ciclos de Educación Primaria, ni las del área para ir conformando 
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procedimientos y valores fundamentales desde el principio, relegando casi todo para el final 

de la etapa lo que hace que el tratamiento sea superficial (REGIÓN DE MURCIA, 2007). La 

normativa intensifica muchísimo los contenidos para los dos últimos cursos, pero es 

prácticamente imposible abordarlos. La mayoría de las editoriales organizan los contenidos en 

unidades temáticas, más que en unidades didácticas y les dan un tratamiento muy superficial y 

descontextualizado; incluso consultando distintas editoriales el alumnado carece de 

información suficiente para responder a interrogantes básicos. 

Tabla 2. Contenidos de Historia. Currículo de la Región de Murcia 

Paso del  tiempo Primero y segundo: vivencias habituales, cambios y permanencias.  
Tercero y cuarto: cronología histórica.  
Quinto y sexto: incluyendo convenciones y datación histórica. 

Acontecimientos y 

civilizaciones 
Primero y segundo: algunos acontecimientos relevantes del pasado. 
Tercero y cuarto: civilizaciones, acontecimientos, personajes históricos. 

Testimonios y herencias. 
Quinto y sexto: Historia de España (todas las etapas). Historia de la 

Región. 
Manifestaciones 

culturales del 

entorno 

Primero y segundo: tradiciones, fiestas, juegos… la cultura como riqueza. 
Tercero y cuarto: estilos artísticos. Grandes artistas españoles. 
Quinto y sexto: Artistas del Siglo de Oro y Edad Contemporánea. 

Grupos sociales más 

próximos 
Primero y segundo: la familia. Escuela. Municipio. Medio rural y medio 

urbano. 
Tercero y cuarto: la familia. Escuela. Municipio. La Región. 
Quinto y sexto: Murcia, España y Unión Europea. 

 

Cooper (2002) propone tres líneas de acción didáctica en la Educación Infantil y los 

primeros cursos de Primaria: comprender los conceptos de tiempo y de cambio, partiendo de 

vivencias habituales; interpretar el pasado mediante la narración y la redacción de relatos y 

deducir e inferir de las fuentes históricas.  

En cuanto a las fuentes históricas, Hernàndez (2000) considera que desde el principio, 

se puede iniciar al alumnado en el método histórico. El trabajo con fuentes es la forma de 

conocer el pasado. El alumnado debe familiarizarse con los objetos, documentos y restos 

diversos relacionados con el pasado, debe identificarlos y clasificarlos.  

Respecto a la secuencia didáctica, Altamira (1997) propone una serie de orientaciones: 

despertar el interés del niño, motivar su participación como un juego, jugar a contar historias 

verdaderas como ficción dando datos reales, ir aumentando la profundidad de los contenidos, 

realizar excursiones o paseos históricos, hacer decorados en el aula.  

Nosotros añadimos como principal recurso utilizar el patrimonio cultural como un eje 

fundamentalmente sobre el que articular de manera más “visible” el paso del tiempo, los 

hechos históricos y los espacios en los que acontecen. El concepto de patrimonio es complejo 

y ha sufrido una rápida evolución que no ha llegado a la práctica del aula. Desde la 
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antropología se considera que el patrimonio está formado por objetos que perduran en el 

tiempo, que los receptores adoptan y convierten en heredables (GONZÁLEZ, 2007, p. 222). 

Desde la historia una fuente es cualquier realidad que pueda aportar testimonio, huella o 

reliquia” (GONZÁLEZ, 2005, p. 4). Consideramos el patrimonio cultural como “un 

constructo que incluye todos aquellos elementos materiales o inmateriales que un grupo 

reconoce, selecciona […] es su equipaje cultural en el presente” (GONZÁLEZ, 2005, p. 9). 

“Es la representación de lo que se ha denominado el pasado que tenemos presente” (PAGÈS; 

PONS, 1986, cit. por GONZÁLEZ, 2005).  

Metodológicamente tres son los soportes de los que partimos y en los que también se 

apoya nuestra propuesta: plantear un proyecto de trabajo como forma de trabajo autónomo del 

alumnado; dar el protagonismo que merecen en la sociedad actual, y en nuestro contexto 

particular, a las nuevas tecnologías como recurso educativo y como contenido curricular 

relevante, y utilizar el aprendizaje cooperativo y la interacción entre iguales como parte de los 

contenidos que el alumnado al que va dirigida la propuesta debe desarrollar.  

- Respecto a los proyectos de trabajo: optamos por plantear un proyecto de trabajo 

porque nos permite un diseño intencionado de la acción educativa donde tiene cabida el deseo 

de aprender, el enfoque globalizador y la búsqueda de soluciones diversas a un mismo 

problema. No se persigue la adquisición mecánica de contenidos en torno a unas materias, 

sino los procedimientos precisos para aprender de modo autónomo. 

- Respecto a la utilización de medios tecnológicos y audiovisuales. Empezamos 

recordando que la utilización de los medios tecnológicos más avanzados no garantiza, por sí 

solo una mejora de los aprendizajes. Las TIC permiten desarrollar las capacidades de 

comunicación, análisis, resolución de problemas, gestión y recuperación de la información. 

Sus principales contribuciones podrían sintetizarse en favorecer: aprendizaje entre iguales, 

aprendizaje autónomo por indagación, aprendizaje cooperativo y colaborativo, sin olvidar en 

nuestro contexto, su capacidad de apertura a otras realidades y sus posibilidades para 

compensar y también para incrementar las desventajas socioculturales que presenta nuestro 

alumnado. 

- Respecto a la utilización del aprendizaje cooperativo. El alumnado debe desarrollar 

habilidades personales y sociales difícilmente se puede abordar todo ello si no se tiene la 

oportunidad de trabajar juntos dentro de clase y hacerlo de forma continuada y no episódica. 

Trabajar en grupo es un proceso complejo y no todas las tareas se prestan al intercambio y al 

trabajo en grupo, por ello es necesaria una planificación cuidadosa (MARTÍ; SOLÉ, 1997, p. 

59). Entendemos el aprendizaje cooperativo como “el uso didáctico de equipos reducidos de 
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alumnos, generalmente de composición heterogénea en rendimiento y capacidad… con la 

finalidad de que todos los miembros de un equipo aprendan los contenidos escolares, cada 

uno hasta el máximo de sus posibilidades y aprendan, además, a trabajar en equipo” 

(PUJOLÀS, 2009, p. 231). Es lo que el citado autor y colaboradores denominan: “cooperar 

para aprender y aprender a cooperar”.  

 

5. Objetivos del proyecto 

Como decíamos, pretendemos ante todo desarrollar capacidades y competencias, si 

bien desde el proyecto se puede contribuir al desarrollo de todas las competencias básicas es 

preciso delimitar, en función de los fines que pretendemos, a cuáles de ellas contribuimos más 

específicamente y qué descriptores vamos a utilizar para evaluarlas. Presentamos en la tabla 3 

los objetivos propuestos y los principales aprendizajes agrupados por competencias. 

Tabla 3. Objetivos del proyecto y competencias básicas 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 
1. Acercarnos al estudio del tiempo histórico 

como base donde insertar hechos. 
2. Identificar acontecimientos, personajes e 

hitos relevantes de algunos momentos  de la 

historia.  
3. Establecer relaciones sencillas entre 

diversos hechos históricos y sus 

manifestaciones actuales. 
4. Participar activamente en la identificación 

y selección de hechos culturales y en la 

configuración del  patrimonio del aula. 

5. Iniciarse en el manejo de recursos tradicionales y 

tecnológicos: bibliográficos, multimedia… 
6. Utilizar procedimientos diversos relacionados 

con la búsqueda, selección y presentación de la 

información. 
7. Desarrollar habilidades y conocimientos 

relacionados con la utilización del ordenador y de 

programas informáticos diversos. 
8. Interés por mejorar la capacidad de trabajo 

individual y por contribuir a conseguir aprendizajes 

grupales. 
COMPETENCIAS BÁSICAS 

Social y ciudadana. Cultural y artística Aprender a aprender 
- Aproximación a las características,  

formas de vida,  problemáticas de diversas 

épocas. 
- Identificación de acontecimientos, 

personajes e hitos relevantes. 
- Interés por conocer y seleccionar 

materiales y por configurar su propio 

bagaje cultural. 
- Aceptación de normas, tareas y 

decisiones que se acuerdan en grupo.   
 

- Utilización de procedimientos relacionados con la 

búsqueda, selección, organización  y presentación de la 

información. 
- Desarrollo de las propias posibilidades para manejar 

recursos diversos. 
- Participación activa en la comunicación de 

aprendizajes. 

Autonomía e iniciativa personal Tratamiento de la  información-competencia digital 
- Participación activa en las actividades 

propuestas.  
- Interés por mejorar las propias 

posibilidades de trabajo.   
- Intentar resolver dificultades personales 

y grupales. 
- Revisión de los trabajos e introducción 

de modificaciones. 

- Alfabetización digital: utilización del ordenador, 

correo electrónico. procesador  textos. 
- Procedimientos para navegar por la red y para 

seleccionar información. 
- Realización autónoma de las actividades digitales 

propuestas. 
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6. Procedimiento 

Se trata de una investigación cualitativa en la que la propia maestra tutora del grupo 

hace de investigadora principal aunque hay dos maestros que habitualmente apoyan al 

alumnado en el aula: la profesora de Pedagogía Terapéutica que durante dos sesiones 

semanales actúa de observadora externa y la profesora de apoyo en el Aula de Informática que 

dedica una sesión semanal al apoyo directo del alumno que lo demanda (Véase en el anexo 2 

el protocolo de observación). Además este equipo docente participa en el diagnóstico inicial, 

procesual y final del grupo, y colabora en la presentación del proyecto al resto de la 

Comunidad Educativa del centro. 

Desde las distintas áreas se realizan tareas relacionadas con el proyecto: la profesora 

de Música aprovecha para trabajar aspectos relacionados con la historia de la música; la 

profesora de Educación Física aprovecha el proyecto para trabajar los juegos olímpicos y el 

origen de algunos deportes. El resto del profesorado también se implica en su desarrollo. La 

familia colabora en lo que se le pide (los que tienen Internet, que les dejen usarlos, ir a la 

biblioteca los que no). También se les invita a que nos cuenten cosas de antes, pero su 

participación es escasa. 

La última fase del proyecto consiste en la presentación del mismo a la Comunidad 

Educativa durante la semana cultural, participando en la realización de las propuestas, retos y 

actividades diarias que durante esa semana el grupo que realiza el proyecto plantea. 

 

 

7. Desarrollo del proyecto  

En la implementación del proyecto diseñamos diferentes fases y fijamos en cada una 

de ellas distintas actividades y tareas, presentamos una síntesis de las más relevantes en la 

tabla 4.  

Tabla 4. Fase de desarrollo del proyecto 

1.ª fase: motivamos, detectamos conocimientos previos y nos organizamos. 

Presentamos el 

proyecto 

¿Cómo vamos a trabajar?  “El tiempo histórico” Línea del tiempo  

2.ª fase: buscamos, seleccionamos y organizamos la  información. 

Navegamos y 

cooperamos 

Fuentes históricas Mapas conceptuales Nuestra página 

web 

Navegamos  Tarea cooperativa Bits de inteligencia La exposición 

3.ª fase: seleccionamos  presentamos y valoramos la información. 

Prehistoria y E. 

Antigua 

Edad Media y Moderna Edad Contemporánea  “Edad Tac-Tic” 
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Fase final: actividades de síntesis y difusión del proyecto. 

- Preparamos los materiales que hemos seleccionado. 

- Dossier del proyecto. 

- Presentación del proyecto a la comunidad educativa en la Semana Cultural.  

- Realización de retos y propuestas de actividades por parte de los asistentes. 

 

El tiempo destinado al proyecto es de cuatro semanas (16 sesiones), tres horas 

semanales, tal como viene haciéndose para el tratamiento del área. Las sesiones de síntesis y 

difusión del proyecto se desarrollan en horario diverso coincidiendo con el desarrollo de la 

semana cultural del centro. Respecto a los agrupamientos hay tiempo para el trabajo 

individual, para el trabajo en pequeños grupos de forma cooperativa, para el grupo aula y para 

difundir el proyecto a todo el alumnado del centro. 

 Los principales espacios utilizados son el aula, donde contamos con el rincón de 

“ciencias sociales” en el que se encuentran materiales diversos desde libros de distintas 

editoriales, artículos de revistas y periódicos relacionados con los distintos temas que 

trabajamos, juegos, mapas, globo terráqueo, póster diversos del área… además hay rincones 

de otras áreas y biblioteca de aula. Coincidiendo con el inicio del proyecto tenemos una 

pizarra digital en el aula. Además se utilizan otros espacios: escalera y pasillos donde se 

monta la exposición (haciendo coincidir la línea del tiempo con el recorrido habitual para 

llegar al aula de clase) y el Aula de Informática, donde hay espacio para trabajo individual y 

en pequeños grupos, pizarra digital interactiva, un ordenador fijo para cada alumno al que 

acceden a través de una cuenta de usuario exclusiva para la clase, altavoces, ordenadores para 

el profesorado, escáner, impresora láser a color y otra en blanco y negro, cámara digital, y 

diverso material multimedia. 

Además de las actividades específicas diseñadas para el proyecto se han completado 

con otras organizadas desde el centro: salida al Museo Salzillo (actividad inicial previa al 

proyecto), exposición de “el papel de la moda” a lo largo de la historia, y semana cultural del 

centro (actividades fin de proyecto). Respecto a los materiales elaborados describimos 

sintéticamente los utilizados en la tabla 5. 

Tabla 5. Materiales utilizados en el  desarrollo del proyecto 

Materiales utilizados: 

desarrollo del proyecto 

Elaborados con 

aportaciones alumnos 

Instrumentos de 

seguimiento 

Surgidos a partir del 

proyecto 

 Página web del 

proyecto 

 Recursos multimedia 

 Videos históricos 

 Correos electrónicos 

 Fichas recogida datos 

 Carpeta de trabajos 

individual y grupo 

 Correos electrónicos 

 Archivos 

informáticos 

 Murales 

 Evaluación inicial 

 Protocolos de 

observación 

 Registros del 

observador 

 Pautas observación 

 Selección de recursos 

enseñanza de la  

historia 

 Libros biografías de 

personajes históricos: 

narraciones, cuentos, 

mitología… 
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 Material  semana 

cultural: programa, 

invitación padres, 

selección de 

actividades… 

ambientación 

 Presentaciones 

PowerPoint etapas de la 

historia 

 Bits de inteligencia 

 Fichas descriptivas de 

los objetos 

seleccionados 

externa 

 Fotos/videos 

 Diario de sesiones 

 Pruebas finales 

 Materiales 

multimedia:  juegos  

 Canciones de etapas 

históricas y de  

personajes 

 

8. Evaluación y resultados  

 

En la evaluación del proyecto consideramos la evaluación de logros y la del propio 

proyecto. Para la evaluación de logros o resultados conseguidos establecimos una serie de 

criterios que nos van a informar del grado de desarrollo de los aprendizajes propuestos. Antes 

de iniciar el proyecto recogemos la detección de conocimientos previos y las actitudes y 

expectativas de los alumnos ante el proyecto, utilizando un cuestionario inicial que nos 

permite recoger información relacionada con cinco dimensiones: paso del tiempo, 

organización social, conocimiento de hechos y personajes y acercamiento a elementos 

culturales. Durante la experiencia valoramos qué aprendizajes nuevos se han producido, 

revisando y sacando conclusiones, en función de los datos recogidos en los distintos 

documentos. Una vez finalizada la experiencia volvemos a pasar la evaluación inicial (hemos 

dejado transcurrir algún tiempo para ver qué aprendizajes han permanecido). Al acabar el 

proyecto pasamos el cuestionario final y lo complementamos con pruebas de evaluación 

específicas: bits de inteligencia, para evaluar este apartado se han utilizado diez imágenes en 

las que se han mezclado diversos acontecimientos, arte, personajes, etc., se les ha dejado un 

tiempo y se les ha pedido que identifiquen la etapa, lo que representa y que cuenten las cosas  

que conozcan; igualmente se les pide que elijan y expliquen sus elecciones a sus compañeros 

y se van registrando las repuestas obtenidas. En la tabla 6, recogemos los principales datos 

obtenidos. 

Tabla 6. Datos obtenidos relacionados con el aprendizaje de las ciencias sociales 

Principales datos obtenidos 
Información 

recogida 
Cuestionario inicial Cuestionario final  

Instrumentos 

usados 

Momentos  
históricos 

Ningún alumno conoce las 

distintas etapas en las que se 

divide la historia, ni 

conocimientos sobre cronología. 

Todos los alumnos conocen las 

distintas etapas en las que se divide 

la historia así como datos básicos 

de cronología. 

Cuestionario 

inicial y final 

Aspectos 

relacionados 

con la 

organización 

Más del 50% no identifica 

ningún aspecto para estudiar 

una organización social, solo 

elementos sueltos. 

Todos los alumnos enumeran qué 

aspectos conforman el estudio de 

algunos de los pueblos estudiados. 
 

Cuestionario 

inicial y final 
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social 

Conocimiento 
hechos, 

personajes… 
 

Tampoco identifican  aspectos 

relevantes, algunos personajes y 

muy pocos hechos artísticos. 
 

Un 60% del alumnado identifica 

todas las imágenes, la época, lo 

que representan y otros datos que 

conocen.  
Un 30% de los escolares tiene 

menos de tres fallos. 
Un 20% de alumnos tiene más de 

tres fallos pero muestra un 

conocimiento bastante aceptable. 

Cuestionario 

inicial. 
Prueba de 

evaluación: 

bits de 

inteligencia. 

Elementos 

culturales de 

los que se han 

apropiado 

Canciones, cuentos y personajes 

relacionados con películas y 

dibujos animados. 

Evocan y cuentan las causas por las 

que han seleccionado algunos 

acontecimientos y personajes. Han 

aumentado notablemente la cantidad 

y variedad de elementos culturales. 

Prueba de 

evaluación: 

qué dejarías a 

los 

compañeros. 
 

Además durante el proceso se recogen datos relacionados con los aprendizajes 

propuestos en el desarrollo de las competencias antes mencionadas utilizando para ello un 

protocolo de observación y un observador externo (profesor de apoyo de la especialidad de 

Pedagogía Terapéutica). Los aspectos observados y registrados están relacionados con las 

tareas recogidas en la tabla 7. Destacamos una mejora considerable durante el desarrollo del 

proceso en cuanto a la realización de tareas básicas relacionadas con la gestión del 

conocimiento. Con los datos obtenidos evidenciado las grandes posibilidades del lenguaje 

audiovisual, especialmente en los niveles iniciales de acercamiento a un tema ya que nos 

permite aproximar al alumnado, incluso con carencias, al mundo que les rodea, a las 

manifestaciones artísticas y culturales de su entorno, próximo y lejano, a la historia, pero 

sobre todo nos ha servido para desarrollar capacidades básicas: aprender a aprender, buscar 

información de manera autónoma, establecer relaciones, recrear, etc., cuando no se domina 

bien la lectoescritura. 

Tabla 7. Otros aprendizajes evaluados relacionados con aprendizajes básicos 

Dimensiones y aspectos sobre los que se recoge información durante el desarrollo del proyecto 
TIC Iniciativa y autonomía.  Aprender a aprender 

Abrir una cuenta de correo. Enviar 

y recibir correos 
Elaboración de equipos 

Elaboración de murales y mapas 

conceptuales 

Navegar en la página del aula Reparto de tareas en el grupo 
Elaboración de fichas de 

contenidos 
Uso de documentos audiovisuales:  

videos históricos 
Participación de todos los 

miembros del grupo 
Redacción de bits de inteligencia 

Manejo de buscadores Actividades cooperativas 
Presentación de la información a la  

clase 
Búsqueda de páginas web y 

selección de las mismas.   
Funcionamiento del grupo Elaboración del dosier del trabajo 

Manejo de archivos y envíos de Trabajos elaborados Elección del patrimonio escolar 
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documentación 
Búsqueda de información en 

audiovisuales 
Reuniones fuera del aula 

Presentación del proyecto en la 

Semana cultural 
Búsqueda de información 

documentos escritos  
Puesta en común entre equipos Evaluación del proyecto 

 

También resaltamos la importancia de las actividades de síntesis y de difusión como 

los bits de inteligencia que les han permitido visualizar de forma más tangible los contenidos 

trabajados manipularlos digitalmente, observarlos, identificarlos, ordenarlos, clasificarlos, y 

representarlos. Hemos podido evidenciar cómo es determinante la utilización de imágenes y 

otros indicios que acompañan a un texto para mejorar la comprensión. Usamos recursos 

diferentes, sobre todo virtuales, ello ha supuesto no solo aprender mejor contenidos concretos, 

sino también desarrollar estrategias para manejarlos, e incluso evidenciar testimonios diversos 

“otros puntos de vista” y la necesidad de contrastar las informaciones que encontramos. 

Mención especial merecen las fuentes escritas, no sólo los libros de texto, también las 

narraciones de historias y relatos. El proyecto ha servido para que nuestro alumnado se 

interese por personajes históricos: Cleopatra, El Cid, entre otros, y hemos tenido que 

incorporar a la biblioteca de aula y centro algunas colecciones de personajes históricos. 

En cuanto al desarrollo de procedimientos, valores y actitudes, nos ha sorprendido 

especialmente cómo se  han iniciado en la comprensión de cambios (épocas de castillos, 

caballeros, de conquistas palacios y reyes, de rebelión y libertad) y permanencias en el tiempo 

(guerras, clases sociales y desigualdades). Partiendo de una concepción lineal del tiempo 

histórico, la recogida en los manuales, empiezan a construir nociones de simultaneidad, 

continuidades y rupturas. La valoración de algunos de los prejuicios existentes. El rechazo a 

la desigualdad como forma de injusticia social. La visión de algunos alumnos, de la 

diversidad como riqueza (llegada de los árabes cosas que introducen, mezcla de culturas etc.) 

La actitud positiva y espontánea que otros muestran hacia la conservación del medio 

ambiente, el patrimonio natural y el desarrollo sostenible. Todo ello fuera del guión 

propuesto. Por ello afirmamos que los contenidos curriculares de historia deben ser 

considerados sobre todo como una herramienta  para desarrollar en el alumnado el 

pensamiento crítico.   

Ello nos hizo plantearnos, a partir de la segunda edición del proyecto, nuevos 

indicadores para valorar los contenidos históricos adquiridos durante el desarrollo del trabajo 

que sintetizamos en la tabla 8. 
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Tabla 8. Indicadores de evaluación del proyecto. Segunda edición 

 

 

De la valoración de dichos indicadores concluimos que un 100% del alumnado 

responde bastante acertadamente a los indicadores 1, 5, 6, más de un 80% del alumnado a los 

indicadores 2, 3 y 8 sobre un 60% del alumnado a los indicadores 4, 7 y 9, situándose por 

debajo de ese porcentaje el indicador 10 con un 40%. Dado el escaso número de alumnos 

participante no es muy significativo el resultado estadístico pero más allá de los porcentajes se 

advierte un cambio cualitativo en la concepción de la historia y en la forma de trabajo 

desarrollado por el alumnado. En este sentido la profesora que actúa de observador externo 

señala en su valoración final sobre el mismo que a pesar de las limitaciones existentes, de los 

escasos conocimientos previos puestos de manifiesto en la exploración inicial “una vez 

iniciado el trabajo todos se implicaron, se ayudaban unos a otros, se intercambiaban datos, 

consultaban diferentes fuentes, presentaban las informaciones unos grupos a otros. Y 

finalmente eran capaces de contar a otros alumnos, de diferentes niveles, hitos relevantes de la 

historia y las razones de su elección… Es la experiencia más cercana que he tenido de cómo 

se consigue  aprender a aprender”. En el mismo sentido la profesora de apoyo señala que “… 

sin un libro, sin el miedo al "control" y hasta sin saber dónde se iban a meter.  Posiblemente 

los alumnos de 5.º y 6.º de este centro no olvidarán lo aprendido porque ni un libro, ni un 

maestro les ha impuesto el aprender… y lo más importante, además de servirle para aprender 

historia, han desarrollado estrategias y mecanismos de aprendizaje que pueden aplicar en otras 

áreas, y en otras facetas de su vida”. 

Indicadores de evaluación contenidos históricos 
1. Desarrolla la  curiosidad  por  conocer diferentes formas de vida humana. 
2. Reconoce los aspectos básicos que integran el estudio de una organización social. 
3.  Identifica las principales características de las distintas etapas de la historia.  
4. Establece relaciones entre acontecimientos que suponen rupturas y continuidades en el estudio del 

tiempo histórico. 
5.  Utiliza fuentes diversas para la obtención de información y contraste entre ellas. 
6. Participa activamente en la selección de objetos culturales. 
7.  Diseña y realiza murales, mapas y narraciones digitales. 
8. Desarrolla argumentos sobre las razones de la selección de objetos culturales. 
9.  Valora la importancia que tiene el patrimonio como riqueza cultural hay que cuidar y legar. 
10. Selecciona acontecimientos y realizaciones que le permita obtener ejemplos sobre el papel de la 

historia para entender el presente. 
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No queremos cerrar este apartado sin poner de manifiesto la incidencia del proyecto 

para el resto del alumnado del centro, incluso los más pequeños recordaban al día siguiente 

las cosas que los mayores habían metido en el cofre el día anterior y en qué tiempo histórico 

estábamos cada día. El profesorado participante señala el interés que despiertan los relatos y 

las narraciones; el alumnado ha disfrutado jugando con la historia, quiere saber más cosas y se 

interesa por “si pasaron de verdad” (CARPE; MIRALLES, 2015, p. 27). 

 

10. Conclusiones e implicaciones educativas 

 

Son muchas las ideas que podríamos resaltar para sintetizar las conclusiones a las que 

hemos llegado y las implicaciones educativas surgidas del proyecto. Sin ánimo de obviar el 

resto, nos centramos en tres que consideramos valiosas en función de nuestras pretensiones. 

La primera hace referencia a la necesidad de hacer efectivo, de verdad, el derecho que 

toda persona tiene a la educación y a una educación de calidad, para ello es preciso y urgente 

adoptar medidas tendentes a superar discriminaciones que aún hoy persisten sobre diversos 

grupos humanos. Las características del centro en el que hemos desarrollado el proyecto es 

una buena muestra de ello.   

En segundo lugar, y muy unida a la anterior, incide en la necesidad de mantener altas 

expectativas para todo el alumnado. Podría parecer, para algunos, hasta razonable que 

determinados alumnos con déficits, limitaciones y carencias en  áreas instrumentales, sean 

incapaces de aprender otras cosas que precisan del lenguaje escrito como soporte de 

aprendizaje. Ello explica que el área de Ciencias Sociales no suela ser objeto de “adaptación 

significativa”, que en la realidad escolar casi todo gire alrededor de la lectoescritura y que se 

obvie, para este alumnado, la historia. Anticipamos que para un alumno de estas 

características los contenidos culturales en general y los de historia en particular son 

“contenidos difíciles” muy alejados de sus posibilidades. Muchas veces las limitaciones están 

más en la escasez de recursos del profesorado y del centro para abordarlos, que en los déficits 

y diferencias que presenta el alumnado. Lógicamente si basamos determinados aprendizajes 

sólo en la transmisión y memorización de contenidos que el alumno debe reproducir a través 

del lenguaje escrito, y en algunas ocasiones, cuando se le pregunta en clase, a través del 

lenguaje oral, es impensable que un alumno con dificultades lectoescritoras pueda acceder a 

estos aprendizajes. Es preciso diseñar, de manera habitual, situaciones donde el alumno sea 

receptor activo y también emisor de un lenguaje total, promoviendo el desarrollo de 
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habilidades conocimientos y destrezas relacionadas con las nuevas tecnologías que puedan 

aplicar a diversas situaciones de su vida. Incorporar la prensa, la televisión, la publicidad, los 

contenidos sociales y culturales, la vida diaria,… a los contenidos curriculares y usarlos para 

adquirir nuevas competencias emergentes: analizando, comparando, contrastando, buscando 

la finalidad y otras muchas estrategias y procedimientos, que podemos poner en práctica que 

suplen cualquier limitación y facilitan y hacen posibles determinados aprendizajes 

tradicionalmente “vedados” a los menos capaces, a los que no dominan las tradicionales 

“herramientas escolares”.  

Nuestra última conclusión apunta hacía la necesidad de plantear adecuadamente el qué 

aprender en ciencias sociales, muchas veces la norma no abre cauces hacia la innovación y el 

cambio, pero tampoco nos cierra a ellos. Aún así observamos que se sigue sobrevalorando la 

transmisión de conocimientos, intentando abarcar la mayor cantidad posible de conocimientos 

aunque para ello se trate todo superficialmente. Ya ponían de manifiesto los trabajos de 

McKee (1988) y Thornton y Wenger (1989) “que el profesorado de ciencias sociales se siente 

condicionado a enseñar determinados contenidos, hechos y conceptos fundamentalmente,  

creyendo que conforman los “saberes imprescindibles” que necesitan conocer sus alumnos 

para utilizarlos en cursos sucesivos” (GÓMEZ, 1998, p. 127). 

Nosotros hemos intentado utilizar otro concepto distinto de la cultura y de la historia, 

no la entendemos como una suma de informaciones a las que accedemos, sino más bien a los 

procedimientos y estrategias que utilizamos para su conocimiento. Pensamos que es preciso 

partir de una visión global del pasado que nos sirva de estructura dónde ir incorporando 

hechos, datos, relaciones. Este proyecto ha llevado a los alumnos a conocer historias y 

personajes, hechos y acontecimientos, a analizar fuentes, a interpretar datos, a acercase a la 

cultura y a la idea de generar su propio patrimonio cultural, a un alumnado que precisa ir 

construyendo su propia identidad cultural y social, y todo ello a pesar de las numerosas 

limitaciones existentes. Los objetos culturales, “tanto materiales como inmateriales, nos han 

servido para vertebrar conocimientos de diverso tipo y para hacerlo desde una perspectiva 

globalizadora: la historia, la música, la literatura, la pintura e incluso la tecnología, las 

ciencias, etc. han ido apareciendo y colaborando en la percepción global que sobre las 

distintas épocas de la historia ha ido adquiriendo nuestro alumnado” (CARPE; MIRALLES; 

TRIGUEROS, 2014, p. 420). Sin olvidar que cada curso atesoramos todo lo que les ha ido 

gustando: canciones, poesías, cuentos, junto con acontecimientos, personajes, historias a las 

que se han acercado y a las que van a seguir dando vida, ellos y el resto de compañeros del 

centro. Pensamos que es inaplazable en el contexto actual una reconsideración de la historia y 
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del patrimonio, no solo como objeto de estudio, sino como valor cuyo acercamiento posibilita, 

además de un enriquecimiento cultural, una fuente insustituible de conocimiento y 

comprensión de la realidad y una herramienta racional, objetiva, científica, que da respuesta a 

múltiples incertidumbres  
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ANEXO 1. CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN INICIAL 

 

EVALUACIÓN  INICIAL DE HISTORIA 
Nombre y apellidos: 

Fecha: Curso:  

1.- Las personas que utilizan fuentes escritas, orales y restos materiales para el estudio del 

pasado se llaman: 

 -Historiadores 

 -Oradores 

 -Escritas 
2.- Un siglo son: 

 -100 años 

 -1000 años 

 -70 meses 
3.- El tiempo histórico lo dividimos en: 

 -Minutos, segundos, horas 

 -Meses, trimestres 

 -Décadas, siglos, lustros, edades 
4.- Qué acontecimiento se toma en Occidente como AÑO 0: 

 -Nacimiento de Cristo 

 -Invento de la imprenta 

 -Caída del Imperio Romano 
5.- Los historiadores acostumbran a dividir la Historia de la humanidad en Prehistoria, Edad 

Antigua, Edad Media, Edad Moderna y: 

 -3.ª Edad 

 -Edad Contemporánea 

 -Edad de Hielo 
6.- ¿Qué invención supone el fin de la prehistoria?: 

 -El descubrimiento de América 

 -La invención de la escritura 

 -La invención de la agricultura 
7.- Cuál de estas etapas de la vida humana es la más antigua dentro de la  Prehistoria: 

 -Paleolítico 

 -Neolítico 

 -Edad de los Metales 
8.- ¿Qué edad situamos entre la aparición de los primeros escritos y la caída del Imperio 

Romano?: 

 -Edad Antigua 

 -Edad de los Metales 

 -Edad Media 
9.- ¿Qué situamos entre la caída del Imperio Romano y la llegada a América de las naves de 

Colón?: 

 -Edad Antigua 

 -Edad Media 

 -Tercera Edad 
10.- ¿Qué periodo situamos entre el descubrimiento de América y la Revolución Francesa de 

1789? 
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 -Edad Moderna 

 -Edad Media 

 -Edad de los Metales 
11.- ¿En qué periodo de la historia vivimos nosotros?                   

 -Edad Moderna 

 -Edad Media 

 -Edad Contemporánea 
12.- Para saber lo que ocurrió en la historia del hombre antes de la invención de la escritura 

recurrimos a la: 

 -Arqueología 

 -Botánica 

 -Astrología 
13.- En la Edad Antigua se desarrollan las primeras civilizaciones que: 

 -Crean diferentes formas de escritura 

 -Construyen grandes máquinas 

 -Inventan rápidos medios de transporte 
14.- Los primeros seres humanos eran: 

 -Cazadores / recolectores 

 -Ganaderos / agricultores 

 -Alfareros / dentistas 
15.- Las pinturas en cuevas se denominan: 

 -Campestres 

 -Rupestres 

 -Silvestres 
16.- ¿Qué estado se considera cuna de la democracia? 

 - China 

 - Grecia 

 - Francia 
17.- El tipo de construcción más característica de la Edad Media es: 

 -El palacio 

 -El castillo 

 -El rascacielos 
18.- Durante la Edad Media, en la construcción de edificios y en el Arte predominaron los 

estilos: 

 -Románico y gótico 

 -Barroco, rococó 

 -Pop rock 
19.- Durante la Edad Media la población estaba dividida socialmente en reyes, nobles, monjes 

y: 

 -Veterinarios y astronautas 

 -Soldados e informáticos 

 -Campesinos y artesanos 
20.- En la Edad Moderna predominan en el arte y la arquitectura los estilos: 

 - Grafiti 

 - Renacentista y Barroco 

 -Neoclásico y Prerrománico 
21- Tipo de nave ideada hace 500 años, que permite la navegación en cualquier época de año 

y que es capaz de resistir tempestades y ataques piratas: 
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 -Carabela 

 -Yate 

 -Catamarán 
22.- Dónde enterraban los egipcios a sus faraones: 

 -Pirámide 

 -Dolmen 

 -Junto a un árbol 
23.- ¿Qué cultura introdujo en Europa la numeración que utilizamos ahora? 

 -Hindú 

 -Árabe 

 -China 
24.- Las patatas, los tomates, el cacao... forman parte de nuestra dieta gracias al 

descubrimiento de las tierras que ahora llamamos: 

 - Australia 

 - África  

 - América 
25.- ¿En qué época histórica se inventaron la imprenta, el compás, el telescopio?: 

 - Edad de los Metales 

 - Edad Moderna 

 - Edad Contemporánea 
26.- En qué época se considera que muchas personas se hicieron obreros, es decir, que 

empezaron a trabajar en fábricas a cambio de un sueldo: 

 - Edad Contemporánea 

 - Edad Moderna 

 - Edad Antigua 
27.- ¿Cómo se denominan las construcciones que los romanos utilizaban para transportar 

agua?: 

 -Acueductos 

 -Puentes 

 -Calzadas 
28.- La civilización de la Edad Antigua que ocupó la Península Ibérica y que más ha influido 

en nuestra cultura y forma de vida fue: 

 -La egipcia 

 -La romana 

 -La china 
29.- Durante 700 años, gran parte de la Edad Media, convivieron en la Península Ibérica dos 

culturas muy diferentes: 

 Cristianos y musulmanes 

 Budistas y cristianos 

 Mayas y aztecas 
30.- ¿Cuál fue la última ciudad que los Reyes Católicos arrebataron a los árabes?: 

 -Burgos 

 -Sevilla 

 -Granada 
31.- ¿Qué imperio llegó a ser tan extenso que se decía que “sobre él no se ponía el sol”?: 

 -Romano 

 -Español 

 -Inglés 
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32.- ¿Qué nombre recibió la isla en la que atracó sus barcos Colón por primera vez al otro 

lado del Atlántico? 

 -La Española 

 -Haití 

 -La Palma 
33.- ¿Qué dinastía reina actualmente en España?: 

 - Borbones 

 - Austrias 

 - Saboya 
34.- ¿Cuál es el nombre de un monumento funerario de la prehistoria?: 

 - Dolmen 

 - Palacio 

 - Arco de triunfo 
35.- A qué famoso Rey de la Edad Media le dieron el nombre de “el Sabio”: 

 - Fernando I 

 - Alfonso X 

 - Sancho II 
36.- ¿Qué marino se hizo famoso por llevar sus barcos a través del Océano Atlántico y 

descubrir nuevas tierras en 1492?: 

 - Elcano 

 - Cristóbal Colón 

 - Magallanes 
37.- ¿Qué famoso escritor escribió “El Quijote”?: 

 - Camilo José Cela 

 - Miguel de Cervantes 

 - Lope de Vega 
38- “El Guernica”, cuadro mural inspirado en la Guerra Civil española, fue pintado por: 

 - Velázquez 

 - Picasso 

 - Miró 
39.- “Las Meninas” es un cuadro de:  

 - Goya 

 - Velázquez 

 -Leonardo Da Vinci 
40.- Francisco Salzillo fue un artista murciano que se dedicó a:   

 - La pintura 

 - La escultura 

 - La arquitectura 
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ANEXO 2. PROTOCOLO DE OBSERVACIÓN 
 

 Observador externo y profesorado que participa en el desarrollo del proyecto. 
Búsqueda, selección y presentación de la información 
1. Narra historias sobres hechos, personajes…  
2. Maneja información diversa sobre las  distintas etapas 
3. Identifica formas de vida, cambios y permanencias 
4. Selecciona acontecimientos relevantes de distintas épocas 
5. Reconoce restos patrimoniales y artísticos de diferentes épocas y culturas 
6. Selecciona la información precisa para la elaboración de documentos 
7. Realiza una valoración acertada de los murales realizados por el grupo 
8. Elabora y explica los  mapas conceptuales realizados por el grupo 
9. Presenta a los demás los materiales realizados 
10. Participa en la presentación de la información en clase 
11. Elabora adecuadamente el dossier del  trabajo realizado 
12. Explica las razones de su elección del patrimonio cultural de nuestro cofre 
13. Participa en la presentación del proyecto en la Semana cultura 
14. Realiza la evaluación del trabajo desarrollado 
Uso de las nuevas tecnologías 
15. Envía y recibe correos 
16. Navega en la página del aula 
17. Maneja documentos audiovisuales, videos históricos… 
18. Explora con soltura: “la máquina del tiempo” 
19. Sabe usar Google y/o Mozilla 
20. Busca  páginas web interesantes 
21. Sabe seleccionar información relevante 
22. Sabe guardar archivos 
23.  Encuentra la información pedida en audiovisuales 
24.  Sabe rellenar una ficha, seleccionar imágenes… 
25.  Envía los  documentos que realiza 
Motivación interés y participación 
26. Le gusta el proyecto. 
27. Se interesa y participa en la propuesta 
28. Cuenta cosas relacionadas con el tema a los demás 
29. Participa en las actividades adecuadamente 
30. Colabora con el resto del grupo en las tareas encomendadas 
31. Se implica en la decoración del pasillo y de las aulas 
32. Atiende en las presentaciones con materiales audiovisuales 
33. Plantea preguntas y participa en los debates 
 Valoración de los grupos de trabajo 
34. Dificultades surgidas en la elaboración de equipos 
35. Capacidad de organización y reparto de tareas 
36. Participación activa de todos los miembros del grupo 
37. Funcionamiento del grupo 
38. Calidad y cantidad de los trabajos elaborados 
39. Número de reuniones fuera del aula 
40. Puesta en común entre equipos 
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EL CENTENARIO DE LA 

INDEPENDENCIA ARGENTINA EN LA ESCUELA:  

Una experiencia desde la Historia local 
 

 

 

Resumen 

El objetivo del artículo es describir y analizar una experiencia de 

trabajo conjunta llevada adelante en dos escuelas secundarias de la 

ciudad de Tandil (Buenos Aires, Argentina). La misma fue realizada 

por el equipo docente de la cátedra Didáctica de la Historia y 

Práctica de la Enseñanza de la Facultad de Ciencias Humanas de la 

Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires 

(UNICEN), y profesoras y alumnos del nivel secundario de cuarto 

año. En ella se buscó problematizar el contexto del Centenario de la 

Independencia argentina, el clima de ideas, las celebraciones y los 

actores sociales de principios del siglo XX desde una perspectiva que 

privilegió el abordaje de la historia local. Las actividades incluyeron 

el análisis de variadas fuentes, la visita a repositorios documentales y 

un recorrido por el centro histórico de la ciudad en las cuales los 

jóvenes pudieron identificar una variedad de fuentes y vestigios 

históricos, relevar y reconstruir información y ponerla en diálogo con 

el contexto local y general. 

 

 

Palabras claves 

Fuentes históricas. Escuela Secundaria. Historia local. 

Independencia.  

 
 

RIBEH 
REVISTA IBERO-AMERICANA DE EDUCAÇÃO HISTÓRICA 



 

RIBEH, v.01, n. 01, p. 81-106, Ago-Dez/2018. https://revistas.unila.edu.br/riaeh/index 
 

82 

 

 

  

 

THE CENTENARY OF THE ARGENTINE INDEPENDENCE IN THE SCHOOL: 

An experience from the local History 
 

Abstract 

The aim of the article is to describe and to analyze a joint work experience carried out in 

two high schools in Tandil´s city (Buenos Aires, Argentina). This one was conducted by 

the Teaching of the History and Practice Chair of School of Humanities (UNICEN), and 

high school teachers and students of fourth year. It tried to problematize the context of the 

Centenary, the ideas, the celebrations and the social actors of the early twentieth century 

from a local history perspective. The set of activities included the work with historical 

sources, the visit to documentary repositories and a tour of the city's historical center. 

There, the students could identify a variety of sources and historical vestiges, collect and 

reconstruct information and linked to the local and general context. 

 

Keywords 

Historical Sources. High School. Local History. Independence. 

 

 

O CENTENÁRIO DA INDEPENDÊNCIA ARGENTINA NA ESCOLA: 

Uma experiência a partir da história local 
 

Resumo 

O objetivo do artigo é descrever e analisar uma experiência de trabalho conjunta realizada 

em duas escolas secundárias da cidade de Tandil (Buenos Aires, Argentina). A mesma foi 

realizada pela equipe de professores da Catedra Didática da História e Prática de Ensino da 

Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Nacional do Centro da Província de 

Buenos Aires (UNICEN), e professores e alunos do nível secundário. Nesse projeto 

procuramos problematizar o contexto do Centenário da Independência Argentina, o clima 

de idéias, as celebrações e os atores sociais do início do século XX, numa perspectiva que 

privilegiava a abordagem da história local. As atividades incluíram a análise de várias 

fontes, uma saída a repositórios documentais e uma visita ao centro histórico da cidade em 

que os jovens puderam identificar uma variedade de fontes históricas e vestígios, pesquisar 

e reconstruir informações em diálogo com o contexto local e geral. 

 

Palavras chaves 

Fontes históricas - Escola secundária - História local – Independência 
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1. Introducción 

 

 El año del Bicentenario de la Independencia argentina constituyó un momento 

histórico relevante para pensarnos como sociedad, para interrogarnos acerca de nuestro 

pasado pero también, sobre nuestro presente, a la vez que proyectar un futuro. A lo largo de 

estos doscientos años transcurridos desde la Declaración de la Independencia,1 se han 

construido diferentes relatos acerca de ese pasado, originados en necesidades y 

preocupaciones de cada contexto histórico. 

 Uno de estos relatos se conformó en el contexto del Centenario de la Independencia, 

un momento relevante en la construcción e institucionalización de una mirada acerca de la 

historia nacional. En el proyecto que aquí se describe, nos propusimos problematizar el 

contexto del Centenario en la escuela secundaria (ES) a fin de propiciar un abordaje que se 

distancie de la tradicional efeméride, centrada principalmente en los personajes y 

acontecimientos del 9 de julio de 1816. Para abordarlo como contenido de enseñanza en la 

escuela, propusimos un eje de trabajo: las celebraciones de los cien años de la Independencia 

argentina en la ciudad de Tandil. Este proyecto titulado Del Centenario al Bicentenario de la 

Independencia. Una mirada a partir del trabajo con fuentes, se llevó adelante en el año 2016 

en dos cursos de cuarto año de la ES y se sustentó en tres pilares: un abordaje desde la  

 

2. Historia Local, el uso de fuentes históricas y el trabajo colaborativo 

 

 La experiencia surgió del intercambio desarrollado en los últimos años entre el equipo 

docente de Didáctica de la Historia y Práctica de la Enseñanza de la Facultad de Ciencias 

Humanas de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires  (FCH - 

UNICEN) y docentes de la ES que año a año colaboran con el espacio como profesoras-

tutoras o profesoras co-formadoras en la Residencia de los estudiantes universitarios. Las 

actividades que formaron parte del proyecto fueron planificadas y desarrolladas en forma 

conjunta, participando dos profesoras de Historia de cuarto año de la ES y sus alumnos, el 

equipo docente de la universidad (conformado por tres profesoras de Historia), seis alumnos 

                                                      
1 Este hecho se produjo el 9 de julio de 1816, seis años después de haberse iniciado el proceso emancipatorio. Un 

Congreso reunido en la ciudad de Tucumán dictó una declaración que confirmaba la intención de poner fin al 

dominio colonial español. 
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que estaban cursando la Residencia y una estudiante que la había  completado el año anterior 

(en adelante observadora externa).2  

 

3. Una mirada al contexto del Centenario tandilense 

 

 Los años que precedieron al Centenario de la Independencia argentina fueron 

escenario de importantes transformaciones, cimiento de la llamada Argentina moderna. Entre 

ellas, la consolidación del Estado-nación a nivel político, el crecimiento económico 

motorizado por el aumento de las exportaciones agropecuarias, el desarrollo y la 

modernización urbanos, el arribo masivo de inmigrantes europeos que proveyeron de mano de 

obra a la demanda local y se incorporaron a los sectores medios y bajos de la sociedad, entre 

otros cambios. Entre tanto, se dejaban ver las tensiones y contradicciones del modelo, 

originadas en la desigual incorporación de las diferentes regiones, sectores y clases sociales al 

crecimiento económico. Éstas se expresarían especialmente desde fines del siglo XIX y 

durante los años de la Primera Guerra Mundial. La élite gobernante debió enfrentar 

desavenencias internas y el cuestionamiento de nuevos actores políticos que pusieron en 

tensión la legitimidad del régimen. A la vez, se constituían nuevos sujetos sociales que 

hicieron más compleja y dinámica la estructura social, generando también nuevos conflictos 

sociales y laborales, con la extensión de ideologías como el anarquismo y el socialismo 

(LOBATO, 2000; DEVOTO; FERRARI, 1994; GERCHUNOFF; ROCCHI; ROSSI, 2008). 

