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RESUMO 

 

Guimarães, T. C. P. Aprendizagem e formação da consciência histórica: um estudo 

das narrativas de discentes do ensino fundamental à luz da cognição histórica/ 

Tatiane Carvalho Peçanha Guimarães - Campos dos Goytacazes, RJ: Universidade 

Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF, 2016. 

A consciência histórica é um fenômeno que compreende a habilidade de se orientar 
no tempo atribuindo às experiências humanas do passado, sentido histórico. Diante 
da necessidade de se buscar novos olhares à aprendizagem em história, que se 
mostre relacionada ao processo de formação da consciência histórica, o presente 
estudo insere-se no campo da Educação Histórica, uma área de investigação que 
busca a relação dos sujeitos com o conhecimento histórico. Quais os tipos de 
consciência histórica podem ser identificados nas narrativas históricas de discentes 
do 9º ano do ensino fundamental à luz da cognição histórica, a partir dos conceitos 
de segunda guerra mundial e nazismo é a questão a qual pretende-se investigar. O 
objetivo central foi identificar os tipos de consciência histórica nas narrativas 
históricas de discentes do 9º ano do ensino fundamental à luz da cognição histórica 
a partir dos conceitos de segunda guerra mundial e nazismo. A pesquisa realizada 
foi do tipo qualitativa, participativa e de intervenção.  O local do estudo foi uma 
unidade escolar localizada na região da baixada campista, no município de Campos 
dos Goytacazes, RJ, selecionada a partir do interesse pessoal da pesquisadora. Os 
sujeitos participantes do estudo foram discentes do 9º ano do ensino fundamental, 
matriculados na turma 901. Os instrumentos para coleta dos dados foram 
elaborados de acordo com preceitos teóricos e metodológicos da cognição histórica. 
O instrumento 1 foi denominado “conhecendo as ideias prévias dos discentes” e 
instrumento 2 foi denominado “instrumento de metacognição”, ambos com objetivo 
de extrair, das narrativas históricas os tipos de consciência histórica, a compreensão 
histórica e as ideias históricas. Os resultados obtidos foram discutidos à luz da teoria 
da cognição histórica. Destacam-se a prevalência de narrativas que indicam uma 
compreensão histórica fragmentada, e um tipo de consciência histórica tradicional. 

 

Palavras-Chave: consciência histórica, aprendizagem histórica, cognição histórica 
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ABSTRACT 

 

Guimarães, T. C. P. Learning and formation of historical consciousness: a study of 

the narratives of primary school students in light cognition historical / Tatiane 

Carvalho Peçanha Guimarães - Campos dos Goytacazes, RJ: Universidade 

Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF, 2016. 

 

The historical consciousness is a phenomenon that includes the ability to orientate 

itself in the time attributing to the human experiences of the past, historical sense. 

Faced the need to seek new perspectives on learning in history, which is related to 

the process of historical consciousness formation, this study is part of the Historical 

Education, an area of research that seeks the relationship of subjects with historical 

knowledge. What kinds of historical consciousness can be identified in the historical 

narratives of 9th grade students in the light of historical cognition, from the concepts 

of World War II and Nazism is a subject for which it is intended to investigate. The 

focus this research is to identify the types of historical awareness of the historical 

narratives of students of the 9th year of elementary school in the light of historical 

cognition from the concepts of World War II and Nazism. The research was 

qualitative, participatory and interventional. The location was a school located in the 

Baixada Campista, in Campos dos Goytacazes, RJ, selected based on the 

researcher's personal interest. The subjects participating in the study were 9th grade 

students enrolled in class 901. The instruments for data collection were elaborated 

according to theoretical and methodological precepts of historical cognition. 

Instrument 1 was called "knowing the previous ideas of the students" and instrument 

2 was called "instrument of metacognition", both with the purpose of extracting from 

the historical narratives the types of historical consciousness, historical 

understanding and historical ideas. The results obtained were discussed in light of 

the theory of historical cognition. We emphasize the prevalence of narratives that 

indicate a fragmented historical understanding and a type of traditional historical 

consciousness. 