 El primer Centenario de la Independencia argentina se dio en el contexto de la Primera 

Guerra Mundial y por lo tanto, no asistieron a las celebraciones representantes de los países 

europeos; a esta circunstancia se sumaba la agitada situación política del país ya que el 

vicepresidente, Victorino de La Plaza, había asumido la presidencia en agosto de 1914 tras la 

muerte del presidente Roque Sáenz Peña. Ello condicionó los ánimos para que dicho 

aniversario no tuviera el esplendor dado seis años antes a los festejos del Centenario de la 

Revolución de Mayo. El 9 de julio de 1916, las campanas de las iglesias de Buenos Aires 

anunciaron el inicio de las celebraciones que siguieron con un solemne tedeum; la Plaza de 

Mayo fue el punto de reunión del pueblo que presenció la revista militar. En medio del 

desfile, un hombre joven de nacionalidad italiana disparó contra el presidente, sin llegar a 

                                                      
2 Resultados preliminares de la experiencia fueron presentados en el Workshop: Pensar la Historia en torno al 

Bicentenario, La Historia en el Aula (Tandil, junio de 2016). Agradecemos los comentarios de la Prof. Valeria 

Mosse a aquella versión. 
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dañarlo. Al grito de “¡Viva la anarquía!”, el autor del disparo fue apresado por la policía sin 

lograr opacar las celebraciones (Diario La Gazeta, 2016; El Eco del Tandil, 1982).  

 En lo que respecta a la conmemoración en Tandil, el trabajo realizado por el equipo de 

este proyecto permitió reconstruir que los festejos estuvieron a cargo de una Comisión Oficial 

aunque también hubo un fuerte compromiso de algunos sectores de la sociedad civil, entre 

ellos, las mujeres de la elite tandilense organizadas en la Comisión de Damas y la 

Congregación Hijas de María. Del 6 al 9 de julio de 1916 se llevó a cabo un programa de 

festejos variado que contempló: procesión de antorchas, fuegos artificiales, tedeum, carreras 

de caballos, partidos de fútbol, funciones de teatro y veladas, exposiciones de arte y entrega 

de medallas y libros morales. El evento más significativo fue, sin dudas, la colocación de una 

placa y el discurso del intendente Antonio Santamarina, dejando inauguradas las obras de 

construcción de un amplio parque denominado Independencia. Por su parte, las actividades 

filantrópicas se centraron en la entrega de ropa, calzado y comida a los necesitados 

desarrolladas en el predio de las Ferias Francas (Diario El Eco, junio y julio 1916). 

 Tandil3 era por entonces una ciudad con un marcado crecimiento: los datos del censo 

de población de 1914 revelan que era la segunda ciudad en expansión en la provincia de 

Buenos Aires, en tanto que la principal en la región sur de la misma, ascendiendo su 

población urbana a 21.331 de un total de 34.061 habitantes en el partido. Desde la década de 

1860 se destacaba como un polo de atracción para migrantes, especialmente extranjeros 

(ÁLVAREZ, MÍGUEZ y VELÁZQUEZ, 1990; CARREÑO, 2005).  

 Lentamente iba dejando atrás su fisonomía de punto de avanzada en la frontera con los 

pobladores originarios de la región y adquiriendo una nueva, marcada por el progreso de la 

Argentina agroexportadora. En los años que siguieron a 1880 se dieron otros cambios en la 

ciudad: llegó el ferrocarril y se iniciaron el empedrado de algunas calles y la iluminación y el 

mejoramiento de la plaza central. Por entonces se instaló también la piedra fundamental para 

construir la pirámide ubicada en el centro de la Plaza Independencia, en homenaje a los 

próceres de 1816. Sin embargo, no todo era prosperidad y progreso: con posterioridad a la 

crisis económica de 1890 la conflictividad social recrudecía y se expresaba en las huelgas de 

trabajadores que se sucedieron desde 1891 (CARREÑO, 2005, p. 16, DIPAOLA, 2013, p. 

113). 

                                                      
3 La ciudad de Tandil encabeza el partido homónimo y está ubicada en el centro-sur de la provincia de Buenos 

Aires, sobre las sierras del sistema de Tandilia. Fue fundada en 1823 como fuerte de avanzada en la frontera, con 

el nombre de Fuerte Independencia. 
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4. Fundamentos de la propuesta 

 

4.1 - La elección de la perspectiva local 

  

 Como se mencionó, uno de los pilares teórico-metodológico de este trabajo fue 

abordar el contexto del Centenario atendiendo a los procesos e imaginarios presentes en las 

celebraciones en la ciudad de Tandil. En este sentido, podemos afirmar que lo regional y, 

fundamentalmente, lo local han concitado el interés tanto de historiadores y escritores 

amateurs como del público en general, ya que aluden a los vínculos más cercanos de los 

individuos con la propia tierra y su comunidad. No obstante ello, las historias regionales y 

locales han ocupado un lugar relativamente periférico en la historiografía argentina, relegadas 

a ese puesto por una historia hegemónica, proclamada como nacional y centrada, básicamente, 

en la región pampeana. Aun así, desde un punto de vista metodológico y empírico, los aportes 

de las historias regional y local han sido numerosos, dando por resultado una importante 

producción (SCALONA, 2007; FERNÁNDEZ, 2009). Además de estas obras de carácter 

académico, en la mayoría de las comunidades existen trabajos de historiadores locales que 

han ido rescatando diversos aspectos del pasado local y regional, así como repositorios de 

prensa, archivos, museos, etc. que constituyen un valioso conjunto de materiales disponibles 

para docentes y alumnos. 

 Las historias locales tuvieron un lugar fundamental desde los comienzos de la escuela 

pública en la Argentina, dado que a través de ellas se buscaba incentivar el sentimiento 

patriótico. Posteriormente, las diferentes corrientes pedagógicas y didácticas que guiaron el 

diseño de los sucesivos planes de estudio modificaron su status aunque su inclusión, en líneas 

generales, correspondió a una lógica de la enseñanza de lo cercano a lo lejano entendiendo 

que lo más próximo sería más fácilmente aprehensible, por ser menos complejo (SCALONA, 

2007; ALDEROQUI, 2002). En la búsqueda por trascender la mencionada concepción, 

Scalona (2007) ha planteado que la inclusión de la perspectiva local en el aula puede 

contribuir a problematizar la construcción de las identidades en el mundo global. Esto implica 

considerar la ciudad más allá del espacio físico para sumergirnos en los significados 

atribuidos a los lugares a lo largo del tiempo. Como señala Goodson (2007), también puede 

constituir un puente para abordar la historia de vida de los alumnos, al plantear problemáticas 

que involucran su historia personal, familiar o comunitaria. Podemos agregar que, aún cuando 
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los jóvenes no posean un interés especial por estas cuestiones, existen en su medio vestigios y 

rastros del pasado a los que los docentes pueden recurrir buscando interpelar los imaginarios e 

identidades de los estudiantes. 

 Por lo anterior, el estudio de la historia local y regional no debe agotarse en sí mismo, 

sino que puede ser un importante disparador de nuevos interrogantes, contribuyendo a trabajar 

los procesos en el marco de los cuales, los acontecimientos, fragmentos y huellas analizadas 

cobran mayor sentido. Aun así, lo dicho no implica que la historia local sea una anécdota o un 

capítulo colorido de procesos más generales y por ello, más relevantes. Su abordaje debe 

posibilitar poner en tensión lo local con el contexto, por ello: 

La potencialidad educativa de los estudios locales en la escuela radica en 

reconstruir junto a los alumnos las respuestas que las comunidades locales han 

elaborado en un proceso histórico de continuidades y cambios, cuyo nivel de 

singularidad imprime su sello identitario desde la dinámica de construcción de lo 

social, es decir, en el devenir de los sujetos en relación con el afuera. (SCALONA, 

2007, p. 177) 

 

 La localidad, la ciudad y sus relaciones con otras escalas son algunas de las cuestiones 

presentes en los Diseños Curriculares vigentes en la provincia de Buenos Aires para el área de 

Ciencias Sociales de la ES, aunque sus consideraciones y abordajes son diversos. Por 

ejemplo, el diseño de primero ES remarca la orientación en la localidad como uno de los 

objetivos de conocimiento del espacio, así como la distinción de las diferentes escalas 

(locales, continentales, regionales, mundiales) (ZYSMAN Y PAULOZZO, 2006, p. 66). Tales 

objetivos se extienden al segundo año de Geografía, donde se enfatiza en que los alumnos 

puedan establecer relaciones entre las situaciones y problemáticas de los distintos espacios 

(DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN, 2007, p. 142). En el caso de 

Historia de segundo, lo local aparece relacionado con los procesos sucedidos en el actual 

territorio argentino, aspecto que se extiende a los diseños de cuarto y quinto donde existe un 

esfuerzo por vincular los sucesos locales (a nivel país) con los aspectos regionales 

(latinoamericanos) y la dinámica mundial. Por tanto, en los diseños de Historia de la 

Secundaria Superior Orientada no se encuentran alusiones al abordaje de lo local o de la 

ciudad como objetos de indagación.4  

                                                      
4 Tal aproximación se halla presente en el diseño de tercer año que propone la siguiente Orientación Didáctica: 

Estudios sobre la conformación del patrimonio histórico en la provincia de Buenos Aires: los anclajes 

culturales urbanos y rurales en la configuración del espacio productivo bonaerense. Esta propuesta plantea un 

abordaje histórico sobre la conformación de anclajes culturales intangibles que contienen información sobre 

procesos históricos y que contribuyen a valorar el patrimonio local. Así, la propuesta pondera el acercamiento al 
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 Como señala Alderoqui (2014), resulta importante abordar lo local en sus múltiples 

aristas, evitando minimizar su complejidad por pertenecer a lo cercano. Muy por el contrario, 

abordar la región, la localidad o el barrio implica una aproximación teórica compleja que debe 

incluir la reflexión sobre las espacialidades e historicidades constituidas, algunas 

incuestionables, erigidas como verdades, otras en disputa, en conflicto, para lo cual es preciso 

desnaturalizar los supuestos de los que partimos y construir significados sobre el abordaje de 

lo local. Además, si consideramos la ciudad como un palimpsesto (DA SILVA y FERREIRA 

DE OLIVEIRA, 2017), como una superposición de diferentes capas y construcciones 

históricas, resulta preciso decodificar los signos, el entramado de tiempos, memorias, 

apropiaciones y sensibilidades construidas en torno de lo local.  

 Es decir, de acuerdo con la postura planteada, no alcanzaría con acercarse al territorio 

local, caminarlo y recorrerlo, sino que es preciso desarrollar una mirada crítica sobre las 

apropiaciones realizadas en torno del espacio a lo largo de la historia del barrio o de la ciudad, 

desmenuzando las sensibilidades y construcciones de sentido realizadas por los vecinos y los 

ciudadanos. Es deseable que tal acercamiento se encuentre guiado por un docente dado que:  

“La relación y el contacto con el ambiente urbano inmediato no enseñan si no están bien 

elegidos y si no provocan, gracias a la conducción del maestro, una ruptura, un 

‘extrañamiento’ otra mirada” (ALDEROQUI, 2002, p. 39).  

 

4.2 - El uso de fuentes en la enseñanza de la Historia 

 

 Otro de los pilares que fundamentan esta propuesta es el uso de fuentes en la 

enseñanza que busca generar un acercamiento a la labor del historiador, no solamente para 

despertar el interés y la curiosidad por la Historia, sino para conocer los derroteros del 

quehacer científico en el abordaje y construcción de la ciencia. En este sentido, Prats Cuevas 

(2016) ha sostenido la idea de establecer en el aula un laboratorio de simulación del trabajo 

del historiador ya que es fundamental que los alumnos conciban la Historia no como un 

producto acabado sino como un conocimiento en permanente construcción.  

 La incorporación de documentos y otras fuentes del pasado permite enriquecer las 

propuestas de enseñanza. Entre las potencialidades de su uso podemos mencionar que 

facilitan la evocación vívida de una época pasada, colocando a los alumnos en situación de 

                                                                                                                                                                      
entorno local como un modo de fortalecer la conciencia histórica y los valores asociados a la preservación del 

patrimonio (BRACCHI, 2009, pp. 176-179). 
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comprender la acción de los protagonistas frente a una situación histórica determinada. 

Asimismo, ayudan a explicar el contexto de ciertas versiones de la historia para hacer más 

comprensible determinadas circunstancias, y contribuyen en la adquisición de procedimientos 

de indagación específicos de las ciencias sociales (CIBOTTI, 2003, p. 30). Las fuentes 

históricas son constructos que no tienen una clara correspondencia con la realidad: el 

historiador las observa a contraluz, tomándolas como documentos construidos, con códigos y 

fines específicos. Su investigación con los alumnos promueve una aproximación al 

conocimiento y posibilita comprender el modo en que se construye el relato histórico. De este 

modo, el trabajo con fuentes se vuelve fundamental para fomentar la desnaturalización de la 

realidad social de la que somos parte activa y para visualizarnos como sujetos de la Historia. 

Es decir, la idea es crear herramientas analíticas propicias para develar el tamiz por el que los 

hechos y procesos son interpretados al ser analizados de forma crítica y sistemática 

(BRACCHI, 2009, p. 121).  

 De acuerdo con lo señalado, el trabajo con fuentes que se llevó a cabo en esta 

propuesta persiguió como objetivo fundamental que los alumnos entren en contacto con la 

realidad pasada, advirtiendo rasgos particulares de la época del Centenario. Asimismo, intentó 

ser un modo de generar en ellos preguntas e inquietudes, a fin de comprender que la 

información proporcionada por las fuentes depende tanto de cómo se las interrogue, así como 

de las características de las mismas. Esto es, generar un acercamiento crítico a las fuentes 

implica relativizar el carácter verídico de los documentos para pasar a considerarlos como 

vestigios, huellas y recortes de un pasado que busca ser reconstruido, interrogado e 

interpelado desde un presente que es siempre cambiante y subjetivo. 

 Así, la labor se centró en reconstruir el contexto de principios del siglo XX en Tandil a 

partir de la identificación y análisis de diversos testimonios en visitas a dos repositorios: el 

Museo Histórico Fuerte Independencia (en adelante Museo) y el Archivo Histórico Municipal 

(en adelante Archivo). Entre las fuentes abordadas, una de las más utilizadas fue la prensa 

local, particularmente, una selección de notas periodísticas publicadas en el diario local El 

Eco, en los meses de junio y julio de 1916. Allí se anunciaron y publicitaron las diferentes 

actividades programadas, a la vez que se ofreció una crónica de todo lo ocurrido a partir del 6 

de julio de 1916. Asimismo, se analizaron: el Programa Oficial de festejos del Centenario de 

la Independencia, postales de la época, fotos de la inauguración de las obras del Parque 

Independencia, placas y medallas conmemorativas fundidas en Tandil y diferentes objetos, 

tales como vestimentas, armas, carruajes. Además, se propuso un recorrido por el centro 
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histórico de la ciudad que apuntó a relevar placas conmemorativas y otros vestigios del 

período en la Plaza Independencia, Iglesia del Santísimo Sacramento y Palacio Municipal. 

 

4.3 - La centralidad del trabajo colaborativo 

 

 Otro de los ejes que fundamentan la propuesta es el trabajo colaborativo potenciado 

por la metodología de aula-taller que otorga protagonismo a los alumnos y a su capacidad 

para desarrollar pensamiento crítico, plantear problemáticas y sistematizar su conocimiento. 

Esta estrategia busca fomentar el trabajo colectivo y dinámico, enriqueciendo la colaboración 

entre las partes, es decir, la realización de algo en común, fomentando la ayuda mutua y la 

construcción conjunta (ANDER- EGG, 1991).   

 En el aula-taller, el rol del docente puede compararse con el de un armador de juego 

(MARTÍNEZ, 2014) ya que no enseña tanto contenidos como, sobre todo, una manera de 

relacionarse con éstos. Es decir, se coloca el énfasis en la problematización de los conceptos y 

en la forma en que han sido construidos. De ahí la relevancia otorgada al trabajo con fuentes y 

el planteamiento de interrogantes antes, durante y al finalizar las actividades. Como afirma 

Feldman (2010), uno de los roles del docente en el aula es favorecer el trabajo grupal, creando 

un orden de trabajo, coordinando tareas y ayudando a los alumnos. En tal sentido, la 

secuencia didáctica en cuestión incluye el desarrollo de actividades grupales con el fin de 

enriquecer la experiencia formativa y, debido al valor educativo que implica, favorece el 

intercambio entre pares y procura estimular las tareas de aprendizaje. 

 Asimismo, desde esta perspectiva, el docente es concebido como un investigador que 

trabaja junto a sus alumnos para buscar formas de indagar los problemas, en vez de poseer las 

respuestas a las preguntas que él mismo formula. En palabras de Martínez (2014), se trata de 

revalorizar un no saber como motor de nuevas exploraciones que impulsan la labor 

investigativa. Este aspecto creativo se concibe como parte de la esencia del rol docente y de la 

acción de los propios alumnos, que se adentran en el hacer científico sin tener respuestas 

definidas con anticipación ni un punto de llegada preestablecido.  

 Esta estrategia de trabajo que otorga mayor protagonismo al alumnado, se fomentó no 

sólo en el aula sino en aquellos lugares por los que también se desarrollaron las actividades 

como la visita a los archivos y al centro histórico de la ciudad, actividades que permitieron 

trascender el aula como espacio pedagógico. En tal sentido, la utilización de redes sociales 

para la comunicación entre los alumnos y entre éstos y las docentes, posibilitó expandir las 
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fronteras del salón de clases y continuar el intercambio fuera del horario propiamente escolar. 

Por último, el uso de dispositivos móviles en las salidas educativas, como celulares y 

cámaras, brindó protagonismo a los estudiantes en el registro de las fuentes consultadas así 

como en la selección de las mismas, siendo además un insumo relevante en la realización de 

las producciones finales.  

 

5. La secuencia didáctica en acción 

 

5.1  - Presentación de la propuesta 

 La secuencia Del Centenario al Bicentenario de la Independencia. Una mirada a 

partir del trabajo con fuentes se puso en marcha en dos grupos de cuarto año de mayo a julio 

de 2016. Se llevó adelante en dos escuelas de la ciudad de Tandil, una de gestión pública 

(Escuela Media Nº 2) en donde participaron veintiséis alumnos y la otra, un curso de treinta 

alumnos de un establecimiento privado (Colegio de la Sierra). La primera es una escuela 

secundaria pública periférica donde se dictan clases durante los turnos mañana y vespertino. 

En general, concurren jóvenes del barrio, algunos de ellos poseen un trabajo a tiempo parcial. 

La otra institución es un colegio de gestión privada sin subvención estatal, que está emplazado 

a pocas cuadras del centro de la ciudad y al que concurren mayoritariamente jóvenes de 

sectores socioeconómicos favorecidos. Funciona únicamente durante el turno mañana con 

jornada extendida dado que los alumnos tienen Inglés todos los días.  

 La propuesta se llevó adelante en cuarto año del nivel secundario, lo que posibilitó 

anclarla en un marco temporal contemplado por el Diseño Curricular, más específicamente 

por la unidad de contenidos N°2: De la Primera Guerra Mundial a la crisis del 30.5 En función 

de los abordajes que han revitalizado el campo de “lo político” (ROSANVALLON, 2003), se 

procuró hacer énfasis en el carácter constructivo de conceptos como Nación, Estado y 

sectores sociales estimulando un análisis histórico de los sentidos atribuidos a los mismos. 

Así, tales conceptos constituyeron ejes problemáticos que permitieron enriquecer las miradas 

sobre los procesos políticos, las relaciones entre sociedad civil y sociedad política, las 

distintas formas de representación y participación, las ideologías y los proyectos, los 

                                                      
5 La secuencia completa clase a clase, con el detalle de objetivos, contenidos, estrategias, actividades y 

materiales ha sido publicada como ponencia en el año 2017. (Brindaremos oportunamente los datos para respetar 

en esta instancia el anonimato). 
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problemas y los debates que tuvieron como protagonistas a los distintos actores del 

Centenario.  

 Asimismo, se buscó problematizar los sentidos atribuidos a la Independencia cien años 

después de su concreción así como en el presente. Desde la mencionada perspectiva 

historiográfica, las actividades se propusieron identificar los diferentes actores sociales y las 

prácticas políticas, sociales y culturales desarrolladas en Tandil en la época, haciendo 

hincapié en la élite local, en su actuación política y en su proyecto de ciudad y de país. 

Teniendo en cuenta los tres pilares que sustentaron la propuesta hemos diseñado la Tabla 1 

que sintetiza los objetivos de la misma. 

Tabla 1. Los objetivos de la secuencia didáctica. 

Objetivos  

Respecto de la 

historia local 

 

Abordar el estudio de lo local y sus vinculaciones con las problemáticas de la historia 

nacional. 

Estimular el interés por conocer el pasado de la sociedad de la que formamos parte. 

Incentivar la capacidad de observación y comprensión del entorno más cercano. 

 

Respecto del uso de 

fuentes históricas 

 

Avanzar en la identificación de diferentes tipos de fuentes y sus características. 

Favorecer la formulación de hipótesis y preguntas así como la construcción de 

interpretaciones sobre el período y problemas abordados.  

Entender la Historia como un conocimiento en permanente construcción. 

 

Respecto del trabajo 

colaborativo 

 

Promover el trabajo en equipo y el desarrollo de actividades colaborativas. 

Generar una actitud indagativa a partir del nacimiento de inquietudes y conflictos 

respecto de las representaciones del pasado. 

Potenciar el rol del docente como guía otorgando protagonismo a los alumnos. 

 

 

 Los problemas que guiaron el abordaje de la temática fueron: ¿Qué imagen de la 

Independencia se reconstruyó cien años después de aquel proceso? ¿Cuál era el clima de ideas 

en Tandil por entonces? ¿Cómo fueron las celebraciones del aniversario? ¿Quiénes tomaron 

parte activa? ¿Qué sectores estaban invisibilizados en el Centenario? ¿Y en el Bicentenario? 

¿Qué conceptos rescataríamos en el Bicentenario para explicar nuestro presente?  

 Algunas de las actividades fueron acompañadas por alumnos del Profesorado en 

Historia que se hallaban cursando la materia Didáctica de la Historia y Práctica de la 

Enseñanza, quienes asistieron en calidad de observadores-participantes y una observadora 

externa. Como parte de la labor se proyectó que los estudiantes universitarios asistieran 

inicialmente como “observadores” y, en el transcurso del proyecto, se involucraran en algunas 

actividades puntuales, acompañando a las docentes y alumnos en el aula y fuera de ella. Esta 
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participación fue propuesta como voluntaria, en el marco de las observaciones áulicas que 

contempla el programa de la materia. En el proyecto también participó una alumna avanzada 

de la carrera quien siguió todo el recorrido de la experiencia y realizó un registro de las 

intervenciones docentes, del trabajo de los alumnos, así como de los intercambios suscitados 

en torno del desarrollo de la secuencia, que fueron plasmados en un informe con base en las 

notas de campo. 

 Aunque los dos cursos desarrollaron la misma secuencia, diseñada en conjunto por las 

profesoras tutoras y las docentes de la universidad, el trabajo con cada grupo tuvo un 

recorrido particular, en el que se ponderaron los tiempos disponibles y los intereses y 

motivaciones de los jóvenes. El conjunto de las actividades se puede dividir en cinco fases 

que se encuentran descritas en la Tabla 2, en la que además se distinguen los roles asumidos 

por los participantes y los materiales que se fueron utilizando.  

 

Tabla 2. Diferentes fases del proyecto: actividades, roles y materiales utilizados. 
Fases 1ª fase 2ª fase 3ª fase 4ª fase 5ª fase 

A
ct

iv
id

a
d

es
 

 

Sondeo y  selección de 

fuentes en el archivo y 

en el Museo. 

Búsqueda  

bibliográfica. 

Recorrido por el 

Museo, selección de 

salas a visitar. 

Reconocimiento del 

centro histórico (plaza, 

municipio, 

monumentos). 

  

 

Diseño de la 

secuencia y 

selección de 

materiales a 

trabajar. 

Reuniones de 

trabajo entre 

docentes de los 

cursos de ES y 

profesoras de la 

cátedra. Ajustes 

de la secuencia, 

reformulaciones. 

 

Puesta en 

marcha de las 

actividades 

dentro y fuera 

del aula.  

Reuniones de 

trabajo entre 

docentes de 

los cursos de 

ES y 

profesoras de 

la cátedra a fin 

de analizar el 

desarrollo de 

la secuencia. 

 

 

Difusión de los 

resultados del 

proyecto. 

Participación en 

el Acto escolar 

del 9 de julio y 

en el 

Workshop sobre 

el Bicentenario 

destinado a 

docentes e 

investigadores.  

 

Balance de la 

experiencia y 

proyecciones. 

P
a

rt
ic

ip
a

n
te

s 

 

Docentes de los cursos 

de ES y profesoras de 

la cátedra. 

 

Docentes de los 

cursos de ES y 

profesoras de la 

cátedra. 

 

Docentes y 

alumnos. 

Alumnos 

residentes. 

Observadora 

externa. 

 

 

Docentes y 

alumnos. 

Alumnos 

residentes. 

Observadora 

externa. 

 

 

Docentes y 

alumnos al 

interior de la 

cátedra.  

 

M
a

te
r
ia

le

s 

 

Fuentes primarias: 

diarios locales, 

fotografías y 

documentos históricos.  

 

Materiales 

multimediales. 

Fuentes 

históricas. 

Bibliografía 

especializada. 

Textos escolares. 

Dispositivos 

móviles. 

Notebooks-

proyector. 

Redes sociales. 

 

 

Materiales 

multimediales. 

Bibliografía. 

Dispositivos 

móviles. 

Notebook. 

Redes 

sociales. 

 

Elaboraciones 

de los 

estudiantes de 

los cursos. 

Fotos/videos de 

las clases y 

salidas. 

Registros de 

observación de 

los alumnos 

residentes y de 

la observadora 

externa. 

 

Producciones 

colaborativas.  

Registros de 

observación. 

Secuencia 

didáctica. 

Reflexiones 

surgidas del 

Workshop. 
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5.2 - Descripción y análisis de la experiencia 

 

 En este apartado abordamos la puesta en marcha de la secuencia didáctica, focalizando 

el análisis en los relatos históricos construidos por los alumnos en su trabajo con diversos 

materiales, destacando el rol de las docentes como guías de los intercambios, las tareas y las 

interpretaciones históricas. Los ejes de análisis que remarcamos a continuación fueron 

establecidos a partir de una mirada global de las producciones de los alumnos y de los 

registros realizados por los distintos actores de la experiencia: la relación del pasado con el 

presente, las intencionalidades de los actores, la desigualdad social, el anclaje en los 

conocimientos previos y la relación entre la historia local y un contexto general. Los 

mencionados aspectos se van entretejiendo en el relato que presentamos, el cual se encuentra 

organizado a partir de la sucesión de las diferentes clases.  

 Durante la primera y segunda clases, se estudiaron las primeras décadas del siglo XX 

centrándonos en las celebraciones del Centenario de la Revolución de Mayo.6 En el análisis 

del material audiovisual presentado, los estudiantes expresaron que Argentina tenía que 

mostrar con los festejos que era “importante, era rica y moderna” y para ello “tiró la casa por 

la ventana”.7 A la vez, plantearon una mirada crítica a la idea de progreso que se sostenía 

hacia comienzos del siglo XX en los círculos gobernantes, evidenciando las desigualdades 

sociales al mencionar que la riqueza estaba distribuida entre pocos, “como es ahora”, aunque 

antes no se mostraba la realidad en tanto que ahora sí “porque la gente se avivó”.8 La 

vinculación con tales problemáticas del presente se vio estimulada por la opción narrativa del 

material utilizado que, si bien fomentó la formulación de preguntas por parte de los jóvenes, 

requirió de la intervención y guía de las docentes para evitar la traslación automática y la 

asimilación de los problemas y perspectivas del presente al pasado. 

 En estos primeros encuentros los estudiantes plantearon, además de la idea de 

desigualdad en la distribución de la riqueza, un cuestionamiento acerca de qué es riqueza para 

un país. Por ejemplo, en una de las clases un grupo expresó que en 1910 se quería mostrar una 

                                                      
6 Optamos por tomar como punto de partida las celebraciones realizadas en 1910 para el Centenario de la 

Revolución de Mayo, ya que fue un acontecimiento de gran trascendencia nacional que permitió la comparación 

con los sucesos de 1916. También  los festejos de tal Bicentenario fueron destacados, lo cual dejó una importante 

cantidad de recursos para trabajar en el aula. El material utilizado en esta clase se encuentra disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=hY4BB4Zeg4g 
7 Notas de campo, Escuela Media Nº 2, 2016 
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“Argentina falsa, que éramos ricos pero que en realidad éramos pobres”. Las intervenciones 

de la docente apuntaron a identificar quién o quiénes eran responsables de mostrar esa 

Argentina, ante lo cual algunos alumnos respondieron: “los ricos del gobierno”. Ello sirvió a 

la docente para introducir la explicación y caracterización del régimen oligárquico y volver 

sobre el tema de las celebraciones y la rememoración del pasado, tanto en 1910 como en 

1916, a partir de la introducción de un material disponible en la web.9 

 En esta misma clase, los alumnos asociaron los festejos de 1910 a su contexto más 

cercano y lo compararon con: “un desfile como los que se hacen en Tandil para las fiestas 

patrias y fuegos artificiales y muchas luces”. Y anticiparon que en 1916 habría sido mayor 

“porque se independizaron y es mejor, es un festejo más importante y pasaron más años”. Sin 

embargo, la lectura de la crónica de esos festejos los ayudó a pensar que la celebración no fue 

tan importante: “se festejó pero no con tanto esplendor como el 25 de Mayo” y que “no fue 

tan espectacular como el Centenario”.10 En relación con lo anterior es importante remarcar el 

rol de la docente, estimulando con sus intervenciones la formulación de preguntas e hipótesis, 

promoviendo la relectura y fomentando el intercambio entre los alumnos. 

 En cuanto a las celebraciones de 1916, a los estudiantes les llamó la atención el 

episodio del intento de asesinato del presidente, y su orden posterior de que se liberara al 

agresor, hecho que algunos interpretaron de la siguiente manera: “como era tan bueno [el 

presidente] lo perdonó y lo dejó libre [al agresor]”, a lo que otros agregaron que: “lo perdonó 

por el día que era, para no amargar la fiesta”. A partir de estas primeras impresiones de los 

chicos, centradas en la valoración del accionar individual y moral de la figura presidencial, la 

docente avanzó en el análisis del accionar de los diferentes grupos sociales a partir de las 

palabras pronunciadas por el atacante: “Viva la anarquía”.11 Ello llevó a caracterizar la 

situación social y los reclamos de los trabajadores en el contexto del Centenario e introducir la 

perspectiva de los actores sociales invisibilizados en una Argentina que se celebra. 

                                                                                                                                                                      
8 Ibid.  
9 Material disponible en: https://historiaybiografias.com/festejos_independencia/ 
10 Notas de campo, Escuela Media Nº 2, 2016. 
11 Como refiere Santisteban Fernández, los jóvenes pueden utilizan su conocimiento previo del comportamiento 

humano como una forma de entender períodos de tiempo de otro modo más distantes y abstractos. Esa 

orientación, agrega, debe combinarse con la comprensión global del mundo social, para que puedan ver cómo las 

acciones individuales se insertan en un contexto: “Si no lo hacemos así, el alumnado puede pensar que las causas 

de los problemas sociales o las desigualdades son producidas exclusivamente por actitudes individuales o, por 

ejemplo, puede desconocer la importancia de las acciones colectivas para el cambio social” (SANTISTEBAN 

FERNÁNDEZ, 2010, p. 45). 
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 En la tercera clase se propuso a los alumnos reflexionar sobre las características de las 

diversas fuentes (principalmente, diarios locales) y cómo interrogarlas a partir de las 

siguientes cuestiones: ¿Qué es una fuente? ¿Qué tipo de información me puede proporcionar? 

¿Qué se le puede preguntar? ¿Qué se puede conocer del pasado a partir de ellas? Una de las 

primeras ideas de los jóvenes fue que proporcionan “información confiable” aludiendo, al ser 

interrogados, a la información que utilizan los programas de chimentos o de espectáculos en 

la televisión. También dijeron “cosas y lugares” que le sirven al historiador. A lo largo de las 

clases se observó cómo, a partir de las indagaciones y orientaciones de la docente, 

modificaron y complejizaron esas ideas iniciales.   

 De este modo, el rol de la docente como guía fue clave puesto que unificó ambas 

percepciones de los alumnos para aproximarlos a la idea de fuente como la materia prima del 

historiador. Así, los estudiantes argumentaron que, tal como los periodistas de los programas 

de televisión que nombran la palabra fuente para respaldar una noticia o en todo caso para 

verificarla, los historiadores buscan de la misma manera la materia prima para reconstruir el 

pasado.12 En este sentido, es interesante ver cómo sus marcos de referencia, sus ideas o 

constructos previos, les sirvieron para aproximarse al sentido del término fuente, avanzando 

luego en su complejización gracias a la intervención docente.13 

 Este punto de partida fue fundamental para iniciar las salidas a los archivos donde 

debían buscar, identificar y seleccionar diferentes tipos de fuentes con el objetivo de observar 

cómo un diario, una foto, un objeto, etc. puede develar aspectos del momento histórico 

estudiado. Por tanto, en los sucesivos encuentros se realizaron las visitas al Museo y al 

Archivo, el recorrido por el centro histórico de la ciudad así como el intercambio y puesta en 

común de los documentos y fuentes fotografiadas en las distintas salidas. Tales actividades 

permitieron el contacto directo con vestigios del pasado local y su abordaje a partir de 

preguntas e hipótesis formuladas por los propios estudiantes. Con el acompañamiento del 

Guía del Museo, conocieron la historia y objetivos de la institución, así como las 

características generales de las colecciones, distribuidas en las dieciocho salas que lo 

                                                      
12 Ibid. 
13 Con base en los análisis de Benejam (1997) y Aisenberg (1994-2000), consideramos las “ideas, saberes o 

constructos previos” como los sistemas de relaciones y conocimientos que los alumnos han ido adquiriendo por 

la experiencia o por situaciones de enseñanza, que toman especial relevancia al momento de seleccionar, 

interpretar y resignificar nuevos conocimientos.  
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componen.14 Con la orientación de las docentes y de los estudiantes universitarios, realizaron 

una exploración y búsqueda grupal de las fuentes que planeaban analizar, deteniéndose 

especialmente en las colecciones de carruajes y artículos de uso cotidiano, en la Sala 

denominada Antonio Santamarina15 y en la Biblioteca para consultar el diario local El Eco de 

los meses de junio y julio de 1916.  

 Respecto a la visita al Archivo, tras una presentación del lugar en la que se destacó su 

rol en el rescate y conservación del patrimonio local y regional, los estudiantes tomaron 

contacto con una serie de documentos y objetos referidos al contexto de 1916 en Tandil, tales 

como: Programa Oficial de festejos del Centenario de la Independencia, el discurso 

pronunciado por el intendente Antonio Santamarina en aquella ocasión, postales de la época, 

fotos de la inauguración de las obras del Parque Independencia, placas y medallas 

conmemorativas fundidas en Tandil, entre otros.16 

 Durante las dos visitas los alumnos evidenciaron que podían relacionar algunos 

objetos y las explicaciones de los guías con lo que habían trabajado en el aula. La consigna 

que orientó las actividades fue que deberían elegir tres fuentes para analizar y relacionar con 

el contexto de principios del siglo XX: una fuente impresa, un objeto y una imagen. Luego, 

debían compartir sus producciones en el grupo de Facebook, justificando la elección de las 

fuentes. En su realización, los estudiantes se mostraron algo desorientados a la hora de la 

selección, debido a la dificultad de establecer la correspondencia (o no) de cada objeto que les 

llamaba la atención con el período analizado, a la vez que justificar la elección más allá de la 

curiosidad o interés personal. Llamaron particularmente su atención los objetos del 1900, 

especialmente las vestimentas y transportes, pudiendo distinguir, por ejemplo, que un carruaje 

“no era para cualquiera” y que un sulqui era para gente de trabajo, identificando así las 

desigualdades sociales.  

 Respecto del recorrido por el centro histórico, tuvo como eje buscar los signos del 

Centenario en la ciudad, así como reflexionar sobre el sentido de las intervenciones de los 

diferentes actores históricos sobre ciertos espacios locales como la Plaza del Centro, la 

Municipalidad y las calles nodales. Asimismo, con el objetivo de evidenciar el accionar de los 

                                                      
14 El Museo, creado en 1963 a raíz de una iniciativa privada, cuenta en la actualidad con dieciocho salas en las 

que se exhiben más de diez mil piezas referidas a la historia de la región y el país desde tiempos anteriores a la 

instalación del Fuerte Independencia en la década de 1820. 
15 Intendente de la ciudad entre los años 1914 y 1917. 
16 El Archivo posee una extensa colección de documentos, fotografías y expedientes, entre otros materiales, de 

los cuales los más antiguos datan de 1836.  
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diferentes sectores sociales, se buscó dar cuenta de las intencionalidades de la clase 

gobernante para embellecer la ciudad y dotarla de servicios básicos, unida a la necesidad de 

transmitir determinados valores asociados a la Independencia. Ello ayudó a pensar qué y 

cómo se elige recordar y cuáles eran las cuestiones que, por el contrario, aparecían 

silenciadas. Además, entendiendo la relevancia que adquiere la relación del pasado con el 

presente para la construcción de explicaciones históricas (SANTISTEBAN FERNÁNDEZ, 

2010), se buscó establecer contrastes y continuidades con las conmemoraciones de la 

actualidad, explicitando los sectores sociales invisibilizados, la visión de ciudad que se quería 

transmitir y los diálogos con las preocupaciones y cosmovisiones más globales, que habían 

sido abordadas a partir del trabajo previo con fuentes nacionales.   

 En la Plaza Independencia (del Centro), los estudiantes pudieron reconocer las 

diversas placas conmemorativas colocadas con motivo del Centenario, emplazadas al pie y en 

el cuerpo de la pirámide de la plaza. Además, con la guía de las docentes, observaron las 

estatuas que la adornan y que fueron traídas en 1914 por el intendente Antonio Santamarina, 

reconocido mecenas de la ciudad. Una cuestión que llamó la atención de los alumnos fueron 

las placas que indican el lugar de fundición de cada una de las estatuas ya que todas hacen 

referencia a talleres parisinos. Este aspecto de la historia local fue relacionado con procesos 

más generales como la influencia de Europa, y fundamentalmente París, sobre los gustos y 

consumos de la élite argentina. Luego, en el recorrido por la Municipalidad, los alumnos se 

mostraron muy entusiasmados, en parte porque era la primera vez que ingresaban, y 

evidenciaron una actitud de indagación, tratando de hallar, sin éxito, placas que 

conmemoraran la Independencia o su Centenario. Ello los llevó a formular algunas hipótesis 

hasta comprobar que el actual Palacio Municipal, que fue proyectado en 1912, estuvo en 

construcción hasta 1920. Al llegar al primer piso del edificio, se detuvieron en observar los 

retratos de los diferentes intendentes concentrándose en el de Antonio Santamarina, a quien 

fotografiaron con sus celulares. 

 Procurando fomentar el trabajo colaborativo, en las salidas se propició la indagación 

en pequeños grupos, partiendo de consignas globales que guiaron la búsqueda y 

reconocimiento de fuentes y vestigios, evitando así, limitar o condicionar los interrogantes por 

parte de los alumnos.17 Vale destacar que los recorridos fueron particularmente relevantes 

debido a que los alumnos no conocían ninguno de los repositorios y que, inclusive, no solían 



 

RIBEH, v.01, n. 01, p. 81-106, Ago-Dez/2018. https://revistas.unila.edu.br/riaeh/index 
 

99 

recorrer el centro histórico de la ciudad. Los estudiantes de ambos cursos utilizaron sus 

teléfonos celulares para recolectar las fuentes y efectuar un registro de las distintas visitas. En 

los dos casos, el uso de dispositivos móviles permitió publicar las producciones finales en el 

grupo de Facebook que compartían con cada docente.  

 En la anteúltima clase se trabajaron las fuentes escritas seleccionadas por ellos mismos 

en los dos repositorios: notas que describían los actos de las escuelas locales, otras que 

detallaban los preparativos y actividades del clero local, también, artículos que describían la 

“Gran Fiesta del Centenario de la Independencia”, un discurso del Intendente Santamarina, 

una reseña histórica y una de los actos de conmemoración en Tandil. La lectura del material 

se organizó a partir de consignas que orientaron hacia la reconstrucción de los diferentes 

eventos del festejo del centenario, la identificación de los actores participantes y también, 

ideas y posicionamientos de la élite gobernante a través del mencionado discurso. 

 La realización de la tarea presentó algunas dificultades derivadas de una lectura textual 

de las fuentes; por ejemplo, en un primer momento la mayoría pudo encontrar a los 

protagonistas mencionados en las crónicas, pero tuvo dificultades para identificar qué actores 

sociales estaban ausentes. En ese ejercicio, completar la información de las fuentes escritas 

con fotos e imágenes les ayudó a identificar personas y lugares. En general, se observó que al 

comienzo reprodujeron fragmentos de los documentos en forma textual y también, que 

algunos interpretaron términos en un sentido literal; por ejemplo, al ser interrogados por el 

significado de la palabra “progreso” que habían remarcado en un documento, respondieron 

“hacer edificios y esas cosas” o “poner la luz” (en relación con el alumbrado público) que 

eran algunas de las obras mencionadas en el discurso del intendente. Luego, con la guía la 

docente y de los estudiantes universitarios pudieron complejizar el sentido de la palabra y 

relacionarlo con el contexto general.18 La orientación permanente a través de preguntas y 

repreguntas ayudó a que relacionen, comparen y completen la información obtenida de 

diferentes fuentes.  

 En cuanto a la actividad final consistió en elaborar una producción grupal cuyo 

formato podría ser el de un póster o una presentación audiovisual en la que se analizaran las 

fuentes seleccionadas, problematizando los conceptos abordados y debatidos en las clases. La 

orientación de las docentes procuró que los trabajos se abocaran a la recreación de los 

                                                                                                                                                                      
17 Las consignas globales son aquellas que apuntan a resolver un problema específico y que establecen un 

vínculo directo con el contenido central que se busca enseñar (AISENBERG, 2005). 
18 Notas de campo, Escuela Media Nº 2, 2016. 
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festejos, los tipos de eventos desarrollados y los lugares en que se realizaron, así como a la 

identificación de los actores sociales presentes y ausentes en los mismos, poniéndolo en 

relación con el contexto social, político y económico más amplio.  

A continuación destacamos algunas producciones de los alumnos en las que explican los 

motivos de selección de las fuentes. En el caso del Colegio de la Sierra, algunos alumnos se 

detuvieron en los carruajes como elementos destacados de inicios del siglo XX: 

La fuente es una chata del año 1900 se realizó con el fin de transportar materias 

primas (…) Sus viajes duraban mucho tiempo debido que su baja velocidad. Lo 

elegimos porque nos pareció importante su uso en aquella época ya que era un 

medio de transporte que en cien años pasó de tardar tres meses en llegar del interior 

por ejemplo Tandil a Buenos Aires a solo tres horas. Además eran importantes ya 

que eran los medios por los que se podía llevar las materias primas en grandes 

cantidades hasta Buenos Aires.19 
 

Otro grupo también se mostró interesado por un medio de transporte:  

La última fuente es un carruaje fúnebre denominado De Angelito ya que en él se 

llevaban niños que morían antes de los doce años, este fue fabricado en 1910 con 

ejes y tren delantero franceses y pertenecía a la cochería Alessi y Manna la cual 

continúa en existencia en la ciudad de Tandil. Elegimos esta fuente ya que ella 

pertenece a una funeraria la cual conocemos y nos sentimos relacionados, además, 

nos atrajo que en la actualidad los coches fúnebres son totalmente diferentes, en 

ese momento se utilizaban caballos para ser impulsados mientras que ahora un 

motor y cuatro ruedas. Este carro funerario era usado por las clases altas, debido a 

que su costo no era bajo (...) Esto nos permite darnos cuenta que hasta para los 

momentos de la muerte la clase alta siempre tiene privilegios sobre otras.20 
 

 Como puede observarse, los alumnos optan por aquellas fuentes históricas que marcan 

rupturas y continuidades entre pasado y presente y donde, además, pueden observar las 

desigualdades sociales evidenciando la relevancia que poseen en la construcción de 

explicaciones históricas las variables que mencionamos al comienzo del apartado. Un ejemplo 

de lo dicho lo constituye la elección de vestimentas pertenecientes a mujeres de una familia de 

clase alta tandilense, consideradas como elementos de diferenciación social:  

Esta es una fuente primaria, ya que es del momento en que ocurrió el hecho que se 

quiere estudiar. Los vestidos son de aproximadamente los años 1900 a 1920, en un 

contexto político y social muy complejo en Argentina, ya que había muchas 

diversidades y ramas sociales, desde clases muy bajas a clases muy altas. Estos 

vestidos fueron usados por una mujer proveniente de una familia muy poderosa y 

adinerada, los Chapar. La fuente refleja cómo se vestían las personas de clases 

altas, en este caso las mujeres, y la importancia que estas vestimentas tenían para 

poder ser distinguidos entre el resto de los estatus sociales.21 
 

                                                      
19 Fragmentos extraídos de las producciones de los estudiantes de 4º año del Colegio de la Sierra, 2016. 
20 Ibíd. 
21 Ibíd. 
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 El análisis de la desigualdad social y los privilegios de la clase alta también se pueden 

encontrar en el siguiente trabajo de dos alumnos del mismo curso:  

En la primera imagen se encuentra Eduardo Arana (que estaba pasando por su 

segunda intendencia en Tandil) leyendo el discurso con el que se le imponía el 

nombre de Domingo Faustino Sarmiento a una calle. La imagen data del año 1911 

y es tomada en la esquina de 9 de julio. Como se puede apreciar, la mayor parte de 

las personas presentes en este acontecimiento son de clase alta y políticos. Esto se 

debe a que en ese entonces la forma de gobierno era oligárquica, por lo tanto, solo 

las personas de alta clase social podían participar en la política.22 
 

 En las producciones de los estudiantes de la Escuela Media Nº 2 se destacó también la 

elección de varios carruajes, diferenciando aquellos en los que se podrían haber transportado 

los sectores altos de la sociedad rumbo a las celebraciones del Centenario, de otros utilizados 

en las tareas rurales. Así, en una de las fotos seleccionadas se visualiza un carro de gran porte 

y enfrente una familia con vestimentas humildes, ante lo cual hipotetizaron que serían 

personas que vivían y trabajaban en el campo. Otros estudiantes seleccionaron trajes, entre 

ellos una colección de accesorios con los que imaginaron que “una señora saldría a festejar el 

Centenario de la Independencia” y también un conjunto de armas, que consideraron relevante 

dado que “la seguridad era importante en los días festivos debido a los reclamos 

anarquistas”.23 En este sentido, aunque el relevamiento de fuentes no dio numerosos 

elementos referidos a la conflictividad social, el abordaje del contexto nacional y las 

explicaciones brindadas por las docentes, permitieron a los estudiantes realizar tales análisis.  

 Como actividad de reapropiación, en la experiencia del Colegio de la Sierra, los 

alumnos de cuarto año fueron los encargados de escribir el discurso del acto del Bicentenario 

que se leyó ante los vecinos y la comunidad educativa en un acto en el Parque Independencia 

de la ciudad. La elaboración del discurso requirió contar de forma breve la experiencia de la 

secuencia didáctica. Por tanto, fue necesario el trabajo conjunto y una profunda reflexión para 

resignificar la experiencia y encontrar la forma de expresarla en pocas palabras. Un fragmento 

del mismo expresaba: 

En las clases de Historia, con los chicos de 4° año del nivel secundario estuvimos 

trabajando en torno de las celebraciones y el clima de época del Centenario (1916). 

En esa época la elite política Argentina quería mostrar al mundo que el país se 

encontraba en crecimiento, que era fuerte, rico y que estaba a la altura de sus socios 

comerciales europeos. Por lo tanto, las celebraciones que se realizaron intentaron 

mostrar un país unido y buscaron ocultar los problemas sociales que eran variados: 

malas condiciones laborales, huelgas de obreros, ideas anarquistas y socialistas, 

manifestaciones, pobreza, etc. A partir de la consulta a fuentes históricas variadas 

pudimos ver que la Argentina del Centenario era mucho más que el granero del 

                                                      
22 Ibíd. 
23 Fragmentos extraídos de las producciones de los estudiantes de 4º año de la Escuela Media Nº 2, 2016.  
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mundo, que esa imagen de país poderoso que se intentaba mostrar hacia el exterior, 

¿Por qué a principios de siglo se habla de Patria y Nación y no de Revolución? ¿Por 

qué si la Revolución propone la República, en los festejos del Centenario se vuelve 

la mirada a las monarquías europeas? ¿Cuál era el clima de ideas a principios del 

siglo XX? ¿Qué sectores sociales aparecen invisibilizados en el Centenario? ¿Y en 

el Bicentenario? Estas preguntas que surgieron del análisis de nuestro país un siglo 

atrás también nos invitan a pensar en las deudas que todavía tenemos con diferentes 

grupos sociales que luchan por ser reconocidos y por poder ejercer la libertad en su 

sentido más amplio. 

El país que conocemos hoy es el fruto de luchas, conflictos y de una dinámica de 

enfrentamientos entre diferentes proyectos, facciones y modos de habitar, que 

fueron imprimiendo sobre el territorio variadas formas de representación social y de 

prácticas culturales contrastadas. El Bicentenario nos convoca a pensar en torno a 

cuestiones fundamentales ¿Qué fuimos? ¿Qué somos? ¿Qué queremos ser? 

 

6. Conclusiones 

 

 Abordar el Centenario con perspectiva local permitió avanzar en el conocimiento de 

las transformaciones sociales e históricas protagonizadas por la ciudad y en la reconstrucción 

de un período histórico concreto. El recorte realizado favoreció el análisis profundo de 

procesos de raigambre local, que eran expresión, además, de articulaciones regionales y 

nacionales. Así pues, el enfoque desde la historia local constituyó una vía para resignificar el 

espacio cercano y vincular los procesos locales con aspectos más generales, a la vez que 

permitió diversificar el tratamiento de un tema que suele estar ligado a la celebración de una 

efeméride. Asimismo, la secuencia didáctica se organizó a partir de preguntas 

problematizadoras que trascendieron lo anecdótico o acontecimental para pasar a interpelar el 

presente de los alumnos y su realidad cotidiana.  

 Si bien no formó parte de este proyecto, entendemos que  proponer un abordaje de la 

Historia local supone también pensar en la complejidad del recorte: ¿Qué es lo local? ¿Cómo 

definimos y percibimos la localidad? ¿Desde qué perspectiva establecemos los límites de lo 

cercano, del barrio, de la localidad o la región? En tal sentido, Alderoqui (2014) ha afirmado 

que el lugar es una categoría subjetiva en la que se entraman diversas identidades y en la que 

confluyen lo espacial y las vivencias personales; además de incluir las transformaciones 

sociales y su historicidad (BLANCO y GUREVICH, 2002). 

 En la línea de los aportes de la geografía crítica, cabe señalar que la ciudad no es 

homogénea ni armónica, sino un producto social, histórico y cambiante. Así pues, un abordaje 

más profundo requeriría pensar que lo “local” no es simplemente lo más cercano, ya que se 

encuentra atravesado por diferentes lógicas, niveles y actores que inciden también a escala 

regional, nacional o mundial (BLANCO y GUREVICH, 2002).  
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 Como ya se relató, el proyecto que llevamos adelante se concentró en el centro 

histórico de la ciudad, sin avanzar en los significados que lo “local” podría adquirir para cada 

una de las personas involucradas. De todos modos, el acercamiento realizado permitió a los 

estudiantes observar los cambios ocurridos con el paso del tiempo, llamando la atención sobre 

aquellos lugares especialmente diseñados y relacionados con el uso del espacio público, como 

la decoración de la plaza central o el emplazamiento de monumentos, placas, etc. Ello los 

llevó a reflexionar sobre las características y el accionar de la élite que gobernó la ciudad en 

los años estudiados y a marcar la existencia de actores invisibilizados en el marco de los 

festejos del Centenario. En este sentido, entendemos que la consulta de otro tipo de fuentes y 

testimonios del pasado hubiera contribuido a avanzar más allá de esa constatación, 

permitiendo identificar y caracterizar otros sectores sociales del ámbito local, así como 

procesos que reflejaran las tensiones y los conflictos provocados por la exclusión social, 

aspectos que quedan en agenda para futuras experiencias.  

 La exploración de una variedad de fuentes históricas buscó fomentar la 

desnaturalización de la realidad social de la que somos parte activa y visualizarnos como 

sujetos de la Historia. Así los jóvenes pudieron analizar qué son las fuentes, los diferentes 

tipos y características de las mismas y los lugares en que se puede acceder a ellas: archivos, 

bibliotecas, museos pero también, espacios de la ciudad que transitamos todos los días sin 

detenernos en sus significados. Además, experimentaron los sentidos de interrogar un vestigio 

o testimonio del pasado, la manera de formular hipótesis y construir un relato, reflexionando 

sobre las características de la labor del historiador. Las producciones de los jóvenes dieron 

cuenta de la relación del pasado con el presente, las intencionalidades de los actores, la 

desigualdad social, el vínculo entre la historia local y un contexto general, mostrando el 

anclaje en sus conocimientos previos. Tales aspectos se vieron potenciados por la perspectiva 

historiográfica adoptada así como por las intervenciones de las profesoras.  

 En tal sentido, se destaca la valorización de la figura docente como armador de juego, 

como guía, acompañante y generador de situaciones de reflexión. De este modo, la puesta en 

marcha del proyecto fomentó la creación de vínculos más genuinos con los alumnos, que se 

fortalecieron con las actividades desarrolladas colaborativamente fuera del aula, 

trascendiendo los espacios tradicionales de enseñanza. Asimismo, el trabajo en equipo se vio 

reforzado por el intercambio con otros actores como los estudiantes avanzados de Historia, el 

guía del Museo, la asistente del archivo y los profesores de otros niveles.  
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 En línea con lo anterior, cabe señalar que las salidas educativas, las visitas a los 

museos, la observación e indagación sobre los espacios públicos que transitamos 

cotidianamente, resultaron experiencias de aprendizaje sumamente significativas ya que 

posibilitaron un vínculo diferente con el conocimiento, fuera del formato escolar tradicional. 

Al respecto, la consulta de diversas fuentes (objetos, imágenes, diarios, videos) habilitó el 

desarrollo de clases descentradas del libro de texto y del material de trabajo habitual, lo cual 

contribuyó a enriquecer la mirada de los alumnos sobre la construcción de la Historia y sobre 

el trabajo del historiador. En este sentido, resulta interesante potenciar este tipo de trabajos en 

el aula para contribuir en la desnaturalización de supuestos erigidos como verdades y avanzar 

en la elaboración de explicaciones históricas que consideren la complejidad de la realidad 

social del pasado y su relación con el presente. 

 El diseño, desarrollo y análisis de la propuesta presentada deja abiertos varios 

escenarios para seguir reflexionando y en torno a los cuales delinear caminos de trabajo 

futuro. Creemos que una de las maneras deseables de avance es la concreción de proyectos 

que afiancen los vínculos entre la Universidad y la escuela secundaria y que valoricen la 

construcción del conocimiento en forma conjunta. En tal sentido, resulta nodal articular desde 

la formación docente el trabajo colaborativo con profesores de la enseñanza media, 

considerados actores centrales en la configuración de los saberes y experiencias que 

conforman la historia que se enseña en las escuelas.  
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SER PROFESSOR DE HISTÓRIA NA PALETA DE CORES DE 

UM PROFISSIONALISMO COMPLEXO 

 

 

Resumo: O processo de ensino-aprendizagem tem dois grandes 

intervenientes: o aluno e o professor. Compreender o modo como o 

professor constrói a sua identidade é fundamental para desenvolver o 

modo como se pensa a si próprio e como estrutura a sua ação 

educativa.O profissionalismo docente é um conceito construído social 

e historicamente pelo que é necessário compreendermos de que modo 

a ação do professor é estruturada e que horizonte de expectativa tem 

em mente no desenrolar da sua profissão. Apresentam-se dados de 

investigação de professores de História portugueses com diversas 

formações académicas, tempo de serviço e locais de trabalho. Os 

dados sugerem que os professores oscilam entre o que pode ser 

considerado próximo de um profissionalismo gerencialista focalizado 

no cumprimento das demandas externas numa lógica de prestação de 

contas e de um profissionalismo democrático emergente que reflete 

como pode contribuir para uma sociedade equitativa e defensora dos 

direitos individuais. Proporcionar aos professores momentos de 

reflexão orientada acerca da sua profissionalidade é um desafio para 

os formadores quer no âmbito da formação inicial quer da formação 

contínua. O modo como estes momentos são construídos, o foco e o 

conteúdo merece ser repensado em linha com as novas exigências de 

profissionalismo complexo.  

 

 

Palavras-chave: Professor de História; Profissionalismo Complexo; 

Profissionalismo Gerencialista; Profissionalismo Democrático; 

Identidade. 
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BEING HISTORY TEACHER IN THE COLOR PALETTE  

OF COMPLEX PROFESSIONALISM 

Abstract 

The teaching-learning process has two major players: the student and the teacher. 

Understanding how the teacher constructs his or her identity as a professional is 

fundamental to being able to develop the way one thinks about oneself and how one 

structures its educational action. Teacher professionalism is a concept built socially and 

historically, so it is necessary to understand how the teacher's action is structured and what 

horizon of expectation the teacher has in mind in the course of his profession. We present 

research data from Portuguese History teachers with diverse academic backgrounds, length 

of service and workplaces. The data suggest that teachers oscillate between what can be 

considered close to managerial professionalism focused on meeting external demands in a 

logic of accountability and emerging democratic professionalism that reflects how it can 

contribute to an equitable society that defends individual, collective rights. Providing 

teachers with moments of thought oriented about their professionalism is a challenge for 

teachers’ educators both in the initial training and in the context of continuing training. The 

way these moments are constructed, the focus and content of this reflection deserves to be 

rethought to meet the new demands of complex professionalism of the teaching activity. 

 

Keywords: History Teachers; Complex Profissionalism; Managerial Professionalism; 

Democratic Professionalism; Identity. 

SER PROFESOR DE HISTORIA EN LA PALETA DE COLORES DE UN 

PROFESIONALISMO COMPLEJO 

 

Resumen  

El proceso de enseñanza-aprendizaje tiene dos grandes atores: el alumno y el profesor. 

Comprender cómo el profesor construye su identidad es fundamental para poder 

desarrollar como se piensa a sí mismo y como estructura su acción. El profesionalismo 

docente es un concepto construido social e históricamente por lo que es necesario 

comprender como la acción del profesor es estructurada y qué horizonte de expectativa 

tiene en el desarrollo de su profesión. Presentan los datos de investigación de los 

professores portugueses de Historia con diversos antecedentes académicos, años de 

servicio y lugares de trabajo. Los datos sugieren que los profesores oscilan entre un 

profesionalismo gerencialista enfocado en el cumplimiento de las demandas externas en 

una lógica de rendición de cuentas y de un profesionalismo democrático emergente que 

refleja cómo puede contribuir a una sociedad equitativa defensora de los derechos 

individuales, coletivos. Proporcionar a los profesores momentos de reflexión orientada 

acerca de su profesionalidad es un desafío para los formadores de profesores tanto en el 

ámbito de la formación inicial como en la formación continua. El modo como estos 

momentos se construyen, el foco y el contenido de esta reflexión merece ser repensado 

para encontrarse en línea con lo profesionalismo complejo docente. 

 

Palabras Clave: Profesores de Historia. Profesionalismo Complejo. Profesionalismo 

Gerencialista. Profesionalismo Democrático. Identidad. 
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1. Ser professor de história na paleta de cores de um profissionalismo complexo 

  

 Ao pensarmos o processo de ensino-aprendizagem encontramos desde logo dois 

grandes agentes educativos: o aluno e o professor. No campo da educação histórica em 

articulação clara com o desenvolvimento de uma consciência histórica humanista, o que se 

pretende em última análise será aprender a ser humano (RÜSEN, 2016 e SCHMIDT 2016, 

2017). Ora neste processo de ensino-aprendizagem é fundamental compreender o modo como 

os professores de História encaram e desenvolvem a sua profissão.  

 O profissionalismo docente é um conceito social e culturalmente construído que, 

naturalmente, está em linha com o contexto histórico e as demandas políticas, económicas e 

sociais da comunidade em que se inscreve.  

As atuais propostas e abordagens ao saber profissional dos professores apontam para 

uma nova conceptualização de profissionalismo. A noção clássica de profissionalismo, que se 

caracterizava por os professores possuírem uma base de conhecimentos especializada e/ou 

uma cultura técnica partilhada com um espírito de vocação e regulada de forma colegial, está 

posta em causa. Novos caminhos são desenhados dentro de um paradigma pós-positivista, 

novas definições de profissionalismo emergem: o profissionalismo flexível, o 

profissionalismo prático, o profissionalismo extensível e o profissionalismo complexo 

(GOODSON e HARGREAVES, 1996). O profissionalismo flexível assenta na redefinição de 

aspetos técnicos do trabalho do professor, em que se promovam estratégias de criação de 

comunidades de partilha e culturas de colaboração. Estes diálogos são realizados entre grupos 

de professores de certas escolas e entre os grupos de áreas disciplinares. De forma global 

parecem ter resultado na partilha de materiais e não na análise em conjunto de práticas. Esta 

situação pode ter inerente uma colaboração complacente e conformista apontada por 

HARGREAVES (1998). O conhecimento prático do professor, a rotina e o conhecimento 

situado acerca do currículo, dos materiais, do desenvolvimento cognitivo, dos assuntos 

disciplinares, das estratégias da sala de aula, dos pais, podem ser capturados através de 

imagens, metáforas e estórias, promovendo-se a prática reflexiva. Este profissionalismo 

prático desconstrói as pretensões intelectuais baseadas na universidade e no conhecimento 

científico da especialidade como a base fundadora da profissionalização do professor. 

Contudo, nem todo o conhecimento prático do professor é benéfico educacional e 

socialmente. Como GOODSON e HARGREAVES (ibid.) apontam, é necessário ter em 
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atenção que tipo de conhecimento existe, em que tipo de contactos foi adquirido, quais são os 

propósitos deste e em que extensão e sofisticação o professor analisa e reflete. Por outro lado, 

o conhecimento prático pode-se tornar num conhecimento fechado, aligeirando as 

preocupações do professor face ao mundo, a sua responsabilidade social e moral, o seu juízo 

face a assuntos curriculares, bem como cavar um fosso entre a teoria e a prática, minando a 

possibilidade de um questionamento crítico, intelectual (GOODSON e HARGREAVES, 

1996). Por usa vez, o profissionalismo extensível aponta para um docente que assume ter um 

papel e responsabilidade mais abrangente no processo educativos e que vai para além da sua 

sala de aula. Assim, este professor cultiva a autonomia, assume um papel mais abrangente, 

bem como promove formas de trabalho colaborativo.  

Como nova proposta sugerida por estes autores, o profissionalismo complexo funda-se 

no argumento que as profissões devem ser analisadas pela complexidade das suas tarefas, 

sendo o ensino caracterizado por altos graus de complexidade. O desenvolvimento da 

profissionalidade do professor deve ser no sentido de: 

 incrementar oportunidades e responsabilidades para o exercício de um juízo 

discricionário acerca do ensino, do currículo, da ação educativa; 

 fomentar o compromisso do professor com propósitos morais e sociais; 

 estimular o compromisso do trabalho com colegas, dentro de uma cultura de 

colaboração; 

 promover a heteronomia, em vez da autonomia autoprotectora entre os 

professores; 

 visar o compromisso com o cuidar ativo e não encarar o ensino como um 

serviço a alunos; 

 procurar a aprendizagem de forma contínua e autodireccionada, em vez de 

“mudar” devido a demandas externas; 

 criar e reconhecer a complexidade das tarefas de professores. 

A pedra basilar destas novas abordagens da profissionalidade continua a ser a 

necessidade de se fomentar a reflexividade, no sentido de promover o espírito discricionário 

do professor. KORTHAGEN (2003) considera que, se a reflexão for fundada no 

desenvolvimento do professor como pessoa a longo prazo, se estará a fomentar a 

aprendizagem significativa, promovendo-se a consciencialização do professor de si e dos seus 

intuitos, não se ficando a reflexão unicamente pela análise mais superficial de situações de 
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ensino separadas. Segundo o mesmo autor, os professores, por vezes considerados como 

iniciantes, porque focalizados no contexto e no seu comportamento de ensino, não se 

apercebem das suas próprias necessidades, bem como não se conseguem apropriar 

especificidades de cada um dos seus alunos, ficando-se por análises generalizadas e genéricas. 

Propõe-se focalizar a atenção, neste momento, a dois conceitos específicos: 

profissionalismo gerencialista e profissionalismo democrático. 

 O profissionalismo gerencialista tem como cultura de origem uma agenda de 

performatividade e prestação de contas, em que se defende que se houver uma gestão eficiente 

tudo se resolve. Assim, neste quadro conceptual a profissão docente assenta na burocracia, 

que é justificada por ideias de descentralização, e em práticas que são avaliadas atendendo a 

resultados mensuráveis, quantificáveis e apresentados muitas vezes em rankings de 

performance/desempenho. Um professor neste quadro de desenvolvimento profissional 

responde a metas pré-estabelecidas externamente e documenta detalhadamente a sua atuação 

profissional. Assim, o professor encarna uma identidade empresarial, obedecendo a 

imperativos políticos impostos pelo exterior da escola. Esta forma de pensar a atividade 

docente sugere que o professor seja individualista, competitivo, controlador e regulador do 

processo. 

 Numa cultura em que a agenda se focaliza num desenvolvimento holístico podem 

surgir práticas e ideias que assentam no que se pode designar por profissionalismo 

democrático. Neste quadro de desenvolvimento profissional do professor defende-se a 

construção de alianças quer entre os vários professores quer com outros agentes educativos. A 

ação do professor é pensada e realizada numa perspetiva de colaboração e cooperação em que 

todos se desenvolvem em processo. As responsabilidades do professor ampliam-se com vista 

à construção de uma sociedade mais justa e democrática através da investigação e da inovação 

pedagógica-educativa.  A lógica instrumentalista de cumprimento de demandas impostas pelo 

exterior dá aqui lugar à articulação da ação pedagógica-educativa do professor com amplos 

valores e ideais da sociedade. Assim, a ação deste professor é orientada para a investigação e 

para salas de aula colaborativas que permitem vivência e experiências democráticas. Ou seja, 

promove-se um discurso e ação democrática que se ancora em escolas democráticas que se 

caracterizam  

 pela abertura ao fluir de ideias que fazem com que todos estejam totalmente informados; 

 pela fé na capacidade individual e coletiva para criar possibilidades várias para resolver problemas; 

 pelo uso da análise e reflexão crítica na avaliação de ideias, problemas e políticas; 
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 pela preocupação com o bem-estar dos outros e o “bem comum”; 

 pela preocupação com a dignidade, os direitos individuais e os direitos das minorias; 

 pela compreensão que a democracia não é tanto um “ideal” a ser perseguido fruto de um conjunto 

de valores “idealizados”, mas sim um guia para a vida; 

 pela organização social das instituições para promover e alargar o modo de vida democrático. 

(BEANE & APPLE, 1997, p.6-7, In SACHS, 1999, p.7). 

 Mas, qual é o quadro profissional mais difundido atualmente? A investigação tem 

apontado que o quadro mais difundido é o que se designou por profissionalismo gerencialista 

como podemos observar, por exemplo, nos dados de investigação da Rede Latino-Americana 

dos Estudos Sobre Trabalho Docente (REDESTRADO) e Teachers Exercising Leadership – 

TEL, em Portugal (SACHS & MOCKLER, 2012; FLORES, 2011, 2012). 

 Atendendo aos quadros de profissionalismo docente encontrados parece ser 

fundamental ouvir a “voz do professor e voz do aluno” (SCHMIDT, 2016, p. 30). Reforça-se que é 

vital dar-se voz ao professor e valorizar a profissão docente a partir de dentro, ou seja, a partir 

das ideias do próprio professor que é um intelectual especialista na sua área de saber 

específica e na área pedagógica-educativa. Para o desenvolvimento da profissão docente em 

maiores graus de sofisticação apontam-se quatro elementos fundamentais: 

1. confiança; 

2. autonomia e estabelecimento de padrões; 

3. juízo discricionário e tomada de decisão; 

4. compromisso em relação ao desenvolvimento profissional contínuo (SACHS, 2012). 

Propõe-se, aqui, um exercício de articulação destes quatro elementos fundamentais para o 

desenvolvimento da profissão docente e as quatro demandas apontadas para o 

desenvolvimento do ser humano numa perspetiva de educação histórica humanista, na linha 

de pensamento de Rüsen, a saber experiência, interpretação, orientação e motivação. Num 

exercício de articulação conceptual emergente, a confiança pode ser construída através da 

experiência; a experiência alimenta e é alimentada pela confiança, e a própria experiência é 

em si um momento de autonomia e de interpretação, que visa a orientação; o juízo 

discricionário e a tomada de decisões são elementos de orientação de um caminho, de uma 

ação que é motivada por um compromisso do ser humano.  

 Atendendo aos quatro elementos fundamentais apontados para o desenvolvimento da 

profissão docente propostos por SACHS (2012) é crucial que a profissão docente procure 
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“renovar o seu profissionalismo face à adversidade através de uma postura ativista, promovendo valores 

essenciais e transformando identidades” (LO, 2012, p.16 In SACHS, 2012).  

 Considera-se que um professor que demonstra uma posição ativista poderá 

desenvolver um maior número de experiências de aprendizagem onde a análise, o criticismo e 

a reflexão para debater ideias e práticas no interior e exterior da sala de aula. Por outro lado, 

esta sua postura irá envolver a interação com colegas num ambiente de respeito e confiança. 

Ou seja, o modo como se pensa e realiza o processo de ensino-aprendizagem está ancorado no 

construtivismo social. Neste sentido, na formação de professores deve-se atender à proposta 

de COCHRAN SMITH & LYTLE (1999), promovendo o desenvolvimento do 

a. conhecimento para a prática – proposto por investigadores que não estão na escola 

(novas teorias de ensino-aprendizagem e avaliação, por exemplo); 

b. conhecimento da prática – construído por professores que criticamente analisam as 

suas aulas e escolas, e que sozinhos ou com outros, atendendo a questões mais 

alargadas como equidade, desenvolvimento do desempenho dos alunos e justiça 

social; 

c. conhecimento na prática – conhecimento prático gerado pela sua investigação 

sistemática estimulada pelas questões que surgem das suas aulas. 

Mas parece ser útil acrescentar 

d. conhecimento de si próprio – gerado por professores que se envolvem regularmente na 

reflexão de e sobre valores, propósitos, emoções e relações (DAY & SACHS, 2004).  

Estes autores consideram que o conhecimento de si próprio é a argamassa social necessária 

para que a aprendizagem colaborativa ocorra. A ação colaborativa e cooperativa é um 

elemento fundamental do profissionalismo democrático, pois o professor deve ter esta batuta 

como referência para as relações com os seus colegas, os seus alunos e outros agentes 

educativos. Os professores têm uma responsabilidade maior do que apenas a sua sala de aula 

– este deve contribuir para a escola, o sistema, outros alunos, a comunidade mais alargada e o 

“bem” coletivo. Tendo por base estudos que se centram na explicação de porque é que certas 

pessoas abandonam as suas profissões originárias para se dedicarem ao ensino, parece poder-

se afirmar que esta mudança ocorre por pretenderem conhecer em maior profundidade a sua 

identidade pessoal, ou por sentirem um forte compromisso com determinadas metas. Estudos 

realizados com professores em exercício sugerem que estes sentem que a sua missão, metas, 

compromissos e ideias eram frustrados por pressões institucionais (KORTHAGEN, 2003). 
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Parece ser necessário promover a consciencialização das ideias, objetivos, propósitos, bem 

como promover a sua concretização, nomeadamente entre professores. Esta demanda deve ser 

perseguida pelos benefícios que trará para a aprendizagem dos alunos, mas também por ser 

um meio de prevenção de problemas relacionados com a frustração profissional, o desencanto 

e o burnout entre os professores. Neste caminho de desenvolvimento profissional, 

KORTHAGEN e VASALOS (2005) revisitam o modelo de reflexão ALACT já proposto por 

Korthagen e outros desde o início do século XXI, que pretende estruturar a reflexão em cinco 

fases 

 

Figura 1 – Modelo ALACT – modelo estruturado do processo de reflexão (tradução livre de 

KORTHAGEN e VASALOS, 2005, p.49). 

 

Neste desenvolvimento profissional torna-se importante que existam intervenções 

específicas de orientação da reflexão destes professores. De forma integrada propõem-se as 

seguintes intervenções de supervisão em cada momento de reflexão 
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Figura 2 – Intervenções de orientação/supervisão relacionadas com o modelo ALACT 

(tradução livre de KORTHAGEN e VASALOS, 2005, p.49). 

Os autores apontam para a necessidade de nos vários aspetos da situação em análise ter em 

atenção: o que se queria, o que se sentia, o que se pensava e o que se fez. Fazem, a título de 

exemplo, a seguinte proposta relativamente à fase dois “Levar o olhar de novo à ação” 

0. Qual foi o contexto? 

1. O que é que tu querias? 5. O que é que os alunos queriam? 

2. O que é que fizeste? 6. O que é que os alunos fizeram? 

3. O que é pensavas? 7. O que é os alunos prensaram? 

4. Como é que te sentiste? 8. Como é que os alunos se sentiram? 

Figura 3 – Nove áreas relevantes quando se concretiza a fase dois (tradução livre de 

KORTHAGEN e VASALOS, 2005, p. 50). 

 

Todas estas dimensões influenciam quer o professor quer os alunos, por exemplo, uma 

pergunta necessária pode ser “O que é que pensas acerca de como os alunos se sentiram 

quando fizeste aquela questão?”, bem como demonstrar explicitamente a forma como outra 

pessoa sente, algo como “Eu compreendo que no início tenhas sentido alguma incerteza 

quando o aluno referiu que aquele exercício não fazia parte do trabalho de casa”.  Quando se 

ajuda o professor a descobrir como resolver estas questões de forma sistemática, então 
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estaremos a ajudar alguém a verdadeiramente “learning how to reflect” (KORTHAGEN e 

VASALOS, 2005, p. 50). Estes exemplos são, naturalmente, uma parte do que se propõem 

neste modelo de estruturação de reflexão. O foco que se coloca é no modo de equilibrar a 

forma de pensar, sentir, querer e agir, e não centrar apenas a reflexão num modelo racional de 

análise - experiência, observação reflexiva, conceptualização e experimentação. A atenção aos 

sentimentos e emoções surgiu da necessidade de ter em linha que a consciência do ser 

humano está relacionada com as emoções no processo de tomada de decisão (RÜSEN 1993; 

DAMASIO, 1994). O modelo de estruturação da reflexão procura uma abordagem holística 

aos professores e ao ensino. Assim, os níveis de reflexão vão-se complexificando desde o 

ambiente até à missão do professor, numa lógica de “modelo cebola – onion model” 

 

Figura 4 – “Modelo cebola – onion model” que descreve os diferentes níveis de focalização da 

reflexão (tradução livre de KORTHAGEN e VASALOS, 2005, p.54). 

Tendo por base este modelo, o professor pode colocar a ênfase na situação problemática que 

surgiu (ambiente, comportamento, competências, crenças…) ou aprofundar o conteúdo da sua 

reflexão para níveis de reflexão que podem criar novas possibilidades. Ou seja, pensar acerca 

dos ideais e dos limites para conseguir alcançar o ideal educativo. E neste imbrincado de 

conhecimento e relações, a identidade profissional é construída. Em tempo de rápidas 

mudanças, a identidade não pode ser pensada como algo “fixo”, mas antes como algo que é 

aberto, em mudança, ambígua, negociada e o resultado de vivências, experiências – 

consciência histórica.   
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2. A voz dos professores – um novo olhar sobre alguns dados de investigação 

 

Propõe-se um olhar acerca alguns dos dados que tinham emergido em termos de 

investigação ao nível das conceções de narrativa histórica e da consciência histórica de 

professores de História e de futuros professores de História portugueses com diferentes anos 

de serviço, formação académica de várias universidades, a lecionar quer no ensino público 

quer privado das diversas regiões do país (GAGO, 2007). Este estudo e sua análise de dados 

está em linha com a metodologia Grounded Theory.  Neste caso em concreto como é que 

estes professores veem a sua prática educativa e que leituras se podem fazer da forma como 

entendem a sua ação docente através das suas respostas à seguinte questão 

«Temos aqui duas narrativas históricas em relação à mesma realidade histórica. No 

seu ponto de vista ao se apresentar estas duas narrativas aos alunos elas podem servir para os 

orientar hoje e no seu futuro?» 

Para Deolinda, professora de História com dezanove anos de serviço, a lecionar numa 

escola particular do Sul de Portugal, refere:  

“Quando as narrativas são muito semelhantes, não há necessidade de as 

explorar. Trata-se de uma questão de gestão de tempo e cumprir o programa.” 

O foco de atenção da ação educativa desta docente parece estar colocado no 

cumprimento das demandas externas às quais tem de prestar contas relativamente aos temas 

que deve explorar na sala de aula. Assim, considera que não existe necessidade de promover 

na sua sala de aula o debate de diferentes perspetivas acerca da mesma realidade histórica, 

algo que é conceptualmente inerente à própria ciência histórica. A sua demanda principal é 

gerir o programa de forma eficiente para abordar todos os temas. 

Relativamente a como essas mesmas narrativas devem ser, refere que “As narrativas 

devem ser simplificadas, curtas” e a sua preocupação passa por trabalhar competências de 

temporalidade histórica e de multiperspetiva, mas numa perspetiva tradicional, focalizando-se 

na localização cronológica e na procura de consenso 

“Eu tento com as narrativas incutir nos alunos bases por exemplo de 

cronologia.” 

“A melhor resposta parece-me a primeira, os historiadores têm naturalmente 

diferentes perspetivas, mas podiam tentar encontrar algum consenso.” 

Por seu turno, a professora Diana com doze anos de serviço docente e a lecionar no 

ensino particular no Sul de Portugal considera que  
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“O aluno não tem capacidade de olhar para este excerto como uma parte de 

uma realidade mais vasta. Mas eu lançava os materiais com um conjunto de 

questões. As questões servem para eles terem em atenção certo tipo de 

informação que está nos materiais. Depois fomentava o debate das conclusões, 

ganhando a discussão em qualidade consoante se vai repetindo esta 

estratégia. Este tipo de exercício ajuda os alunos a estarem sempre alerta à 

fonte de informação.” 

 Existe aqui a sugestão de alguma apreensão quanto à capacidade dos alunos, mas o 

foco da sua ação é colocado no debate das diferentes narrativas considerando que se houver 

sistematização da ação educativa os alunos tornam-se mais competentes historicamente.  

 Em linha com a professora Diana, a professora Daniela com cinco anos de serviço 

docente e a lecionar no ensino particular no Sul de Portugal, tem uma posição crítica acerca 

do que foi definido externamente ao nível do programa da disciplina de História, pois na sua 

opinião não tem em atenção o que considera ser fundamental para a formação da consciência 

histórica dos seus alunos. 

“Eu acho que a História tem essa capacidade: a tomada de decisão e o ver 

para lá da nossa decisão. Essa capacidade de análise e avaliação, e também 

de alguns exemplos.  

Mas agora esta componente essencial da História não é nada valorizada, aliás 

a disciplina em si, o programa, não privilegia nada disto, esta mais valia tem 

sido relegada para segundo plano.     

A História pode despertar estas competências nos alunos porque lhe é inerente 

enquanto conhecimento, mas não podemos esperar que por termos abordado 

os temas que isto ocorre. A História ensinada nas escolas está preocupada 

com o conteúdo, e não com a dimensão pessoal, cívica dos alunos.” 

   

Estas ideias estão em linha com o que defende SOUZA & BENITES (2017) em que é 

necessário reconhecer que a perspetividade é possível e que esta não invalida a construção de 

conhecimento objetivo, pois a atribuição de sentidos à experiência do tempo é um processo 

inevitável do conhecimento histórico, para que este não seja apenas um conjunto alargado de 

informações, datas, acontecimentos.  

Os participantes deste estudo consideraram que o facto de terem estado a refletir 

acerca de como poderiam usar a narrativa histórica nas suas aulas foi um momento de 
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aprendizagem profissional, pois sentiram que foram “obrigados” a parar e a repensar as suas 

práticas. Nesta linha Cristiana, professora de História em estágio no Norte de Portugal refere 

“Acho que a História é importante para os alunos estudarem mas os alunos 

nunca recorrem à História, talvez por verem a História só ligada à escola – 

estou confusa, não sei. A nível da política tinha todo o sentido principalmente 

no 9º ano, principalmente na escolha de profissão acho que está distante para 

estabelecer a relação” 

“[A narrativa histórica deverá procurar o consenso?] O consenso não me 

agrada, mas eu própria caio no erro de considerar a mais válida como 

verdade.” 

Na mesma linha Dália, professora de História com 10 anos de serviço a lecionar numa escola 

pública do Norte de Portugal, confronta-se com a utilidade da História na vida dos jovens 

“É uma pena mas não sei porquê. Esquecem a História, os alunos não 

associam a história para a tomada de decisões.” 

Assim como Dalila, professora de História em estágio no Sul de Portugal que após considerar 

que a História é fundamental para o presente, quando fala em tomada de decisão não refere a 

História e por isso sente que foi incoerente 

“Pois realmente…para decidir nas coisas do presente e do futuro não vejo 

como o possa fazer. Às vezes parece que já não ligamos à História, mas se 

refletirmos um pouco, a História está lá. A História dá-lhes exemplos, os pais 

mostram isso aos filhos.”   

E o Dionísio, professor de História com 5 anos de serviço a lecionar numa escola privada do 

Norte de Portugal, repensa a sua prática 

“Eu disse portugueses na aula. Mas para combater o pessimismo português se 

calhar agora diria Nós. Nós também escravizamos mas houve quem fizesse 

pior.” 

 

 

3. A voz dos professores – alguns dados de um momento de formação 

 

Mediante os desafios teóricos e práticos abordados até aqui, considera-se que os 

momentos de formação quer inicial quer contínua devem proporcionar a reflexão e podem 

dar-nos luz acerca das ideias de professores. Assim, perseguindo a preocupação de 
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compreender como os professores de História portugueses se veem a si mesmos e quais os 

seus propósitos enquanto docentes, no âmbito de uma oficina de formação contínua de 

professores de História, no ano de 2016, na primeira sessão dessa oficina propusemos que os 

professores-formandos pensassem acerca do que era para si “ser professor de História”. 

Assim, contou-se com a participação de quinze professores de História, com mais de vinte 

anos de serviço docente, do norte de Portugal. Estes participantes podem ser considerados 

como uma amostra de conveniência. Em termos de recolha de dados, propôs uma questão de 

resposta aberta cuja análise foi feita na linha da metodologia de análise da Grounded Theory. 

Assim, estes professores-formandos foram desafiados a atribuir uma cor, um símbolo e uma 

imagem “a ser professor de História”. Partilham-se algumas das respostas dos professores.  

A professora Ana, fez as seguintes escolhas 

“Cor azul porque associo esta cor ao curso de História [cor atribuída nas 

universidades a este curso]. Em termos de imagem, não sei desenhar, mas 

seria algo que simbolizasse avanços e recuos. Quanto a símbolo escolho uma 

sala com um manual escolar, penso numa capa de manual com imagens de 

várias épocas numa sala interativa com ossos, pedaços de cerâmica (fontes 

primárias), frisos interativos e mapas do mesmo género.” 

A professora de História Andreia, respondeu assim 

“Escolho a cor azul ou amarelado porque são as cores que associo à História. 

Quanto a imagem escolho um sinal de sentido obrigatório ou proibido, pois 

temos de conhecer a História. No caso de símbolo escolho um conjunto de 

alunos e a capa de um manual escolar, em que um grupo de alunos estejam a 

observar uma fonte primária e estejam totalmente absorvidos e interessados.” 

Nestas respostas parece existir uma ideia de haver um foco em estar-se em conformidade com 

o que já está estabelecido, nomeadamente com a escolha da cor que é apontada pelas 

universidades portuguesas para este curso, e/ou o amarelo das folhas com o passar do tempo, 

bem como com os símbolos tradicionais do ensino – uma sala de aula, alunos e manual 

escolar. No entanto, os professores veem estes alunos não como seres passivos uma vez que 

estão a trabalhar e a analisar fontes de vários tipos e vários suportes. 

 Mas, outras cores, imagens e símbolos foram escolhidas. Assim, a professora Antónia 

optou pela 

“Cor verde, por ser a que melhor expressa a esperança de conseguir, com 

aquilo que se “ensina” e “aprende”, mudar realmente o mundo para melhor. 
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Os alunos que temos serão os “agentes” da mudança Futura. Como imagem 

um Ser humano sem rosto para representar o todo. E em termos de símbolo 

um H, maiúsculo, H de História e Humanidade.” 

Na mesma linha, o professor Amador referiu 

“Cor verde representativa da Natureza, da biodiversidade, da esperança e do 

futuro que é saudade já…Como imagem, um globo terrestre, a Terra vista da 

Lua para nos dar distanciamento. E como símbolo um globo terrestre com 

uma figura humana estilizada com uma criança na mão em posição de 

caminhar deixando um pequeno rasto dessa caminhada.” 

Estas ideias sugerem que a génese de se ser professor de História é ser um agente de mudança 

focalizado na responsabilidade da formação de alunos agentes, também eles próprios, da 

mudança responsáveis por um futuro para toda a Humanidade. Parece existir aqui uma 

preocupação clara do papel do docente como promotor de ideias de intervenção na sociedade 

e na construção de um mundo focalizado no que une a Humanidade. Assim, nestas ideias 

parece emergir uma preocupação de intervenção social nas diversas esferas e não apenas no 

cumprimento e na conformidade com demandas. Parece existir uma lógica de ativismo na 

procura do bem-estar da Humanidade. 

 Esta foi uma tarefa embrionária num estudo exploratório que terá de ser mais 

aprofundado, mas considerou-se relevante pelas pistas que forneceu. Para além disso, esta 

tarefa de um momento de formação foi também pensada como um pequeno ensaio de prática 

investigativa. Outras cores, imagens e símbolos foram escolhidos, aqui partilharam-se aqueles 

que foram mais escolhidos pelos participantes. 

 

 

4. Algumas considerações 

 

Os professores são considerados profissionais uma vez que dominam conhecimento 

especializado de uma disciplina/ciência, da pedagogia e da cognição dos seus alunos. A sua 

prática articula conhecimentos, técnicas/habilidades, atitudes e valores, e é realizada com um 

certo grau de autonomia. Estes profissionais na sua esfera de autonomia usam o seu juízo 

discricionário para tomar decisões na sua sala de aula. Estas decisões podem ter enfoques 

vários de acordo com o modo como o professor concebe o seu papel e a sua ação. A 

estruturação de momentos de reflexão pode ser um meio para colocar desafios cada vez mais 
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complexos aos professores de modo a estes repensarem não são apenas o ambiente, os 

comportamentos, as competências e as suas crenças, mas aprofundar o conteúdo da sua 

reflexão em termos de identidade e missão docente. 

Atualmente a profissão docente encara, entre outros, o seguinte paradoxo: por um lado 

considera-se que a profissão docente deve ser encarada e desenvolvida com autonomia, mas 

por outro vemos proliferar ações de controlo e prestação de contas através da definição de 

metas, standards e rankings. Assim, assiste-se ao desenvolvimento do que é designado por 

profissionalismo gerencialista em oposição possível ao que se designa por profissionalismo 

democrático. A lógica de eficiência de ensino focalizada no cumprimento do que é definido 

por instâncias externas às escolas e aos professores parece ganhar terreno tanto mais que as 

escolas, por vezes, não são territórios democráticos. Urge criar espaços de reflexão acerca do 

que é ser-se professor e do seu papel enquanto promotor da mudança baseado numa lógica 

ativista que procura a equidade, o desenvolvimento individual e coletivo, e a justiça social. O 

profissionalismo democrático suporta-se e desenvolve-se de forma colaborativa e cooperativa 

em rota com um compromisso mais alargado de desenvolvimento do todo. Esta forma de 

encarar a profissão docente parece articular-se com o novo humanismo e o desenvolvimento 

de uma educação histórica humanista defendida por Rüsen (2016). 

Das ideias recolhidas e analisadas de professores de História portugueses emergiram 

dados que sugerem a coexistência destas duas linhas de ação docente – gerencialista e 

democrática. Naturalmente que este foi um primeiro olhar acerca desta realidade e que é 

necessário aprofundar e alargar a investigação neste campo. O objetivo será com base nos 

dados de investigação proporem-se estratégias adequadas para a consciencialização dos ideais 

e princípios que pautam a ação educativa dos docentes, bem como promover o debate acerca 

da sua prática em prol de uma ação mais sistemática e intencional. Neste sentido, será 

importante repensar como se podem estruturar momentos de orientação/supervisão, não 

apenas no âmbito de formação inicial de professores, mas também na formação contínua de 

professores. De forma ideal, o crescimento profissional deveria ser estruturado pelo próprio 

professor que, de forma paulatina e processual, será capaz de ativar o processo de reflexão 

durante a sua prática e terá maior consciência da sua identidade e missão.  Em última análise 

este processo terá repercussões na aprendizagem dos alunos, uma vez que este processo está 

ancorado numa visão construtivista da aprendizagem, poderá refletir-se no modo como o 

professor desenvolve o seu papel de orientador do processo de ensino-aprendizagem e como 

desenvolve as competências de reflexão, autoregulação e decisão dos seus alunos. 
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Parece ser fundamental construir a profissão docente “a partir de dentro” (NÓVOA, 

2013), a partir do conhecimento que os professores desenvolvem com a sua prática 

profissional, bem como da reflexão e da investigação acerca da sua ação educativa e como 

esta se articula nas diversas esferas. O professor deve comprometer-se com um “processo 

reflexivo e crítico (pessoal) sobre o que significa ser professor e sobre os propósitos e valores implícitos nas 

próprias ações e nas instituições em que se trabalha” (FLORES, 2004, p.139).  Ou seja, o professor 

tem de assumir o seu papel como investigador social (BARCA, 2004) e comprometer-se com 

o seu desenvolvimento profissional que contribuirá para a consciencialização da sua 

motivação e orientação, e promoverá em si, nos seus colegas e nos seus alunos a ideia de 

serem agentes de mudança que tomam decisões no presente, e que estas terão repercussões na 

construção dos horizontes de expectativa.  
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Resumo: 

O presente estudo é parte de uma investigação desenvolvida no âmbito 

do Estágio Profissional realizado no 2.º ano do Mestrado em Ensino do 

1.º Ciclo do Ensino Básico e em Português e História e Geografia de 

Portugal no 2.º Ciclo do Ensino Básico, da Universidade do Minho 

(Portugal). O conceito de mudança evidenciado pelos documentos 

orientadores é um conceito fundamental para a compreensão do passado 

e da passagem do tempo. A investigação centrou-se na análise das 

conceções apresentadas por 21 alunos do 1.º ano de escolaridade com 

idades compreendidas entre os 6 e 7 anos de idade, de uma escola urbana 

do Norte de Portugal, acerca do conceito de segunda ordem - mudança 

histórica – recorrendo às fontes visuais e objetuais como ferramentas 

didático-pedagógicas. Estas ferramentas foram alicerçadas a práticas de 

ensino desafiadoras para a estruturação da compreensão/ perceção da 

mudança ao longo dos tempos, aproximando os alunos do seu passado 

pessoal e familiar de modo a contribuir para a estruturação da identidade 

pessoal, do desenvolvimento do pensamento histórico, bem como da 

orientação temporal destes  alunos. 

 

Palavras-chave: Mudança; Orientação temporal; Compreensão 

histórica; Fontes visuais e objetuais. 
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THE CONCEPT OF CHANGE IN HISTORY: CONCEPTIONS OF STUDENTS OF 

THE 1st CEB FROM THE USE OF VISUAL AND OBJECTIVE SOURCES 

 
Abstract 

The present study is part of an investigation developed in the scope of the Professional 

Internship carried out in the 2nd year of the master's degree in Teaching of the 1st Cycle of 

Basic Education and in Portuguese and History and Geography of Portugal in the 2nd Cycle 

of Basic Education of the University of Minho (Portugal). The concept of change evidenced 

by the guiding documents it is a fundamental concept for the understanding of the past and 
the time. The research focused on the analysis of the concept of second-order - historical 

change - using visual and object sources as didactic-pedagogical tools, presented by 21 

students of the 1st grade of schooling aged between 6 and 7 years old, from an urban school 
in the north of Portugal. These tools were based on challenging teaching practices for 

structuring the understanding/perception of change over time, bringing students closer to 
their personal and family background in order to contribute to the structuring of personal 

identity, the development of historical thinking as well as the temporal orientation of these 
students. 

 

Keywords: Change; Temporal orientation; Historical understanding; Visual and object 

sources. 