Key words: historical consciousness, historical learning, historical cognition 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

A questão da aprendizagem no ensino de história tem sido pensada a partir 

de novos recortes teórico-metodológicos, cujas investigações centram suas análises 

na relação dos sujeitos com o conhecimento histórico, considerando processos 

cognitivos fundamentados na própria epistemologia da história. A cognição histórica, 

que designa tais processos, envolve assim, memória, percepção, interpretação, 

orientação temporal e pode conduzir a novos olhares sobre a aprendizagem 

histórica.  

 Esta perspectiva tem orientado trabalhos no campo da educação histórica, 

uma área de pesquisa cujos conceitos centrais são consciência histórica e a 

narrativa histórica. Um dos principais teóricos que trata do assunto é o filósofo da 

história, o alemão Jörn Rüsen, referenciado com frequência, principalmente em 

trabalhos sobre consciência histórica e narrativa histórica. Porém, destacam-se 

também as contribuições de pesquisadores como Peter Lee e Isabel Barca. 

Em países como Inglaterra e Estados Unidos, as investigações nesse campo 

obtiveram maior expressão na década de 70, estendendo os estudos para Portugal 

e Espanha. No Brasil, as pesquisas em Educação Histórica, com viés na cognição 

histórica, receberam destaque a partir dos anos 90, com as contribuições da 

professora e pesquisadora em educação histórica Maria Auxiliadora Schimdt, a qual 

coordena o grupo de pesquisa “Cultura, Práticas Escolares e Educação Histórica” do 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), certificado 

pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). Ressaltam-se ainda, as contribuições 

do pesquisador Luis Fernando Cerri, Tânia Maria Braga, professora e coordenadora 

do grupo “Didática, práticas escolares e publicações didáticas” (CNPq), e da 

professora e pesquisadora Marlene Rosa Cainelli.  

Nesse sentido, considerou-se relevante abordar o tema da aprendizagem 

histórica à luz dessas teorias, uma vez que segundo Schmidt (2015) as pesquisas 

nesse campo ainda são incipientes. Esse aspecto foi demonstrado empiricamente 

neste trabalho por meio de um levantamento bibliométrico na base de dados Scopus 

(2016). Verificou-se que o número de publicações a respeito das variáveis 

consciência histórica, cognição histórica e aprendizagem histórica ainda é reduzido, 
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havendo assim a necessidade de ampliar as investigações sobre essa temática. 

Logo, o presente trabalho constitui-se em uma pesquisa cuja abordagem encontra-

se ancorada no campo de estudos denominado educação histórica, mais 

precisamente centrado na cognição histórica. O trabalho teve por objetivo identificar 

os tipos de consciência histórica nas narrativas históricas de discentes do 9º ano do 

ensino fundamental de uma escola da rede pública estadual de ensino, a partir de 

dois conceitos de segunda guerra e nazismo. 

A pesquisa teve por hipótese inicial a concepção de que nas narrativas 

históricas produzidas por discentes do ensino fundamental, podem ser identificados 

os tipos de consciência histórica, os quais, segundo Rüsen (2007), revelam os 

modos de constituição de sentido sobre a experiência do tempo. Segundo o autor 

(2007) a aprendizagem histórica é um processo de mudança estrutural na 

consciência histórica e por meio de intervenções nas ideias prévias dos discentes 

amplia-se o modo de sentido histórico, ou seja, a consciência histórica.  

A teoria da cognição histórica, segundo Rüsen (2011c), compreende a 

narrativa histórica como um sistema de operações mentais que define o campo da 

consciência história, traduzindo-se, portanto no processo de constituição de sentido 

da experiência do tempo. Por isso, com base nesse aporte teórico, entende-se que a 

narrativa histórica seja um instrumento capaz de apontar indicativos quanto aos 

modos de sentido histórico, ou tipos de consciência histórica.  

Também, sob o ponto de vista metodológico, partiu-se da tese de Barca 

(2001) onde por meio das narrativas produzidas nas aulas de história, é possível 

reconhecer os conhecimentos prévios dos discentes, bem como promover 

intervenções a fim de se orientar novas compreensões sobre o passado. Rüsen 

(2007) considera que o objetivo do ensino de história, não é fornecer consciência 

histórica, pois ela é inerente à natureza humana, mas sim gerar mudanças 

estruturais nos modos de constituição de sentido. Schimdt e Cainelli (2011) vão dizer 

que se trata de conduzir a novas formas de se relacionar com o passado, ampliando 

as possibilidades de interpretação sobre o mesmo. 