 
EL CONCEPTO DE CAMBIO EN HISTORIA: CONCEPCIONES DE ALUMNOS 

DEL 1er CEB DESDE EL USO DE FUENTES VISUALES Y OBJETUALES 

 

Resumen: 

Este estudio forma parte de una investigación llevada a cabo dentro de la Formación 

Profesional que tuvo lugar en el segundo año de la Maestría en Enseñanza del 1er ciclo de 

la educación básica y en Geografía e Historia y portugués de Portugal en el segundo ciclo 

de la educación básica, la Universidad de Minho (Portugal). El concepto de cambio 

evidenciado por los documentos orientadores es un concepto fundamental para la 

comprensión del pasado y del paso del tiempo. La investigación se centró en el análisis de 

los conceptos presentados por 21 alumnos de 1º año de la escuela con edades comprendidas 

entre los 6 y 7 años de edad, una escuela urbana en el norte de Portugal, sobre el concepto 

de segundo orden - el cambio histórico - recurriendo a las fuentes visuales y objetales como 

herramientas didáctico-pedagógicas. Estas herramientas se basó en prácticas de enseñanza 

desafiantes para la estructuración de la comprensión  / percepción del cambio a lo largo de 

los tiempos, acercando a los alumnos de su pasado personal y familiar para contribuir a la 

estructuración de la identidad personal, del desarrollo del pensamiento histórico, así como 

como de la orientación temporal de estos alumnos. 

 

Palabras clave: Cambio; Orientación temporal; Comprensión histórica; Fuentes visuales y 

objetales. 
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1. Introdução 

 
Este estudo de investigação-ação que se apresenta enquadra-se numa parte do projeto 

intitulado: “O conceito de mudança em História: conceções de alunos do 1.º e 2.º Ciclos do Ensino 

Básico a partir da exploração de fontes visuais e objetuais”, desenvolvido numa turma do 1.º ano 

de escolaridade em contexto de Estágio Profissional Supervisionado no âmbito do ciclo de estudos 

conducente ao grau de Mestre em Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico (CEB) e de Português e 

História e Geografia de Portugal do 2.º CEB, da Universidade do Minho. 

Considerando que “o pensamento histórico … deve ser trabalhado já com as crianças mais 

novas, contribuindo… para o desenvolvimento gradual do seu pensamento histórico e da sua 

compreensão” (MACHADO, 2005, p.71), pretendemos, a partir do projeto implementado, 

perceber que conceções apresentam os alunos do 1.º ano de escolaridade sobre o conceito de 

segunda ordem – mudança - e aferir de que forma a utilização de fontes visuais e objetuais 

potencia a compreensão/perceção da mudança, aproxima os alunos do seu passado próximo 

fomentando conceções ao nível do tempo histórico, orientação temporal e compreensão histórica. 

Neste sentido, numa vertente pedagógica, tivemos a oportunidade de conceder aos  alunos 

experiências em torno da exploração de fontes visuais e objetuais a partir de oito sessões de 

trabalho que se traduziram num conjunto de atividades desafiadoras em torno de temáticas 

próximas dos alunos, proporcionando um contacto com o passado pessoal e o passado familiar, a 

partir da exploração de fontes pessoais (fotografias, brinquedos dos alunos) e fontes dos familiares 

(imagens, objetos e brinquedos do tempo dos pais e dos avós) de maneira a edificar a perceção da 

mudança ao longo dos tempos e incitando os alunos para a aplicação de conceitos temporais e de 

identidade a nível pessoal e familiar. 

Numa perspetiva investigativa, procuramos dar resposta a três questões de investigação: 

1) Que ideias/conceções expressam os alunos sobre mudança?; 2) De que maneira contribui o 

ensino-aprendizagem orientado por fontes visuais e objetuais para a compreensão/perceção da 

mudança?; 3) Que tipo de conceção de mudança evidenciam os alunos após um ensino orientado 

para a exploração de fontes visuais e objetuais? 

Cientes de que a História é entendida como ciência que estuda as sociedades e a ação do 

homem nas suas diversas dimensões, no tempo, nas suas mudanças e permanências e as grandes 

provações e metamorfoses com que o ser humano se deparou ao longo dos tempos, pretendemos 
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no decorrer deste estudo privilegiar a interlocução dos alunos entre o passado e o presente 

perspetivando o futuro, tendo por base o conjunto de atividades que se adequaram de forma 

distinta ao contexto escolar em questão, incidindo não apenas na forma como as fontes históricas 

utilizadas contribuíram para a compreensão do passado mas também como concederam a 

edificação de ideias acerca da mudança nos alunos, sendo estas ferramentas potenciadoras da 

orientação temporal. 

 

2. Enquadramento Teórico 

 

2.1. A mudança em História – perspetivas e alguns estudos 

 
Considerando que o mundo atual vem suportando constantes e várias metamorfoses de 

forma cada vez mais apressada, que o homem teve de enfrentar grandes desafios e tendo a história 

como objeto de estudo as ações dos homens no decorrer dos tempos torna-se pertinente estudar a 

conceptualização da mudança em história, isto é, compreender “como permaneceram ou 

evoluíram os acontecimentos, situá-los num devido tempo histórico e espaço e explicar as razões 

que justificaram as mudanças” (MACHADO, 2005, p.6) relacionando tudo isso com o presente e 

perspetivando o futuro. 

São várias as perspetivas acerca do conceito de mudança. Assim, segundo Crowther 

(1982), a mudança é, 

incessante, inescapável e omnipresente em tudo na vida- é um processo contínuo no qual 

o homem é ativo e passivo ao mesmo tempo (…) A mudança pode ser repentina, 

traumática ou gradual ou por vezes quase impercetível. (…) Podem ocorrer várias 

tipologias de mudança simultaneamente e níveis de intensidade díspares, (…) (p.279). 

 

Para Pagés e Santísteban (2010) a mudança tem ritmos e intensidades que podem ser 

acelerados ou lentos, dentro destes aspetos, quando se fala de mudança fala-se de evolução ou de 

revolução aparecendo, por vezes, noções sobre crescimento, desenvolvimento e transformação 

consoante o processamento com que ocorre a mudança, que por sua vez pode ser positivo ou 

negativo relacionando-se com o progresso ou a decadência das mudanças históricas. 

Nas conceções mais atuais sobre a mudança, esta é concebida de uma forma complexa, 

sem um sentido fixo ou uma direção determinada: entendendo-se que a mesma situação ou evento 

traz consequências positivas e negativas de uma forma variável e relativa tanto para as pessoas 

como para grupos, e que historicamente as eventuais mudanças podem ser interpretadas sob 

diversos enfoques, ritmos e escalas (BARCA, 2011). Portanto, a mudança pode submeter-se a 

uma disparidade de fatores que englobam um conjunto de ações tanto individuais como 
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coletivas independentemente do grupo político social económico ou cultural, “…nela algo se 

ganha, algo se perde, algo se retoma e algo permanece” (MACHADO, 2005, p.20). 

Como evidencia o estudo de Barca e Solé (2012), sobre Educação Histórica em Portugal, 

a conceção de mudança quando associada à ideia de evolução, continuidade ou permanência, é 

possível de ser trabalhada com crianças pequenas, através da observação de fotografias de várias 

fases da sua vida, vestuário, transportes, habitação, etc…como também a partir da exploração e 

sequencialização de imagens de épocas distintas ou até mesmo a construção de linhas de tempo, 

permitindo a perceção da mudança temporal. 

Vários são os autores que se preocuparam em realizar estudos em torno da compreensão 

de conceções de alunos acerca, da mudança, da história e da evolução (CROWTHER,1982; 

LEVSTIK e PAPAS, 1987; LOMAS,1990; HARNETT, 1993; SEEFELDT, 1993; BARTON e 

LEVSTIK, 1996; HOODLESS, 1998; FOSTER, HOGE e ROSCH, 1999; HOGE e FOSTER, 

2002; BARTON, 2001; MACHADO, 2005; FREITAS e SOLÉ, 2006) os quais estão 

evidentemente referenciados no estudo de Solé (2009), no entanto e em consonância com o projeto 

que desenvolvemos junto dos alunos do 1.º ano é relevante salientar apenas alguns dos estudos 

mais específicos e relativos à mudança. 

Assim é de frisar o estudo “History for young children” conduzido por Carol Seefeldt 

(1993), a qual fez uma análise de vários conceitos: tempo, mudança, continuidade e passado. 

Considerando a parte do estudo relativo ao conceito de mudança, a autora refere que este conceito 

se vai alterando consoante a idade das crianças e exige a noção de passagem do tempo o que não 

se verifica em crianças em idades muito precoces, apenas a partir dos 7/8 anos de idade é que as 

crianças começam a associar a mudança com base na sua vida. Neste estudo  ainda faz referência 

a situações que podem ajudar à aquisição/construção deste conceito nas crianças, apontando: 

observação de fotografias de quando eram mais pequenas e de agora ou de edifícios do passado e 

de agora e percecionaram a mudança nelas mesmas e identificarem diferenças. Partindo deste tipo 

de experiencias pode levar-se as crianças a perceber que “a mudança é contínua e está sempre 

presente, afeta as pessoas de diferentes formas e pode registar-se e ser um relato do passado” 

(p.147). 

Destacamos ainda as primeiras investigações nos E.U.A, concretizadas por Keith Barton 

(2001), em torno das ideias das crianças acerca da vida ao longo do tempo focando o conceito de 

mudança (BARCA, 2001, 2004). O estudo “Children’s ideas on change over time: Findings from 

research in the United States and Nothern Ireland” de Barton (2001) passou pela realização de 

uma séria de entrevistas semiestruturadas a pares de alunos (6 aos 12 anos), nas quais 
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mostrava um conjunto de fontes icónicas ilustrativas de locais familiares dos alunos em diferentes 

épocas históricas a partir das quais os alunos foram induzidos a pensar sobre as relações temporais 

existentes entre essas imagens. Depois de analisar minuciosamente as entrevistas e tendo em conta 

os padrões de ideias que surgiram, foi possível identificar que os alunos assimilaram três tipos de 

tendências relativamente à forma como entendem o conceito de mudança: mudança acerca da 

cultura material, mudança nas relações sociais e diversidade nas mudanças. 

Os resultados de estudos como os de Barton, que resultam de exploração de conceções 

sobre mudança, edificam algumas perspetivas da consciência histórica, nomeadamente quanto às 

maneiras como as crianças e jovens criam conexões de temporalidade no passado e quanto à 

própria orientação temporal, para além de que “estes estudos mostram manifestações de usos da 

História pelos jovens participantes, que podem ser úteis para a reflexão sobre o Ensino da 

História” (BARCA, 2011, p.67). 

Também o estudo realizado por Solé (2009), a alunos do 1.º CEB (1.º ao 4.º ano), segue 

estes termos investigativos através do uso de um conjunto de imagens ilustrativas de várias 

famílias ao longo dos tempos. A autora solicitou aos alunos, durante vários momentos do seu 

estudo, início e final dos anos letivos, que sequencializassem 6/7 imagens, da mais antiga para a 

mais recente, e através das entrevistas realizadas ao mesmo tempo da ordenação das imagens, 

analisou e comparou as escolhas de ordenação dos alunos e as justificações prestadas, por idades. 

A partir da análise realizada, concluiu que, principalmente, os alunos, 

mais novos (1.º, 2.º anos e do início do 3.º anos) (…) tendem a pensar a mudança como 

um processo linear, sugerindo que o desenvolvimento se processa numa sequência 

progressiva. Esta concepção de mudança relaciona-se com a noção de passado deficitário 

essencialmente associada à cultura material e dentro desta principalmente a nível 

tecnológico (pp.792-793). 

 

Por outro lado, foi percetível que principalmente os alunos do 3.º e 4.º ano foram alterando 

as conceções de mudança com base no progresso e na linearidade para conceções associadas à 

mudança como diversidade. 

O pensamento das crianças e jovens acerca da mudança histórica, tanto a nível 

internacional como a nível nacional como podemos destrinçar, tem vindo a ser examinado sob um 

enquadramento de várias perspetivas, repetindo-se uma ideia comum de que “[a]s crianças veem 

a história como progresso linear” e que “tudo no passado é menos desenvolvido.” (LOMAS, 1990, 

in FREITAS, SOLÉ e PEREIRA, 2010). Como refere Barca (2011), “pode-se 
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inferir que a mudança em História, num quadro de reconhecimento de multiperspectiva, é 

concebida de forma complexa e problemática, sem um sentido fixo ou uma direção determinada” 

porém, os estudos realizados em torno deste conceito são uma mais-valia quando repensamos na 

ação educativa das áreas do saber onde esta conceção está implícita, uma vez que, nos fornecem 

que tipo de ideias acerca de temporalidade e que orientação temporal consentem os nossos alunos 

quando se fala da mudança. 

 

2.2. O uso das fontes para o desenvolvimento da compreensão da mudança 

em História: fontes visuais e fontes objetuais 

 
A condição fundamental para o desenvolvimento do conhecimento histórico dos alunos 

é a exploração de fontes. São elas que nos permitem o acesso ao passado. A natureza  da 

História é interpretativa e essa interpretação baseia -se em fontes: são elas que nos 

permitem responder às questões problematizadoras em História (AMARAL, ALVES, 

JESUS & PINTO, 2012, p.13) 

 

Assim sendo, e como as ideologias construtivistas preveem o uso de estratégias ativas que 

contribuam para o desenvolvimento cognitivo dos alunos no processo de ensino- aprendizagem, 

e se o ensino ligado ao estudo do meio social se baseia, nos seus diversos temas, em diversas 

tipologias de fontes, é a partir deste tipo de ferramentas didático-pedagógicas que o professor deve 

edificar as suas aulas. 

Podemos portanto colocar uma questão pertinente: como devemos aprender e transmitir o 

“conhecimento histórico” para as nossas gerações? Thompson (1981, in FONSECA, 2009, p.40), 

refere que é através dos “diversos registos das ações humanas, dos documentos, dos monumentos, 

do testemunho das pessoas, de fotografias, objetos, vestuário…” que o que foi realmente vivido 

pelo homem em vários tempos e espaços chega até aos nossos dias, podendo- se transformar essas 

fontes em conhecimento histórico. No que concerne ao ensino da história orientado por fontes, 

para Correia (2013) quando este for ajustado numa pedagogia construtivista encerra infinitas 

potencialidades na medida em que decifrando e comparando as mensagens que transmitem, os 

alunos mais facilmente constroem e trabalham com conceitos de segunda ordem e com conceitos 

substantivos fundamentais para o desenvolvimento de literacia histórica. Deste modo, o uso de 

fontes históricas variadas funcionam como ferramentas de reflexão e debate da ação humana no 

passado dando um precioso contributo no processo de ensino-aprendizagem e na edificação de 

pensamento e consciência históricos isto é, “[a] interpretação cruzada de fontes históricas é capaz 

de tirar o aluno da passividade e auxilia-lo no seu papel enquanto interveniente ativo na construção 

dos seus esquemas pessoais de conhecimento(…)” (CORREIA, 2013, p.32). Esta ideia é 

corroborada por Barca e Solé (2012) 
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quando afirmam que a interpretação de fontes variadas é uma outra vertente essencial ao 

conhecimento do passado em moldes históricos como aponta a Meta Final 13 das Metas de 

Aprendizagem para o 1.º CEB (MEC, 2010)1, 

o aluno interpreta fontes diversas e, com base nestas e em conhecimentos prévios, 

produz informação e inferências válidas e pertinentes sobre o passado pessoal e familiar, 

local, nacional e europeu. Nesta vertente, os alunos deverão saber usar e interpretar 

fontes diversas com formatos (escritas, icónicas e orais), estatutos (privadas/públicas) e 

mensagens diversificadas (p.96). 

 

Neste sentido, o uso de fontes demonstra-se importante uma vez que estas contribuem para 

o desenvolvimento do pensamento critico, da capacidade de colocar questões às próprias fontes e 

à informação que delas retiram, medrando a aptidão e o gosto de investigar, observar e “olhar 

historicamente” para os acontecimentos (AMARAL, ALVES, JESUS e PINTO, 2012). Assim, 

num processo de iniciação à abordagem da história, torna-se adequado explorar tanto fontes 

visuais como objetuais em contexto de sala de aula pois constituem um potencial didático bastante 

desafiador, onde através de factos do passado os alunos podem compreender o presente e 

edificarem o seu pensamento histórico. 

Destacando primeiramente o que corresponde às fontes visuais, Solé (2009, 2017), afirma 

que a imagem tem grande influência e potencialidade nos nossos dias, uma vez que cada vez mais 

as nossas crianças desde idades muito precoces começam a contactar com uma grande variedade 

de imagens: nos livros, na televisão, nas revistas, em fotografias, nos telemóveis…sendo este 

contacto, ainda que prematuro, um benefício para o ensino da História através de fontes visuais, 

pois estas permitem “estimular as crianças a elaborar perguntas, comentários sobre detalhes, 

reconhecer mudanças e permanências, proceder a  sequencializações, realizar inferências e 

deduções” (SOLÉ, 2017, p.13). 

Vários são os autores referenciados no estudo de Solé (2009) que reportam como o 

trabalho com fontes visuais, pode ajudar a melhorar o potencial dos alunos na aprendizagem da 

História, mais concretamente, como os alunos desenvolvem ou podem desenvolver conceitos de 

tempo e do pensamento histórico num estudo orientado com este tipo de fontes. 

Assim, Blyth (1988, in SOLÉ, 2009, 2017) na sua pesquisa concluiu que as crianças ao 

explorar gravuras têm a capacidade de se envolverem na discussão de conceitos abstratos como 

mudança, poder, sequência e evidência. Para Hoodless (1996), mencionado por Solé (2009, 

 

1 As Metas de Aprendizagem são um documento normativo, do Ensino Básico do Sistema Educativo Português, que tem como estratégia 

o desenvolvimento do Currículo Nacional, de modo a assegurar uma educação de qualidade e melhores resultados escolares nos 

diferentes níveis de escolaridade. 
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2017) as imagens são instrumentos que proporcionam o desenvolvimento de conceitos relativos 

ao tempo, do pensamento, da linguagem e da discussão nas crianças, reafirmando que “crianças 

pequenas são capazes de aprender a ‘ler imagens’, procurarem pistas para se informarem e colocar 

questões sobre o passado” (HOODLESS,1996, cit. In SOLÉ, 2017, p.13). Esta autora, para além 

de valorizar o uso exploratório das imagens, refere ainda que, 

a sequencialização e a comparação de imagens promovem o desenvolvimento de 

conceitos como o conceito de semelhança, diferença e mudança, assim como permite 

observar todo o processo realizado pela criança para colocação por ordem, comparação 

e sequencialização de conjuntos de imagens (…) (HOODLESS, 1996, in SOLÉ, 2009, 

p.160). 

 

Também os estudos de Barton e Levstik (1996), Barton (2001) e de Hoge e Foster (2002), 

mencionados por Solé (2009) são alguns dos estudos que mostram como crianças mais novas 

podem desenvolver o conceito de tempo e o pensamento histórico a partir de entrevistas de 

sequencialização de fontes visuais. O’Hara e O’Hara (2004, in SOLÉ, 2009) salientam que o uso 

de fontes visuais com crianças deve partir do contacto com imagens que lhes sejam familiares, ou 

seja, fotografias delas próprias ou da família. Para explorar este tipo de fonte, sugerem a 

sequencialização de fotos por ordem cronológica, construção de linhas de tempo demarcando 

momentos/acontecimentos importantes da vida dos alunos. Nesta mesma linha de pensamento, 

Pagés e Santísteban (2010) reforçam o potencial didático das fotografias como possuidoras de 

uma grande diversidade de aspetos da vida passada das pessoas, uma vez que, os alunos as podem 

levar para a sala de aula e discutir as mudanças e continuidades de aspetos concretos da evolução 

vida humana assim como, permitem comparar aspetos específicos de outros períodos com o 

presente. 

No que concerne às fontes objetuais, são muitos os estudos que se têm apresentado acerca 

do uso deste tipo de fontes no ensino da história, onde são evidenciadas as suas potencialidades 

como ferramentas didático-pedagógicas no desenvolvimento da construção do conhecimento 

histórico em sala de aula. Solé (2009), inspirada no estudos de vários investigadores (COOPER, 

1995, 2005; DURBIN, MORRIS e WILKINSON; HAWKES, 1996; HOODLESS,   1996;   

NULTY,   1998;   EDINGER,   2000;   O’HARA   E   O’HARA,   2004; 

HARNETT, 2005, 2006; TURNER–BISSET, 2005) reafirma que “[a] utilização de objetos 

antigos do quotidiano é uma ótima estratégia que permite aos alunos comparar objetos do passado 

com objetos do presente que tenham a mesma função identificando as diferenças entre a vida no 

passado e hoje”(p.167),  este tipo de fontes pode ser considerado um tipo de “máquinas 
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do tempo” para regressar ao passado permitindo aos alunos, através da sua observação, análise e 

exploração compreenderem o presente. 

Autores como, Durbin, Morris e Wilkinson (1996), na sua obra “A Teacher’s Guide 

Learning from objects”, expõem um conjunto de ideias que valorizam o uso de objetos na sala de 

aula como potencialidades para desenvolver o pensamento e compreensão histórica 

caracterizando-os como uma ferramenta desafiadora pois, envolvem sensações reais 

(tridimensionais); permitem explorar a vida de outras pessoas, sociedades e culturas; possibilitam 

uma comparação entre a realidade do presente e a vida no passado e promovem o desenvolvimento 

de conceitos associados ao tempo histórico, como cronologia, mudança, continuidade e progresso, 

medrando competências a nível linguístico quando aplicam vocabulário específico e diversificado 

e colocam questões aos próprios objetos, quanto à forma (como é?), ao material de que é feito, 

colocando hipóteses, potenciando a discussão em grupo e o desenvolvimento da oralidade. 

Muitos outros estudos se desenvolveram a partir do estudo mencionado anteriormente e 

que têm demonstrado que, 

a utilização de fontes objetuais por alunos ajudam a desenvolver a compreensão histórica 

e a aquisição de conceitos históricos e o desenvolvimento de conceitos substantivos 

associados ao tempo histórico como: cronologia, mudança, continuidade e progresso, 

assim como o de evidência e empatia histórica” (HAWKES, 1996; HOODLESS, 1996; 

HARNETT, 2006; NULTY, 1998, in SOLÉ & LLONCH, 2016). 

 

Deste modo, o estudo de Hoodless (1996, in SOLÉ e LLONCH, 2016) corrobora o carater 

tridimensional dos objetos como fator favorável ao desenvolvimento da conceção do tempo 

cronológico, reforçando a ideia de que experiências que envolvam a exploração de objetos, mais 

concretamente os mesmos objetos mas de épocas díspares são um potencial didático para a 

constatação da mudança e de permanências. 

Destacamos ainda estudos realizados no Brasil, por Shmidt e Garcia (2007, in SOLÉ, 

2012; SOLÉ e LONCH, 2016) e Cainelli (2006). O primeiro estudo centrou-se na concretização 

de um projeto apelidado de Recriando Histórias, o qual pretendeu desenvolver a construção do 

conhecimento histórico a partir do uso de um conjunto de objetos antigos e documentos 

pertencentes aos familiares dos alunos. Quanto ao estudo de Cainelli (2006) foi elaborado no 

âmbito do projeto Educação Histórica: iniciando crianças na arte do conhecimento histórico, 

teve como mote a utilização de fontes primárias - objetos antigos- a partir dos quais pretendeu 

relacionar objetos de antigamente com objetos de agora, permitindo às crianças, a partir de 

referencias familiares, manusearem, observarem e fazer as suas próprias inferências para 
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posteriormente construir noções históricas e desenvolver a compreensão do tempo confrontando 

o passado e o presente. 

Nesta linha de pensamento, salientamos o estudo português realizado por Solé (2009), 

aquando do seu doutoramento, sobre a exploração de objetos associados à construção de museus 

em contexto de sala de aula a partir do qual a autora conclui que: 

a construção de um museu de sala de aula e a utilização de objetos é um ótimo meio de 

introduzir as crianças em contacto com vestígios do passado (…). Fomenta nos alunos o 

questionar, o elaborar hipóteses, procurar informações, realizar conjeturas e iniciá-los na 

crítica às fontes. A construção de museus na sala de aula possibilita-lhes descrever e 

contrastar a vida na atualidade e no passado, (…) e compreender as mudanças ao longo 

do tempo, proporcionando o desenvolvimento (…) de competências essenciais para 

melhor compreender o passado e melhor orientar-se no presente (SOLÉ, 2012, p.329). 

 

Tendo em consideração estes e outros estudos que assumiram as fontes visuais e objetuais 

como ferramentas didático-pedagógicas e impulsionadoras para a construção do conhecimento 

histórico e 

de acordo com as novas tendências da educação histórica, a aprendizagem da História 

não se deve limitar à aprendizagem de factos e acontecimentos, mas também à aquisição 

das ferramentas procedimentais inerentes à construção do saber (o que) permitirá que os 

alunos no futuro sejam mais autónomos não apenas em situações de aprendizagem formal 

da História, mas também em situações de ler e actuar sobre a realidade (MELO,2009, 

p.73). 

 

3. Metodologia 

 

A metodologia de investigação através da qual fomentamos o projeto desenvolvido 

desdobrou-se em duas linhas de pensamento estruturantes. 

Em primeiro lugar, numa prática educacional que visou a ponderação das práticas em torno 

de uma metodologia de investigação-ação, a qual sustentou a base das nossas escolhas aquando 

da estruturação das atividades implementadas e se vem a revigorar de dia para dia como prática 

de ensino mais adotada pelos professores, uma vez que, segundo os ideais desta metodologia, o 

professor deve assumir um papel autorreflexivo e por si só ser protagonista no processo 

educacional, procurando questionar os ambientes de aprendizagem e as práticas nele abordadas 

de uma forma reflexiva, tendo em vista a adoção de novas práticas e estratégias pedagógicas 

adequadas e motivadoras, que vão ao encontro das necessidades e potencialidades do contexto 

onde se insere. 

Em segundo lugar, num processo de ensino-aprendizagem que assenta nas conjeturas das 

potencialidades do construtivismo coadjuvado com o modelo de aula-oficina (BARCA,2004), o 

qual perdura no tempo e se adapta à mudança educativa a que se vem assistindo, onde se valoriza 

a partilha de interações entre os pares (professor-aluno, aluno-aluno) e a construção do 
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próprio conhecimento de modo a oferecer “(…) aos alunos a oportunidade de uma experiência 

concreta e contextualmente significativa, através da qual eles podem procurar padrões, levantar 

as suas próprias questões e construir os seus próprios modelos, conceitos e estratégias” (FOSNOT, 

1996, p.9), assumindo neste projeto o papel de verdadeiros historiadores e investigadores do seu 

passado pessoal e familiar. 

 

3.1. Objetivos e questões de investigação 

 

Perante estes pressupostos procuramos alcançar os seguintes objetivos ao longo das 

várias sessões do projeto: 

 Explorar as ideias tácitas dos alunos sobre o conceito de segunda-ordem - mudança; 

 Utilizar fontes visuais e objetuais como ferramentas para a perceção do passado (pessoal, 

familiar e social) e das mudanças ao longo do tempo; 

 Fomentar a interpretação de fontes visuais e objetos, partindo da mobilização das ideias 

tácitas e do saber histórico edificado dos alunos; 

 Avaliar como a utilização de fontes visuais e objetuais pode proporcionar e desenvolver 

a compreensão do tempo/da mudança; 

 Analisar a evolução das conceções dos alunos sobre a mudança; 

 Avaliar o impacto do projeto no desenvolvimento do pensamento histórico dos alunos, 

ao nível do conceito estrutural de mudança e consciência de tempo histórico nos alunos. 

Numa perspetiva investigativa, procuramos dar resposta a três questões de investigação: 1) 

Que ideias/conceções expressam os alunos sobre mudança?; 2) De que maneira contribui o ensino-

aprendizagem orientado por fontes visuais e objetuais para a compreensão/perceção da mudança? 

; 3) Que tipo de conceção de mudança evidenciam os alunos após um ensino orientado para a 

exploração de fontes visuais e objetuais? 

 
3.2. Técnicas e instrumentos de recolha de dados 

 

O conceito estrutural de mudança orientado por fontes visuais e objetuais constituiu o foco do 

projeto desenvolvido, em oito sessões, e para tal ponderamos várias estratégias de intervenção 

pedagógica que culminaram num conjunto de atividades desafiadoras que ajudaram os alunos a 

desenvolver as suas capacidades e permitiram do ponto de vista investigativo dar resposta às 

questões de investigação, tais como: 
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 Entrevista semiestruturada: levantamento das conceções prévias dos alunos sobre o 

conceito de mudança a partir da ordenação de um conjunto de fontes visuais; 

 Tarefas diversificadas com recurso à exploração de fontes visuais: fontes visuais alusivas 

a brincadeiras e jogos do passado dos pais e avós; 

 Tarefas diversificadas com recurso à exploração de fontes objetuais: objetos antigos e de 

agora (Máquinas fotográficas, discos de vinil, máquina de escrever, computador, 

telemóvel…) e brinquedos antigos e de agora (dos pais, dos avós e dos alunos); 

 Atividades com linhas de tempo: exploração de linhas do tempo; construção e exploração 

da linha do tempo pessoal; 

 Tarefas de papel e lápis (desenhos comparativos de brincadeiras do presente e do passado, 

fichas de trabalho); 

 Entrevista/conversa com um avô de um aluno; 

 Visita à – Exposição do brinquedo antigo - e construção do museu na sala de aula – Museu 

do brinquedo da turma. 

Assim sendo durante a implementação das atividades do projeto foram usadas várias 

técnicas e instrumentos de recolha de dados, que auxiliaram o desenvolvimento do estudo 

investigativo: 

 Técnicas de observação e de registo: observação direta e participante; registos diários; 

reflexões das aulas; gravações áudio das sessões do projeto. 

 Instrumentos de recolha de dados: entrevistas de levantamento das conceções prévias; 

atividades de papel e lápis (fichas de trabalho); fichas de consolidação de conhecimentos; 

interações entre professor/aluno e aluno/aluno; diários de aula e notas de campo; 

 

4. Procedimentos na implementação do estudo, análise e discussão de alguns dados 

 

Dentro do leque de atividades anteriormente referidas, de uma forma sintética, e 

implementadas ao longo das oito sessões do projeto da Prática de Ensino Supervisionada no 1.º 

CEB, remetemos para este estudo a atividade relativa às entrevistas iniciais, concernentes à fase 

diagnóstica do projeto, seguidamente aduzimos uma atividade direcionada para a exploração de 

fontes visuais (exploração e construção de uma linha do tempo pessoal) e por termo, uma atividade 

relacionada com a exploração de fontes objetuais (construção de um museu em sala de aula – 

Museu do Brinquedo). 



RIBEH, v.01, n. 01, p. 126-153, Ago-Dez/2018. https://revistas.unila.edu.br/riaeh/index 

141 
 

 

 

 

4.1. Conceções prévias dos alunos do 1.º CEB acerca de mudança em História- entrevistas 

A primeira sessão de intervenção junto dos alunos resultou num conjunto de entrevistas 

cujo principal objetivo passou por verificar e explorar as ideias tácitas dos alunos sobre a mudança 

e o tempo histórico permitindo desta forma, recolher informações sobre as conceções dos alunos 

acerca do conceito de mudança em História e dar resposta à questão de investigação: “Que 

ideias/conceções expressam os alunos sobre mudança? ”. 

Assim, foram realizadas um conjunto de 11 entrevistas semiestruturadas, orientadas por 

um guião inspirado nos estudos de Barton (2001) e Solé (2009), no início da implementação do 

projeto, a 21 alunos do 1.º ano organizados em 10 pares de alunos sendo que uma das entrevistas 

foi individual. Pela análise inicial dos dados, foi percetível que nenhum dos pares de alunos 

conseguiu sequencializar corretamente as 6 imagens (figura 1 – Anexo 02 - e gráfico 1). No 

entanto, mais importante do que a sequencialiazação correta das imagens foram as razões 

apontadas pelos alunos, quando lhes foram pedidas justificações acerca da forma como ordenaram 

as imagens e sobre as mudanças percecionadas (Anexo 01). 

 
 

4.1.1. Colocação correta das imagens 

 

Ao analisarmos o gráfico 1 é de fácil constatação que tanto a primeira imagem como a última, 

Imagem A- Família da Pré-história e Imagem F- Família do século XXI, respetivamente, foram as 

que todos os alunos colocaram na ordem correta, não revelando grandes dificuldades e incertezas em 

colocá-las corretamente na sequência. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 - Colocação correta das imagens pelos alunos do 1.º ano (n.os absolutos) (fonte: 

elaboração própria) 

 

Verificamos que os entrevistados reconheceram facilmente a imagem A, a da Pré-

História, como sendo a mais antiga, justificando, porque nesta época não havia nem estradas nem 
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carros (A11) e a imagem F, da Família do século XXI, como a mais recente, afirmando, é novo, 

(A10) (…) é de agora (A 18 e A7). As maiores trocas de ordenação temporal sucederam-se em 

torno das imagens do meio da sequência B,C,D e E, como se pode verificar através da observação 

do gráfico 1, onde apenas dois pares de alunos colocaram a imagem B- Família Romana, na 2.ª 

posição da sequência. Quanto à imagem C – Família da Idade Média, só um par de alunos a 

colocou, corretamente, na 3.ª posição. Já nas imagens D e E, dois pares de alunos e o aluno 

entrevistado individualmente colocaram-nas corretamente na sequência, situando-as na 4.ª posição 

e 5.ª posição respetivamente. Com esta análise e tendo por base os dados do gráfico 1, é possível 

atestar que os alunos foram pouco assertivos na colocação das imagens centrais da sequência 

temporal, uma vez que mais de metade dos entrevistados revelaram dificuldades em colocá-las 

corretamente o que se evidenciou através dos argumentos utilizados aquando da entrevista, os 

quais permitiram aferir uma categoria para o tema de investigação: conceções de mudança como 

progresso linear, a qual entendemos como a mais adequada às ideias propostas pelos alunos. 

 

4.1.2.Mudança histórica como progresso linear 

 
Nesta categoria, foram consideradas as conceções expressas pelos alunos que entendem a 

ocorrência de mudança no decorrer dos tempos centrando os seus argumentos sobretudo numa 

tendência evolutiva e de melhoria contínua a nível do progresso tecnológico e material 

relacionando-o com sectores económicos e sociais. Para justificar esta conceção de mudança 

linear, os alunos apontam alguns marcadores a nível da cultura material como, a habitação, o 

vestuário e a tecnologia como fatores de ocorrência de mudança, para além destes marcadores, os 

alunos verbalizam expressões de progresso constante como por exemplo: “é mais nova”; “mais 

modernas”; “mais coisas e melhores”; “já têm”; “já há; “já começou a haver”; “mais novo”. Os 

alunos do 1.º ano são capazes de reconhecer diferenças entre o passado e o presente, contudo 

entendem a ocorrência de mudanças, simplesmente numa sequência progressiva ao longo do 

tempo. Deste modo, tendem a legitimar o passado como um tempo deficitário, justificando essa 

visão negativa a partir daquilo que, antigamente não existia comparativamente com o seu 

quotidiano, o que se refletiu nas expressões usadas, “não tinham (…) “não há (…)”; “não existiam 

(…)”; “não têm nada”; “não se tinham muitos (…)”,“não usavam (…)”. Estas conceções de 

mudança demonstram um pensamento positivo face à mudança histórica como avanço ao longo 

do tempo. Apurámos que os alunos que apresentam uma perspetiva de mudança como progresso 

linear, se espelhou na forma como distribuíram algumas imagens e  nas justificações que 

acompanharam os momentos de entrevista, apesar de nos seus discursos não verbalizarem 

intencionalmente a conceção de evolução, de uma forma indireta, isso refletiu- se, como por 

exemplo, quando justificam o posicionamento das imagens: porque têm estas 
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roupas assim velhas e não têm sapatos (A4 e A13) ; [p]orque nesta (imagem C) a casa está 

melhor pintada do que nesta (imagem E,A 10), nesta (Imagem C) eles já têm livros. E a roupa 

está melhor, do que naquela (imagem E,A3 e A7) 

Pretendemos ainda dar destaque às respostas dos alunos à questão “O que mudou entre 

umas e outras imagens?”, as respostas oferecidas focaram-se sobretudo na visão da mudança 

como algo evolutivo que trás melhorias. O par n.º 2 explica a mudança com base no vestuário: 

(…) mudam coisas, porque aqui não tinham roupa e aqui já tem, aqui já tem, aqui também ( …). 

O par n.º 4 frisa: Aqui vê-se o tempo a passar. As coisas mudaram. Ficou tudo diferente, as casas 

e a roupa das pessoas. Outros alunos criam a sua resposta em torno daquilo que começou a existir: 

começaram a existir as televisões, computadores, os telemóveis. Tudo ficou mais novo e existem 

mais coisas e melhores (Par n.º 10), e daquilo que deixou de existir: há coisas que já não existem, 

como os mamutes (Par n.º 8). Alguns dos pares de alunos limitam-se a dizer que tudo mudou e 

que as coisas ficaram diferentes e mais novas como é o caso do aluno entrevistado 

individualmente que afirma, as coisas ficaram assim…diferentes, o par n.º6 e n.º 9 comentam 

apenas mudou tudo, ficou tudo mais novo, e mais novo. 

A partir da análise minuciosa dos argumentos expostos pelo conjunto de alunos 

constatamos que as ideias de mudança, dos alunos em questão, são apresentadas 

predominantemente com base num progresso linear, uma vez que estes justificam o que mudou e 

a ordenação das imagens, evidenciando peculiarmente aquilo que não existia no passado, 

rotulando este como deficitário, associando sempre esta mudança a marcadores de cultura material 

(vestuário, habitação e progresso tecnológico) refletindo a mudança como evolutiva onde a 

quantidade e a qualidade dos bens materiais dita a sequencialidade e o tempo das coisas. A ideia 

de pobreza/riqueza pode influenciar também os argumentos apresentados pelos alunos, 

considerando, alguns alunos, as imagens que evidenciam menos bens materiais e mais pobres 

como mais antigas que imagens que representem grupos sociais de estatuto mais elevado e por 

isso mais ricos. O fator económico pode ser um indicador que condicione o posicionamento das 

imagens de alguns dos alunos, como o demonstram alguns dos argumentos invocados para 

ordenação das imagens. 

 

4.2. “As Mudanças ao longo da minha vida” – Exploração de linhas do tempo e construção 

de uma linha do tempo pessoal a partir de fontes visuais. 

 

A atividade teve início com a apresentação e exploração de duas linhas de tempo com 

fontes visuais: uma linha do tempo de uma criança com a mesma idade dos alunos, e outra da 
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professora investigadora. No que respeita à linha do tempo da criança dos 0 aos 7 anos (figura 2 

– Anexo 02), os alunos apontaram principalmente mudanças ao nível do crescimento: A menina 

foi um bebé e depois cresceu e cresceu (A10), assim como, identificaram alguns momentos 

significativos do passado pessoal fazendo inferências a partir daquilo que observam na fotografia: 

Ali foi no batizado, parece pela roupa dela (A19); Aquela é quando foi para a escola não é? 

(A17); Parece que já anda na escola (A12). 

Quando visualizaram a segunda linha do tempo (figura 3 – Anexo 02), alguns alunos 

identificaram logo que se tratava da linha do tempo da professora investigadora e começaram a 

fazer deduções: A3 : Aquela ali (aponta para a 1.ª fotografia) foi tirada quando ainda eras muito 

bebé; A8: Tu devias ter um ano. Outro aspeto interessante, foi o facto dos alunos reconhecerem 

diferentes idades representadas nas fotografias a partir da contagem dos intervalos de tempo na 

linha do tempo que se encontravam de um em um ano. Para finalizar a exploração da linha do 

tempo e ir mais ao encontro da temática sobre a “mudança”, lançaram-se mais umas questões: 

“As fotografias são todas iguais?” Existem diferenças? O que mudou?”, as respostas dos alunos 

às primeiras duas questões foram muito limitadas apenas responderam não e sim respetivamente, 

quanto à última questão centraram-se em assinalar mudanças a nível da fisionomia: A6:Na 

primeira ainda eras um bebé e depois cresceste; A:21: O teu cabelo cresceu; A:16: Ficaste um 

pouquinho maior. 

Em ambas as linhas do tempo, os alunos identificaram o contexto onde as fotografias foram 

tiradas, os momentos importantes da vida e do passado pessoal, também foram capazes de 

reconhecer as idades correspondentes às fotografias, através de contagem do tempo e 

identificaram algumas mudanças ocorridas a nível físico. 

Num segundo momento procedeu-se à construção da linha do tempo pessoal (figura 4 – 

Anexo 02), foi necessário pedir, previamente aos encarregados de educação, fotografias dos 

alunos (desde os 0/3 anos até aos 6/7 anos de idade) e que conversassem com os alunos um pouco 

sobre elas ou sobre momentos significativos da vida pessoal dos alunos. Deu-se início à atividade, 

distribuindo pelos alunos uma linha do tempo de cartolina, quadrados com as unidades de tempo 

em anos de 0 a 7 e fotocópias das fotografias pessoais. De seguida, foram incitados a ordenar as 

fotografias da mais antiga para a mais recente, à medida que iam fazendo a sucessão cronológica 

das fotos, foram percetíveis alguns comentários sobre elas e partilhas de ideias entre eles onde 

percecionam de uma forma indireta que existiram mudanças, como se pode apreciar a partir do 

diálogo que se segue: 
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A:11: Oh A13, já viste como o A8 ficou diferente nestas fotografias. A:10: O A8 era 

mesmo carequinha quando era bebé. A8:Agora já tenho muito cabelo. A13: Olha para 

estes dentinhos, eram mesmo pequeninos. A12: E já te caíram dois! (Nota de Campo 

(N.C), 19.01.2017) 

Nos quadrados que não tinham fotografia ou quem não tivesse fotografias para preencher 

todos os espaços, pediu-se para desenharem um momento especial que tivesse acontecido nesse 

momento das suas vidas ou um objeto/brinquedo significativo daquela fase das suas vidas. 

Após a conclusão das linhas do tempo, cada um dos alunos foi apresentar a sua história 

de vida à turma (figuras 5 e 6 – Anexo 02) focando essencialmente aquilo que se lembravam dos 

momentos representados nas fotografias e daquilo que desenharam nos espaços que não tinham 

fotografia. 

Este momento mostrou-se muito apreciado pelos alunos uma vez que estavam ansiosos 

por partilhar com os colegas as memórias e as histórias das suas vidas. A nível investigativo, a 

maior parte dos alunos demonstrou ter consciência do seu passado pessoal e ser capaz de associar 

cada intervalo às respetivas fotografias e falar sobre os momentos ilustrados, bem como associar 

ações a determinado período da sua vida, como podemos verificar a partir de um dos excertos 

transcritos do registo áudio: 

A8:Esta fotografia (1.ª) foi o meu pai que me tirou mesmo no dia em que eu nasci, era 

muito pequenino, aqui (3.ª) eu ainda não tinha dentes, e eu lembro-me desta (fotografia 

a andar de bicicleta) foi quando eu aprendi a andar de bicicleta na rodovia. Ah e já tinha 

os meus primeiros óculos. Depois nesta quando tinha 6 anos, foi na casa do meu avô e 

nos sete anos desenhei o meu pai a dar-me as chaves de casa, foi um dos meus presentes 

de aniversário. (Registo áudio, 19.01.2017) 

 
Quando finalizadas as apresentações, foi solicitado aos alunos a observação atenta da sua 

linha do tempo e questionamos: Que mudanças é que vocês conseguem identificar ao visualizar 

as fotografias ao longo da vossa linha do tempo?  

Tendo por base excertos transcritos dos registos áudio, podemos destacar alguns dados relativos 

às respostas evidenciadas pelos alunos à questão colocada: 

 

Mudanças identificadas 

 

Alguns exemplos de argumentos dos alunos (N.C.19.01.2017) 

 

Físicas/pessoais 
(crescimento/aspeto do cabelo, 
queda/crescimento de dentes, 

altura…) 

A12: (…) eu tinha caracóis e agora já tenho cabelo lisinho; 
A 19:Quando era bebé, não tinha dentinhos, depois cresceram e 

agora já estão a cair; A21: Eu usava chupeta e agora já não uso. 

A5: Nós aqui (aponta para a 1.ª fotografia) eramos todos 

pequeninos e baixos, e depois já começamos a aprender a falar e a 

andar e a correr. 

Familiares (mudança de casa, 

nascimento de um irmão…) 

A8: Eu ganhei mais um mano; A2: Aqui eu já vim para Braga. 

A6: Às vezes crescemos mais que os nossos pais, como o meu 
irmão ele cresceu muito(…) 
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Sociais (início de novas 

atividades, mudança de escola, 

novas aprendizagens…) 

A 13: Eu fui para a creche e depois fui para o jardim e agora já 

ando nesta escola. 

A19: (…) E depois quando cresci já fui para o Karaté. 

A8:Quando andava no Jardim de Infância só escrevia em 

maiúsculo e agora já escrevo em minúsculo. 

Tabela 1 – Mudanças identificadas pelos alunos e alguns exemplos argumentativos (fonte: 

elaboração própria) 

 

Importa ressaltar que os alunos, apesar de se encontrarem no inicio do 1.º ciclo, revelaram 

ter consciência do seu passado pessoal e acima de tudo manifestaram uma grande capacidade de 

identificarem e compreenderem um conjunto de mudanças ocorridas ao longo do tempo, tanto a 

nível pessoal como no grupo turma, sendo por si só, capazes de localizar na sua linha tempo, 

através de ilustrações, momentos e eventos significativos do seu passado pessoal assim como, 

partilhar com o grupo turma esses momentos verbalizando diferentes unidades de tempo e fazendo 

referências temporais e reconhecendo as principais mudanças ocorridas na sua vida. 

 

4.3. Construção de um museu em sala de aula – com brinquedos dos pais, dos avós e dos 

alunos. 

 
A construção do museu na sala de aula, constituiu uma atividade que se fundamentou em 

estudos e teorias acerca das potencialidades das fontes objetuais em sala de de modo a investigar 

os benefícios da construção de um museu em sala de aula para a compreensão/perceção da 

mudança partindo da exploração dos brinquedos usados pelos pais ou avós e os brinquedos que 

eles possuem atualmente. 

A edificação desta atividade teve início numa reunião com os encarregados de educação 

dos alunos antes do final do 1.º período na qual estes foram informados e entusiasmados a 

participar na edificação do museu da sala de aula. Para isso, foi-lhes pedido para durante as férias 

de natal irem pensando num brinquedo antigo que os alunos pudessem trazer para a escola e 

aqueles que não tivessem possibilidade de trazer um brinquedo antigo, solicitamos que 

trouxessem um brinquedo dos alunos. 

A construção do museu na sala de aula passou por várias fases estruturantes uma vez que, 

foram usados pequenos momentos de aulas para o edificar. 