Assim, a pesquisa foi proposta a um grupo de discentes do 9º ano do ensino 

fundamental, da turma “901”, a qual conta atualmente com 26 alunos matriculados 

no período matutino, com idades entre 14 e 16 anos. O estudo foi aplicado em uma 

unidade escolar da rede pública estadual de ensino, localizada na região da 

“baixada campista”, no município de Campos dos Goytacazes, estado do Rio de 
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Janeiro, e teve como base os princípios teóricos e metodológicos da cognição 

histórica utilizando como instrumento de coleta de dados narrativas produzidas por 

esses discentes.  

Para atender aos objetivos da pesquisa, o percurso metodológico contou com 

3 (três) etapas, sendo a primeira destinada à aplicação do instrumento de pesquisa 

1 (um), denominado “conhecendo as ideias prévias dos discentes”, apêndice C. Tal 

instrumento procurou extrair dados a partir das narrativas históricas produzidas 

pelos discentes, identificando as ideias prévias/ tácitas e os tipos de consciência 

histórica, bem como a compreensão sobre o passado, em torno dos conceitos 

segunda guerra mundial e nazismo.  

Na segunda etapa, foi apresentado o filme: “O jogo da imitação” (2014), cujo 

objetivo foi promover uma intervenção nas ideias prévias/tácitas dos discentes, 

descritas nas narrativas do instrumento 1(um). A terceira etapa, ocorrida logo após o 

filme, consistiu na aplicação do instrumento de metacognição, o qual buscou 

identificar os tipos de consciência histórica presentes nas narrativas dos discentes, 

bem como a sua compreensão sobre o passado após a intervenção, atendendo 

assim ao terceiro objetivo específico da pesquisa. Buscou-se extrair também as 

ideias dos discentes sobre os conceitos apresentados, no sentido de verificar se 

houve mudanças nessas ideias. 

O primeiro capítulo apresentará em três seções o marco teórico que embasou 

a investigação. A primeira seção abordará o campo de pesquisa denominado 

educação histórica, que investiga questões relacionadas ao ensino e aprendizagem, 

envolvendo processos da cognição histórica. Nesse momento, serão destacadas as 

pesquisas em âmbito mundial e também nacional, incluindo um estudo bibliométrico, 

o qual permitiu uma reflexão sobre o estado da arte para os conceitos de cognição 

histórica, consciência histórica e aprendizagem histórica. Por fim, a primeira seção 

do capítulo 1 (um) trará uma breve elucidação sobre o conceito de cognição 

histórica, o qual orienta as pesquisas no campo da educação histórica. 

A segunda seção, sob o subtítulo “Consciência Histórica” procurará refletir tal 

conceito na perspectiva da cognição histórica, inclusive apresentando a tipologia da 

consciência histórica apresentada por Jörn Rüsen (2007) como modelos de 

constituição de sentido da experiência humana no tempo. Serão realizadas também, 

alguns apontamentos da consciência histórica enquanto categoria de análise nas 
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investigações no campo da educação histórica, bem como contribuições para o 

ensino de história.  

 A última seção do primeiro capítulo tratará da narrativa histórica, buscando 

esclarecer o debate historiográfico a respeito da questão narrativista da história.  Em 

seguida, explorará o papel da narrativa histórica para a história científica e escolar. 

E, concluindo a seção, buscará estabelecer parâmetros da narrativa histórica no 

conjunto de investigações orientadas pela teoria da cognição histórica. Nesta seção, 

destacam-se, sobretudo, as contribuições de Paul Ricouer (2010) e do historiador 

Peter Burke (2011). O capítulo 2 (dois) descreverá detalhadamente a metodologia 

do estudo. O capítulo 3 (três) trará descrições sobre o tratamento dos dados da 

pesquisa realizada e o capítulo 4 (quatro) serão discutidos os resultados obtidos no 

estudo. 

Dado o exposto acima, acredita-se que a pesquisa proposta, além de sua 

relevância social e acadêmica, poderá auxiliar nos processos de ensino e 

aprendizagem, pois trazem indicativos de como os discentes interpretam o passado 

a partir de dois conceitos da história: segunda guerra e nazismo. Ao identificar os 

tipos de consciência histórica presentes nas narrativas dos discentes é possível 

compreender como os mesmos interpretam as experiências do tempo, conferindo-

lhe significado histórico.  