Assim, num primeiro momento procuramos perceber que ideias é que os alunos 

assimilam sobre um museu/exposição, esta constatação ocorreu aquando da visita de estudo que 

concretizamos à Sala Museu do Agrupamento de Escolas Carlos Amarante. Nesta mesma sessão, 

desafiamos os alunos para a construção de um museu de brinquedos na sala de aula e passamos a 

discutir os objetivos da criação do museu na sala de aula, alguns alunos destacaram que esta era 

uma forma de mostrar e dar a conhecer à comunidade brinquedos antigos da sua família 
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reconhecendo assim a sua importância como reflexo do passado da família. De certa forma os 

alunos destacam a função do museu relacionando-a com a significância histórica quando 

reconhecem a sua importância e apercebem-se que é uma forma de aferirem mudanças entre os 

brinquedos do passado e do presente, sobressaindo a ideia de mudança com base no progresso e 

na evolução. 

Num segundo momento entregamos aos alunos um questionário para levarem para casa 

e juntamente com os pais responderem a algumas perguntas elucidativas acerca do brinquedo que 

iam trazer: “O que é o brinquedo ou nome? Quantos anos tem o brinquedo? De quem era? Que 

brincadeiras tinha com o brinquedo? Onde brincava com o brinquedo e com quem?”. Para além 

destas perguntas foi pedido aos familiares que falassem um pouco sobre o brinquedo aos alunos 

para que posteriormente partilhassem essas informações com a turma aquando da apresentação do 

objeto. Neste momento também foi discutido o local onde poderíamos construir o nosso museu, 

chegando ao consenso que o melhor local seria ao fundo da sala. 

Num terceiro momento, quando a maioria dos alunos já tinham trazido para a sala de 

aula os brinquedos e respetivos questionários preenchidos, discutimos em grande grupo o nome 

que poderíamos dar ao museu e após várias sugestões escolheram nomeá-lo: “O museu do 

brinquedo da turma 10 da Escola Básica de Gualtar”, ao mesmo tempo, pensou-se na melhor 

forma de organizar os brinquedos quando os expuséssemos. Este momento também foi marcado 

pela apresentação e preenchimento das fichas de caracterização dos objetos. Nesta ficha de 

caracterização (figuras 7, 8 e 9 – Anexo 02) os alunos indicaram: o nome do objeto, a idade do 

objeto, o proprietário e como é que o proprietário brincava ou brinca com ele no caso de 

brinquedos atuais dos alunos. 

a) a nível da aplicação de noções de tempo: A minha mãe disse que esta máquina já tem mais 

de 30 anos (A17); Isto (pião) tem mais de 50 anos (…) ( A12), (N.C.06.02.2017); Isto é um coche 

e eu recebi nos meus anos do ano passado (A21) (N.C.03.02.2017), Este boneco mickey é de 

quando eu era bebé (A1), Este brinquedo era do meu tio quando era bebé (…) é de muitos anos 

atrás (A10 ) (N.C.07.02.2017); 

b) a nível da autenticidade da fonte, quando dois dos alunos realçaram, embora indiretamente, 

que os objetos que trouxeram eram réplicas e tivemos de explicar este conceito: Esta boneca é 

parecida com uma que a minha mãe brincava, porque ela não sabia da outra.(A15) 

(N.C.06.02.2017); Este pião não é mesmo o que o meu avô brincava (…) (A11) (N.C.07.02 

.2017); 

c) a nível da conceção de mudanças, quando compararam os brinquedos dos pais e avós e os 

que os alunos trouxeram, assim como outros brinquedos com que estão habituados a brincar mas 

não estavam expostos: A boneca que era da minha mãe é diferente da que A7 trouxe (A3); Estas 
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bonecas de antigamente são de pano e agora são de plástico (A12), São diferentes. (A19). Eu 

tenho uma que fala mas não pude trazer (A16), Agora não brincamos com esses brinquedos, 

temos de ter cuidado (A11). Nós brincamos mais com o tablet (A20) 

(N.C.06.02.2017;07.02.2017). 

O quarto momento da construção do museu consistiu na distribuição dos papéis e funções 

dos alunos no museu. Assim, foi eleito um aluno para guia da visita, sendo dadas indicações sobre 

o que um guia deve fazer durante as visitas, e dois alunos para supervisionarem os brinquedos. 

Neste mesmo momento também foi elaborado um convite em forma de cartaz (figura 10 – Anexo 

02) a convidar toda a comunidade educativa para a inauguração do museu e realizaram também 

um placard decorativo com o nome do nosso museu (figura 11 – Anexo 02). 

O sexto momento consistiu na inauguração do museu (figuras 12, 13 e 14 – Anexo 02) o 

qual foi visitado por quase todas as turmas da escola, pelos professores e funcionários e por alguns 

encarregados de educação. Foi de notar principalmente a reação dos professores que se reviram 

nos seus momentos de infância ao observarem alguns dos brinquedos. 

Através desta atividade foi possível aos alunos desenvolverem competências de 

observação, de valorização das memórias do passado e principalmente aperceberem-se das 

mudanças que ocorreram no que diz respeito aos brinquedos usados pelos pais e avós e os 

brinquedos usuais no seu dia-a-dia. 

 

5. Conclusões 

 

Demarcando os resultados obtidos da análise das entrevistas e como já referenciamos 

anteriormente, constatamos que os alunos apesar de terem idades compreendidas entre os 6 e os 

7 anos de idade já reportam algumas ideias acerca da mudança quando falam sobre as imagens 

que ordenaram. A partir dos argumentos dos alunos para justificarem o posicionamento das 

imagens apercebemo-nos que estes tendem a pensar a mudança como evolutiva, inferindo-lhe 

linearidade ao longo dos tempos. Consentimos, portanto, que nestes primeiros anos, os alunos 

revelam ideias de mudança como progresso linear e quando justificam essa mudança tendem a 

usar frequentemente expressões que revelam ideias de melhoria e de progressão como, “é mais 

nova”; “mais modernas”; “mais coisas e melhores”; “já têm”; “já há; “já começou a haver”; “mais 

novo”, associadas a marcadores ao nível da cultura material, ou seja, a nível do vestuário, da 

habitação e do progresso tecnológico. Ao comparar o passado com o presente, associam o passado 

aquilo que é “velho” e a um tempo negativo e o presente àquilo que é “novo”, ao avanço 

tecnológico e a um tempo positivo. 

De um modo geral, estas conceções vêm corroborar o que já foi destrinçado noutras 

investigações (BARTON, 2001, SOLÉ, 2009), onde entrevistas com recurso à sequencialização 
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de imagens demonstraram que os alunos, dentro destas faixas etárias (6-7 anos), apontam para a 

mudança como uma melhoria num crescendo, ou seja, para a mudança como progresso, que as 

coisas do presente são melhores que as do passado (passado como deficitário), referenciando o 

melhoramento dos materiais, o aparecimento da tecnologia, mas simplesmente os alunos têm a 

ideia que as coisas mudam sequencialmente ao longo do tempo. 

A atividade relacionada com exploração de linhas do tempo e a construção da linha do 

tempo pessoal a partir da exploração de fotografias dos próprios alunos, funcionou como 

mediadora de uma aproximação do passado pessoal dos alunos, permitindo desenvolver o conceito 

de duração quando apontaram os intervalos de tempo entre as fotografias/acontecimentos, bem 

como, facultaram uma perceção direta das mudanças neles próprios. Esta ideia é partilhada por 

O’Hora e O’Hora (2004, in SOLÉ, 2009) e Carol Seefeldt (1993), que veem uma grande 

potencialidade para desenvolver a noção de mudança na exploração de fotografias do passado e 

do presente das próprias crianças, assim como na sequencialização de fotos por ordem cronológica 

e na construção de linhas de tempo demarcando momentos/acontecimentos importantes das suas 

vidas. 

Ressaltando a atividade relacionada com a construção do museu em sala de aula, mais uma 

vez, conseguimos que as crianças perspetivassem mudanças ao compararem de forma reflexiva e 

critica os brinquedos/jogos que usufruem hoje em dia com os brinquedos da infância dos seus 

familiares, concordando com Solé (2012,p.329), “[a] construção de museus na sala de aula 

constituem formas importantes de introduzir a História a crianças pequenas, possibilita-lhes 

descrever e contrastar a vida na atualidade e no passado, enumerar diversas características do 

passado e compreender as mudanças ao longo do tempo (…)”. Este tipo de atividade também 

promoveu o desenvolvimento de vocabulário relacionado, ainda que de forma indireta, com a 

conceção de tempo (antes, depois, de antigamente, de agora, de há muito tempo atrás…), bem 

como outras noções relacionadas com o tempo histórico, assim como criar o sentimento de 

conservação de identidade e preservação da memória familiar. 

De um modo geral e conforme algumas conclusões referidas no estudo de Solé (2009) 

verificamos que os alunos intervenientes mostraram ser capazes de sequencializar 

cronologicamente fotografias deles próprios, desenhar e falar acerca de 

momentos/acontecimentos importantes das suas vidas associados a uma idade específica 

recorrendo a recordações e a diálogos em família. As mudanças que os discentes identificaram 

dizem respeito a mudanças físicas a nível pessoal, mudanças a nível social e familiar, frisando: o 

crescimento e aspeto do cabelo; o crescimento físico (altura);o crescimento ou queda dos dentes; 

situações específicas como iniciar uma nova atividade (karaté, patinagem, escuteiros…) ou 

aprender algo novo (escrever, contar), a mudança de casa e de escolas, o nascimento de um irmão 
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ou familiar, o tipo de brincadeiras e gostos quando fizeram comparações entre idades. Outras 

mudanças patenteadas correspondem a situações da vida no passado comparativamente com a 

vida da atualidade, estes aspetos referem-se especialmente a mudanças ao nível das brincadeiras 

e jogos; mudanças ao nível dos materiais com que que os brinquedos eram e são confecionados; 

o aparecimento das novas tecnologias. Tal como refere Barton (2002, in SOLÉ, 2009) recorrendo 

ao próprio estudo e a estudos anteriores de Barton e Levstik (1996), certifica que a identificação 

das mudanças por parte de alunos destas faixas etárias normalmente se baseiam em detalhes da 

vida social e material. 
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ANEXO 01 – IMAGENS UTILIZADAS NAS ENTREVISTAS SEMIESTRUTURADAS 
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2 Imagem A- Familia da Pré-História, “Recreación de niños de Neandertal” Consultado em: http://www.abc.es/ciencia/20140410/abci-dura- 

infancia-ninos-neandertal-201404101000.html (06-11-2016) 
 

3 Imagem B- Familia Romana, Consultado em:http://www.pedagogia.com.br/historia/romano.php (20-11-2016) 

4 Imagem C - Família da Idade Média, “O pequeno jardim do paraíso”, Técnica mista sobre madeira, Upper Rhenish, 1410-1420;Consultado 
em: http://www2.uol.com.br/historiaviva/reportagens/dossie_mulheres_na_idade_media_resistencia_feminina.html (06-11-2016) 

 

5 Imagem D- Familia do século XVII, “Sir Thomas Lucy of Charlecote and Family, c. 1625”; Consultado em: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lucy_Family_c_1625.jpg (06-11-2016) 

 

6 Imagem E – Familia do século XIX, “Reunião de Família”; Óleo sobre Tela de Eugenio Zampighi; Consultado em: 

http://joserosarioart.blogspot.pt/2013/04/tres-italianos-do-ottocento.html (06-11-2016) 

7 Imagem F- Família do século XXI, Consultado em: http://jailyncapuno.0fees.net/?i=1 (06-11-2016) 
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Imagem E Imagem F 
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http://www2.uol.com.br/historiaviva/reportagens/dossie_mulheres_na_idade_media_resistencia_feminina.html
http://joserosarioart.blogspot.pt/2013/04/tres-italianos-do-ottocento.html
http://jailyncapuno.0fees.net/?i=1
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ANEXO 02 – FIGURAS 
 

 

 

Figura 2 – Linha do tempo de uma criança com a mesma idade dos alunos. (fonte: elaboração própria) 

 

 

Figura 3 – Linha do tempo da professora investigadora. (fonte: elaboração própria) 

 
 

 

Figura 4- Aluno a construir a linha do 

tempo pessoal (fonte: elaboração 

própria) 

Figura 5- Aluno a partilhar 

momentos da sua vida através da 

linha do tempo (fonte: elaboração 

própria) 

Figura 6- Aluno a contar a sua 

história à turma (fonte: 

elaboração própria) 
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ara 

Ao apresentar o objeto 

 

 

 

 

 

  
 

Figura 7– Aluno a preencher a ficha 

de caracterização. (fonte: elaboração 

própria) 

 

 

 

  

Figura 10 – Convite realizado pela turma p 

a inauguração do museu. (fonte: : elaboração 

própria) 

Figura 11 – Assinatura do mural do museu. (fonte: : elaboração 

própria) 

 

 

 

  

 
Figura 12 – Guia do museu a falar 

sobre a máquina de costura. (fonte: 

elaboração própria) 

 
Figura 13 – Visitantes do museu no 

dia da inauguração. (fonte: 

elaboração própria) 

Figura 14 – Visitantes do museu no dia 

da inauguração. (fonte: elaboração 

própria) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8 – Fisga e respetiva ficha de 

caracterização. (fonte: : elaboração 

própria) Figura 9 – Vários objetos e 

fichas de caracterização. 

(fonte: elaboração própria) 
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LA FUERZA DE LAS TRADICIONES Y EL IMPACTO DE LA 

INNOVACIÓN : Un estudio cualitativo sobre cambios y 

continuidades en la enseñanza de la Historia en escuelas de la 

Provincia de Buenos Aires (Argentina)  

 

 

Resumen: 

Este trabajo indaga sobre los resultados de las innovaciones  

introducidas en la enseñanza de la historia en la escuela secundaria 

argentina a través de narrativas de alumnos de 16-17 años que asisten 

a instituciones públicas y privadas de la ciudad de La Plata, capital de 

la Provincia de Buenos Aires.  Durante más de cien años la educación 

histórica estuvo centrada en la memorización de acontecimientos 

político-militares y en la imitación del ejemplo de los próceres 

fundadores de la Nación para promover valores patrióticos en los 

jóvenes. A partir de la reforma educativa de 1993 y la Ley de 

Educación Nacional de 2006, el énfasis se desplazó a promoción de 

una historia escolar más vinculada con la comprensión de procesos 

sociales y a  la formación de ciudadanos democráticos mediante el 

rechazo de la sangrienta experiencia de la última dictadura militar 

(1973-1986). Nuestro interés es determinar en qué medida esos nuevos 

contenidos reemplazaron a los tradicionales, de qué forma conviven 

unos con otros y qué causas explican y qué consecuencias producen 

esos hechos históricos en la conciencia histórica de los alumnos. 

 

 

Palabras clave: Formación ciudadana; Narrativas históricas; Escuela 

secundaria; Guerras de la Independencia; Dictadura militar. 
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THE STRENGTH OF TRADITIONS AND THE IMPACT OF INNOVATION 

A qualitative study on changes and continuities in the teaching of History in schools 

of the Province of Buenos Aires (Argentina) 

 

Abstract: This paper explores the results of the innovations introduced in the teaching of 

history in the Argentine secondary school through narratives of 16-17 year old students 

that attend public and private institutions of the city of La Plata, capital of the Province 

from Buenos Aires. For more than a hundred years, historical education focused on the 

memorization of political-military events and the imitation of the example of the founding 

fathers of the Nation to promote patriotic values in young people. Starting with the 

educational reform of 1993 and the National Education Law of 2006, the emphasis shifted 

to the promotion of a school history more linked to the understanding of social processes 

and the formation of democratic citizens through the rejection of the bloody experience of 

the last military dictatorship (1973-1986). Our interest is to determine to what extent these 

new contents replaced traditional ones, how they coexist with each other and what causes 

explain and what consequences these historical facts produce in the historical 

consciousness of the students. 

 

Keywords: Citizen education - historical narratives - secondary school - wars of 

independence - military dictatorship 

 

 

A FORÇA DAS TRADIÇÕES EO IMPACTO DA INOVAÇÃO 

Um estudo qualitativo sobre mudanças e continuidades no ensino de História nas 

escolas da Província de Buenos Aires (Argentina) 

 

Resumo: Este artigo explora os resultados das inovações introduzidas no ensino da 

história na escola secundária argentina através de narrativas de alunos de 16 a 17 anos que 

freqüentam instituições públicas e privadas da cidade de La Plata, capital da província. de 

Buenos Aires. Por mais de cem anos, a educação histórica concentrou-se na memorização 

de eventos político-militares e na imitação do exemplo dos pais fundadores da Nação para 

promover os valores patrióticos nos jovens. A partir da reforma educacional de 1993 e da 

Lei Nacional de Educação de 2006, a ênfase passou a ser a promoção de uma história 

escolar mais ligada à compreensão dos processos sociais e à formação de cidadãos 

democráticos por meio da rejeição da experiência sangrenta da sociedade. última ditadura 

militar (1973-1986). Nosso interesse é determinar em que medida esses novos conteúdos 

substituíram os tradicionais, como eles coexistem entre si e quais as causas que explicam e 

quais conseqüências esses fatos históricos produzem na consciência histórica dos 

estudantes. 

 

 

Palavras-chave: Formação do cidadão - narrativas históricas - escola secundária - guerras 

da independência - ditadura militar 
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1. Conciencia histórica, conciencia política y narrativas 

 

Este trabajo procura realizar un acercamiento al problema del impacto efectivo de las 

innovaciones  introducidas en los últimos años en la enseñanza de la historia en la escuela 

secundaria de Argentina. En este ámbito se han producido fuertes cambios desde la década de 

1990 en –siguiendo la clasificación de Raimundo Cuesta- la “historia reglamentada”, pero resta 

conocer cuál ha sido la verdadera incidencia de esas reformas en las aulas, o sea, en la “historia 

enseñada”.(Cuesta Fernández, 1998:167) La investigación que estamos desarrollando1 en este 

aspecto es de carácter cualitativo y se realiza mediante el análisis de narrativas producidas por 

alumnos que cursan 5º año (usualmente jóvenes de 16 a 17 años) que asisten a instituciones 

públicas y privadas de la ciudad de La Plata, capital de la Provincia de Buenos Aires. Con esta 

indagación intentamos profundizar los resultados de una anterior, de corte cuantitativo, en la que 

también participó el equipo del presente proyecto. Se trató de “Los Jóvenes y la Historia en el 

Mercosur” (desde ahora J&H) – que fue desarrollada por un conjunto de investigadores de 

distintas universidades de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay bajo la coordinación 

general del Prof. Luis Fernando Cerri (Universidade Estadual de Ponta Grossa)2. Junto con este 

proyecto comparativo, se desarrollaron dos subproyectos específicos, uno en  la Universidad 

Nacional de La Plata -“Enseñanza-aprendizaje de la historia, conciencia histórica y conciencia 

política en escuelas de la Provincia de Buenos Aires”- y otro en la Universidad Nacional de La 

Pampa  -“La enseñanza de la Historia, la conciencia política y la conciencia histórica en los 

jóvenes escolarizados en la Provincia de La Pampa, 2014 – 2015”3, ambos dirigidos por el autor 

de estas páginas, quien también coordinó el capítulo argentino de J&H. Estas experiencias 

estuvieron basadas en la adaptación al ámbito de nuestros países  de la encuesta del proyecto 

Youth and History,  realizado a partir de 1994, bajo la dirección de Magne Angvik y Bodo von 

Borries, en Europa,Israel y Palestina 

                                                      
1 Narrativas históricas y conciencia histórica en jóvenes de 5º año de escuelas secundarias de La Plata”. 
Programa de Incentivos  a la Investigación del Ministerio de Educación de la Nación/ Secretaría de 
Ciencia y Técnica de la UNLP. Código H 764. 
2 Para una reseña de las características de la investigación y de los resultados de “Los Jóvenes y la 
Historia en el Mercosur” puede consultarse  www.proyectozorzal.org/investigacion  
3 Para los resultados de estas investigaciones, cfr. : Amézola, G. de y Cerri, L. (2018). Los jóvenes frente a 
la Historia. Aprendizaje y enseñanza en escuelas secundarias. La Plata, Universidad Nacional de La Plata- 

http://www.proyectozorzal.org/investigacion
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En estos estudios los conceptos de conciencia histórica y conciencia política resultan 

centrales. En el primero de ellos nos guiamos por las definiciones de Jörn Rüsen, para quien  la 

conciencia histórica puede ser descripta como “la suma de las operaciones mentales con las 

cuales los hombres interpretan la experiencia de evolución temporal de su mundo y de sí 

mismos, de modo que puedan orientar, intencionalmente, su vida práctica en el tiempo.”  

(RÜSSEN, 2001: 57) En cuanto a la conciencia política, seguimos a José Álvaro Moisés, para 

quien existe un consenso en lo referido a ese concepto que implica “la generalización de un 

conjunto de valores, orientaciones y actitudes políticas entre los diferentes segmentos en los que 

se divide el mercado político y que resulta tanto de los procesos de socialización como de la 

experiencia política concreta de los miembros de la comunidad política.” (MOISÉS, 1992: 7) 

En la presente indagación se procura ahondar en algunas de las conclusiones obtenidas con el 

proyecto cuantitativo y para lograrlo nuestro propósito fue utilizar narrativas de los alumnos. En 

nuestro criterio es mediante la narrativa que se comunica la comprensión histórica y los sentidos 

que le son atribuidos. Es por eso, como dice Rüsen (2001), que la narrativa histórica se 

constituye en algo así como la cara material de la conciencia histórica, se trate ésta de un relato 

descriptivo-explicativo del pasado o sólo de narrativas abreviadas (como, por ejemplo, que “La 

Argentina está condenada al éxito”, tal como expresara en medio de la crisis 2001-2002 el ex 

presidente Eduardo Duhalde). En la narrativa es posible percibir cómo su autor concibe el pasado 

y establece –o niega- relaciones con el presente y con el futuro. Pero sobre todo, cuando la 

narrativa toma la estructura de un relato consistente, es posible detectar la selección y el uso de 

fuentes para comprender el pasado en sus variadas dimensiones, cuáles son los sentidos de 

cambio y de significado de las relaciones entre pasado, presente y futuro. En definitiva, cuáles 

son los mensajes nucleares que se encuentran plasmados en las narrativas de forma más o menos 

explícita.  

Para nuestra pesquisa se le propuso a los alumnos que escribieran un texto siguiendo esta 

consigna: “Imaginá que estás en una reunión de jóvenes de todo el mundo y sos el único 

representante de Argentina. Todos los demás participantes de la reunión son chicos  de tu edad 

de otros países que no conocen nada del  tuyo y te piden que les cuentes brevemente qué pasó en 

la Argentina en los últimos doscientos años. ¿Cómo le explicarías a ese auditorio la historia de tu 

                                                                                                                                                                           
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación . Disponible en: 
https://www.libros.fahce.unlp.edu.ar/index.php/libros/catalog/book/106 
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país? Te pedimos que en no más de sesenta minutos escribas un texto narrando nuestro pasado 

para que todos esos jóvenes extranjeros comprendan qué pasó en nuestra patria.”4 

Los resultados se recogieron en escuelas de la ciudad de La Plata, capital de la Provincia de 

Buenos Aires, entre septiembre y noviembre de 2016. Así se reunieron en total ochenta y siete 

textos. 

En todos los casos respondieron la totalidad de los alumnos presentes ese día de un curso 

de 5º año, que es cuando en esta Provincia concluye el estudio escolar de la historia (sólo las 

especialidades de Ciencias Sociales y Arte tienen un curso más en 6º año) y, por lo tanto, todos 

esos jóvenes deberían de haber alcanzado un conocimiento y una comprensión global del pasado 

de su nación. Las respuestas consideradas en este trabajo corresponden a cuatro escuelas 

seleccionadas por particularidades que permiten presumir una cierta heterogeneidad social en los 

estudiantes. En términos generales, se consignan esas características y la cantidad de textos 

obtenidos en cada una de ellas: 

-Escuela 1. Una escuela pública considerada de excelencia, mantenida por una universidad 

pública. Esa excelencia no está medida oficialmente en un ranking público como el existente en 

Brasil -una información cuya difusión explícitamente no está permitida en Argentina-, sino que 

se trata de un prestigio consagrado por la tradición y la opinión pública del lugar que  valora a 

ciertos establecimientos como de gran calidad educativa. Desde el restablecimiento de la 

democracia a fines de 1983, las instituciones secundarias dependientes de esa universidad han 

intentado atenuar su tradicional carácter elitista eliminando el examen de admisión y 

estableciendo en su reemplazo un sistema de sorteos para evitar que fuera el nivel sociocultural 

de los padres de los aspirantes el que explicara principalmente el ingreso de los alumnos. A pesar 

de la mayor heterogeneidad social que estas políticas produjeron, estos colegios continúan 

conteniendo una gran mayoría de jóvenes de clase media. (19 textos) 

-Escuela 2. Una escuela pública central. Con un criterio exclusivamente geográfico se eligió 

una institución pública común ubicada en el centro de la ciudad, independientemente de las 

características sociales predominantes en la mayoría del alumnado. Si bien tradicionalmente los 

establecimientos públicos céntricos concentraban en La Plata un alumnado de clase media, esa 

característica se ha modificado en los últimos veinte años, lapso en el que parte de ese público se 

                                                      
4 Para definir esta pregunta se tomaron como referencia las investigaciones de Isabel Barca y María 
Auxiliadora Schmidt, reseñadas en un texto de la primera autora - Barca, I, “Narrativas históricas de 
alunos em espaços luçofonos”, (Barca, 2011)-  y otro con la autoría de ambas (Barca-Schmidt, 2013). 
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desplazó a la educación privada y pasaron a predominar en estos colegios jóvenes provenientes 

de sectores populares. (20 textos) 

-Escuela 3. Una escuela privada laica, caracterizada por ser mantenida por una institución con 

fines de lucro a la que los alumnos pagan por el servicio que reciben. Dado el costo de la 

matrícula de la institución donde se realizó la encuesta puede suponerse que el alumnado 

proviene mayoritariamente de sectores medios altos de la ciudad. (37 textos) 

-Escuela 4. Una escuela privada religiosa. Se relevó una institución católica dependiente de 

una parroquia en la periferia de La Plata. En estos colegios es bastante probable que los padres 

de los alumnos profesen la misma religión que la iglesia que mantiene a la escuela y, en el caso 

de este establecimiento, los costos de la matrícula y su ubicación geográfica permiten arriesgar 

que a ella concurren jóvenes de sectores medios bajos de la sociedad platense.(11 textos). 

En las páginas siguientes el trabajo no buscará llegar a respuestas definitivas sino que se limitará 

a buscar indicios acerca de cómo han llegado efectivamente a las aulas los cambios impulsados 

por las reformas educativas que se han sucedido en forma ininterrumpida en la Argentina desde  

los años 90 del pasado siglo, sus resultados en la formación  ciudadana y en las significaciones 

en las conciencias  histórica y política de los jóvenes. 

 

2.- La reforma que no cesa 

 

La enseñanza de la historia en las escuelas secundarias argentinas se mantuvo sin 

cambios significativos por más de un siglo. Los programas de estudios que se establecieron en 

1884 incorporaron al currículum el pasado nacional y, en historia universal, la época 

contemporánea a partir de la Revolución Francesa. Desde entonces la historia escolar estuvo 

centrada en reseñar los hechos políticos del pasado mundial -especialmente hasta el siglo XIX- y 

los de la historia argentina, especialmente en los acontecimientos  sucedidos durante la primera 

mitad de esa centuria. En este último caso se privilegiaba el tratamiento del período de las 

Guerras de la Independencia porque se procuraba que el principal valor educativo de la Historia 

consistiera en ejercer una poderosa influencia en la formación del espíritu patriótico de niños y 

jóvenes, para lo cual el ejemplo de los próceres que habían construido la nación se consideraba 

insuperable.  Esta obsesión por crear lazos de unión mediante la construcción de 

representaciones de una Argentina mítica tuvo su justificación en principio en la búsqueda de un 

cemento ideológico que consolidara una conciencia de pertenencia en los integrantes de una 

sociedad que se había convertido en muy compleja como resultado de la gran inmigración que se 
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volcó sobre el Río de la Plata a fines del siglo XIX y principios del XX. Sin embargo, cuando 

este proceso llegó a su fin y la heterogeneidad de la población dejó de ser un problema político 

urgente para los gobernantes, esta épica continuó ocupando el centro de las clases. Tampoco 

cambió el método de enseñanza de corte expositivo que, desde el punto de vista de la formación 

intelectual, se ocupaba casi exclusivamente  por entrenar la memoria. En este marco, el pasado 

de América Latina recibía una atención sólo ocasional y los temas nacionales eran tratados, en 

consecuencia, como absolutamente originales al no considerarse la conexión que podían 

mantener con otros sucesos producidos en la región. 

 Por otra parte, el siglo XX –confinado a las últimas unidades de los planes de estudios- estaba 

en los hechos casi ausente de las clases y en las décadas  de 1960 y 1970 se hizo común la 

afirmación de que legiones de estudiantes secundarios se habían graduado sin sospechar –al 

menos por lo aprendido en la escuela- que alguna vez  había existido una Segunda Guerra 

Mundial.  

Por supuesto que a lo largo de esos más de cien años, el sentido de la educación patriótica 

sufrió algunos cambios de matiz, sobre todo a partir de 1930. Desde ese año los militares 

tomaron reiteradamente el poder por asalto en Argentina y, como consecuencia, el nacionalismo 

fue acentuando a lo largo del período sus aristas autoritarias y xenófobas. Paralelamente, la 

relación entre las preocupaciones de los historiadores y lo que se enseñaba en la escuela -que en 

un principio era cercana- se fue distanciando hasta que ambas historias se independizaron 

totalmente una de la otra porque mientras los conocimientos académicos se complejizaban y 

especializaban, los que circulaban en las aulas se mantenían básicamente fieles a la historia épica 

inicial.  

Hacia fines del siglo XX, desde el restablecimiento de la democracia, sectores influyentes 

de la opinión pública consideraron que toda la educación era obsoleta y que resultaba necesario 

modernizarla. Dentro de ese cuadro, se juzgaba a la historia como una de las asignaturas más 

atrasadas, ya que sus contenidos habían perdido relación con las preocupaciones de los 

investigadores y con las cuestiones de la actualidad que debían enfrentar los estudiantes.5   

Esta situación se intentó remediar en la década de 1990 con una reforma que se propuso 

cambiar de raíz a la educación y, entre otras cosas, acercarla a los problemas de la ciencia en 

todas las asignaturas escolares. La “transformación educativa” –término con el que el gobierno 

de entonces quería subrayar que los cambios que buscaba introducir eran mucho más que una 

                                                      
5 Ver, por ejemplo, Finocchio, Silvia  (1989) “Programas y textos en la historia de cuatro asignaturas de la 
escuela media: Historia, Lengua y Literatura, Educación Cívica y Física”, en Propuesta Educativa Nº1. 
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simple reforma- comenzó con la aprobación en 1993 de la Ley Federal de Educación que amplió 

el trayecto educativo obligatorio de siete a diez años con un nuevo ciclo que se creaba: la 

Escuela General Básica (EGB). A su vez, el nivel medio sería optativo, se reducía a tres años y 

se pretendía que tuviera salida laboral. Para  reformular los saberes en la totalidad de las 

asignaturas, en el Ministerio de Educación de la Nación se definieron nuevos Contenidos 

Básicos Comunes (CBC) que deberían incluirse en los nuevos diseños curriculares que cada una 

de las jurisdicciones educativas debía realizar para aplicar en su ámbito.6 

En Historia uno de los resultados de estos cambios fue que la época contemporánea y aún 

la historia reciente ocuparon el centro del currículo desplazando de ese lugar a las Guerras de la 

Independencia y el ejemplo de los próceres. El motivo invocado por los reformadores para 

justificar esta preferencia era que ocuparse en las aulas de una etapa del pasado más cercana al 

presente aportaría a los jóvenes mayores elementos para comprender el difícil tiempo que les 

había tocado vivir. Pero tampoco era ajena a esta renovación la convicción de que los militares –

especialmente en la dictadura de 1976 a 1983- habían hecho uso y abuso del patriotismo para 

promover una mentalidad autoritaria. El panteón de los héroes nacionales estaba, por otra parte, 

superpoblado de hombres de armas y los nuevos tiempos requerían de otros modelos de 

comportamiento para formar a los niños y a los jóvenes. Con el tiempo se fue afianzando 

también – primero de a poco  y luego con una fuerza irresistible- la idea de que el pasado 

reciente y especialmente las luchas por la memoria colectiva sobre el período del último 

gobierno militar serían especialmente adecuados para la educación en valores y que su estudio 

seria inmejorable para formar un espíritu democrático y respetuoso de los derechos humanos. En 

consecuencia, si durante los cien años anteriores se había buscado una educación cívica basada 

en la emulación del ejemplo de las acciones gloriosas que habían realizado los prohombres en un 

pasado heroico que debía continuarse en el presente, lo que se proponía ahora era formar 

ciudadanos democráticos a partir de la comprensión del miserable y cruel proceder de los 

dictadores, en un pasado  vergonzoso que no debía repetirse. Una brusca inversión de propósitos 

que modificó radicalmente la educación ciudadana promovida en las clases de historia. 

Otra novedad que promovieron las reformas fue otorgarle un mayor espacio al pasado 

latinoamericano. Con el restablecimiento de la democracia en 1983, el clima se volvió favorable 

a las ideas de “liberación nacional” y “unidad latinoamericana” presentes en las ciencias sociales 

                                                      
6 En 1992, previamente a la reforma, todas las escuelas secundarias nacionales fueron transferidas al 
ámbito de las provincias donde estaban ubicadas y cada una de estas jurisdicciones debió encargarse de 
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en los años 60 y 70 y aunque ese espíritu de época se modificó con el neoliberalismo de los 90, 

el ensayo de una unión económica con el MERCOSUR mantuvo la necesidad de plantear una 

visión regional más integrada también sobre el pasado.  

A pesar de las buenas intenciones proclamadas por la “transformación educativa”, con el 

transcurso del tiempo se extendió en la opinión pública la sensación de que la educación en vez 

de mejorar se deterioraba y algunos sectores le adjudicaron a la reforma toda la responsabilidad 

de ese daño. 

Esta percepción del problema favoreció la sanción de una nueva norma que pretendió 

subsanar los defectos de la anterior. La Ley de Educación  Nacional aprobada a fines de 2006 

dirigió el conjunto de sus disposiciones a eliminar gran parte de las innovaciones introducidas 

por la Ley Federal de 1993. Como consecuencia de la nueva normativa se eliminaron la EGB y 

la Polimodal para volver a niveles que recuperaban su extensión previa al 93 y se denominaron 

otra vez primario y  secundario, ampliándose nuevamente el trayecto educativo al disponerse que 

ambos ciclos fueran desde entonces obligatorios. El propósito central de  los cambios 

introducidos en 2006 era borrar la impronta neoliberal que se le adjudicaba a la “transformación 

educativa”, doctrina que se consideraba como la razón de todos los males de la sociedad. La 

nueva ley no se preocupó demasiado por renovar aspectos pedagógico-didácticos sino, sobre 

todo, por reorientar ideológicamente a la educación. Pero a pesar de los inconvenientes que había 

evidenciado la “federalización” educativa de los 90, la elaboración de los diseños curriculares 

continuó bajo la responsabilidad de las distintas provincias.7 El nuevo clima de época aparecía en 

una serie de temas que un artículo de la nueva ley disponía debían ser enseñados 

obligatoriamente en todo el país. Todos esos contenidos, de una manera u otra,  se reflejarían 

necesariamente en las clases de Historia y reforzarían la perspectiva de los 90 en la formación de 

ciudadanos: el fortalecimiento de la perspectiva latinoamericana, especialmente de la región del 

MERCOSUR ; la reivindicación de los derechos alegados por Argentina sobre Malvinas y otras 

islas del Atlántico Sur  y “el ejercicio y la construcción de la memoria colectiva”  sobre los 

gobiernos militares que atropellaron el orden constitucional y los derechos humanos . Asimismo  

                                                                                                                                                                           
la educación en todos los aspectos que correspondían a ese nivel, incluidos los diseños curriculares para 
cada uno de esos distritos.  
7  Para atenuar la diversidad de lo enseñado en las distintas provincias, el Ministerio de Educación 
de la Nación escogió un número limitado de temas de los CBC de los 90  que debían tratarse 
obligatoriamente en cada nivel y cada año, a los que denominó Núcleo de Aprendizajes Prioritarios 
(NAP), pero no se redactaron nuevos contenidos mínimos. 
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se indicaba como necesario tratar los derechos de los pueblos originarios, los de niños y 

adolescentes y la igualdad de las mujeres. 8  

Una característica más que se mantuvo y, aún, se fortaleció fue el énfasis en la época 

contemporánea. A grandes rasgos, los contenidos que establecen los diseños curriculares 

vigentes en la provincia de Buenos Aires lo confirman al dedicar primer año –el único donde el 

pasado se incluye en un área de ciencias sociales- a la aparición del hombre, la Edad Antigua y la 

Medieval; segundo año a la Edad Moderna hasta la Revolución industrial y la Revolución 

Francesa; el tercero al siglo XIX; el cuarto a la primera mitad del siglo XX y el quinto a su 

segunda mitad llegando hasta el presente. En todos los casos se incluyen temas de historia 

argentina, latinoamericana y universal. Para dos especialidades – Artes y Ciencias Sociales- hay 

un año más de historia, dedicado a una iniciación de los alumnos en la investigación del pasado 

argentino reciente (las décadas del 70, 80 y 90 del siglo pasado) en el curso final de la escuela 

secundaria.9 

Frente al inmovilismo de los cien años anteriores, desde 1993 se abrió en la educación argentina 

una búsqueda incesante de modernización. A lo largo de esas dos décadas y media podemos 

afirmar que lo único que puede considerarse permanente en el período fue la persistencia en la 

voluntad de cambio de un estado de cosas que la percepción social no consideró que mejorara 

con las sucesivas innovaciones. En períodos cortos los docentes tuvieron que afrontar nuevas 

leyes educativas, nuevos diseños curriculares, nuevos objetivos para su materia, nuevas 

modalidades de enseñanza… Innovaciones siempre decretadas sin que los profesores tuvieran 

participación significativa en las decisiones y sin que se les brindara una adecuada actualización 

previa a su implementación. Debe decirse también que ninguna de las reformas fue precedida de 

diagnósticos precisos de la situación ni acompañada por un seguimiento de esos cambios en lo 

que se refiere a la asignatura Historia.  

 

3.- Lo que saben los alumnos y cómo lo expresan  

 

Para analizar los textos de los jóvenes resulta necesario tener en cuenta su estructura 

narrativa, en términos de calidad y validez histórica de la trama. Para ello nos basaremos en la 

                                                      
8  Ley de Educación Nacional, art. 92. Cfr. http://www.me.gov.ar/doc_pdf/ley_de_educ_nac.pdf. 
Art. 92 
9  Cfr. 
http://servicios.abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/consejogeneral/disenioscurriculares/default.cfm 

http://www.me.gov.ar/doc_pdf/ley_de_educ_nac.pdf
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clasificación realizada por Isabel Barca (Barca, 2011:12), quien sostiene en sus investigaciones 

que resulta razonable prever en las respuestas tres tipos de textos: 

a) Simples comentarios atemporales; 

b) Listados de acontecimientos con una secuencia cronológica globalmente válida o que 

resulta incompleta. 

c) Narrativas con una trama estructurada, que puede ser a su vez emergente (cuando narra 

parte de las secuencias temporales)  o completa (cuando relata el conjunto del proceso.  

 

Según esta clasificación, nuestros textos podrían agruparse de la siguiente forma: 

Cuadro 1 

Narrativas Esc.1 Esc.2 Esc.3 Esc.4 Total 

 Trama estructurada emergente 4 5 15 2 26 

 Trama estructurada completa 4 4 12 6 26 

Totales de Narrativas de trama estructurada     52 

 Listado incompleto  4 1 3 2 10 

 Listado estructurado 2 - 5 - 7 

Totales de Listados de acontecimientos     17 

Simples comentarios atemporales 5 10 2 1 18 

Total de encuestas por escuela y general 19 20 37 11 87 

 

Por supuesto, como ocurre en todo agrupamiento de este tipo, los límites para incluir un 

trabajo en uno u otro rubro suelen ser porosos. Por ejemplo, las narrativas de trama estructurada 

completa no se diferencian en muchos casos de las de listados de acontecimientos estructurados 

más que en privilegiar estos últimos el criterio cronológico para el ordenamiento pero, a pesar de 

ello, la sucesión de hechos va acompañada casi siempre de comentarios que tienen un nivel 

explicativo similar a los de la otra categoría.  Si tomáramos estos textos como de una calidad 

análoga y les adjudicáramos a ellos ser los únicos válidos para una comprensión global de la 

historia argentina, de las 87 narraciones sólo 33 (las 26 narrativas de trama estructurada completa 

y las 7 ubicadas en listados de acontecimientos de secuencia cronológica estructurada y 

completa)  denotarían que los alumnos han logrado al fin de su estudio escolar de la asignatura 

una visión integral del pasado de su país. Volviendo al conjunto de los textos, tendríamos que 

ocuparnos, entonces, de cómo los alumnos comprenden ese pasado. 
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Una de las diferencias entre nuestro proyecto cuantitativo y  el que desarrollamos ahora 

es que mientras en J&H los estudiantes debían elegir en casi todos los ítem entre un repertorio de 

propuestas que se brindaban en el mismo cuestionario, en la presente indagación los alumnos 

redactaron libremente sus textos, por lo cual es importante tanto lo que se dice y cómo se lo 

expresa como también aquello que se omite. 

Cuadro 2.- Guerras civiles y última dictadura militar en las narrativas 

Guerras civiles (Siglo XIX) Escuela 1 Escuela 2 Escuela 3 Escuela 4 TOTAL 

Sólo mención  14 5 12 1 32 

Desarrollo del tema 0 5 18 9 32 

Total por escuela 14 10 30 10 64 

Última dictadura (Siglo XX) Escuela 1 Escuela 2 Escuela 3 Escuela 4 TOTAL 

Sólo mención 10 9 13 6 38 

Desarrollo del tema 6 1 14 1 22 

Total por escuela 16 10 27 7 60 

 

 Como expresamos más arriba, uno de los propósitos del proceso de cambio  curricular en 

nuestra asignatura fue el intento de desplazar del centro de interés a la historia heroica 

fuertemente instalada en el “código disciplinar”.10 Las innovaciones procuraron desplazar este 

enfoque tradicional incorporando a la escuela nuevas perspectivas, nuevos sujetos históricos y 

que la asignatura se centrara en un pasado más cercano. De las narrativas obtenidas, podríamos 

decir que las tradiciones y los cambios coexisten: las dos cuestiones que aparecen como el nudo 

de los relatos de los jóvenes son el proceso que se abre con la Revolución de Mayo de 1810 y el 

período que se inicia con el golpe de Estado de 1976. Tanto la Independencia como la Dictadura 

toman el carácter de “marcadores históricos” en el sentido que otorga a este concepto Isabel 

Barca, que es el de constituir los ángulos privilegiados del conjunto de todas las narraciones 

(Barca, 2011:14), aunque cada uno de estos dos temas suele presentar una mayor o menor 

importancia relativa, según los casos, en la lógica de los relatos analizados. 

Si miramos más detenidamente esos textos podemos encontrarnos con diferencias en los 

casos de las distintas escuelas. En la privada laica el conocimiento del siglo XIX en buena parte 

de los alumnos es muy pormenorizado, también lo es el del siglo XX pero  aunque en una 

                                                      
10   Raimundo Cuesta define al “código disciplinar” como “el conjunto de ideas, valores, 
suposiciones, reglamentaciones y rutinas prácticas (de carácter expreso y tácito) que a menudo se 
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significativa cantidad de las redacciones la última dictadura es caracterizada en forma detallada, 

en algunas no es mencionada  y en otras las referencias se limitan a considerarla como un golpe 

de Estado más, no diferenciable de los que se sucedieron desde 1930 sin mencionar las crueles 

características que distinguen a esta última dictadura de las anteriores.  

“Argentina sufrió 5 golpes de Estado: Estos fueron en 1930, 1943, 1955, 1966 1976. 

Luego en la década del 90…” (Escuela 3, alumno 36)  

En la escuela privada religiosa se encuentran en general respuestas en las que se percibe 

una preocupación por desarrollar el período de la primera mitad del siglo XIX, aunque con 

conocimientos limitados:  

“Hace más de 200 años éramos una colonia más de España, junto con otros países que 

formaban el Virreinato del Río de La Plata. Después de tanto tiempo de luchas logramos 

conseguir nuestra querida Independencia el 9 de julio de 1816, gracias a nuestro libertador y el 

gran libertador de América José de San Martín” (Escuela 4, alumno 7). 

 Pero  a partir de las guerras civiles el relato se debilita paulatinamente; haciéndose más 

superficial al abordar el siglo XX y, en especial, cuando se ocupa de la dictadura 1976-1983, con 

omisiones más numerosas que en el caso anterior. Por ejemplo, en la narración citada más arriba 

referida a la Independencia, cuando relata el final de la pasada centuria  se hace referencia a  la 

guerra de Malvinas pero no al régimen militar que la provocó.  

En el caso de las escuelas públicas, las respuestas son  en todos los casos menos extensas 

y en la mayoría más superficiales y esquemáticas. En la escuela pública central encontramos 

narraciones breves y  equilibradas en el espacio que se dedica a las dos cuestiones. Estos relatos 

muestran con frecuencia un posicionamiento frente a los acontecimientos narrados que 

podríamos llamar emocional pero los saberes que se despliegan son frecuentemente módicos. En 

algunos casos esos conocimientos son tan elementales que sólo brindan un panorama 

extremadamente reducido del pasado:  

 “[Argentina] fue un país colonizado por españoles. Antes y después de independizarse 

vinieron muchos ciudadanos de países distintos a Argentina. Su principal economía se basa en 

la agricultura y la ganadería. Dentro del gobierno hubieron varios golpes de Estado y 

actualmente vivimos en democracia” (Escuela 2, alumno 14) Este es el texto completo. 

 En la escuela pública considerada de excelencia los relatos presentan características 

diferentes. Allí, las menciones referidas a la etapa de la Independencia, cuando existen, son muy 

                                                                                                                                                                           
traducen en discursos legitimadores y lenguajes públicos sobre el valor educativo de la Historia, y que 
orientan la práctica profesional de los docentes.” (Cuesta, 1997: 19). 
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escasas y mayoritariamente superficiales centrando el casi siempre breve relato en el período de 

1976 a 1983, que aparece con los tintes más obscuros aunque sin mayores datos que den 

fundamento a las valoraciones:  

“En 1976, en Argentina, ocurrió la dictadura. En nuestro país, los militares tomaron 

todo el poder, fue una época muy triste en la que hubo muchos desaparecidos y muchísimas 

muertes.”  (Escuela 1, alumno 1) 

Algo es similar en las narraciones de las cuatro escuelas: los hechos históricos no son 

relacionados con mayores causas que los expliquen. Si el caso de la Independencia se suele 

vincular con una explotación (mencionada en abstracto y nunca conceptualizada) de los 

territorios coloniales por la corona española, en el caso de la dictadura ésta  parece haber sido 

sólo resultado de una  maldad implícita que corrompía el espíritu de los militares. En otras 

palabras, en el conjunto de las narraciones predomina un enfoque vinculado sobre todo a los 

acontecimientos políticos y éstos se exponen sin relacionarlos con causas estructurales. 

Predomina un relato explicativo justificado  por una confrontación entre buenos y malos que 

responde básicamente a la calidad humana de los protagonistas y a sus acciones deliberadas.   

Otra afirmación que puede realizarse es que el objetivo de promover una perspectiva 

latinoamericana de los problemas históricos no se expresa en estas narrativas al hablar de la 

Independencia, a pesar de tratarse de un proceso que abarcaba a toda la América española y de 

los esfuerzos oficiales -especialmente insistentes desde 2009, el año anterior a la conmemoración 

de Bicentenario de la Revolución de 1810- para que esa visión se privilegiara en las aulas. 

Tampoco se verifica ninguna referencia a las otras dictaduras que en la misma época se 

produjeron en la mayoría de los países latinoamericanos simultáneamente con la argentina. Este 

desinterés por una visión regional coincide con la indiferencia por el pasado de aquellos países 

de América Latina  que no fueran el propio según manifestaban los alumnos que respondieron a 

la encuesta de J&H.  

Gráfico 1 

¿Te interesa la historia de otros países latinoamericanos? 

 

Fuente “Los Jóvenes y la Historia en el MERCOSUR” 
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Un caso interesante es el tratamiento que le dan los estudiantes a la guerra de Malvinas. 

Este tema adquirió un carácter ambiguo desde el fin de esa conflagración. Por un lado, el 

discurso escolar tradicional condenaba la ocupación por la fuerza de las Islas por parte de los 

británicos en 1833 y este fue un tópico de la historia heroica  instalado en la escuela con gran 

énfasis por lo menos desde la década de 1940. Algunos autores afirman que este fenómeno 

escolar fue el motivo del nacionalismo irreflexivo que sirvió de apoyo popular al gobierno 

militar cuando se produjo el conflicto armado en 1982.11  Después de la derrota, la guerra se 

transformó para la mayoría de la opinión pública de la época en un episodio más del 

antagonismo entre civiles y militares (los oficiales de carrera versus los jóvenes soldados 

conscriptos, que resultaron sobre todo víctimas de su despotismo y no del fuego británico).12  

Este fue un argumento concluyente para el desprestigio de los dictadores y a partir de 

entonces la memoria de la guerra de Malvinas estuvo en disputa y su tratamiento resultó, para 

unos, una causa nacional que estaba por encima del autoritarismo de los militares y, para otros, 

una aventura alocada con la que la dictadura pretendió fortalecerse internamente aún al costo de 

sacrificar irresponsablemente las vidas de los soldados adolescentes. Esta segunda interpretación 

no aflora en ninguno de los escritos de los alumnos a pesar de ser una perspectiva por muchos 

años predominante. Malvinas aparece en casi todos los textos analizados pero en ninguno de 

ellos se trata a este conflicto como relacionado con las maniobras políticas del gobierno militar 

sino como una justa reivindicación de la soberanía. 

“En 1982, el 2 de abril, se inicia la guerra por las Malvinas. Los ingleses vinieron a 

invadirlas, ellos decían que eran de ellos ya que las islas tenían petróleo y habían sido 

descubiertas por ellos, pero nosotros sabemos que las Malvinas pertenecen a la Argentina 

porque están dentro de nuestro mar, entonces Argentina luchó por esas tierras pero las perdió.” 

(Escuela 2, alumno 4) 

Sólo excepcionalmente un alumno establece alguna relación entre este conflicto y la 

dictadura: “[Se suceden] golpes militares, hasta el último y más sangriento que comienza en 

1976  y culmina en 1983, abarcando los años más sangrientos de nuestra historia que incluyen 

la lamentable guerra de Malvinas.” (Escuela 3, alumno 8) 

                                                      
11Cfr. Escudé, Carlos. (1990)El fracaso del proyecto argentino. Educación e ideología. Buenos Aires, 
Instituto Torcuato Di Tella / Editorial Tesis y (1987) Patología del nacionalismo. El caso argentino. 
Buenos Aires, Instituto Torcuato Di Tella / Editorial Tesis. También Romero, Luis Alberto. (coord.) (2004) 
La Argentina en la escuela. La idea de nación en los textos escolares. Bs. As., Siglo XXI. 
12 Cfr. Kon, Daniel.(1982)  Los chicos de la guerra. Hablan los soldados que estuvieron en Malvinas. Bs. 
As., Galerna, Basado en este libro se filmó un largometraje estrenado con gran éxito en 1984.  
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En J&H, una de las preguntas propias que incorporamos al cuestionario europeo estuvo referida 

a la valoración que los estudiantes hacían de las dictaduras, que habían resultado simultáneas en 

todos los países donde se realizó la encuesta. Una de las conclusiones más interesantes de esta 

pregunta es que, a diferencia de lo que ocurrió en todas las demás donde las diferencias en las 

respuestas eran de grado pero manteniendo en general la misma tendencia, en este caso los 

resultados eran más diversos y aún opuestos. Esto último puede observarse en las contestaciones 

relevadas en Argentina y Brasil. El caso de Argentina parecería demostrar la eficacia de la 

educación por el repudio a la dictadura en la formación de ciudadanos democráticos como puede 

observarse en el gráfico:13   

Gráfico 2 - 43. Los gobiernos militares en nuestro país pueden ser relacionados con: 

 

3.a.-Mantenimiento del orden y combate al terrorismo / 43.b.- Gran desarrollo económico / 

43.c.- Tortura y asesinato de opositores / 43.d.- No tomar en cuenta la opinión del pueblo para 

gobernar / 43.e.- Crisis económicas y un aumento de la deuda pública / 43.f.- Un período de 

mayor seguridad pública (Fuente “Los Jóvenes y la Historia en el MERCOSUR”) 

                                                      
13  Los cuestionarios  incluyeron temas sobre los cuales los encuestados se manifestaron señalando 
el nivel de su concordancia con las afirmaciones  propuestas según la escala de Likert. Esta escala, 
también denominada escala de actitudes, es  “[…] una manera de medir cómo las personas perciben 
alguna cosa,  sea un grupo de personas, una cuestión social o una experiencia de vida [...] los 
investigadores elaboran una escala haciendo a los encuestados cierto número de preguntas,  todas ellas 
relacionadas con la cuestión pautada y que los invita a  acordar o a no estar de acuerdo con las 
afirmaciones [...]  (JOHNSON, A. Dicionário de Sociologia, 1997, p. 87) En el caso en cuestión elaboramos 
cinco niveles de concordancia que variaron de pésimo a óptimo, desacuerdo totalmente a acuerdo 
totalmente y así en más, a partir de lo cual se atribuyeron valores numéricos a cada respuesta (de -2 
para la respuesta más negativa, pasando por 0 para las respuestas neutras y 2 para la respuesta más 
positiva), siendo que el tratamiento es la producción de medias que permiten inferir la concordancia 
media con cada afirmación, y la definición del desvío del patrón, que permite conocer la media de la 
variación de las respuestas. Este gráfico y el siguiente, referido a la colonización de América, muestran 
las medias confeccionadas con esos valores. 
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 La diferente valoración de las dictaduras en Brasil y en Argentina resultante de esas 

respuestas14 tal vez pueda explicarse por ciertas particularidades de ambos procesos históricos y  

por la forma en que esas temáticas se trataron desde la restauración de la democracia dentro y 

fuera de la escuela. Pero el acercamiento cualitativo nos permite encontrar algunos indicios  para 

relativizar en algo ese optimismo sobre los estudiantes argentinos. 

Si bien en J&H cuando deben  elegir opciones sobre ese período lo aprendido en la 

escuela, sus sentimientos, la memoria colectiva o la corrección política lleva a los estudiantes 

argentinos a las elecciones que la buena conciencia considera “adecuadas”, los resultados de las 

narraciones son más rudimentarios y estereotipados de lo que esperábamos. En todos los relatos 

recolectados para el presente proyecto las alusiones a los desaparecidos se refieren a víctimas 

inocentes que pretendían un indeterminado mundo mejor y a las que se les impedía expresarse 

libremente, razón por la que eran reprimidos. En ninguno de los casos se los define por 

desarrollar una militancia política: 

 “1976: Golpe de Estado. Videla, Agosti y Massera. Se extiende hasta 1983. 

Desaparición y muerte de miles de argentinos. Solo por pensar distinto.” (Escuela 3, alumno 6)  

 “[La dictadura fue] Un gobierno militar que no dejaba expresarse, pensar libremente, reprimía, 

desaparecía y mataba. ¿Por qué? Por pensar diferente, por expresarse.” (Escuela 1, alumno 4) 

En muchos casos no se habla del secuestro, tortura y asesinato que era el ciclo de la 

represión dictatorial y a los desaparecidos se los caracteriza sólo por su ocupación en la que los 

textos analizados destacan a los estudiantes como si fueran una mayoría casi excluyente y se 

hace referencia, sobre todo, a su juventud: 

 “Argentina sufrió una dictadura muy fuerte, en la que encarcelaban jóvenes de nuestra 

edad solo por luchar por sus derechos como es el boleto estudiantil, y desde ahí hubo muchas 

desapariciones […]” (Escuela 2, alumno 2)  

En estas narrativas se imbrican tres memorias diferentes. La primera de ellas se remonta a 

la transición democrática. Hacia 1984 las denuncias de los organismos de derechos humanos y la 

investigación llevada a cabo por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas 

(CONADEP)  creada por el Presidente Alfonsín probaron que la dictadura había puesto en 

marcha un plan sistemático de secuestro, tortura y asesinato. La sociedad reclamó entonces 

respuestas para confrontar ese pasado. Así, la revisión del terrorismo de Estado se convirtió en 

una instancia clave para la construcción del futuro y se volvió urgente producir un consenso que 

                                                      
14  El gráfico en este caso muestra en cada país el valor promedio del total de las respuestas por 
cada una de las preguntas. 
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diera forma a un nuevo tipo de memoria asociada a los valores de la democracia. En su informe, 

Nunca más, la Comisión reprobaba las acciones violentas de la extrema derecha y de la extrema 

izquierda, pero sobre todo condenaba que “a los delitos de los terroristas, las Fuerzas Armadas 

respondieron con un terrorismo infinitamente peor que el combatido, porque desde el 24 de 

marzo de 1976 contaron con el poderío y la impunidad del Estado absoluto, secuestrando, 

torturando y asesinando a miles de seres humanos”.15 Los fiscales que llevaron adelante el juicio 

contra las juntas militares eligieron para sus argumentaciones ante el estrado casos en ese 

informe de personas que habían sufrido raptos y vejaciones sin tener militancia política 

revolucionaria con el propósito de contrarrestar el argumento de los abogados de los dictadores, 

quienes pretendían justificar los atropellos a los derechos humanos por la presunta peligrosidad 

de los secuestrados.  El informe y el juicio que condenó a las juntas en 1985 tuvo una gran 

repercusión y, así, esta perspectiva se instaló con fuerza en la opinión pública. Como sostiene 

Emilio Crenzel, la CONADEP: “[…] produjo efectos políticos y jurídicos de primer orden: 

elaboró un conocimiento novedoso sobre la dimensión que alcanzaron las desapariciones en 

Argentina [y] conformó un corpus probatorio inédito para juzgar a sus responsables […]. Su 

informe, Nunca Más, expondría una nueva verdad pública sobre las desapariciones, y se 

conformaría una nueva clave interpretativa y narrativa para juzgar, pensar y evocar ese pasado 

entonces inmediato.” (CRENZEL, 2007:102-103) A pesar de estas virtudes, el consenso general 

se resquebrajó años después cuando se comenzó a objetar que en este relato la sociedad aparecía 

como espectadora y víctima de lo ocurrido, ya que había resultado perjudicada por una guerra 

entre dos grupos armados a los que estaba ajena: los militares de un lado y los guerrilleros del 

otro. En definitiva, la narración del informe de la CONADEP resultó un potente relato 

explicativo pero –a la vez- clausuró el necesario debate acerca de los consensos y complicidades 

que tuvo la sociedad civil con el régimen militar. Esta última cuestión no aparece como 

preocupación en ninguna de las narrativas.  

Por otra parte, se advierte también en los “microrrelatos” de los alumnos el impacto de un 

episodio específico de la dictadura, la llamada “Noche de los lápices”. El 16 de septiembre de 

1976 la vida cotidiana de la ciudad de La Plata se vio conmovida cuando un grupo de diez 

adolescentes que cursaban sus estudios secundarios fueron secuestrados, luego torturados y  la 

mayoría asesinados. Sólo cuatro de ellos sobrevivieron. Cuando se restableció la democracia este 

crimen monstruoso se transformó en uno de los símbolos de la crueldad del régimen militar y un 

ejemplo de la arbitrariedad del terrorismo de Estado porque la causa que se invocó entonces 

                                                      
15  CONADEP. Nunca Más. Buenos Aires, Eudeba,  1984. P.  8 
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como motivo exclusivo del accionar de los represores no era otra que la participación de los 

estudiantes en una manifestación que reclamaba el abaratamiento de los boletos en el transporte 

público para concurrir a la escuela. Un libro, primero, y un film, después, construyeron este 

símbolo de manera duradera16 y le dieron su nombre definitivo. El episodio se instaló en la 

memoria colectiva, los jóvenes secuestrados se convirtieron en las  víctimas que representaron 

para la opinión pública la muestra más acabada de la irracionalidad de los dictadores y, a partir 

de la iniciativa de la ciudad de Buenos Aires en 1998, el día se fue incorporando a las efemérides 

escolares de todas las provincias para terminar incorporándose a las efemérides nacionales como 

Día de los Derechos de los Estudiantes Secundarios. En las narraciones de los alumnos 

encuestados se registra la persistencia de esa interpretación y la identificación de los jóvenes de 

hoy con los de hace más de cuarenta años.  

Sin embargo, en la década de los 90, las organizaciones de derechos humanos 

(especialmente Madres de Plaza de Mayo e H.I.J.O.S17) promovieron una visión distinta de los 

desaparecidos no ya como víctimas inocentes sino como militantes de un proyecto político por el 

que luchaban y del que esas organizaciones se declaraban sus continuadoras. El tratamiento del 

problema adoptó entonces características diferentes. Ahora, los desaparecidos ya no se 

describían como víctimas inocentes sino como militantes políticos, con un proyecto y una 

participación concretos. En esos años, el interés por los ’70 explotó, aparecieron numerosas 

publicaciones sobre distintos aspectos de aquel pasado y la historia reciente se transformó 

rápidamente en el campo más dinámico de la historiografía argentina.18 Por otra parte, en la 

“Noche de los Lápices” comenzaron a descubrirse aristas un tanto más complejas cuando se 

comprobó que los reclamos por el boleto estudiantil fueron previos al golpe de Estado de 1976 y 

habían antecedido en alrededor de un año a los secuestros. Además, Jorge Falcone, hermano de 

Claudia, una de las desaparecidas en esa trágica jornada, daba hace más de veinte años una 

versión distinta de las causas del secuestro de su familiar. Allí sostenía que la joven estaba en la 

clandestinidad con un documento falsificado y que respondía a la organización guerrillera 

Montoneros, de la que era miliciana y que en esa condición había recibido práctica política y 

militar (Gorbato, 1996:96). Años después, en 2001, Falcone publicó un libro con sus memorias  

                                                      
16  Seoane, M. y Ruiz Núñez, H. (1986) La noche de los Lápices. Buenos Aires, Sudamericana.Con el 
mismo nombre  se estrenó un exitoso lrgometraje basado n el libro, dirigido por Héctor Olivera en 1986. 
17  Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S.), inició sus actividades 
públicas en 1996,  al conmemorarse los veinte años del golpe de Estado. 
18  Véase los cambios en el mundo historiográfico sobre esta cuestión en Oberti, A. y Pittaluga, R. 
Memorias en montaje. Buenos Aires, El  Cielo por Asalto,  2007 
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donde vuelve a referirse a Claudia. En un breve capítulo narra su secuestro y el de María Clara 

Ciocchini. Según su testimonio, ambas muchachas se sabían perseguidas, buscaban un lugar para 

pasar la noche y, sin otra alternativa, se dirigieron al domicilio de una tía de Claudia. La casa 

estaba vigilada por hombres de las fuerzas armadas vestidos de civil quienes  acechaban el lugar, 

esperándolas.  Un dato que aporta Falcone es que ambas jóvenes estaban armadas e intentaron 

resistir aunque sin llegar a disparar y finalmente fueron atrapadas en ese departamento, donde los 

represores encontraron armas y explosivos escondidos. (Falcone, 2001: 82-84) El episodio se 

transformaba, entonces, ya no en una muestra de la irracionalidad de los militares sino en un acto 

más de la siniestra lógica de los dictadores, para quienes la edad de sus víctimas no resultaba un 

atenuante. La memoria colectiva, sin embargo, rechaza estos hechos y mantiene vigente la 

interpretación inicial como ocurre en nuestras narrativas. 

Por otra parte, desde  2003 la interpretación  de Madres de Plaza de Mayo e H.I.J.O.S. se 

transformó en política oficial de la memoria durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, 

aunque con algunos matices que transformaban a los desaparecidos en luchadores por la 

democracia y que, entonces, de alguna forma preanunciaban el gobierno de los Kirchner. La 

nueva política oficial no estaba libre de riesgos porque como advierten Lvovich y Bisquert: “Esta 

reivindicación del pasado de la militancia revolucionaria implicó una operación altamente 

selectiva, si no mistificadora, de dicha tradición. La trayectoria de la Juventud Peronista y de 

otras organizaciones era ahora leída como un antecedente del gobierno de Kirchner, soslayando 

que el apego a la democracia liberal no constituyó, en su momento, parte del ideario de la 

juventud revolucionaria.”(LVOVICH y BISQUERT, 2008: 83)  

En las narrativas de los alumnos estas tres memorias aparecen mezcladas en un 

sincretismo simplificador. Así se produce una especie de superposición de memorias que da por 

resultado una versión de la dictadura de baja intensidad crítica. No existe ningún problema ético 

en condenar a quien atropella a un inocente, pero resultaría mucho más provocativo y formativo 

para los jóvenes hacerles reflexionar sobre si el Estado tiene el derecho de secuestrar, torturar y 

asesinar a un guerrillero que está dispuesto a una acción violenta o si debiera actuar de una forma 

distinta, respetuosa de la ley y de los derechos humanos. Uno de los principales peligros que 

Règine Robin reconoce como impedimento para desarrollar una memoria crítica es la voluntad 

desenfrenada de enseñar sin que se sepa exactamente lo que se desea transmitir. Lo que llama el 

“pedagogismo de la memoria” y dice: “Es aquí donde las nociones de ‘deber de memoria’ y de 

‘deber de transmisión’ si no son problematizadas son criticables.” (Robin, 2012:367)  
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Una cuestión que puede resultar a primera vista curiosa es que los desaparecidos no son 

las únicas víctimas de los relatos analizados. Las otras son los pueblos originarios, una presencia 

de alguna forma sorpresiva por su protagonismo teniendo en cuenta que las encuestas fueron 

realizadas a fines de 2016, es decir, alrededor de diez meses antes de que estallara en Argentina 

el conflicto con los mapuches en el sur del país –un problema que hasta entonces había 

permanecido ignorado fuera de esa región- y de que la cuestión ocupara un lugar central en el 

debate público nacional. En estos relatos, en una visión que no reconoce matices ni diferencias 

entre los pueblos originarios de toda América Latina, los aborígenes fueron víctimas 

permanentes primero de las matanzas de los conquistadores en el  siglo XVI y luego, en el siglo 

XIX, del Gral. Roca y su Campaña del Desierto en la Patagonia. Estas respuestas confirman y 

complementan los resultados de J&H para el caso de la colonización de América, como puede 

apreciarse en el siguiente gráfico 19  

 

Gráfico 3 - 22. ¿Con qué asociás el período de la colonización de América? 

 

22.a.-Un  período de grandes aventureros (Colón, Solís, Magallanes, etc.) / 22.b.- Una misión 

cristiana fuera de Europa / 22..c.- Grandes imperios de algunas naciones europeas / 22.d.- El 

comienzo de un período de exploración / 22.e.- Un esfuerzo europeo para el progreso en otros 

países / 22.f. Desprecio y prejuicio con otras culturas (indígenas, negros, etc.) (Fuente “Los Jóvenes 

y la Historia en el MERCOSUR”). 

 

Este indigenismo que manifiestan los jóvenes argentinos encuestados es resultado de un 

cambio drástico de las interpretaciones históricas que circulan en la sociedad y que se reflejaron 

con rapidez en la escuela. Tradicionalmente, la conquista y colonización española fue 

                                                      
19  El gráfico  muestra en cada país el valor promedio del total de las respuestas por cada una de 
las preguntas. 
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considerada en nuestra historia escolar como un proceso civilizatorio y la cruz y la espada eran 

celebradas en programas de estudios, libros escolares y aniversarios del descubrimiento de 

América. Aún en las conmemoraciones del Vº Centenario  en 1992, en Argentina –donde se 

perpetuaba el mito de la nación blanca- no existieron protestas comparables a las de otros países 

americanos en las ceremonias por esos quinientos años. Esto cambió a lo largo de los años de 

1990 y, sobre todo en los 2000 cuando el nuevo nacionalismo latinoamericano se hace 

decididamente indigenista.20 Medidas oficiales como la transformación en 2011 del 12 de 

octubre en Día de la Diversidad Cultural, -desterrando todo hispanismo del calendario escolar 

para pasar a exaltar a las culturas indígenas- y otras medidas más pintorescas, como el desalojo 

del monumento a Colón de su emplazamiento privilegiado en Buenos Aires, detrás de la Casa 

Rosada, tuvieron consecuencias rápidas en el sentido común histórico. Sin embargo, esta nueva 

perspectiva tiene también sus carencias. Los pueblos originarios aparecen como meras víctimas 

tanto en el siglo XVI como en el XIX, sin establecer matices entre los distintos casos ni 

diferencias entre quienes pudieron resistir y quienes no.  

“Hace 200 años Argentina empezaba un proceso de liberación política de España, país 

que colonizó, oprimió y masacró a los pueblos originarios, además de imponerles su cultura y 

religión”. (Escuela 2, alumno 4) 

Ahora los “indios” no son “salvajes” ni “paganos”, sino víctimas de los malvados 

conquistadores y sacerdotes que los masacran y aculturan en el siglo XVI y del siniestro Gral. 

Roca que los extermina y les arrebata sus tierras en el XIX.  ¿Qué línea explica esa  

confrontación de larga duración? ¿Por qué algunos pueblos originarios pudieron resistir más de 

trecientos años? ¿Qué pasa hoy con los aborígenes? ¿Son sólo un problema del pasado? Si la 

historia debiera en la escuela contextualizar los hechos que estudia, enseñar a pensar que los 

problemas son siempre complejos y que el pensamiento debe encontrar matices, eso no parece 

estar teniendo demasiado éxito en nuestras clases. 

Por otra parte, esta preocupación por los “indios” no se extiende a otro importante grupo 

subordinado, del que la historia escolar siempre se desentendió en Argentina. En todas estas 

narraciones, los negros están notoriamente ausentes, como también lo están en los diseños 

curriculares y los manuales escolares. 

Uno de los objetivos de la reforma era desplazar a la vieja historia acontecimental  centrada en 

los hechos políticos y militares que se explicaban por la psicología de los grandes hombres y 

                                                      
20  Cfr.  Goebel, M. (2013) La Argentina partida: Nacionalismos y políticas de la historia. Buenos 
 Aires, Prometeo Libros 
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reemplazarla por una historia donde las cuestiones sociales, económicas y culturales explicaran 

la vida de la sociedad en su conjunto y de los distintos sectores que la componen. En este 

sentido, las innovaciones aún no han tenido mucho arraigo en las aulas y el “código disciplinar” 

parece confirmar su fortaleza para resistir los cambios, según lo que puede verse en los textos 

analizados 

Cuadro 3.- Próceres y personalidades destacadas en las narrativas 

Próceres del Siglo XIX Escuela 1 Escuela 2 Escuela 3 Escuela 4 Total 

San Martín 0 6 17 4 27 

Belgrano 0 1 9 2 12 

Sarmiento 0 1 3 3 7 

Otros 0 0 9 5 14 

TOTALES 0 8 38 14 60 

Próceres del Siglo XX Escuela 1 Escuela 2 Escuela 3 Escuela 4 Total 

Perón 4 5 9 6 24 

Alfonsín 7 0 4 3 14 

N. y C. Kirchner 6 1 4 2 13 

Otros 0 0 3 2 5 

TOTALES 17 6 20 13 56 

 

La historia sigue explicándose para los jóvenes sobre todo por la acción de los próceres: 

San Martín como libertador de Argentina, Chile y Perú en el siglo XIX es el más nombrado. 

Aparecen también aunque con una frecuencia mucho menor Belgrano y Sarmiento. En el siglo 

XX la presencia de los héroes es algo menor pero, cuando surgen, el nombre casi ineludible es el 

de Perón, con algunas menciones a  Alfonsín y a Néstor y Cristina Kirchner. Las referencias a 

Perón lo caracterizan como defensor de los trabajadores a quienes les otorga derechos como el 

aguinaldo y las vacaciones pagas (las dos cuestiones más mencionadas por los alumnos) y -casi 

siempre ligado a la influencia de su esposa Evita- a la concesión del  derecho al voto de las 

mujeres. En ninguno de los relatos se considera un proceso previo que explique la consecución 

de esos beneficios ni sectores políticos (socialistas, radicales) o acciones sindicales anteriores al 

peronismo (en los trabajos se considera mayoritariamente que a los sindicatos los creó Perón).  

Podríamos afirmar que es cierto que en estos relatos hay menos próceres y que se habla 

menos de ellos que lo que tradicionalmente se hacía en la historia escolar, pero nada indica que 

esos conocimientos hayan sido reemplazados por otros más complejos. Por otra parte, Eva Perón 
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es la única mujer que es mencionada en todas estas narraciones y las mujeres como sujeto 

histórico están notoriamente ausentes en estas narrativas pese a las disposiciones del Artículo 92 

de la Ley de Educación Nacional. Sólo en dos casos (correspondientes a la escuela 1) hay una 

condena al machismo y a la sociedad patriarcal aunque sin ninguna reflexión o relación histórica.  

 

4.- Reflexiones finales 

 

Como es evidente, de nuestra indagación no pueden extraerse datos generalizables sino 

sólo algunos indicios acerca de lo que ha cambiado y lo que persiste en las aulas luego de 

veinticinco años de iniciado el período de reformas. Hecha esta salvedad, podemos arriesgar que 

las tradiciones perviven junto con las innovaciones y que estas últimas han tenido un bajo 

impacto. Es cierto que una novedad instalada con fuerza en la escuela es un cambio en la 

formación ciudadana con el repudio de la dictadura y la defensa de los derechos humanos. Los 

alumnos reconocen las consecuencias de este régimen y expresan su rechazo (como mostramos 

en J&H)  aunque ese conocimiento parece bajar en intensidad cuando deben expresarse 

libremente porque sus argumentos suelen resultar  convencionales y estereotipados, como surge 

en esta nueva indagación. Pero ciertos elementos de la historia escolar tradicional se mantienen 

muy vivos. Esto podría asegurarse sobre todo por los tipos de explicación que perduran en las 

aulas.  

Según las narraciones de los jóvenes, podríamos decir que hoy existe una menor cantidad 

de prohombres en la historia escolar y que lo que se dice de ellos es mucho menos detallado que 

en el pasado, pero las acciones individuales de algunas personas –exclusivamente varones, 

blancos, de los sectores sociales superiores- y las finalidades deliberadas de sus actos continúan 

constituyendo las explicaciones históricas casi exclusivas para los alumnos. A pesar de los 

esfuerzos por instalar nuevas perspectivas desde la década de 1990, en el conjunto de estos 

relatos los sectores sociales menos favorecidos y las minorías tienen casi ninguna presencia. Los 

trabajadores son un actor pasivo a los cuales Perón les otorga graciosamente derechos como 

también lo son las mujeres, beneficiadas por el voto como un simple acto de generosidad. 

Ningún otro problema sobre estos dos sujetos históricos es referido en esas páginas. La ausencia 

de la historia de género es una constante en la escuela argentina aunque el actual clima social 

indicaría que este problema tendería a variar en los próximos años. Es llamativo, sin embargo, 

que el énfasis en la historia social y los abundantes contenidos sobre la transición al capitalismo 

y la formación de clases sociales en los diseños curriculares y en los manuales escolares no haya 
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resultado en una mayor presencia de un enfoque social y económico en estos relatos. La historia 

escolar continúa estructurándose por los acontecimientos políticos y son excepcionales dos 

trabajos de la escuela 3 donde se habla del “modelo agroexportador” en referencia al final del 

siglo XIX y de la “industria de sustitución de importaciones” caracterizando el segundo cuarto 

del XX del pasado argentino. 

Un caso interesante en estos textos es la igualación de las dos víctimas en las que 

coinciden  las narraciones sobre el transcurso de la historia argentina: los aborígenes del siglo 

XIX y los desaparecidos de fines del siglo XX.  ¿Qué une a estos dos actores separados en el 

tiempo por un siglo y contextos totalmente diferentes? Es posible que esto se deba a un 

sentimiento de época en el que los rebeldes han perdido prestigio y las víctimas lo han ganado. 

Algo similar sostiene Enzo Traverso, refiriéndose a la memoria de la Segunda Guerra Mundial. 

Traverso plantea que si un judío perteneciente a la resistencia fuera aprisionado por los nazis, 

confinado luego en un campo de concentración y hubiera sobrevivido a esa circunstancia, en los 

años 60 o 70 al recordar su pasado esa persona se reivindicaría como un maqui pero, 

actualmente, es casi seguro que  al evocar la misma experiencia hablaría de sí mismo como una 

víctima del Holocausto. El historiador relaciona este cambio con el clima social actual: “[…] los 

europeos de la Resistencia que tomaron las armas para combatir el fascismo han caído en el 

olvido, como consecuencia sobre todo del ‘fin del comunismo’, eclipsando la historia con sus 

mitos, pero también con las utopías y las esperanzas que encarnó. En una época de 

humanitarismo en la que no hay ya vencidos sino simplemente víctimas, esta memoria ya no 

interesa a mucha gente.” (Traverso, 2007: 71) Es muy probable que un filtro similar haya 

actuado en la sociedad argentina para moldear los conocimientos escolares de esta forma. 

Una cuestión curiosa que surge de estos relatos es que el Gral Roca, presente en muchas 

de las narrativas, resulta el principal héroe negativo de nuestra historia. Especialmente en diez de 

las narrativas de la escuela 3 y una de la escuela 2, Roca es evocado exclusivamente por su papel 

de comandante en el exterminio de aborígenes con la Campaña del Desierto antes de haber sido 

elegido presidente. Ninguna obra de sus dos mandatos presidenciales es mencionada por ningún 

trabajo. Es curioso también que esta valoración supere notablemente en su cantidad de 

menciones y en el grado de condena a la de los militares de la dictadura (Videla, Massera, 

Agosti, Galtieri, etc.) sólo individualizados de esa forma en un relato de la escuela 3. 

Como señalamos más arriba, del conjunto de estos ochenta y siete trabajos podríamos decir que 

tan solo treinta y tres de ellos pueden considerarse como brindando una visión general del pasado 

argentino, lo que sería casi un 38% del total. Ya señalamos varias veces que los resultados no 
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pueden de ninguna manera considerarse generalizables pero no dejan de sugerir también que la 

eficacia de la enseñanza de la historia en la escuela es modesta luego de cinco años de estudio.  

Esta impresión se refuerza cuando consideramos cómo se expresan en estos trabajos las 

relaciones entre el pasado, el presente y el futuro. En el conjunto de estas narrativas esa relación 

adopta una visión pesimista y con pocas perspectivas. En algunos casos, el presente aparece 

teñido por las circunstancias políticas inmediatas en las cuales los trabajos fueron redactados y 

las opiniones expresadas exceden las enseñanzas escolares. Es el caso de los juicios negativos o 

positivos acerca del nuevo gobierno que se inició unos meses antes de realizar la encuesta, en 

diciembre de 2015, cuando fue electo inesperadamente un presidente de centro derecha que 

venció en las urnas  al candidato del peronismo kirchnerista. En un caso (escuela 3) un alumno 

expresa su esperanza acerca de que se restablezca un orden que considera perdido en los 

gobiernos anteriores a los que atribuye el crecimiento de la corrupción; en otro (escuela 1), un 

estudiante califica a la nueva administración como “dictadura electiva”. Como se ve, posiciones 

exasperadas y hasta antidemocráticas donde se hace evidente una división irreconciliable entre 

facciones políticas que atraviesa desde hace algunos años a nuestra sociedad. Algunos de los 

encuestados muestran su preocupación por esta situación: 

“Hago un gran salto en la historia y hablo de ahora. Estamos en un país lleno de dudas, 

‘partido al medio’ (en cuanto al enfrentamiento de ideologías). Si seguimos así no vamos a 

llegar a ningún lado.” (Escuela 1, alumno 4) 

En algunos trabajos los alumnos intentan dar una explicación histórica del fenómeno. En 

esos textos se define a este enfrentamiento como una constante histórica que provendría de la 

división entre unitarios y federales durante el proceso independentista. Desde ese momento, 

dicen estos estudiantes, el conflicto entre compatriotas se mantendría en forma permanente e 

inevitable, adoptando diferentes banderas según las épocas y, de una manera u otra, esa división 

continuará en el futuro. En otros casos, consideran que el país no encontrará solución mientras 

perdure el robo y la corrupción en la vida política, lo que no creen que se solucione al menos en 

un porvenir cercano: 

[Acerca de la vida política en Argentina] “de lo que aprendí en el colegio y por lo que 

aprendí siempre en ese tema fue todo muy injusto y hubo gente corrupta desde siempre, desde mi 

punto de vista y haciendo muy pocas excepciones”.  (Escuela 2, alumno 2) 

En algunos casos esa visión pesimista parece presentar alguna esperanza: […] “hoy en día hay 

mucha inseguridad, mucha violencia como en muchos lugares, pero esto se debe a que muchos 
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de los gobernantes fueron corruptos y priorizaron su plata antes que el bien del país, pero de a 

poco todo se va normalizando”. (Escuela 2, alumno 8) 

En definitiva, visiones escépticas del futuro de la que consideran una sociedad estancada, 

en la que los problemas tendrían una raíz ancestral y su solución resultaría imposible. Como se 

ve, una conciencia histórica suficientemente rudimentaria como para no inspirar muchas 

acciones futuras más allá de la confrontación. Tal vez, la escuela debiera esforzarse más en 

lograr un objetivo que muchas veces declara pero del que se ocupa poco en los hechos: que los 

alumnos logren situar y contextualizar a los acontecimientos históricos  en la lógica de su 

tiempo, que consigan comprender el proceso que realizan los investigadores para interpretar las 

pruebas del pasado  y que se preocupen por entender los rasgos y límites de la explicación 

histórica. Este pensamiento histórico haría posible a los jóvenes dejar de considerar la realidad 

en blanco o negro, distinguir matices y  desarrollar en ellos la habilidad de aplicar lo aprendido 

en otros contextos.  
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INTERPRETAÇÃO DE FONTES MATERIAIS E 

EDUCAÇÃO HISTÓRICA, PARA “PERCEBER A VIDA DAS 

PESSOAS NO PASSADO” 

 

 

Resumo 

Apresenta-se uma investigação em educação histórica com enfoque 

em atividades educativas relacionadas com fontes materiais de 

carácter patrimonial – objetos, edifícios, espaços urbanos – e seu 

uso como evidência histórica. Com um estudo descritivo, 

essencialmente qualitativo, procurou-se aprofundar a compreensão 

dos significados atribuídos pelos jovens aos vestígios observados 

durante um percurso num centro histórico e área envolvente. 

Procurou-se conhecer as concepções de jovens estudantes 

portugueses (de 12 a 16 anos de idade) em situação de 

aprendizagem de história em espaço exterior à sala de aula e à 

escola, mediante a observação direta de diversas fontes durante um 

percurso por vários pontos de um sítio histórico e apoiada por um 

guião-questionário previamente elaborado. No estudo de caso aqui 

apresentado, como exemplo da metodologia de educação histórica e 

patrimonial seguida, participaram grupos de estudantes de 7.º ano 

(12/13 anos de idade) e de 10.º ano (15/16 anos de idade), 

correspondendo a um total de 87 jovens de cinco escolas de 3.º 

Ciclo do Ensino Básico e de Ensino Secundário de Guimarães, 

cidade do norte de Portugal. Da análise dos dados emergiu um 

conjunto de perfis conceptuais acerca da forma como os estudantes 

inferiram a partir das fontes observadas, delimitando-os em torno de 

duas dimensões conceptuais: uso da evidência e consciência 

histórica. Embora só algumas respostas dos estudantes tenham 

manifestado uma consciência da historicidade das fontes materiais, 

reconhecendo a sua interpretação contextualizada como essencial 

para a compreensão do passado, a metodologia de investigação 

implementada revelou o potencial da interpretação de fontes 

materiais em educação histórica. 

 

Palavras-chave: Educação histórica; Fonte histórica; Fonte 

material; Evidência histórica; Consciência histórica. 
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INTERPRETATION OF MATERIAL SOURCES AND HISTORY EDUCATION, “TO 

UNDERSTAND PEOPLE’S LIFE IN THE PAST” 

Abstract 

This paper presents a history education research with a focus on educational activities related to 

material sources of heritage nature - objects, buildings, urban spaces - and their use as historical 

evidence. With a descriptive, essentially qualitative, study, it was intended to deepen the 

understanding of the meanings indorsed by young people to the remains observed along a walking 

tour in a historic centre and its surroundings. It has sought to understand young students’ (from 12 

to 16 years) conceptions in a context of historical learning outside of the classroom and the school, 

through direct observation of various sources along an itinerary through a historic site, and 

supported by a questionnaire-guide previously prepared. In this case study we present as an 

example of the history and heritage education methodology used, several groups of 7th grade 

students (12/13 years old) and 10th grade students (15/16 years old) have participated, summing 87 

youngsters from five secondary schools in Guimarães, a city in the north of Portugal. From the 

analysis of the data, a set of conceptual profiles emerged regarding the way students have inferred 

from the observed sources, and concerning two conceptual dimensions: the use of evidence and 

historical consciousness. Despite the fact of some of the students' answers have manifested an 

awareness of the historicity of heritage sources, recognizing their contextualized interpretation as 

essential to understanding the past, the research methodology implemented has revealed the 

potential of the interpretation of material sources in history education. 

Keywords: History education. Heritage sources. Historical evidence. Historical significance. 

Historical consciousness.  

 

INTERPRETACIÓN DE FUENTES MATERIALES Y EDUCACIÓN HISTÓRICA, PARA 

“ENTENDER LA VIDA DE LAS PERSONAS EN EL PASADO” 

Resumen 

Se presenta una investigación de educación histórica con enfoque en actividades educativas 

relacionadas con fuentes materiales de carácter patrimonial – objetos, edificios, espacios urbanos – 

y su uso como evidencia histórica. Con un estudio descriptivo, esencialmente cualitativo, se 

pretendió profundizar la comprensión de los significados atribuidos por los jóvenes a los vestigios 

observados a lo largo de un recorrido en un casco histórico y su entorno. Se ha pretendido conocer 

las concepciones de los jóvenes estudiantes (de 12 a 16 años) en situación de aprendizaje histórico 

en espacio exterior a la aula y escuela, mediante la observación directa de fuentes diversas a lo 

largo de un recorrido por varios puntos de un casco histórico, y suportada por un guion-

cuestionario elaborado previamente. En el estudio de caso que presentamos como ejemplo de la 

metodología de educación histórica y patrimonial utilizada, han participado grupos de estudiantes 

de 7.º grado (12/13 años) y de 10.º grado (15/16 años) en un total de 87 jóvenes de cinco institutos 

de secundaria de Guimarães, ciudad del norte de Portugal. Del análisis de los datos ha emergido un 

conjunto de perfiles conceptuales respecto al modo como los estudiantes infieren a partir de las 

fuentes observadas, delimitándolos en torno a dos dimensiones conceptuales: el uso de la evidencia 

y la conciencia histórica. Si bien que solo algunas respuestas de los estudiantes tengan manifestado 

una conciencia de la historicidad de las fuentes patrimoniales, reconociendo su interpretación 

contextualizada como esencial para la comprensión del pasado, la metodología de investigación 

implementada ha revelado el potencial de la interpretación de las fuentes materiales en la 

educación histórica. 

Palabras clave: Educación histórica; Fuentes patrimoniales; Evidencia histórica; Significancia 

histórica; Conciencia histórica. 
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1. Introdução 

  

Em nossa vida em sociedade, nomeadamente no que respeita à tomada de decisões e 

expressão de juízos de valor, a função da História é fundamental. A vivência democrática 

exige uma abordagem aprofundada da complexidade das relações humanas e da sua 

historicidade nas sociedades contemporâneas marcadas pela globalização, mas também pela 

diversidade, numa visão intercultural e multiperspectivada que não se coaduna com a visão 

unívoca, exclusivista e etnocêntrica que subsiste em diversos quadrantes. 

Nesse sentido, o desenvolvimento de uma consciência histórica é fundamental. Os 

indivíduos, ao estabelecerem relações em contexto social necessitam de uma orientação para a 

sua ação (RÜSEN, 2001) a qual é concedida em parte pela memória do passado, mas é a 

História, como processo de reflexão sobre a temporalidade, que desempenha a função 

essencial na orientação da vida humana. Sendo variáveis e diversas, as formas de apreensão 

da historicidade, ou seja, as perspectivas de atribuição de sentido à experiência temporal, é 

necessário desenvolver essa competência, construindo, através da aprendizagem histórica, 

operações mentais da consciência histórica, ou seja, formas coerentes de comunicação de 

identidades históricas (RÜSEN, 2001). Isto pressupõe um processo dialógico e não passivo do 

conhecimento histórico, no sentido de mudar a relação com a vida prática e com o outro. 

O conhecimento histórico é basilar na formação cultural e social do indivíduo, uma 

vez que se centra na compreensão dos diferentes ritmos de mudança das sociedades humanas 

no tempo. É sobretudo a interpretação (analisando as diferenças de temporalidades) que 

permite traduzir as experiências passadas em compreensão do presente e expectativas do 

futuro. Por sua vez, a orientação permite a utilização do todo temporal (RÜSEN, 2001) como 

guia de ação na vida quotidiana. 

Mas, se a consciência histórica constitui uma atitude de orientação temporal sustentada 

refletidamente pelo conhecimento da História, distingue-se de uma simples resposta de senso 

comum às exigências práticas em termos de sentimentos de identidade (BARCA, 2008). O 

conceito de consciência histórica tem sido frequentemente confundido com identidade, 

ganhando, umas vezes, contornos de identidade nacional, outras de identidade local, ou até de 

simples sentido de pertença a um grupo específico (social, económico, político, religioso…). 

Assim, a noção de identidade, aqui vista no sentido plural, de identidade social, não 

pode ser abordada sem se atender à sua relação com o conceito de ‘alteridade’, que valoriza a 
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capacidade de aceitação do outro, do diferente, permitindo compreender a dinâmica e a 

complexidade das relações sociais no respetivo contexto.  

A alteridade da consciência histórica é, de certa forma, o arranque cultural que os 

homens precisam dar para irem além das condições da sua ação presente. A constituição de 

sentido efetivada pela consciência histórica altera (no sentido de modificar e de tornar outro) 

as circunstâncias da vida presente ao projetá-las no seu próprio passado (RÜSEN, 2007). A 

consciência supera essas circunstâncias ao constatar que foram outras, antes de se terem 

tornado o que são no presente; no movimento do fluxo do tempo, aparecem, superam-se 

continuamente e tornam plausível a sua superação também no futuro. 

Segundo Rusen (2007), a consciência humana possibilita o “inteiramente outro”, uma 

“constituição utópica de sentido” que pressupõe a ideia de que as condições atuais do agir são 

irreais e que é possível imaginar outras totalmente diversas, pois ao neutralizar ficticiamente 

as primeiras, abre uma via para a “orientação da existência humana na qual representações de 

outras circunstâncias da vida aparecem como expressão de carências de mudanças do mundo, 

motivadora do agir” (p. 137). Por sua vez, o outro da História é a própria realidade. Porém, 

salienta Rüsen, embora o pensamento histórico também se encontre orientado pelas 

representações de um ordenamento da vida humana no tempo, que ultrapassa as respetivas 

condições atuais do agir, distingue-se da utopia por “não ficcionalizar a realidade das 

condições atuais da vida”, mas por “historicizá-las” e, nesse sentido, “a historicização faz com 

que a vontade humana de querer ser outro, ao longo do tempo, surja como possível” (p. 142), 

seguindo critérios históricos. A História, com as suas normas metodológicas e práticas 

guiadas pela teoria, pode assumir uma postura crítica em relação aos interesses da vida 

prática, dado que transcende as particularidades da orientação de senso comum (embora esta 

também crie o interesse pelo passado). A constituição de sentido pela consciência histórica 

altera (modifica e torna outras) as circunstâncias da vida presente ao projetá-las no seu 

passado, num movimento próprio ao curso do tempo.  

Quer a memória quer a História derivam dos vestígios físicos e ganham ênfase a partir 

deles. Os vestígios tangíveis garantem uma proximidade autêntica que nos leva a assumir que 

ali existiu efetivamente um passado. Mas, na verdade, os vestígios físicos têm limitações 

como informação: eles não falam e, por isso requerem interpretação; por outro lado, a sua 

erosão contínua nem sempre permite o registo. Apesar de tudo, constituem pontes essenciais 

entre o passado e o presente, pois clarificam o que pensamos dele, simbolizam laços coletivos 
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ao longo do tempo, e oferecem metáforas arqueológicas que iluminam os processos da 

História e da memória (LOWENTHAL, 1999). 

É frequente entre a opinião pública a percepção de que a História, e o Património em 

particular, contribuem para a identidade coletiva através do desenvolvimento de uma cultura 

comum. Verifica-se, de facto, uma partilha de significados acerca do passado, e estes podem 

revelar uma identidade local, nacional, de carácter fixo, ou integrar identidades múltiplas e 

abertas, de carácter variável. Também o património, nas suas diversas formas, pode mediar o 

nosso conhecimento histórico; vem do passado para o presente e, eventualmente, continua 

para o futuro. E os educadores – em contexto de educação formal ou não formal – têm uma 

responsabilidade particular em relação a esse futuro comum (AUTOR, 2011), contribuindo 

para o processo de construção de identidades pelos jovens, ao estimular os alunos a 

respeitarem a diferença e a diversidade, ao proporcionar ferramentas conceptuais para que os 

alunos deem sentido às suas vidas, desenvolvendo o conhecimento e a compreensão de si e 

dos outros e do seu lugar na comunidade, entendendo a mudança ao longo do tempo, 

estimulando a tolerância e respeito pelo ‘outro’, e uma atitude analítica em relação à 

diversidade de pontos de vista, tendo em consideração a evidência. 