 

Problema 

Quais os tipos de consciência histórica podem ser identificados nas narrativas 

históricas de discentes do 9º ano do ensino fundamental à luz da cognição histórica, 

a partir dos conceitos de segunda guerra mundial e nazismo? 

 

Hipótese 

Tendo como referência a teoria da cognição histórica, acredita-se que nas 

narrativas históricas produzidas por discentes do 9º ano do ensino fundamental, a 

partir dos conceitos de segunda guerra mundial e nazismo, é possível identificar os 

tipos de consciência histórica em tradicional, exemplar, crítica ou genética. Também, 

com base na teoria, acredita-se que por meio de intervenções nas ideias prévias, é 

possível verificar a ampliação na compreensão histórica dos discentes, bem como 

mudanças estruturais na consciência histórica dos mesmos. Segundo Schmidt e 

Cainelli (2011), a aprendizagem histórica ocorre quando há essa mudança, ou seja, 
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quando de um modo tradicional ou exemplar, o discente passa para um modo crítico 

ou genético de constituição de sentido histórico, que é a sua consciência histórica.   

 

Objetivos 

 

Objetivo geral 

 Identificar os tipos de consciência histórica nas narrativas históricas de 

discentes do 9º ano do ensino fundamental à luz da cognição histórica a partir dos 

conceitos de segunda guerra mundial e nazismo. 

 

Objetivos específicos 

 

1. Verificar os tipos de consciência histórica a partir das narrativas prévias dos 

discentes sobre os conceitos segunda guerra mundial e nazismo; 

2. intervir nas ideias históricas prévias/tácitas dos discentes do 9º ano do 

ensino fundamental sobre os conceitos segunda guerra mundial e nazismo; 

3. Identificar a compreensão histórica dos discentes do 9º ano do ensino 

fundamental a partir dos conceitos de segunda guerra mundial e nazismo; 

4. Comparar os tipos de consciência histórica apresentados nas narrativas 

prévias/ tácitas dos discentes com os tipos de consciência histórica a partir da 

intervenção do docente-pesquisador sobre os conceitos abordados, à luz da 

cognição histórica.  

 

Justificativa 

 

Esse estudo foi impulsionado por alguns questionamentos pessoais acerca da 

aprendizagem em história e de como essa disciplina é vista pelos discentes. Diante 

das inúmeras possibilidades de se abordar o tema da aprendizagem no ensino de 

história, a perspectiva da cognição histórica a compreende como um processo 

cognitivo coerente à natureza subjetiva e objetiva desse conhecimento que 

considera relevante a memória, a percepção, a interpretação e a narração. As ideias 

históricas dos discentes e a sua concepção sobre o tempo histórico, ou seja, a sua 
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consciência histórica, também são considerados elementos fundamentais no 

processo de uma aprendizagem histórica.  

Assim, a pesquisa se justifica por sua relevância social com finalidades a 

delinear processos de ensino e aprendizagem em história que sejam significativos à 

vida prática dos discentes, e que possam auxiliar docentes a intervir nas ideias 

históricas e no processo de formação da consciência histórica, conduzindo os 

discentes, observando as percepções dos discentes acerca do conhecimento 

histórico. 

Do ponto de vista acadêmico, diante do quantitativo das pesquisas com 

abordagem na teoria da cognição histórica, apresentado nesse estudo, considera-se 

relevante investigar a aprendizagem histórica e o processo de formação da 

consciência histórica de um grupo de discentes do 9º não do ensino fundamental, 

tendo como objeto de análise as narrativas produzidas por esses sujeitos a partir 

dos conceitos de segunda guerra mundial e nazismo. Acredita-se que os resultados 

apontados pela pesquisa possam contribuir tanto para o ensino de história quanto 

para instigar novos estudos que venham suscitar outras questões não contempladas 

por esta pesquisa.   
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1 MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Educação Histórica: a busca pela compreensão das ideias históricas de 

discentes 

 

1.1.1 A constituição de um campo de pesquisa 

   

A Educação Histórica corresponde a uma área de pesquisa que tem 

procurado ampliar os horizontes das investigações no campo do ensino de história, 

não apenas em suas temáticas tradicionais, mas também inserindo novos elementos 

à discussão. Fundamentadas na própria epistemologia da história, as pesquisas em 

educação histórica, também definidas como estudos da cognição histórica, 

pretendem investigar e compreender as ideias históricas de alunos e professores, 

bem como os usos que estes sujeitos fazem do conhecimento histórico.  

Segundo Germinari (2011), o contexto da produção científica no ensino de 

história foi marcado pelo processo de redemocratização política que levou ao fim o 

regime militar (1964-1985). O autor (2011) aponta que no período compreendido 

entre o final dos anos 70 e início dos anos 80 do século XX, observou-se uma maior 

intensidade nas pesquisas que tinham o ensino de história como objeto de estudo. 

Corroborando tais ideias, Bittencourt (2004) destaca que a década de 80 do 

século XX foi um período de maior notoriedade nas pesquisas que tinham o ensino 

de história como questão central. A autora (2004) aponta para a preocupação de 

educadores e pesquisadores quanto a reforma curricular que visava à substituição 

das disciplinas de estudos sociais pelas disciplinas de história e geografia.  

Nesse contexto, a criação de dois eventos marcou a consolidação do ensino 

de história como campo de pesquisa. O primeiro, implementado na Faculdade de 

Educação da Universidade de São Paulo, em 1988, denominado Encontro Nacional 

Perspectivas do Ensino de História, e o segundo, Encontro Nacional de 

Pesquisadores de Ensino de História, criado em 1993. Ambos, propiciaram debates, 

reflexões e difusão de conhecimentos que tratavam das problemáticas do ensino de 

história em diferentes níveis e espaço (GERMIRARI, 2011).  

Dentre as temáticas, Germirari (2011) identifica questões relativas aos 

processos formativos, à história da disciplina; às políticas públicas; os saberes e 

práticas de ensino, pesquisa e aprendizagem em História. Quanto à abordagem 
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dessas investigações, Bittencourt (2004) ressalta que em diversos estudos 

predominavam, 

 

Uma análise preocupada em denunciar o caráter ideológico da 
disciplina e a forma pela qual o poder institucional manipula ou tem o 
poder de manipular o ensino, submetendo-o aos interesses de 
determinados setores da sociedade (p.59). 

 

Os autores acima referenciados apresentam um breve recorte histórico sobre 

as pesquisas no ensino de história. O que se pode observar a partir das 

ponderações realizadas, é que as pesquisas neste campo são relativamente 

recentes, e segundo Bittencourt (2004), em grande parte, enraizadas na pedagogia 

ou na psicologia cognitiva. A esse respeito, Germinari (2011) ressalta mudanças no 

cenário atual das pesquisas cujo objeto é o ensino de história, porém voltadas à 

filosofia da história.  

Duas tendências são apontadas por Schmidt (2015) nas pesquisas que 

abordam a aprendizagem no ensino de história. A primeira tendência segue a linha 

da psicologia cognitiva, a qual compreende a aprendizagem a partir de estágios do 

desenvolvimento humano. Seus fundamentos encontram respaldo na teoria de Jean 

Piaget (1896 – 1980), que, segundo a autora (2015), promoveu uma categorização 

do pensamento em níveis abstratos ou concretos, influenciando diversas pesquisas 

na área da educação no Brasil. 

Segundo Barca (2001, p.13), essa tendência, denominada “generalista” 

marcou profundamente o ensino de história, pois o inviabilizava para indivíduos com 

idade inferior a 16 anos, além de fornecer argumentos para que a história deixasse 

de ser uma disciplina autônoma, substituindo-a pela disciplina de estudos sociais.  

Segundo a autora (2001), também acabou por desenvolver noções estereotipadas 

no ensino de história, consolidando a ideia de que alguns conteúdos históricos são 

de difícil compreensão para alunos mais novos, em virtude do seu grau de 

abstração.   