Tudo isto implica, também, o alargamento do campo de ação da Educação Histórica, 

pois surge a necessidade de se pensar e analisar os conhecimentos históricos num contexto 

social que extravasa o escolar e as articulações que se estabelecem entre este e o saber 

académico. Isto implica que se compreenda a Educação Histórica como um processo que não 

pode ser encarado simplesmente dentro da redoma da sala de aula: os desafios e as 

potencialidades do ensino e da aprendizagem não estão restritos à relação professor-aluno na 

sala de aula, mas envolvem o meio em que vivem, os conhecimentos e pontos de vista 

veiculados pelas suas famílias, pelas instituições que frequentam e pelos meios de 

comunicação de massa a que acedem. 

Os resultados de investigação relativa a concepções de alunos de diferentes idades, 

revelam diferentes níveis de sofisticação em termos de consciência histórica quando 

interpretam vestígios do património local, ou seja, quando são solicitados a realizar 

inferências a partir de fontes patrimoniais e a relacionar diversos contextos e temporalidades 

(AUTOR, 2011). 

Há que ter atenção, no entanto, as numerosas “experiências” de reconstituição do 

passado, nomeadamente da época medieval (algumas “feiras medievais”, por exemplo), de 

marketing turístico e de literatura de ficção histórica, ou afirmações do discurso político, 
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evocando” heróis de um passado mítico, que desvirtuam, muitas vezes abusivamente, uma 

compreensão do passado que deveria atender à historicidade dos vestígios que permanecem 

no presente. 

Neste âmbito, o desenvolvimento de atividades educativas relacionadas com o 

património local permite o envolvimento dos alunos na construção do seu próprio saber, a 

partir do interesse suscitado pela relação com um passado do qual reconhecem vestígios 

patrimoniais que quotidianamente os interpelam e cuja abordagem no âmbito da Educação 

Histórica poderá possibilitar o desenvolvimento do pensamento analítico em termos de 

interpretação das fontes patrimoniais como evidência histórica. Viabilizam, também, a 

cooperação entre a escola e a comunidade na construção de uma intervenção cívica, 

consciente e democrática. 

 

2. A construção do património e o seu uso educativo 

 

Nos últimos anos, temos assistido a um crescente interesse pela identificação, 

preservação e divulgação do património. Esse interesse, centrado inicialmente nos 

monumentos de maior significado histórico, alargou-se posteriormente aos centros históricos 

e, recentemente, iniciou abordagens ambientalistas, tentando contrariar as agressões 

provocadas pelas rápidas mudanças urbanísticas e massivas alterações das paisagens. 

A evolução do conceito de património e o progressivo reconhecimento da sua 

historicidade teve reflexos nas políticas de reabilitação e renovação dos centros urbanos, que 

procuram ir além da noção de monumento histórico, revelando uma consciência de que a 

proteção do património deve conceber-se como um projeto urbano na sua totalidade. Essa 

seria a evolução desde a Carta de Atenas, em 1931, à Carta de Veneza, em 1964: enquanto a 

primeira se ocupou apenas dos monumentos de grande envergadura, ignorando os restantes 

(embora tenha lançado os princípios que estão na base da conservação e restauro dos 

monumentos), a segunda alargou notavelmente o seu âmbito de atenção, tendo em conta a 

conservação e restauro de sítios e monumentos, utilizando uma definição mais ampla de 

monumento histórico, compreendendo a criação arquitetónica isolada assim como o conjunto 

urbano ou rural que seja testemunho de uma civilização particular, de uma evolução 

significativa ou de um acontecimento histórico. Refere-se não só às grandes criações como 

também às obras modestas que adquiriram com o tempo uma significação cultural. 
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Em relação às cidades históricas, os Princípios de La Valletta para a Salvaguarda e 

Gestão de Cidades e Conjuntos Urbanos Históricos, definem da seguinte forma os seus 

elementos constitutivos: 

As cidades e áreas urbanas históricas são compostas por elementos tangíveis e intangíveis. Os 

elementos tangíveis incluem, para além da estrutura urbana, elementos arquitetónicos, paisagens dentro 

e na envolvente da cidade, vestígios arqueológicos, panoramas, linhas de horizonte, corredores visuais e 

locais de referência. Os elementos intangíveis incluem atividades, funções simbólicas e históricas, 

práticas culturais, tradições, memórias e referências culturais que constituem a substância do seu valor 

histórico. As cidades e áreas urbanas históricas são estruturas espaciais que expressam a evolução de 

uma sociedade e da sua identidade cultural. [...] A sua proteção e integração na sociedade 

contemporânea são a base para o planeamento urbano e para o desenvolvimento do território. 

(ICOMOS, 2011) 

 

Segundo Lynch (2008), os atributos físicos dos espaços públicos proporcionam sinais 

e evidências visuais e espaciais que estruturam a sua identidade e articulam-se com aspetos 

culturais e históricos mais latos: “para ser válido, um espaço público deve ser legível, o que 

significa que deve ser descodificável pelas pessoas comuns” (p. 11). Nesse sentido, Ramos 

(2004) recomenda uma pedagogia pedestre, “perceção do andarilho que tem generosidade 

para perceber o tanto de tempo que há no espaço”, ou seja, uma “educação caminhante” (p. 

46), advertindo que se apagarmos a materialidade do passado que está, por exemplo, na 

configuração urbana, “vamos esvaziando o jogo do tempo, aniquilando o processo educativo 

de entrar em contacto com o tanto de experiência vivida que pode ser encontrado no mundo 

dos objetos” (p. 81). 

Proporcionar aos jovens a experiência única do contacto direto, vivencial, com 

diferentes tipologias de património e iniciá-los na leitura dos bens patrimoniais, a níveis cada 

vez mais sofisticados, são práticas educativas com enormes potencialidades. Os objetos, em 

museus ou sítios históricos, podem tornar-se fontes de educação patrimonial e de educação 

histórica e, nesse sentido, a aprendizagem de história não se realiza somente na sala de aula 

(AUTOR, 2011, 2016). Ao explorar diretamente sítios históricos, os alunos podem 

desenvolver competências que permitam a progressão das suas ideias, especialmente quando 

envolvidos na história da sua comunidade.  

Em História ou em Ciências Sociais, ou outras áreas curriculares, é possível ensinar e 

aprender a partir do local para captar o quadro nacional, analisando fontes locais como 

microcosmos. Ao mesmo tempo, a história local proporciona oportunidades de exploração de 
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questões sobre as identidades que em cada contexto se cruzam e sobre o processo de pesquisa 

histórica. 

Os documentos curriculares, em Portugal, não individualizam os conteúdos da história 

local, mas apontam possíveis conexões nas situações de aprendizagem, deixando ao critério 

dos professores a sua aplicação.  

O contacto direto com artefactos e edifícios históricos é uma oportunidade para 

aprofundar conhecimentos sobre pessoas, lugares e acontecimentos, mas deve permitir algo 

mais do que isto. Os alunos podem construir a sua interpretação sobre essas fontes históricas, 

relacionando-as com a sua aprendizagem no momento e os conhecimentos adquiridos ao 

longo do tempo, mas também é desejável que eles formulem questões investigativas e 

hipóteses explicativas. Para tal, o trabalho com objetos na sala de aula, tal como nos museus 

ou outros locais, não se pode confinar a uma sessão, deve ser um processo contínuo (AUTOR, 

2011, 2016). Os alunos precisam de tempo para aprenderem a ler objetos e lugares, tal como o 

necessitam para ler textos, e de conhecer os princípios básicos da sua análise. 

Os resultados de diversas pesquisas centradas em comunidades e no meio local, e de 

diversos encontros académicos ou profissionais, têm vindo a mostrar a importância das 

abordagens educativas através do contacto direto com fontes patrimoniais, nas experiências de 

aprendizagem dos alunos de diferentes idades; no entanto, poucas escolas a incluem no seu 

projeto educativo, e muitos professores nunca contactaram com metodologias específicas 

neste domínio (AUTOR, 2011; 2016). 

A construção de uma consciência histórica avançada, que permita uma análise crítica e 

reflexiva do mundo atual, necessita que o conhecimento histórico seja suportado quer pelos 

“conteúdos” que constituem a substância da História, quer pelo domínio progressivo de 

conceitos ligados à natureza desse conhecimento (LEE, 2008), tais como as ideias de 

mudança e de evidência histórica (ASHBY, 2003). Assim, por exemplo, os historiadores 

fazem inferências sobre fontes, no sentido de saber como foram feitas ou usadas e o que 

podem ter significado para as pessoas que as produziram e utilizaram (COOPER, 2004), mas 

alguns elementos chave do pensamento histórico, como as noções de temporalidade, podem 

ser desenvolvidos de formas mais sofisticadas nos alunos. Estes já conhecem informações 

acerca do passado mesmo antes de iniciarem a sua educação formal, conhecimentos esses que 

configuram fortemente a sua identidade (COOPER, 2002) e, por isso, devem ser tidos em 

conta nas experiências educativas que lhes são dirigidas. 
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Estudos realizados em contexto, nomeadamente em sítios históricos (AUTOR, 2006, 

2009) revelaram que a expressão do pensamento histórico acerca das evidências do 

património observado/“descoberto” parece relacionar-se não só com as aptidões pessoais dos 

jovens, mas também com as condições específicas da metodologia utilizada – o contacto 

direto com o património possibilitou aos intervenientes a expressão de um pensamento 

histórico para além dos limites da sua educação escolar, familiar, do meio local, ou do 

contacto com os média, e alguns participantes parecem revelar consciência disso, quando 

constatam nunca ter “olhado” verdadeiramente para muitos detalhes dos espaços urbanos 

históricos. 

Se os edifícios - individualmente ou integrados em espaços urbanos - os sítios 

históricos e os objetos dos museus forem interpretados em termos de evidência histórica, 

discutindo-se diferentes perspectivas acerca do passado, pode-se contribuir para um melhor 

ensino e aprendizagem e favorecer a construção de uma identidade multifacetada, pois esse é 

um dos maiores desafios das comunidades, simultaneamente locais e globais, que 

caracterizam o presente. Desta forma, compreender o passado permite agir no presente e 

perspectivar o futuro. 

Nesta linha de pensamento, o estudo que a seguir se apresenta teve como objetivo 

principal conhecer as concepções dos jovens acerca do património, com especial atenção para 

o uso de fontes patrimoniais na aprendizagem de história, e sobretudo a da sua comunidade e 

da região onde esta se insere.  

 

3. Interpretação de fontes materiais e educação histórica 

 

Partiu-se do pressuposto de que as atividades educativas com fontes relacionadas com 

o património histórico/cultural, no âmbito da comunidade local podem constituir um método 

válido para a progressão das ideias dos alunos, desde um nível baseado na experiência 

quotidiana até conceitos históricos mais avançados. 

 

3.1 - Método do estudo 

Com um estudo essencialmente qualitativo, pretendeu-se aprofundar, desde uma perspectiva 

transversal em termos de níveis de escolaridade e idade, a compreensão dos significados 

atribuídos pelos jovens aos vestígios patrimoniais observados durante um percurso pelo 
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centro histórico de Guimarães (cidade do norte de Portugal, cujo centro histórico é património 

mundial desde 2001).  

Procurou-se estimular nos alunos a capacidade de inferir a partir de objetos /estruturas 

/ edifícios, em situação de aprendizagem formal, fora da sala de aula e da escola, no sentido 

de promover um conhecimento histórico contextualizado, problematizado e aberto a diversas 

perspetivas.  

O guião-questionário aplicado os alunos durante o percurso foi construído de forma a 

obter respostas a duas questões de investigação: 

1. Como usam os alunos de 7º e de 10º anos de escolaridade os sítios históricos – 

espaços, edifícios e objetos com eles relacionados – enquanto evidência de um 

passado em mudança? 

2. Que tipo de pensamento histórico desenvolvem os alunos em ambiente de 

exploração direta do património? 

 

Participaram grupos de alunos de 12 anos e de 15 anos, totalizando 87 jovens, de cinco 

escolas de Guimarães. 

 

3.2. Procedimentos 

 

Partindo de uma reflexão que se fundamenta na linha de investigação em Educação 

Histórica e na aplicação de conceitos educacionais a propostas de aprendizagem 

situada/significativa, de cariz construtivista, apresentam-se os procedimentos de um estudo 

em contexto de sítio histórico e alguns dos resultados da sua aplicação. 

Um guião-questionário, previamente elaborado, com propostas de tarefas escritas a 

realizar pelos alunos em vários pontos de um percurso no centro histórico de Guimarães e 

uma área envolvente, foi utlizado enquanto os alunos observavam diretamente e 

interpretavam um conjunto de fontes materiais de carácter patrimonial (edifícios, lugares e 

objetos históricos) relacionados com a Idade Média, mas tendo em conta uma historicidade 

mais ampla, incluindo até vestígios de atividade industrial. 

Pretendeu-se que os alunos identificassem materiais utilizados, reconhecessem 

semelhanças e diferenças quanto a funções de objetos/edifícios e respetivos contextos sociais 

de produção, a ligação a funções económicas significativas no âmbito da história local e 

mudanças ao longo do tempo. 
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O percurso selecionado atendeu a uma lógica curricular, sendo os espaços, edifícios e 

objetos observados e interpretados na sua relação com o contexto histórico estudado. Daí ter-

se integrado, na introdução do guião-questionário, duas figuras representando excertos de 

plantas – uma da antiga ‘vila de Guimarães’ e outra da cidade atual – onde se assinalava a 

área a percorrer e os objetos/edifícios/estruturas selecionados, que os alunos observavam 

durante o percurso (Figura 1). 

 

Figura 1. Plantas de Guimarães no passado e no presente. Fonte: autor. 

 

 

No processo de elaboração dos instrumentos, decidiu-se utilizar o mesmo guião-

questionário quer para os alunos do 7º ano de escolaridade (Figura 2) quer para os do 10º ano 

(Figura 3), colocando questões que fossem acessíveis e desafiadoras para ambos os grupos, 

podendo ser agrupadas em categorias relacionadas, por exemplo, com os materiais utilizados, 

funções, símbolos de poder, referência a mudanças ao longo do tempo – e que permitissem a 

articulação com conceitos como os de identidade e património. No conjunto, procurou-se 

fornecer um mínimo de informação de forma a não determinar as respostas dos alunos. 
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Figura 2. Grupo de alunos de 7.º ano a realizar a atividade junto dos tanques de curtumes da rua de 

Couros, Guimarães. Fonte: autor. 

 

 

Figura 3. Grupo de alunos de 10.º ano a realizar a atividade junto do Albergue de S. Crispim, 

Guimarães. Fonte: autor. 
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As questões colocadas no guião-questionário apresentavam graus de complexidade 

crescente dentro de cada conjunto, partindo da informação disponível para a inferência e a 

colocação de questões, pelos alunos, acerca das fontes patrimoniais que observavam. 

Procurou-se analisar de que forma os alunos formulam hipóteses ao refletirem sobre a 

informação disponível, os detalhes observados e os seus conhecimentos prévios. 

 

3.3. Análise de dados e discussão de resultados 

 

A análise de dados seguiu um processo de categorização progressiva (STRAUSS e 

CORBIN, 1998) no sentido de conhecer os perfis conceptuais relativos ao modo como os 

estudantes interpretam fontes patrimoniais. Estes foram enquadrados em duas dimensões 

conceptuais: “uso da evidência” e “consciência histórica” (AUTOR, 2011, 2016).  

Relativamente ao modo como utilizaram a informação e inferiram das fontes 

patrimoniais, muitos alunos (47%) entenderam as fontes como provedoras diretas de 

informação, como referiram1 em suas respostas a Palmira (7.º ano, 12 anos) que apontou 

“Tem uma placa em cima [da porta] a indicar o antigo hospital”, e o David (10.º ano, 17 

anos), que, ao comparar dois edifícios, referiu: “São de épocas diferentes. A casa ‘Europa 

Nostra’ [prémio atribuído pela qualidade da reabilitação] apresenta uma varanda e a anterior 

não”. Também as conjeturas ou as questões que levantaram, se reportaram sobretudo a 

detalhes factuais ou do quotidiano: “Por que motivo foi utilizado este material no vestuário?” 

(Ariana, 7.º ano, 12 anos); “Porque é que tem ‘Ceia de Natal’ escrito na tabuleta [placa na 

parede do edifício]?” (Marco, 10.º ano, 15 anos). 

Um número expressivo (25%) de respostas revelou inferências pessoais com base em 

conhecimentos prévios, situando no tempo a informação genérica ou detalhada das fontes ou 

estabelecendo algum elo com o contexto político e social, como explicitaram o Joel (7.º ano, 

12 anos): “Podemos saber um bocado de história de Portugal através da lápide [na parede da 

igreja da Sra. da Oliveira], o que sucedeu em 1425 [1387 segundo a Era de Cristo, a data 

inscrita referia-se à Era Hispânica]. Fala da construção desta obra e de batalhas, observa-se 

várias figuras relacionadas com a igreja” e o Alberto (10.º ano, 15 anos), quando compara 

dois edifícios: “Este parece ser mais moderno, esta madeira é mais moderna, este tem uma 

                                                      
1 Os nomes dos alunos são fictícios, a fim de garantir o seu anonimato. Foi solicitada previamente, aos 

pais dos alunos, a autorização da sua participação nestas atividades. 
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função habitacional, a outra função religiosa, acolhia pobres e peregrinos”. As conjeturas 

levantadas por alguns alunos indiciaram preocupações temporais e sociais na interpretação 

das fontes patrimoniais, como revelaram nas suas perguntas, a Flora (7.º ano, 12 anos): “Para 

quem trabalhavam as pessoas da Zona de Couros?”; e o Joaquim (10.º ano, 16 anos): “Porque 

é que não dão outro uso a isto [tanques de curtumes]?”. 

Em menor número (3%) foram as respostas que revelaram inferências pessoais 

problematizadoras, fazendo conjeturas sobre o contexto em termos de relações temporais, 

como a da Ivone (7.º ano, 12 anos): “O Albergue foi construído antes desta casa, mas diz-se 

que esta casa é a casa mais antiga de Guimarães. Ganhou um prémio por essa causa”. 

Algumas respostas revelaram inferências pessoais problematizadoras, questionando a 

evidência com base no cruzamento de elementos diversos (políticos, militares, sociais, 

económicos) de um mesmo contexto: “Que materiais hospitalares utilizavam neste hospital? 

Que necessidades passavam? Iam para a guerra ajudar os cavaleiros e o rei?” (Alexandra, 10.º 

ano, 15 anos). ou fazendo conjeturas sobre vários contextos em termos de relações temporais, 

como mostra em sua resposta a Palmira (7.º ano, 12 anos) acerca da função dos tanques de 

curtumes, relacionando a fonte material observada com a fonte iconográfica apresentada no 

guião-questionário: “Nesse tempo a função era essa, mas se recuássemos mais, talvez não 

servisse para isso; agora por exemplo, não está com tábuas por cima porque se calhar houve 

outra função”. Um grupo mais restrito de alunos colocou, ainda, hipóteses à luz de 

possibilidades diversas, formulando questões sobre os vários e tempos, como manifestado no 

conjunto de questões da Alexandra (10.º ano, 15 anos): “Como a população vivia com tais 

acontecimentos? Quais as dificuldades? O que melhorou depois destes acontecimentos?”. 

Relativamente ao modo como deram sentido à relação passado-presente a partir da 

leitura das fontes patrimoniais, um grande número de alunos (52%) avaliou as atitudes das 

pessoas do passado à luz de valores do presente, entendeu o passado, em termos genéricos, 

como intemporal: “É importante pois este monumento vai-nos transmitir a época e o 

significado desta batalha” (Eva, 10.º ano, 15 anos); ou concebeu o passado à imagem do 

presente para simples conhecimento, como revela a resposta do Ramiro (7.º ano, 12 anos): “A 

importância era que se podia cuidar das pessoas. Conseguimos saber que naquele tempo 

também já havia o voluntariado para ajudar as pessoas mais desprivilegiadas”. 

Diversos alunos (13%) compreenderam a forma como o património chegou ao 

presente e a sua preservação pelo seu significado como evocação de acontecimentos chave do 

passado, indiciando um uso do passado em relação com um presente emocionalmente 
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simbólico e revelando um sentido de identidade ligado a uma valorização do património como 

evocação de acontecimentos emblemáticos de um passado ‘dourado’ a nível local, como 

parece anunciar a resposta da Irene (7.º ano, 12 anos): “Acho que influenciou porque o 

artesanato, a escultura, a arquitetura, etc., tem tudo a ver com o nosso passado maravilhoso, e 

acho que as pessoas olham sempre para o passado”; ou à preservação do património como 

forma de dar continuidade ao passado que constitui um modelo para o presente, como revela a 

resposta da Denise (10.º ano, 17 anos): “O local [tanques de curtumes] foi muito bem 

construído e durou muito tempo, e foi importante para os trabalhadores que nele trabalhavam 

porque lhes simbolizava a força dos seus antepassados”.  

Um número significativo de respostas (18%) revelou compreensão da relação passado-

presente de forma linear, quanto ao uso/função de fontes patrimoniais, embora tenha 

procedido à sua contextualização socioeconómica, revelando orientação temporal emergente, 

como fizeram a Ariana (7.º ano, 12 anos): “Ajuda-nos a evoluir e a tirarmos conclusões de 

como a vida era mais difícil. Foi uma sensação visualizar a casa que estava em ruínas e ver o 

material que era usado”; e a Celina (7.º ano, 12 anos), que revelou ideias históricas ao 

justificar a mudança e a função dos edifícios com base no contexto socioeconómico: 

Nós hoje estivemos a comparar “coisas”, sobretudo edifícios e ao comparar os edifícios, estivemos 

também a comparar a evolução ou o quotidiano das pessoas na outra época. Ou seja, ao comparar os 

edifícios, conseguimos perceber a vida das pessoas no passado e o que estas faziam, o seu vestuário, a 

forma das casas, etc. Eu acho que o passado influenciou o presente, pois melhorou a forma de vida das 

pessoas. (Celina, 7.º ano, 12 anos).  

Apenas um grupo restrito de participantes (3%) revelou um sentido relacional entre 

passado, presente e hipóteses de futuro, reconhecendo a interpretação contextualizada das 

fontes patrimoniais como essencial para a compreensão do passado, como mostram a resposta 

da Isaura (7.º ano, 12 anos): “A importância [dos tanques de curtumes] era para terem peles 

para o comércio e abastecimento da capela e do albergue. Está tudo aqui relacionado”, e a da 

Daniela (10º ano, 16 anos): “Tendo em conta a vida em Guimarães nos séculos XIV-XV, os 

aspetos dessa história que influenciaram a vida dos seus habitantes no presente foram: a 

muralha que defendia a cidade deixou depois de ser para proteção; a antiga albergaria e 

hospital ajudou na melhoria dos tratamentos de saúde e dos idosos”. 

Salienta-se, neste estudo, o facto de diversos alunos terem questionado as fontes e 

problematizado, sendo de destacar, neste caso, os mais novos de 7.º ano de escolaridade. E, 

mesmo que só alguns alunos tenham revelado claramente uma consciência da historicidade 

das fontes patrimoniais, os dados de investigação mostram que há condições para que os 
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professores, com formação específica, possam desenvolver abordagens construtivas, 

elaborando propostas de tarefas para os diferentes ciclos de escolaridade, proporcionando não 

só o cruzamento de fontes diversas, em contexto, mas também partindo dessas fontes para 

vários contextos. 

 

4. Conclusões 

 

Apesar de os documentos curriculares não especificarem assuntos da história local, 

deixam ao critério dos professores as conexões entre local e (inter)nacional nas situações de 

aprendizagem que orientam. No entanto, muitos profissionais da educação nunca tiveram 

contato prévio (ou formação específica) com metodologias de ensino nestas áreas. Seria 

importante que refletissem mais sobre o quê e como aprendem os alunos nas suas aulas, como 

se relacionam com o passado através da interpretação dos vestígios do passado. A formação 

de professores de história ou de ciências sociais também pode ser enriquecida com formação 

contínua no âmbito da educação patrimonial (AUTOR e MOLINA, 2015). 

A interpretação de fontes materiais em atividades educativas revela potencialidades 

que, para se concretizarem, implicam o desenho sistemático, seguindo critérios 

metodológicos, de tarefas que desafiem as concepções prévias dos jovens e estimulem a 

abordagem da história local, e mesmo a mais geral, e a consciência das relações entre o 

passado, o presente e o futuro. 

Ao explorar diretamente os sítios históricos, mediante experiências educativas que 

envolvam aprendizagens significativas, em contexto, os alunos desenvolvam competências 

históricas que permitam a progressão das suas ideias, especialmente quando envolvidos na 

história das suas comunidades. 

Saliente-se, por fim, o papel essencial que, tanto o património como a educação 

assumem na construção de identidades, sem olvidar a construção de pensamento crítico e de 

consciência histórica. 
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QUAL A SUA MELHOR LEMBRANÇA GASTRONÔMICA? 

Memória Gustativa a partir de narrativas  

escritas por estudantes de História da Gastronomia 

 

Resumo 

Na perspectiva da linha de investigação Educação Histórica na 

Educação Profissional Tecnológica, a intencionalidade da 

pesquisa é aplicar, operacionalizar e consolidar um conceito 

teórico e empírico de memória gustativa (RÜSEN, 2015; 

PROUST, 1979; ONFRAY, 1999) a partir das operações 

metódicas processuais da heurística, crítica e interpretação das 

narrativas escritas das lembranças gastronômicas de uma amostra 

de 26 estudantes de um curso superior de Tecnologia em 

Gastronomia do Instituto Federal de Santa Catarina, campus 

Florianópolis Continente, no final do segundo semestre de 2017. 

Aplicado no contexto de conclusão da disciplina História da 

Gastronomia ministrada pelo professor-pesquisador, o enunciado 

do instrumento de investigação solicitou aos estudantes que, com 

base na audiência dos fragmentos de filmes Rattatoille (2007) e 

Marcel Proust: uma vida de escritor (2012), escrevessem uma 

narrativa sobre uma memória gustativa relevante a partir da 

seguinte sugestão de roteiro: título original; descreva o caso da 

memória gustativa: qual a sua melhor lembrança 

gastronômica? Quem? Sujeitos envolvidos; Quando? Situar no 

tempo; Onde? Localizar no espaço; Por quê? Causas, motivos, 

razões; Para quê? Finalidades, intencionalidades; Como? 

Processo de criação, preparação e cocção; Consequências? 

Legados, efeitos, heranças; Significados temporais? Passado, 

presente e futuro. A hipótese do trabalho a ser corroborada na 

pesquisa parte do pressuposto teórico de que as memórias 

gustativas relevantes recorrentemente estão associadas às 

memórias de infância e adolescência e às subjacentes relações 

familiares, afetivas e identitárias. 

 

Palavras-chave: Educação histórica; Educação profissional 

tecnológica; Memória gustativa. 
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WHAT'S YOUR BEST GASTRONOMICAL REMEMBRANCE? 

Gustative Memory from narratives written by students of History of Gastronomy 

Abstract 

In the perspective of the research line Historical Education in Professional Technological Education, the 

research's intentionality is to apply, operationalize and consolidate a theoretical and empirical concept of 

gustative memory (RÜSEN, 2015, PROUST, 1979, ONFRAY, 1999) based on methodical procedural 

operations of the heuristics, criticism and interpretation of the written narratives of the gastronomic 

memories of a sample of 26 students of a course of Technology in Gastronomy of the Federal Institute of 

Santa Catarina, Campus Florianópolis Continente, at the end of the second semester of 2017. Applied in 

the context of conclusion of the discipline Gastronomy History taught by the professor-researcher, the 

statement of the research instrument asked students, based on the audience of the film fragments 

Rattatoille (2007) and Marcel Proust: a life of writer (2012), to write a narrative about a relevant gustatory 

memory from the following and script suggestion: original title; describe the case of gustative memory: 

what is your best gastronomic memory? Who? Subjects involved; When? Situation in time; At 

where? Find in space; Because? Causes, reasons, reasons; For what? Purposes, intentionalities; As? 

Process of creation, preparation and cooking; Consequences? Legacy, effects, inheritance; Temporal 

meanings? Past, present and future. The hypothesis of the work to be corroborated in the research starts 

from the theoretical assumption that the relevant gustatative memories are recurrently associated with the 

memories of childhood and adolescence and the underlying family, affective and identity relations. 

Keywords: Historical education; Technological professional education; Gustative memory. 

 

¿QUÉ SU MEJOR RECUPERACIÓN GASTRONÓMICA? 

Memoria Gustativa a partir de narrativas escritas por estudiantes de Historia de la gastronomía 

 

Resumen 

En la perspectiva de la línea de investigación Educación Histórica en la Educación Profesional 

Tecnológica, la intencionalidad de la investigación es aplicar, operacionalizar y consolidar un concepto 

teórico y empírico de memoria gustativa (RÜSEN, 2015, PROUST, 1979, ONFRAY, 1999) a partir de las 

operaciones metódicas procesales de la heurística, crítica e interpretación de las narrativas escritas de los 

recuerdos gastronómicos de una muestra de 26 estudiantes de un curso superior de Tecnología en 

Gastronomía del Instituto Federal de Santa Catarina, campus Florianópolis Continente, al final del segundo 

semestre de 2017. Aplicado en el contexto de conclusión de la disciplina Historia de la Gastronomía 

ministrada por el profesor-investigador, el enunciado del instrumento de investigación solicitó a los 

estudiantes que, con base en la audiencia de los fragmentos de películas Rattatoille (2007) y Marcel 

Proust: una vida de escritor (2012), escribieran una narrativa sobre una memoria gustativa relevante desde 

el seguimiento y la sugerencia de guión: título original; describa el caso de la memoria gustativa: cuál 

es su mejor recuerdo gastronómico? ¿Quién? Sujetos implicados; ¿Cuándo? Situar en el tiempo; 

¿Dónde? Buscar en el espacio; ¿Por qué? Causas, motivos, razones; ¿Para que? Finalidades, 

intencionalidades; ¿Cómo? Proceso de cría, preparación y cocción; Consecuencias? Legados, efectos, 

herencias; Significados temporales? Pasado, presente y futuro. La hipótesis del trabajo a ser 

corroborada en la investigación parte del supuesto teórico de que las memorias gustativas relevantes 

recurrentemente están asociadas a las memorias de infancia y adolescencia ya las subyacentes relaciones 

familiares, afectivas e identitarias. 

 

Palabras clave: Educación histórica; Educación profesional tecnológica; Memoria gustativa. 
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1. INTRODUÇÃO, CARÊNCIAS E INTERESSES 

 

Em oito anos de experiência como professor-pesquisador de História em um instituto 

federal de educação, ciência e tecnologia do eixo Turismo, Hospitalidade e Lazer, por meio da 

articulação teórica e prática entre o campo da Educação Histórica e a modalidade da 

Educação Profissional Tecnológica, sintetizados em investigações realizadas no âmbito dos 

editais universais e de fluxo interno da instituição, foi possível configurar a linha de 

investigação Educação Histórica na EPT. Em um primeiro momento dediquei-me às 

pesquisas relacionadas ao ensino e aprendizagem histórica de estudantes da disciplina 

História de Santa Catarina do curso Técnico em Guia de Turismo por meio de quatro 

projetos de pesquisa que abordaram as seguintes temáticas: canções catarinenses, narrativas 

de vida; e fontes historiográficas para o ensino de História de Santa Catarina. Após essa 

primeira fase, carências de ensino e interesses de aprendizagem levaram-me a pesquisar sobre 

conteúdos gastronômicos relacionados ao curso Técnico em Cozinha e Tecnólogo em 

Gastronomia: Clássicos da História da Alimentação, que consistiu na leitura das obras 

História da Alimentação, organizado por Flandrin e Montanari, e História da Alimentação no 

Brasil, escrito por Luiz Câmara Cascudo; e o segundo projeto, História, Gastronomia e 

Cinema, que consistiu na audiência, seleção e edição de fragmentos de filmes históricos que 

abordam temáticas relacionadas à História da Gastronomia constitutivas de uma narrativa 

mestra filmográfica que abarca da pré-história à contemporaneidade, disponibilizando um 

conjunto de fontes-filmes que estão sendo aplicadas nos processos de ensino e aprendizagem 

histórica de estudantes jovens e adultos da disciplina História da Gastronomia.  

Nesta diacronia investigativa é que se circunscreve a atual pesquisa em ensino e 

aprendizagem histórica na perspectiva da linha de investigação Educação Histórica na 

Educação Profissional Tecnológica. A intencionalidade da pesquisa é aplicar, operacionalizar 

e consolidar um conceito teórico e empírico de memória gustativa (RÜSEN, 2015; PROUST, 

1979; ONFRAY, 1999) a partir das operações processuais da heurística, crítica e interpretação 

das narrativas escritas das lembranças gastronômicas de uma amostra de 26 estudantes de um 

curso superior de Tecnologia em Gastronomia do Instituto Federal de Santa Catarina, campus 

Florianópolis Continente, no final do segundo semestre de 2017. Aplicado no contexto de 

conclusão da disciplina História da Gastronomia ministrada pelo professor-pesquisador, o 

enunciado do instrumento de investigação solicitou aos estudantes que, com base na audiência 

dos fragmentos de filmes Rattatoille (2007) e Marcel Proust: uma vida de escritor (2012), 
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escrevessem uma narrativa sobre uma memória gustativa relevante a partir da seguinte 

sugestão de roteiro: título original; descreva o caso da memória gustativa: qual a sua 

melhor lembrança gastronômica? Quem? Sujeitos envolvidos; Quando? Situar no 

tempo; Onde? Localizar no espaço; Por quê? Causas, motivos, razões; Para quê? 

Finalidades, intencionalidades; Como? Processo de criação, preparação e cocção; 

Consequências? Legados, efeitos, heranças; Significados temporais? Passado, presente e 

futuro. A hipótese do trabalho a ser corroborada na pesquisa parte do pressuposto teórico de 

que as memórias gustativas relevantes recorrentemente estão associadas às memórias de 

infância e adolescência e às subjacentes relações familiares, afetivas e identitárias. A 

comprovação empírica da hipótese pode configurar perspectivas metodológicas de ensino e 

princípios epistemológicos de aprendizagem que vislumbram instigantes relações entre 

memórias, lembranças, sabores e aromas, ou seja, relações entre Gastronomia e História, 

interessantes e motivadoras de significativos processos de ensino e aprendizagem de História 

da Gastronomia enquanto um conhecimento relevante para a formação para a vida prática 

profissional, pessoal e cidadã de um técnico em cozinha e tecnólogo em gastronomia.  

 

2. TEORIAS, CONCEITOS E CATEGORIAS 

 

A investigação se circunscreve na tripla perspectiva do campo da educação histórica, 

na experiência da cognição histórica situada na ciência da história e nas situações de ensino e 

aprendizagem histórica (SCHMIDT, 2009), e na disciplina da didática da história, ciência da 

aprendizagem da consciência histórica (RÜSEN, 2012), sintetizadas na linha de investigação 

Educação Histórica na Educação Profissional Tecnológica. Educação Histórica é o campo de 

pesquisa que investiga a consciência histórica dos sujeitos e a cultura histórica dos artefatos 

em situações de ensino e aprendizagem histórica. Mas o que é Educação Profissional 

Tecnológica? A construção deste conceito basilar para esta linha de investigação ainda está 

em processo de construção e demanda uma tarefa teórica, de análise de legislação e 

investigação empírica.  Compreendendo tecnologia como epistemologia da técnica (VIERA 

PINTO, 2008, apud MORAES, 2016), e técnica como modo especializado do trabalho 

humano, é possível sintetizar a Educação Profissional Tecnológica na sigla de tipo ideal EPT, 

entendida como educação para o trabalho, conceito central deste esforço de teorização. Marx 

identifica o trabalho como primeiro pressuposto básico da existência humana: 
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Os homens têm de estar em condições de viver para poder “fazer 

história”. Mas, para viver, precisa-se, antes de tudo, de comida, 

bebida, moradia, vestimenta e algumas coisas mais. O primeiro ato 

histórico é, pois, a produção dos meios para a satisfação dessas 

necessidades, a produção da própria vida material, e este é, sem 

dúvida, um ato histórico, uma condição fundamental de toda a 

história, que ainda hoje, assim como há milênios, tem de ser cumprida 

diariamente, a cada hora, simplesmente para manter os homens vivos. 

(MARX, 2012, p. 139).  

 

Subsumindo, trabalho é a ação cerebral-racional, comunicacional-linguística e física-

manual de criação, produção e significação de ferramentas, bens e serviços materiais e 

simbólicos, sobre determinadas relações sociais de produção material da vida humana. Nesta 

perspectiva propositiva, abstrata e de tipo-ideal, a EPT é a educação para o trabalho aplicado 

na orientação da vida prática profissional, pessoal e cidadã. A EPT visa ofertar, formar e 

habilitar trabalhadores e trabalhadoras para a aquisição de uma cidadania profissional que 

possibilite a produção e reprodução material da sua própria vida e que oriente a vida prática 

profissional, pessoal e cidadã no sentido da construção coletiva de uma sociedade mais justa, 

livre e humanizada.  Nesta perspectiva, emerge as seguintes perguntas históricas: quais as 

relações possíveis entre a Educação Histórica e a Educação Profissional Tecnológica? Quais 

as relações entre História e Gastronomia? Quais as funções, efeitos e aplicações da História da 

Gastronomia na vida prática profissional, pessoal e cidadã de um técnico em cozinha e um 

tecnólogo em gastronomia?  

História é a ciência narrativa de interpretação, atribuição de significados, e 

orientação, constituição de sentidos, da experiência humana no fluxo do tempo: experiência 

do passado, interpretação do presente e orientação de futuro. (RÜSEN, 2001, 2007a, 2007b). 

Nesse conceito de história encontram-se os três significados estruturantes do termo: a história-

vida, os acontecimentos, os fatos, a experiência; a história-ciência, a ideia, o estudo, a 

interpretação; e a história-narrativa, a história escrita, a historiografia, a função de orientação. 

História é vida, ciência e narrativa.  

O que é “Gastronomia”? No final do século IV a.C., o poeta, viajante e apreciador da 

boa mesa, Arquestratus, cunhou a palavra gastronomia que significava à época do período 

helenístico, “as leis do estômago”. Assim como História, toda palavra é polissêmica, dinâmica 

e histórica, ou seja, remete a múltiplos significados que são condicionados pelas situações de 

comunicação específicas, que mudam com o passar do tempo e tem a sua própria 

historicidade relacionada à determinada sociedade. Da mesma forma, no final do século 
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XVIII, a palavra gastronomia é evidenciada novamente no livro A fisiologia do gosto, do 

escritor francês Brillat-Savarin:  

 

Gastronomia é o conhecimento fundamentado de tudo o que se refere 

ao homem, na medida em que ele se alimenta. Assim, é ela, a bem 

dizer, que move os lavradores, os vinhateiros, os pescadores, os 

caçadores, e a numerosa família de cozinheiros, seja qual for o título 

ou a qualificação sob a qual disfarçam sua tarefa de preparar 

alimentos [...] a gastronomia governa a vida inteira do homem. (1995, 

p. 57-58). 

 

Nesse sentido, gastronomia1 é o conhecimento fundamentado na experiência 

humana de coleta, caça e pesca; agricultura e pecuária; conservação, fermentação, 

armazenamento; transporte, divulgação, comercialização; criação, preparação, cocção; 

serviço, consumo, digestão e múltiplas significações de alimentos e bebidas, sobre 

determinadas relações sociais de produção. Além da experiência concreta e produção 

historiográfica, História da Gastronomia é uma disciplina da Ciência da História, 

relativamente nova, recente e ainda em construção, que tem como objeto de estudo as 

experiências gastronômicas humanas na sucessão do tempo. História da Gastronomia se trata 

de uma disciplina da matriz curricular do Curso Técnico em Cozinha e do Curso Superior 

Tecnologia em Gastronomia do IFSC. Mais além, justifica-se o ensino e aprendizagem de 

História da Gastronomia porque os estudantes manifestam carências de orientação e interesses 

cognitivos prévios relacionados às “origens”, “evolução” e “curiosidades” da gastronomia que 

desembocam no nosso tempo presente.  

Para que aprender História da Gastronomia? A finalidade última desta disciplina 

confunde-se com a mesma finalidade estrutural da ciência da história e do subsequente ensino 

de história em sua especificidade, caso e situação: constituição na vida prática, formação 

escolarizada e aplicação na vida prática profissional, pessoal e cidadã de uma consciência 

histórica gastronômica: competência cognitiva, narrativa e identitária de interpretação 

(atribuição de significado) e orientação (constituição de sentido) das experiências 

gastronômicas humanas no fluxo do tempo: a partir das experiências gastronômicas do 

                                                      
1  Importante destacar as seguintes distinções: “Cozinha e culinária são sinônimos. Ambos os termos 

se referem ao conjunto de utensílios, ingredientes e pratos característicos de um país ou de uma 

determinada região.” (...) dizem respeito também à arte de preparar os alimentos e às práticas e 

técnicas usadas para esse fim. (...) O conjunto de ingredientes in natura e industrializados com as 

quais as pessoas se nutrem é o que chamamos de alimentação”. (FREIXO;CHAVES, 2008, p.21). 
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passado, adquirirmos a capacidade de atribuição de significado na interpretação do presente 

gastronômico, e, quem sabe, podemos constituir a orientação do futuro gastronômico com 

vistas a novas experiências que misturem os ingredientes do passado e do futuro, da tradição e 

inovação, dos cinco sentidos sintetizados no sexto sentido da memória gustativa.  

A partir desta metacategoria histórica epistemológica da consciência histórica é que 

pretendemos circunscrever a noção de memória seguindo na mesma perspectiva teórica 

rüseniana. Segundo Rüsen (2015, p. 219), a consciência humana do tempo é uma articulação 

complexa entre memória e expectativa, pois “o horizonte temporal da vida humana abarca da 

experiência do passado à expectativa do futuro. Um dos direcionamentos do arco temporal 

entre o passado e o futuro é constituído pela memória”. Rüsen procura circunscrever o debate 

intelectual das últimas décadas sobre uma suposta oposição entre memória e história na 

perspectiva de uma teoria da história. Se por um lado podemos afirmar que uma oposição 

absoluta entre memória e história não se sustenta, por outro, isso não significa dizer que uma 

se confunda com a outra ou que não haja distinções entre elas: “memória e a história recorrem 

à mesma fonte de constituição cultural de sentido, quando se trata de fazer valer o passado 

como grandeza de orientação cultural” (RÜSEN, 2015, p. 223).  

Rüsen apresenta os tipos-ideais das dimensões, estágios e modos da memória: a 

memória pessoal, social, comunicacional, cultural e, sobretudo, os modos da memória 

involuntária e receptiva e a memória intencional e construtiva. Na memória intencional e 

construtiva, o sentido é constituído intencionalmente a partir do passado presente na memória 

por meio de interpretações que resultam em narrativas mestras de orientação; já na memória 

involuntária e receptiva, o passado invade, desafia e força o presente a mobilizar as operações 

mentais da consciência humana para a experiência temporal. No caso específico desta 

investigação, nos interessa em especial os princípios e pressupostos da memória involuntária e 

receptiva, já que a pesquisa em si já é uma interpretação que produz narrativas mestras de 

orientação acerca de lembranças gastronômicas: 

 

A memória espontânea ou “invasiva” acontece de modo contingente. 

Ela pode irromper quase subitamente, provocada no mais das vezes 

por experiências sensíveis. Essa memória é, essencialmente, receptiva. 

(...) A memória espontânea articula-se literariamente como reflexo de 

uma inocência perdida (conectada usualmente com a metáfora da 

infância), de uma origem perdida, enquanto promessa de felicidade de 

um “outro estado”. (...) esse passado é descrito, de maneira 

impressionante, como saudade atual. Como promessa de felicidade, 
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ela quer se perpetuar, enraizar o lembrado na duração. (RÜSEN, 

2015, p. 226 grifo nosso).  

 

Apesar de modo receptivo se fundamentar no inconsciente irreflexivo, e o produtivo 

na força do esclarecimento reflexivo, ambos os modos de memória estão imbricados e não 

podem ser pensados de forma separada, isolada ou em suposta oposição. É por meio do 

cotejamento, articulação e síntese que se pode alcançar a formatação de uma cultura da 

memória que seja o produto de uma impressão prévia interpretada intencionalmente. “Uma 

teoria da cultura histórica tenciona explicitar os potenciais da memória, pois esta carrega a 

consciência histórica com a energia vital de um passado sempre presente.” (RÜSEN, 2015, p. 

227). Pois é justamente nesse passo que transforma memória em história por meio do trabalho 

da consciência histórica é que se reconhece a história como ciência. Nessa perspectiva ideal 

típica, a categoria histórica epistemológica da consciência histórica é a estrutura e a totalidade 

que abarca, abraça e subsume a memória. A memória é a substância, a matéria prima, a 

energia vital da consciência histórica. A memória é o arquivo vivo e morto das lembranças 

e esquecimentos dos porões e sótãos da grande casa da consciência histórica. A memória é o 

passado presente, o passado que permanece presente no presente e que permite e possibilita a 

dinâmica da consciência histórica no sentido de distinguir, articular e sintetizar a experiência 

do passado, a interpretação do presente e a orientação do futuro, constitutivos da identidade 

temporal, histórica e cultural humana.  

O que é memória gustativa? A partir dos pressupostos de Rüsen acerca da relação 

memória e história, nos reportamos à referência inescapável da obra literária de Marcel 

Proust. Em sua trajetória biográfica de escritor e frequentador das festas nos salões da nobreza 

e alta burguesia parisiense da virada do século XIX, por volta de 1905, Proust passou a se 

dedicar à escritura de sua grande obra: Em Busca do Tempo Perdido. Em 1913 publica o livro 

inaugural da série, composta de sete partes e concluída em 1927, No Caminho de Swann, 

dedicado às memórias de infância e à adolescência do narrador: 

Em breve, maquinalmente, acabrunhado com aquele triste dia e a 

perspectiva de mais um dia tão sombrio como o primeiro, levei aos 

lábios uma colherada de chá onde deixara amolecer um pedaço de 

madalena. Mas no mesmo instante em que aquele gole, de envolta 

com as migalhas do bolo, tocou o meu paladar, estremeci, atento ao 

que se passava de extraordinário em mim. Invadira-me um prazer 

delicioso, isolado, sem noção da sua causa. Esse prazer logo me 

tornara indiferentes às vicissitudes da vida, inofensivos os seus 

desastres, ilusória a sua brevidade, tal como faz o amor, enchendo-me 

de uma preciosa essência: ou antes, essa essência não estava em mim; 
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era eu mesmo. Cessava de me sentir medíocre, contingente, mortal. 