Distanciando-se dessa perspectiva generalista oriunda da psicologia 

cognitiva, a segunda tendência apresentada por Schmidt (2015), compreende um 

diálogo mais estreito com os referenciais epistemológicos da história denominados 

de “educação histórica”.  Segundo a autora (2015), as características metodológicas 

dessas pesquisas são, em sua maioria, de caráter qualitativo e partem de uma 
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análise do pensamento histórico dos sujeitos em situação de aprendizagem a partir 

do contato com as fontes históricas. 

Segundo Germinari (2011), tomando como objeto de investigação o ensino e 

a aprendizagem em história, as pesquisas em Educação Histórica dialogam com 

diversas outras ciências, entre elas, a Psicologia, Sociologia, Filosofia, Antropologia 

e Didática. A sua fundamentação científica está alicerçada na Teoria da História, e a 

metodologia, nos princípios das Ciências Sociais e da Historiografia. Segundo Barca 

(2001), na tarefa sistemática de estudar os princípios e estratégias da aprendizagem 

histórica de crianças, jovens e adultos, os investigadores desse campo de pesquisa, 

 

Como pressuposto teórico, partem da natureza do conhecimento 
histórico e, como pressuposto metodológico, empreendem a análise 
de ideias que os sujeitos manifestam em e acerca da história, através 
de tarefas concretas (p.13). 

 

Barca (2001) aponta que países como Inglaterra, Estados Unidos da América 

e Canadá, a partir de 1970, começam a buscar novos caminhos para se pensar o 

ensino de história, a partir de abordagens que aduzissem novos elementos à forma 

como os alunos assumem a compreensão da história, sobretudo à maneira como 

pensam e constroem o conhecimento histórico. A autora (2001) também destaca o 

esforço de pesquisadores de outras nações como Portugal e Espanha, na tentativa 

de contribuírem para que se amplie o campo dessa área de investigação. 

No campo da educação histórica, o qual também pode ser denominado 

cognição histórica, nota-se a contribuição de vários pesquisadores, entre eles, o 

filósofo da História, o alemão Jörn Rüsen, que vem sendo referenciado com 

frequência, principalmente em trabalhos sobre consciência histórica e narrativa 

histórica. Outro autor de destaque nas investigações em cognição histórica é o 

inglês Peter Lee, responsável por empreender estudos acerca da progressão do 

conhecimento histórico por meio de conceitos substantivos e de segunda ordem 

para a história (GEVAERD, 2009).  

Por fim, ressaltam-se os estudos da professora e pesquisadora portuguesa, 

ligada à Universidade do Minho, Isabel Barca. Segundo Germinari (2011), a autora 

tem sido parte importante no elo de comunicação nos recentes debates em 

Educação Histórica no Brasil, dialogando com outros pesquisadores, como a 

professora Maria Auxiliadora Schimdt, a qual coordena o grupo de pesquisa 
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“Cultura, Práticas Escolares e Educação Histórica” (CNPq), certificado pela UFPR, 

Tânia Maria Braga, professora e coordenadora do grupo “Didática, práticas 

escolares e publicações didáticas” (CNPq), e da professora e pesquisadora Marlene 

Rosa Cainelli.  

 

1.1.2 A trajetória da Educação Histórica no Brasil 

 

 No Brasil, as pesquisas na área da Educação Histórica surgiram mais 

recentemente. Evangelista e Triches (2006) reuniram informações sobre grupos de 

pesquisa cadastrados no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq), entre os anos de 2000 e de 2005. As autoras (2006) 

constataram a presença de grupos de pesquisa (GPs) e linhas de pesquisa (LPs) em 

Educação Histórica a partir do ano de 2005 e concluíram ao final do levantamento 

“[...] o aparecimento de um campo de investigação denominado Educação Histórica, 

revelando um início de investigações desta área no Brasil, desvinculada da História 

da Educação” (ENVANGELISTA; TRINCHES, 2006, p.55). 

 Schmidt e Garcia (2006)1 relatam um conjunto de experiências que foram 

desenvolvidas por professores e pesquisadores da Universidade Federal do Paraná 

(UFPR) indicando resultados que se articulam no processo de construção da área 

de investigação da Educação Histórica no Brasil, a partir da atuação do Laboratório 

de Pesquisa em Educação Histórica (LAPEDU), vinculado ao Programa de Pós-

Graduação em Educação da UFPR. Segundo as autoras (2006): 

 

Neste momento, o saldo da trajetória das investigações em educação 
histórica, assumidos pelo Laboratório de Pesquisa em Educação 
Histórica, do Programa de Pós-graduação em Educação da UFPR, já 
apresenta uma visibilidade em trabalhos que foram e estão sendo 
desenvolvidos, seja como sistematizações de experiências, de 
reflexões ou como resultado de investigações cientificamente mais 
elaboradas em diferentes âmbitos (p.27). 
 