De onde me teria vindo aquela poderosa alegria? Senti que estava 

ligada ao gosto do chá e do bolo, mas que ultrapassava infinitamente e 

não devia ser da mesma natureza. De onde vinha? Que significava? 

Onde apreendê-la? (PROUST, 1979, p. 31). 

 

O célebre excerto de Proust nos apresenta fundamentos plausíveis para esboçarmos 

um conceito inicial de memória gustativa. No sentido etimológico das palavras, são as 

memórias associadas a um prazer gastronômico provocado e evocado por alimentos e 

bebidas: são as lembranças de comidas e bebidas, e são as comidas e bebidas que trazem 

lembranças. Este prazer gastronômico dinamizado por uma memória difusa e não localizada é 

caracterizado pelo autor como um “prazer delicioso”, uma “preciosa essência” que preenche e 

se confunde com o ser, uma “poderosa alegria” que estremece e observa o extraordinário que 

lhe ocorre “tal qual faz o amor”. O narrador se pergunta sobre esta felicidade irreconhecível, 

passageira e fugaz: “De onde vinha? Que significava? Onde apreendê-la?”. Essa verdade que 

ultrapassa a experiência gastronômica catalizadora da rememoração é caracterizada como um 

“estado desconhecido”, uma “sensação fugitiva”, um “instante antigo” que se encontra 

demasiadamente longe, disforme e difuso em um “ininteligível turbilhão de cores agitadas”: 

não chega à superfície de sua consciência a recordação da circunstância específica do passado 

de que se trata.  

Quando subitamente, depois do esforço e distensão da memória mobilizada pelo 

gosto do chá com madalenas, as circunstâncias do passado mobilizadoras do prazer do 

presente sobem à superfície da consciência: “E de súbito a lembrança me apareceu. Aquele 

gosto era o pedaço de madalena que nos domingos de manhã em Combray (...) minha tia 

Leôncia me oferecia, depois de ter mergulhado no seu chá da Índia ou de tília.” (PROUST, 

1979, p.32). O gosto do chá com madalenas oferecido por sua mãe em um dia sombrio de 

inverno, gerou uma “poderosa alegria”, a princípio irreconhecível, mas que por fim remeteu o 

narrador às memórias de infância dos domingos de manhã em Combray, quando sua tia lhe 

oferecia madalenas mergulhadas no chá antes da hora da missa; somente a memória gustativa 

dos sabores e sentidos despertou aquelas “lembranças abandonadas por tanto tempo fora da 

memória”. O passado remoto pode vir à tona da superfície da consciência histórica quando 

mobilizada por sabores e aromas de comidas e bebidas que permanecem por mais tempo nas 

memórias involuntária que também constituem o “imenso edifício da recordação”. O narrador 

se pergunta: “por que motivo aquela lembrança me tornava tão feliz?”. O chá com madalenas 

mobilizou um “prazer delicioso” que o remeteu às memórias de infância das férias de verão 
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em Combray: “as flores do nosso jardim e as do parque do sr. Swann, e as ninfeias do 

Vivonne, e a boa gente da aldeia e suas pequenas moradias e a igreja e toda Combray e seus 

arredores, tudo isso que toma forma e solidez saiu, cidade e jardins, da minha taça de 

chá.” (PROUST, 199, p. 32-33, grifo nosso). Na perspectiva proustiana, memória gustativa 

são as lembranças de um passado remoto e distante, mobilizadas pelo prazer gastronômico 

provocado e evocado por comidas e bebidas associadas às memórias de infância e às 

subjacentes relações familiares, afetivas e identitárias. A perspectiva proustiana corresponde 

ao modo da memória involuntária e receptiva de Rüsen na qual o passado invade, desafia e 

força o presente a mobilizar as operações mentais da consciência temporal da experiência 

humana.  

Michel Onfray, em sua obra A razão gulosa: filosofia do gosto, a partir da 

perspectiva de uma “autobiografia alimentar”, também procura superar as falsas dicotomias e 

oposições entre razão e emoção, prazeres sentidos e prazeres que dão sentido, prazer 

gastronômico e prazer estético. Quando perguntado sobre a sua melhor lembrança 

gastronômica, o autor, reconhecido gourmet, apreciador da cozinha sofisticada, deu uma 

resposta que dialoga com a perspectiva proustiana:  

      

A ideia me veio como um raio fulgurante, do lugar onde ela estava: 

nos limbos, na memória da criança que fui. Minha melhor lembrança 

gastronômica era um morango no jardim de meu pai. (...) Quando pus 

o morango na boca, ele estava fresco na superfície e quente na alma, 

pele doce quase fria, polpa temperada. Esmagada sob o meu palato, 

ele se fez líquido que inundou minha língua, minhas faces, e depois 

desceu para o fundo da minha garganta. Fechei os olhos. Meu pai 

estava ali, ao meu lado, trabalhando a terra, curvado sobre os canteiros 

da horta. Pelo espaço de um momento – uma eternidade – eu fui esse 

morango, um puro e simples sabor espalhado no universo e contido na 

minha carne de criança. A felicidade me roçara com sua asa antes de ir 

embora. (ONFRAY, 1999, p. 17-18) 

 

Diferentemente do caso narrado por Proust, em que o prazer gastronômico mobilizou 

a memória gustativa, o autor foi provocado por uma pergunta de um entrevistador e, em um 

caminho inverso e contrário, a memória seletiva voluntariamente fez emergir a lembrança de 

um prazer gastronômico associado às memórias de infância. A simplicidade daquele prazer 

gastronômico está diretamente relacionada à presença marcante do pai, ao seu lado, 

trabalhando curvado sobre os canteiros da horta que representam segurança, proteção e 

conforto àquela feliz memória de infância que emergiu do limbo do passado a partir da 
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provocação de uma pergunta: qual a sua melhor lembrança gastronômica?  Na perspectiva 

de Onfray, memória gustativa é a memória mobilizada por uma provocação, estímulo e 

desafio no sentido de uma varredura voluntária e seletiva pela consciência para selecionar a 

melhor experiência gastronômica, ou seja, a melhor lembrança de comida e bebida que tende 

a reportar às memórias de infância e às subjacentes relações familiares, emocionais e 

identitárias. Diferentemente da perspectiva proustiana, em que a memória gustativa 

mobilizada pelo prazer gastronômico se manifesta a princípio de forma remota e 

desconhecida, para Onfray, a memória gustativa da melhor experiência gastronômica emerge 

involuntária, voluntária, espontânea e subitamente à superfície da consciência como um “raio 

fulgurante” que reconhece, localiza e detalha no tempo e espaço, as circunstâncias específicas 

em que aconteceu o caso. Por outro lado, as duas perspectivas se aproximam no que diz 

respeito aos efeitos descritos do prazer gastronômico, o “prazer delicioso”, a felicidade que 

roça as suas asas, além do fato de remeter às memórias familiares. A perspectiva onfrayniana 

de memória gustativa pode corresponder à memória intencional construtiva de Rüsen, na qual 

a partir do passado presente na memória, as “impressões prévias interpretadas 

intencionalmente” resultam em narrativas mestras de orientação.  

A partir da distinção, justaposição e síntese destas duas perspectivas de memória 

gustativa, foi que a principal pergunta do instrumento de investigação desta pesquisa foi 

concebida, afinada e aplicada: Qual a sua melhor lembrança gastronômica? O prazer 

gastronômico que mobiliza a memória gustativa, e a memória gustativa que relembra o prazer 

gastronômico. A comida e bebida que faz lembrar e a lembrança de comida e bebida. No caso 

da investigação, tratou-se de despertar intencional e voluntariamente as reminiscências da 

memória involuntária, estimulando uma varredura seletiva que traga à superfície da 

consciência, experiências vividas, vivenciadas e experimentadas no âmbito de um passado 

remoto que geralmente remete às memórias de infância e as subjacentes relações familiares, 

afetivas e identitárias. A perspectiva ruseniana distingue, articula e sintetiza os modos 

imbricados e indissociáveis das memórias involuntária e receptiva e intencional e construtiva 

em uma impressão prévia interpretada intencionalmente, que no caso das memórias 

gustativas promove a síntese correspondente entre as perspectivas de Proust e Onfray: o 

prazer gastronômico no presente que remete a memórias gustativas do passado, e as 

memórias gustativas do presente que reportam aos prazeres gastronômicos do passado. 

Esta mobilização de direcionamento temporal que sempre parte do presente epistemológico, 

que hora vai do presente ao passado e hora trás o passado para o presente, é sintetizada na 
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perspectiva da atual investigação que pretende transmutar memórias gustativas em 

narrativas mestras de orientação aplicadas à vida prática profissional, pessoal e cidadã de 

trabalhadores, profissionais liberais e empreendedores do mundo da gastronomia.  

A memória está para a história, assim como o gustativo está para a gastronomia. A 

memória gustativa, pessoal, social e humana, é a substância, a matéria prima, a energia vital 

da História da Gastronomia. História da Gastronomia é a disciplina da ciência da história que 

estuda as experiências gastronômicas humanas no tempo, dentre elas, os arquivos e 

repertórios das lembranças e esquecimentos das memórias gustativas. A memória gustativa 

pode ser apropriada como fonte histórica para a escritura historiográfica da História da 

Gastronomia. A memória gustativa pode ser apropriada como fonte histórica para o ensino e 

aprendizagem de História da Gastronomia. A memória gustativa pode constituir fontes 

narrativas para pesquisas em ensino e aprendizagem histórica na perspectiva da linha de 

investigação Educação Histórica na Educação Profissional Tecnológica que busca sintetizar 

Gastronomia e História na disciplina História da Gastronomia em sua tripla dimensão de 

experiência, ciência e historiografia: “se a comida é uma forma de comunicação, assim como 

a fala, ela pode contar histórias e pode se constituir como narrativa da memória social de uma 

comunidade.” (SANTOS, 2001, p. 108). Este é o lugar da memória gustativa e da 

gastronomia na história em sua tripla perspectiva disciplinar: a história da gastronomia; a 

história na gastronomia e a gastronomia na história.  A memória gustativa é a substância, 

matéria-prima e energia vital da História da Gastronomia. História da Gastronomia é a 

interpretação e orientação da memória gustativa humana.  

 

3. METODOLOGIA DA PESQUISA, OPERAÇÕES E RESULTADOS 

 

Na tripla perspectiva das operações processuais do método da pesquisa histórica 

(RÜSEN, 2007a), nos princípios e pressupostos da didática da história, disciplina científica da 

aprendizagem da consciência histórica (RÜSEN, 2012), e os fundamentos da pesquisa 

qualitativa, etnográfica e descritiva da Grounded Theory (FLICK, 2004), a intencionalidade 

da investigação é operacionalizar um conceito teórico de memória gustativa na heurística, 

crítica e interpretação das fontes narrativas escritas por estudantes jovens e adultos da 

disciplina História da Gastronomia do curso superior Tecnologia em Gastronomia de um 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia.  
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O instrumento de investigação foi aplicado no contexto de conclusão da disciplina 

História da Gastronomia ministrada pelo professor-pesquisador no segundo semestre de 2017. 

Após a apresentação do último seminário de gastronomia brasileira e contemporânea, no caso 

sobre a temática da memória gustativa, a turma foi convidada e estimulada pelo professor-

pesquisador a participarem da investigação e, com base na audiência dos fragmentos de filmes 

Rattatoille (2007) e Marcel Proust: uma vida de escritor (2012) solicitou-se que escrevessem 

uma narrativa sobre uma memória gustativa relevante a partir da seguinte sugestão de roteiro: 

título original; descreva o caso da memória gustativa: qual a sua melhor lembrança 

gastronômica? Quem? Sujeitos envolvidos; Quando? Situar no tempo; Onde? Localizar 

no espaço; Por quê? Causas, motivos, razões; Para quê? Finalidades, intencionalidades; 

Como? Processo de criação, preparação e cocção; Consequências? Legados, efeitos, 

heranças; Significados temporais? Passado, presente e futuro. Esta heurística da sugestão 

de roteiro foi elaborada com base nas perguntas constitutivas de um conceito histórico 

substantivo adaptada às especificidades dos interesses cognitivos acerca do conceito de 

memória gustativa. Na data de entrega das narrativas foi aberto o espaço para que alunas e 

alunos voluntários lessem as suas “autobiografias alimentares” para a turma, sendo que três 

estudantes leram as suas memórias gustativas em sala de aula que foram recepcionadas de 

forma significativa, atenta e interessante. Logo após a leitura, as narrativas gustativas foram 

recolhidas e foi encaminhado o Termo de Consentimento Informado Livre e Esclarecido para 

a leitura, ciência e assinatura em duas vias, uma para o professor-pesquisador e outra para os 

estudantes participantes da investigação. Os estudantes participantes constituíram uma 

amostra de 26 sujeitos pesquisados.  

Podemos iniciar a operação processual de crítica que consiste na extração, 

codificação e categorização das informações, dados e fatos das fontes narrativas a partir de 

uma heurística substanciada pelo conceito teórico de memória gustativa: lembranças de 

prazeres gastronômicos do passado, e ao mesmo tempo, prazeres gastronômicos do presente 

que remetem às lembranças do passado, que recorrentemente estão associados às memórias de 

infância e adolescência e às subjacentes relações familiares, afetivas e identitárias. Em suma, 

memória gustativa são as lembranças de comidas e bebidas e as comidas e bebidas que fazem 

lembrar.  

 

 

 



 

RIBEH, v.01, n. 01, p.200-226, Ago-Dez/2018. https://revistas.unila.edu.br/riaeh/index 
 

213 

3.1 Títulos originais 

 

Eis os títulos das 26 narrativas gustativas escritas pelos sujeitos da pesquisa: Beijinho 

Doce; Bolo de Vó, Sabores de um Passado para Sempre; Ação de Graças na Casa dos 

Bennett; Rapadura; O queimado com gosto de infância; Ingrediente Secreto; Picanha em 

família; Relato gustativo: A Sagrada Manhã de Sábado; Fernándes; Amor e bolo de côco; 

Uma ladra de miolos; A costela da saudade; Um feijão com sabor de memórias; Meu frango 

minha vida; Deslocamento do sabor; Pé-de-moleque sem amendoim; Memória gustativa: a 

calmaria das férias; Bolo familiar caseiro; Memórias, sabores, histórias e tradição; Where it 

All Began (Onde tudo começou); Inspiração Gastronômica; Sentimentos bons presentes 

numa possível memória gustativa; As heranças do interior que se escasseiam; Comida com 

conforto, em viagem nem tão confortável; e por fim, uma narrativa sem título.  

Por se tratar de uma pesquisa qualitativa com uma amostra de sujeitos restrita a 26 

estudantes, não será operacionalizada uma tabulação dos dados, informações e fatos extraídos 

das fontes narrativas; vamos nos restringir neste primeiro momento, a apenas descrever as 

informações e dados, sempre a partir das inferências que mais apareceram para as que 

menos apareceram, colocando entre parênteses o número de vezes que as inferências foram 

verificadas, sempre em relação ao total da amostra dos sujeitos pesquisados. A amostra dos 

sujeitos da pesquisa tem uma média de idade de 22 anos de idade e são oriundos dos estados 

de Santa Catarina (13), sendo que oito são de Florianópolis; (4) estudantes são do Rio Grande 

do Sul, sendo que dois são nascidos em Porto Alegre; três são do Rio de Janeiro, dois de São 

Paulo e dois de Minas Gerais, e por fim, um estudante é oriundo do Paraná e outro do Mato 

Grosso. Consiste em uma turma constituída de estudantes jovens e adultos provenientes das 

regiões sul e sudeste do Brasil e das respectivas ascendências étnicas resultantes dos 

processos de colonização europeia fundamentados na escravização indígena e africana 

característicos da história brasileira. É possível identificar nas fontes intersubjetivamente 

verificáveis, que os títulos apresentam noções relacionadas à memória gustativa (5), sabores 

(5), doces (3), bolos (3), carnes (3), passado (2), amor-sentimento (2). Em uma primeira 

leitura dos títulos, podemos constatar que estão presentes os sabores relacionados aos 

alimentos salgados e doces e a ideia de passado associada à afetividade, sintetizados no 

conceito de memória gustativa: Sabores de um Passado para Sempre.  
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3.2 Memórias Gustativas 

 

Convidamos os leitores e convivas a degustarem um “banquete de palavras” ao 

apresentarmos as melhores lembranças gastronômicas dos estudantes investigados. Dentre os 

pratos principais deste cardápio das memórias gustativas destacamos: hosomaki e shitake no 

alumínio; peru assado; bife acebolado; picanha mal passada; costela bovina recheada e 

costelinha de porco; frango à milanesa; novilho assado em fogo de chão; e galo ao molho 

pardo. Os pratos principais serão acompanhados das seguintes guarnições: feijão preto, purê 

de batatas, couve-flor gratinada, milho cozido, couve com molho de limão e sal, arroz branco, 

vinagrete, maionese de alho, tortei de moranga, farofa de bacon e macarrão caseiro. Para a 

sobremesa temos beijinho doce, abóbora caramelada com leite, batata doce com 

marshmallow, rapadura, pé-de-moleque, sagu com creme de baunilha, arroz doce e cocada. E 

para a tarde contamos com café com leite, bolos de chocolate, de coco e de abacaxi, pães de 

milho e de leite, mingau de trigo cozido no leite, mugango com leite e açúcar, omeletes com 

mel e empanadas.  

Memórias gustativas são as lembranças no presente de um prazer gastronômico do 

passado e são os prazeres gastronômicos no presente que remetem às lembranças do passado. 

O doce presente a minha boca juntamente à ponte, ao rio, aos pássaros 

e às árvores, construiu uma harmonia que aqueceu meu coração e 

preencheu minha memória de maneira tão especial e significativa. E 

pensar que, aquele pequeno pedaço de amendoim coberto com açúcar 

branco, me faria relembrar de um momento tão grande. Uma memória 

marcante presente em uma menina de 6 anos. Nesse exato momento, 

em pleno ano de 2017, o elo do cheiro com o gosto, me faz reviver 

as sensações daquele dia.2 (Beijinho Doce, Luna3, 19 anos, 

Florianópolis, Santa Catarina). 

 

São os alimentos e bebidas do presente que remetem às lembranças do passado e são 

as lembranças presentes dos alimentos e bebidas do passado: é o elo de sabores e aromas que 

fazem reviver as sensações do passado. Memória gustativa é a articulação dos cheiros e gostos 

de comidas e bebidas que fazem reviver sensações do passado.  

                                                      
2 Todos os grifos nos enunciados linguísticos das narrativas gustativas dos estudantes são nossos.  

3 Nome fictício para preservar o anonimato e a privacidade dos sujeitos investigados segundo os 

princípios e pressupostos estabelecidos no Termo de Consentimento Livre e Esclarecidos assinados 

pelos estudantes e professor-pesquisador.  
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Existem poucas coisas que invadem minha mente quando tento 

recobrar o sabor de alguma coisa da minha infância. Mas existe 

algo mais icônico que o bolo de chocolate? (...) Existe um bolo que eu 

me lembro bem. O da minha avó. (...) Os bolos dela eram 

extremamente macios. Era como comer um pedacinho do céu. Você 

nem fazia força para morder. Era confortável e aconchegante. Sem 

contar no café com leite que acompanhava o ritual do fim de tarde. 

Era perfeito. O amargo do café, toques de açúcar, bolo macio e o 

quente da calda. Amava esses momentos. (Bolo de Vó, Ravi, 20, 

Itapuranga  

 

A lembrança do bolo de chocolate da avó “invade a mente” ao recobrar os sabores e 

aromas relacionados às memórias de infância e das relações afetivas e familiares. Podemos 

identificar uma menção que nos remete à ideia de confort food, ou seja, a comida confortante, 

comida que conforta e gera conforto. Memória gustativa são os sabores e aromas da infância 

que invadem a mente e flutuam à superfície da consciência:  

Esta narrativa começa com uma profunda introspecção, 

carregada de emoção e saudade, momentos que sei que jamais se 

repetirão, mas que para sempre os guardarei, acompanhado de 

cheiros e sabores. E são através desses aromas e sabores que poderei 

reviver aqueles momentos de aconchego e carinho, de família, de risos 

e brincadeiras que fizeram parte da minha infância. (Sabores de um 

Passado para Sempre, Marcos, 29, Pelotas, Rio Grande do Sul).  

 

O prazer gastronômico do presente remete às lembranças do passado associados às 

relações familiares, afetivas e identitárias e à subjacente “promessa de felicidade” que se 

pretende preservar na sucessão do tempo em forma de tradição. Memória gustativa são as 

comidas e bebidas experimentadas no presente que remetem a boas lembranças familiares do 

passado. Memórias gustativas são lembranças gastronômicas que, por vezes, estão mais 

diretamente relacionadas às situações e relações familiares, afetivas e emocionais do que o 

prazer gastronômico propriamente vivenciado. 

Minha herança gustativa tem dois sabores: salgado e doce. Como 

uma boa família gaúcha, o churrasco é a preparação que está presente 

em todas as datas comemorativas e encontros de família, foi a 

primeira coisa que aprendi a fazer e ser reconhecido por dominar essa 

arte. Sempre que acendo o fogo me recordo do meu pai, avô, tio, 

padrasto e de mim. (...) O sagu com creme de baunilha é o doce que 

ocupa minhas lembranças. Esse doce é feito por minha avó desde 

minha primeira infância.(...). A referência da preparação dela é 

tão viva em minha memória gustativa que eu seria capaz de 

descrevê-la a qualquer momento. (Memórias, Sabores, histórias e 

tradição, Caio, 24, Porto Alegre, Rio Grande do Sul).  
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A “herança gustativa” está associada ao gosto salgado do churrasco relacionado ao 

gênero masculino da família, assim como o gosto doce do sagu com creme de baunilha está 

relacionado ao gênero feminino representado pela marcante e afetiva figura da avó. Na 

hierarquia desta varredura seletiva, a memória do sagu da avó se sobrepõe e “ocupa as suas 

lembranças” desde a primeira infância que remontam as suas mais remotas memórias 

gustativas que podem ser descritas “a qualquer momento”, quando a memória se transmuta 

em história por meio do trabalho da consciência histórica.  

 

3.3 Quem? Sujeitos envolvidos. Quando e Onde? Situar no tempo e localizar no espaço 

 

Dentre os principais sujeitos verificados nos enunciados linguísticos das narrativas 

gustativas podemos destacar prioritariamente as mães (15) e as avós (15), seguidos de forma 

genérica pela família (7), tios (7), pais (5), avô (4), tias (4), primos (4) e amigos (3). Grosso 

modo, as memórias gustativas estão associadas às memórias de infância e adolescência e às 

subjacentes relações emocionais e familiares, com ênfase nas figuras femininas das mães e 

avós representando a perspectiva de gênero relacionada à criação, preparação e cocção de 

alimentos e bebidas no âmbito das refeições familiares cotidianas, comemorativas e festivas. 

Subsequente, o papel social culturalmente atribuído ao gênero feminino às atividades 

domésticas de cuidar da casa e da preparação das refeições familiares, atualmente 

sobrecarregada com a dupla jornada de trabalho no ambiente profissional e doméstico, vem a 

reforçar esta relação socialmente construída entre mulheres e alimentação. Entretanto, 

também foi evidenciada a participação do gênero masculino representados pelas figuras do 

pai, avô e tios relacionados a preparações gastronômicas associadas ao papel do homem na 

divisão e especialização do trabalho na hierarquia do microcosmo social da cozinha. 

As memórias gustativas recorrentemente estão associadas às memórias de infância 

(9) e adolescência (5). As lembranças gustativas primeiras remetem às idades de 4 anos (5), 7 

anos (4) e 5 anos (3). Algumas datas específicas foram verificadas na associação com uma 

memória mais recente relacionada à adolescência: 24 de novembro de 2016; 20 de fevereiro 

de 2011; e os anos de 2003, 2008 e 2014. Verificamos também a referência a alguns adjuntos 

adverbiais de tempo tais como, “há dez anos”, “há 15 anos”, “há alguns dias”, “há alguns 

anos”, “desde sempre” e “há 55 anos”. As memórias gustativas recorrentemente estão 

associadas às memórias de infância e de adolescência, as memórias remotas e recentes, 

podendo eventualmente ser mobilizadas a partir de experiências gastronômicas vivenciadas na 
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vida prática atual. Já em relação aos espaços remetidos pelas memórias gustativas verificamos 

nas fontes narrativas referências à casa da avó (8), em casa, ou seja, na casa da família nuclear 

(7), Florianópolis (7), lugar indeterminado (4), casa dos pais (2) e restaurantes (3). Em suma, 

as memórias gustativas investigadas remetem ao espaço físico da residência familiar. Por 

estarem diretamente associadas às relações familiares, afetivas e identitárias, as memórias 

gustativas estão relacionadas ao correspondente espaço do ambiente doméstico, privado e 

identitário da casa da família, própria, dos pais e dos avós, mas também foram evidenciadas 

memórias gustativas relacionadas ao espaço comercial de restaurantes.  

 

3.4 Por quê e Para quê? Causas, motivações, finalidades e intencionalidades 

 

Estas perguntas, apesar de serem distintas pelas causalidades e intencionalidades, 

tendem a se confundir e a apresentar respostas semelhantes que nos levam a categorizá-las de 

forma conjunta. As motivações e finalidades estão associadas respectivamente às reuniões 

familiares para encontrar os parentes; datas comemorativas para comemorar, celebrar e 

festejar em família; as refeições alimentares cotidianas e de final de semana para a 

subsequente alimentação em família; e a alimentação em restaurantes para fins de lazer, 

diversão e entretenimento, convites a eventos e viagens circunstanciais. Em suma, as 

motivações e finalidades estão relacionadas ao ato de comer em encontros familiares que 

reportam à noção de comensalidade familiar. As memórias gustativas estão associadas às 

relações afetivas e identitárias e às subjacentes reuniões familiares, comemorações, 

celebrações e festas de família, e refeições alimentares cotidianas e de fim de semana. O 

motivo dos encontros de família é para comer e beber e a finalidade é a consolidação das 

relações familiares. Por meio desta comensalidade familiar, as pessoas da família se 

encontram para comer e beber e comem e bebem para encontrar seus respectivos familiares.  

 

3.5 Como? Processo de criação, preparação e cocção 

 

Este tópico refere-se à ação nuclear, central e substancial da gastronomia, enquanto 

conhecimento fundamentado na experiência de preparação, serviço e consumo de alimentos e 

bebidas constitutivos das memórias gustativas humanas. Segundo Carlos Alberto Santos, os 

cadernos e livros de receita são testemunhos que revelam a arte de criação e preparação de 

alimentos e bebidas que provocam e evocam sabores sentidos e sabores que dão sentido:  
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Tais fontes desvendam uma dimensão do tempo não exclusivamente 

cronológico da produção de um prato, mas o tempo lento ou rápido do 

gesto para misturar ingredientes, que constitui algo próprio e pessoal, 

de intimidade familiar, de investimentos afetivos, simbólicos e 

estéticos. Na cozinha, despontam as relações de gênero, de geração, a 

distribuição das atividades que traduzem uma relação de mundo, um 

espaço rico em relações sociais, fazendo com que a mesa se constitua, 

efetivamente, num ritual de comensalidade. (2001, p. 112).  

 

Pois é justamente na perspectiva destas fontes-receitas é que apresentamos os 

processos de criação, preparação e cocção escritos pelos estudantes de História da 

Gastronomia do curso superior de Tecnologia em Gastronomia de um Instituto Federal do sul 

do Brasil, no segundo semestre de 2017:  

Para a entrada, diversas cestas com pãezinhos de milho e leite. De 

acompanhamento, purê de batatas, feijão verde com cebola crocante, 

couve flor gratinada e a inusitada mistura de batata doce com 

marshmallow. Ao centro da mesa, o prato principal: peru assado. 

Este foi servido com espigas de milho cozidas, gravy (caldo de peru 

armazenado durante o assamento e engrossado com amido) e molho 

de cranberry, fruta típica da estação e da celebração. (Ação de Graças 

Na Casa dos Bennett, Maurício, 22, Santa Maria, Rio Grande do Sul).   

 

Por meio desta narrativa gustativa podemos verificar a etapa do serviço, ao mesmo 

tempo em que é apresentado o cardápio da experiência gastronômica vivenciada pelo 

estudante durante um intercâmbio nos Estados Unidos, quando foi convidado por um amigo a 

participar da celebração do Dia de Ação de Graças na casa da família Bennett. Por se tratar de 

uma típica celebração norte-americana, destacamos o prato principal e guarnições originárias 

do continente americano e, portanto, contribuição gastronômica ameríndia: o peru, milho, 

batata, feijão.  

 

E assim começa o preparo da melhor comida de vó (do mundo!). Vó Clara 

pega a couve e enrola todas as folhas e corta muito fino, mas muito fino! 

(...) Faz um arroz bem branquinho e o senhor feijão. O feijão tem que ser do 

tipo carioca, ela faz o feijão ficar com um caldinho delicioso, nunca vi o 

feijão ficar grosso ou empapado. Além disso, ela faz um bife acebolado, que 

serve segurando com um garfo, passando o dedão por cima do bife, para não 

cair. Então entra a couve, servida da mesma forma com um garfo e o toque 

de segurar com o dedão. (...) É algo que só existe se você estiver na casa da 

Dona Clara, na casa da minha vó. (Ingrediente Secreto, Juliana, 28, Lavras, 
Minas Gerais). 
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Já a narrativa gastronômica de Juliana, apresenta simultaneamente o modo de 

preparação, o “ingrediente secreto” do servir “com o dedão” e toda atmosfera afetiva que 

envolve as visitas de férias na casa da avó. Destaque para a descrição do processo de 

preparação, tempero e serviço da couve característica da “comida de vó”.  

É um bolo simples, leva manteiga, açúcar refinado, farinha de 

trigo, ovos, leite de coco e fermento. Usando uma batedeira de mão, 

minha mãe batia a manteiga com açúcar até formar um creme fofo e 

esbranquiçado, adicionando ovos na sequência. Misturado à mão, ela 

acrescentava a farinha de trigo alternando com leite de coco. Por fim, 

misturava o fermento delicadamente. Transferia a massa para uma 

forma redonda de alumínio, untada e enfarinhada e levava ao forno 

para assar. Sem desenformar o bolo, cobria com uma calda de açúcar 

com coco ralado, dando realmente a aparência de uma toalha. (Amor e 

bolo de coco, Mônica, 29, Florianópolis, Santa Catarina). 

 

Nesta narrativa podemos identificar a receita completa com os ingredientes e o modo 

de preparo de forma que é possível executar minimamente a receita seguindo as instruções, 

mas que no caso da investigação a receita é apropriada como fonte-receita para interpretação 

que produz narrativas mestras de orientação, em outras palavras, as impressões prévias das 

memórias gustativas são transmutadas através da interpretação intencional das narrativas 

gustativas que transformam memória em história. Esta é a intenção efetivada pelo estímulo à 

escritura de memórias gustativas por parte dos estudantes de História da Gastronomia, e que 

constituem as fontes narrativas desta pesquisa em ensino e aprendizagem histórica que, por 

sua vez, operacionaliza a interpretação das interpretações dos estudantes.    

Eu nunca consegui passar a receita para o papel, porque minha vó 

ela faz tudo “no olho”. (...) Minha vó e eu fazemos a receita em dois 

dias, no primeiro torramos o amendoim, o descascamos em um pano e 

prato e sopramos as cascas no quintal, com ele limpo passamos ele no 

liquidificador até ficar como uma farofinha. No outro dia em uma 

panela bem alta coloca-se a rapadura para dissolver no leite, minha vó 

usa uma e meia para cada litro, o leite fica cozinhando com o açúcar 

por umas 2h-2:30h até chegar no ponto, onde o açúcar escorra em 

fio e quando despejado em água fria, é possível formatar uma 

bolotinha, depois se coloca uma boa colherada de manteiga e se bate 

com uma colher de pau até endurecer um pouco; quando fica difícil 

continuar a bater se joga o amendoim, e aí é jogo rápido; derrama 

a mistura em uma forma retangular recoberta com farinha de 

mandioca para não grudar e vai ajeitando e pressionando com a palma 

da mão até se obter uma superfície lisa, enquanto ele ainda está 

quente, se faz quadrados e os deixe repousar por umas duas horas até 

ele firmar. (Pé-de-moleque sem amendoim, Plínio, 20, Itaúna, Minas 

Gerais).  



 

RIBEH, v.01, n. 01, p.200-226, Ago-Dez/2018. https://revistas.unila.edu.br/riaeh/index 
 

220 

 

Eis uma receita completa de um doce de tradição mineira, familiar e pessoal do 

estudante que afirma inicialmente nunca ter passado “a receita para o papel”, mas que sabia o 

processo de cor e salteado, e de fato, escreveu, registrou e transmitiu a receita do pé-de-

moleque sem amendoim de sua avó a partir da interpretação narrativa de sua melhor 

lembrança gastronômica. Podemos observar os estratos do tempo da cozinha: no momento em 

que se torna difícil bater a massa é a hora de jogar rapidamente o amendoim para finalizar a 

preparação da receita. As informações, dados e fatos extraídos das fontes narrativas escritas 

sobre as memórias gustativas dos estudantes, revelam as receitas, ingredientes e modos de 

preparação de comidas e bebidas, selecionados a partir das escolhas e preferências de suas 

melhores lembranças gastronômicas.   

 

3.6 Consequências? Legados, efeitos e heranças. Significados temporais 

 

Dentre as principais consequências, legados, efeitos e heranças provocadas e 

evocadas pelas memórias gustativas, verificamos as lembranças gastronômicas como 

memórias e lembranças marcantes, relevantes e significativas (10); influências sobre escolha 

profissional pela área da gastronomia (6); saudades da infância e familiares (4); o prazer 

gastronômico causado pela escolha gustativa pela comida favorita (4); memória gustativa 

associada à memória de familiares falecidos; e por fim, a preservação da tradição 

gastronômica familiar (3).  

Para mim esse doce além de, por falta de melhor palavra, confortante, 

remete a toda minha infância, e o tempo especial que passava com minha 

vó na cozinha e marcou minha história. Felizmente hoje sempre que volto 

para Minas posso reviver essa experiência que não está no alimento em 

si, mas no processo. Muitos foram os motivos que me levaram a escolher 

fazer Gastronomia, mas poder influenciar a vida das pessoas do jeito que a 

minha família influenciou a minha através da cozinha, foi um deles. (Pé-

de-moleque sem amendoim, Plínio, 20, Itaúna, Minas Gerais).  

 

 

Infelizmente, como ela faleceu há mais de 10 anos, tudo o que resta é a 

lembrança do sabor e algumas memórias do processo de produção. 

Nunca mais comi algo parecido com aquele doce que ela fazia, nem em 

sabor, formato ou textura. Ela também não deixou nenhuma receita. (...) 

Enfim, se hoje quero seguir para o ramo das confeitarias, talvez parte 

dessa vontade venha dessa memória que sempre vem à minha cabeça 

quando lembro dela. (Rapadura, Leandro, 21, Florianópolis, Santa 

Catarina).  
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Nas transcrições dos enunciados linguísticos das memórias gustativas dos sujeitos 

pesquisados, podemos verificar as consequências, legados, heranças e os subsequentes efeitos 

marcantes da experiência gustativas sobre a memória pessoal, familiar e social; as influências 

sobre a escolha profissional no campo da gastronomia que, em última instância, condicionou 

todos os estudantes da amostra, já que são jovens adultos que escolheram uma formação 

escolar e acadêmica relacionada à área da gastronomia e à subsequente vida prática 

profissional de um trabalhador da cozinha; a saudade da infância e as subjacentes relações 

familiares, emocionais e identitárias, os prazeres gastronômicos atualizados no presente que 

remetem ao passado, as memórias de familiares já falecidos e a preservação das tradições 

culinárias na vida prática atual dos estudantes, perspectivando instigantes relações temporais 

passado presente, presente passado e passado, presente e futuro, nossa última categoria de 

análise. 

Nas múltiplas relações temporais mobilizadas pelas memórias gustativas dos 

estudantes de História da Gastronomia de um curso superior de Tecnologia em Gastronomia, 

é plausível identificar três perspectivas temporais.  A perspectiva onfrayniana presente 

passado (13) em que a memória gustativa no presente rememora o prazer gastronômico do 

passado; a perspectiva proustiana presente passado (5), o prazer gastronômico no presente 

remete à memória gustativa do passado; e por fim, a perspectiva ruseniana passado presente 

futuro (12), ou seja, a articulação entre a memória gustativa do passado, a interpretação 

narrativa do prazer gastronômico da memória gustativa no presente, e as perspectivas de 

memória gustativa e prazer gastronômico sintetizados na orientação de futuras experiências 

gastronômicas aplicadas à vida prática profissional, pessoal e cidadã de um trabalhador da 

gastronomia. 

Umas das consequências deste e outros pratos feitos pela minha avó 

foi o de seguir na área da gastronomia e principalmente ter muito 

interesse na gastronomia italiana. Eu quero poder aprender os 

pratos que comia quando era pequena, para poder no futuro 

manter as receitas de família e passar adiante. (Inspiração 

Gastronômica, Raquel, 18, Florianópolis, Santa Catarina) 

 

A memória gustativa é a substância, a matéria-prima e a energia vital para a 

constituição na vida prática, formação escolarizada e aplicação na vida prática profissional de 

uma consciência histórica gastronômica que distingue, articula e sintetiza a memória 
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gustativa do passado, a interpretação narrativa do presente e a orientação para futuras 

experiências gastronômicas que sintetizam a memória gustativa e o prazer gastronômico em 

narrativas mestras de orientação da vida prática profissional, humana e cidadã de um 

trabalhador da cozinha.  

 

4. MEMÓRIA GUSTATIVA A PARTIR DE NARRATIVAS ESCRITAS POR 

ESTUDANTES DE HISTÓRIA DA GASTRONOMIA 

 

Podemos considerar que as informações, dados e fatos extraídos e interpretados das 

fontes narrativas acerca das memórias gustativas escritas por estudantes da disciplina História 

da Gastronomia de um curso superior de Tecnologia em Gastronomia, nos permite afirmar 

com certa plausibilidade que a hipótese de trabalho da presente pesquisa foi satisfatoriamente 

corroborada. Memória gustativa são as lembranças do prazer gastronômico provocado e 

evocado por comidas e bebidas experimentadas no passado, ao mesmo tempo em que são os 

prazeres gastronômicos provocados e evocados por comidas e bebidas experimentadas no 

presente que remetem a lembranças do passado. A memória gustativa recorrentemente está 

associada às memórias de infância e adolescência e às subjacentes relações familiares, 

afetivas e identitárias, geralmente vivenciadas no espaço residencial privado.  O conceito 

teórico ponto de partida de memória gustativa foi instrumentalizado nas operações 

processuais da heurística, crítica e interpretação das informações inferidas das fontes 

narrativas escritas pelos estudantes, o que permitiu uma afinação e depuração que resultou ao 

final do processo de pesquisa em um construto teórico e empírico inicial para a conceituação 

da categoria histórica epistemológica memória gustativa: lembranças no presente de prazeres 

gastronômicos do passado e prazeres gastronômicos do presente que remetem a lembranças 

do passado, em suma, lembranças de comidas e bebidas e comidas e bebidas que evocam 

lembranças. Na perspectiva de Rüsen que distingue, articula e sintetiza memória e história, 

memória involuntária receptiva e memória voluntária intencional e, correspondentemente, a 

perspectiva proustiana presente passado e a perspectiva onfrayana passado presente, a 

memória gustativa é a substância, matéria-prima e energia vital da história da 

gastronomia e da subjacente consciência histórica gastronômica que articula em uma 

representação abrangente de continuidade, a memória gustativa do passado, a 

interpretação narrativa no presente e a orientação de futuras experiências, 

experimentos e experimentações gastronômicas aplicadas à vida prática profissional, 
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pessoal e cidadã de um trabalhador da gastronomia. A amostra dos sujeitos da pesquisa 

foi constituída por um grupo de 26 estudantes, com uma média de 22 anos de idade, portanto, 

uma turma de estudantes jovens e adultos nascidos em sua maioria na região sul e sudeste do 

país, com destaque para os oriundos do estado de Santa Catarina e, sobretudo, da cidade de 

Florianópolis.  

Os títulos originais das memórias gustativas escritas pelos estudantes reportam aos 

sabores e aromas das lembranças gastronômicas de comidas e bebidas: doces, bolos e carnes 

que remetem ao passado e aos subjacentes afetos, sentimentos e emoções característicos desta 

rememoração essencialmente, mas não exclusivamente, sensitiva: “Sabores de um passado 

para sempre”. O cardápio diverso oferecido pelas memórias gustativas dos estudantes nos 

oferece “um banquete de palavras” constituído de carnes bovinas, suínas, de aves e peixes, 

guarnições variadas, doces e sobremesas, além de pães, bolos e salgados típicos de um café da 

tarde. Com exceção do dia de ação de graça norte-americano e o hosomaki e shitake da 

cozinha japonesa, todos os demais pratos podem ser circunscritos no espectro da gastronomia 

brasileira em sua miscigenação primeira das matrizes indígena, africana e europeia, e demais 

contribuições posteriores na sucessão do tempo. Neste sentido, destacamos os ingredientes de 

origem americana, portanto, associados aos povos originários indígenas e constitutivos da 

nossa identidade gastronômica primeira: amendoim, chocolate, abóbora, milho, batata, 

abacaxi, feijão, peru, pinhão, pimentão, moranga, sagu e farinha provenientes da raiz 

brasileira, a mandioca em seus múltiplos usos.  

Os sujeitos relacionados às essas lembranças gastronômicas estão diretamente 

associados às relações familiares, afetivas e identitárias, com destaque para as avós e mães, o 

que confere uma característica predominante do gênero feminino aos sujeitos relacionados às 

memórias gustativas e o subjacente papel culturalmente atribuído às mulheres ao espaço da 

cozinha familiar. Se retrocedermos aquém da “metáfora da infância” aos primórdios do 

nascimento, podemos refletir sobre o primeiro prazer gastronômico da experiência humana, 

intrinsecamente imbricado com a mãe que oferece os seios, o afeto e o leite materno: alimento 

que é vida, comida e bebida ao mesmo tempo. Recorrentemente as melhores lembranças 

gastronômicas remetem às memórias de infância e adolescência, com ênfase para os 

indeterminados tempos de criança e à subjacente memória involuntária, espontânea, receptiva 

que se articula literariamente como a metáfora de uma “promessa de felicidade” que procura 

preservar as lembranças ao longo da duração. Podemos verificar que as memórias gustativas 

narradas são de curta, “há alguns dias”, média, “há dez anos”, e de longa duração que 
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antecedem o nascimento do próprio narrador, “há cinquenta e cinco anos”. Alguns casos 

descritos foram especificados com dia, mês e ano o que demonstra uma memória de uma 

circunstância bem específica, detalhada e marcante; as idades rememoradas variaram na 

média de 4 a 7 anos de idade. O espaço predominante das memórias gustativas dos estudantes 

foi o espaço da residência familiar, a casa da avó, a casa da família, a casa dos pais, com 

exceção de três situações que estão associadas a restaurantes. O porquê e o para quê das 

experiências gastronômicas narradas, ou seja, as causa e motivações, as finalidades e 

intenções do prazer gastronômico rememorado, apesar de se tratarem de questões distintas, 

apresentaram respostas semelhantes. As principais motivações e finalidades das experiências 

gastronômicas narradas foram reuniões e encontros familiares, as datas comemorativas e as 

refeições familiares cotidianas, com a intencionalidade de encontrar e reforçar os laços 

familiares, celebrar, comemorar, festejar, e por fim, alimentar-se em família, ou seja, comida, 

bebida e as subjacentes relações familiares, afetivas e identitárias.  

Os processos de criação, preparação e cocção do “como” se efetivaram as 

experiências gastronômicas objeto da memória gustativa, foram evidenciados por meio de 

descrições detalhadas de verdadeiras e reconhecíveis receitas, com todos os ingredientes e 

modos de preparação, tornando factível a sua execução apenas por meio dos enunciados 

escritos, mas que no caso da investigação foram apropriadas como fonte narrativa para a 

descrição das memórias gustativas dos estudantes. As principais consequências, legados, 

heranças e efeitos das lembranças gastronômicas é que elas constituem memórias 

significativas, relevantes e marcantes da memória pessoal. Em ultima instância, vislumbramos 

uma hipótese de que as lembranças mais recuadas da memória humana ocorrem em torno dos 

quatro anos de idade e podem estar relacionadas às memórias gustativas de prazeres 

gastronômicos da primeira infância. Apesar de ter sido evidenciada em várias narrativas, em 

última instância, as memórias gustativas foram influências condicionantes da escolha pela 

formação escolarizada e a subjacente escolha profissional na área da gastronomia por todos os 

vinte e seis estudantes da amostra da pesquisa. O legado deixado e o efeito provocado por 

essas memórias gustativas são a saudade dos tempos da “infância perdida” e dos familiares, a 

memória dos familiares já falecidos lembrados por meio da comida, e a comida favorita que 

perpetua a tradição familiar em torno da mesa e da comensalidade.  

Os significados temporais das memórias gustativas, ou seja, as relações entre 

passado, presente e futuro atravessaram substancialmente as narrativas escritas pelos 

estudantes do curso superior de Tecnologia em Gastronomia. Pela própria característica da 
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pesquisa que provocou e estimulou os estudantes a operacionalizarem uma varredura seletiva 

pelos arquivos da memória e a escreverem sobra a sua melhor lembrança gastronômica, a 

perspectiva de relação temporal mais predominante foi a onfrayana, a saber, a relação 

passado presente, ou seja, a memória gustativa no presente rememora o prazer gastronômico 

do passado e torna o passado presente. A perspectiva menos recorrente foi a proustiana, o 

prazer gastronômico no presente remete à lembrança do passado, ou seja, a relação presente 

passado que vai do presente para o passado. Também mais recorrente, foi a relação passado 

presente futuro verificado nas narrativas escritas pelos estudantes e que vai em direção à 

perspectiva de síntese dialética rüseniana que articula a experiência do passado, a 

interpretação do presente e a orientação do futuro: as memórias gustativas do passado, 

significando os prazeres gastronômicos no presente e orientando os sentidos de futuras 

experiências, experimentos e experimentações gastronômicas aplicadas à vida prática 

profissional, pessoal e cidadã dos trabalhadores, prestadores de serviço e pequenos 

empreendedores do mundo da gastronomia. Eis as perspectivas de investigação: memórias 

gustativas podem constituir fonte histórica privilegiada para a historiografia, o ensino e 

aprendizagem histórica e para a pesquisa qualitativa em ensino e aprendizagem histórica de 

História da Gastronomia. A finalidade última da História da Gastronomia é a formação de 

uma consciência histórica gastronômica aplicada à vida prática profissional, pessoal e cidadã 

de um trabalhador do mundo da gastronomia: transmutar memórias gustativas em narrativas 

mestras de orientação constitui uma operação da consciência histórica.  
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