 

                                                           
1 Schmidt e Garcia (2006) destacam a criação na Linha de Pesquisa Cultura, Escola e Ensino, do 

grupo cadastrado no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), com o 
nome de Cultura, Saberes, Práticas Escolares e Educação Histórica, e também do Laboratório de 
Pesquisa em Educação Histórica, grupo que agrega professores e alunos cujas atividades de 
pesquisa estão voltadas ao Ensino de História e, mais particularmente, à Educação Histórica, no 
âmbito da pós-graduação,  resultando em um conjunto significativo de dissertações e teses.  



24 
 

Segundo Germinari (2011) a produção científica associada aos GPs e LPs em 

Educação Histórica da UFPR têm contribuído significativamente para o 

desenvolvimento desse campo de pesquisa no Brasil. O autor (2011) aponta que 

dentre os conceitos utilizados pelo grupo de pesquisa da UFPR, o de consciência 

histórica, alicerçado na teoria de Jörn Rüsen, assume centralidade diante do 

arcabouço teórico da Educação Histórica, seguindo uma tendência já desenvolvida 

em outros países, sobretudo nos países europeus, como Inglaterra, Portugal e 

Espanha. 

  

1.1.3 Cognição Histórica: um conceito que orienta pesquisas no campo da Educação 

Histórica 

 

 Constantemente, o termo educação histórica surge associado à terminologia 

cognição histórica, ambos se referindo a um campo de pesquisa que envolve 

elementos da cognição situados na própria epistemologia da história, cujo aporte 

metodológico vem de ideias históricas dos sujeitos em situação de aprendizagem. 

Barca e Gago (2001) identificam objetivos centrais no domínio da cognição 

histórica. Segundo as autoras (2001) esses estudos se concentram em: 

 

Compreender os processos cognitivos dos sujeitos ao pensarem 
História; Examinar as relações entre as ideias tácitas (ideias que os 
alunos constroem a partir de suas vivências) e os conceitos 
históricos; Explorar a compreensão dos alunos quanto aos conceitos 
históricos quer de natureza substantiva quer de natureza 
epistemológica (por exemplo, interpretação das fontes) (p.242). 

 

 Schmidt e Garcia (2005) utilizam a terminologia “educação histórica” em um 

sentido aproximado ao termo “cognição histórica situada” no artigo intitulado 

“Cognição histórica situada: que aprendizagem histórica é esta?”. Tal aproximação 

pode ser percebida nas palavras de Schmidt (2009):  

 

[...] o diálogo com essas concepções será feito a partir da referência 

e adesão à concepção da cognição histórica situada, cujos princípios 

e finalidades ancoram-se na própria ciência da história, bem como 

servem de embasamento à área de pesquisa da educação histórica 

(p.1). 
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Germinari e Barbosa (2012), sobre a cognição histórica situada, argumentam 

que os pressupostos teóricos que fundamentam a análise da aprendizagem histórica 

partem da própria natureza situada no conhecimento histórico, ou seja, na 

subjetividade e objetividade. Quanto à metodologia, os estudos envolvem 

apreciações das ideias que sujeitos manifestam sobre a história em uma narrativa 

histórica. Segundo os autores (2012), com base nesse referencial teórico-

metodológico, investiga-se a chamada cognição histórica situada, ou seja, a 

cognição situada na ciência histórica.  

O conceito de cognição histórica a partir da definição de Rüsen (2001) está 

presente no processo de formação da consciência histórica. Segundo o autor (2001) 

refere-se às operações mentais, as quais consideram a própria natureza do 

conhecimento histórico, sua objetividade e subjetividade, razão pela qual alguns 

autores como Schimdt (2009) a denomina cognição histórica situada, e Barca e 

Gago (2001) como estudos da cognição histórica. 

 Cainelli e Schmidt (2011) destacam que no campo da educação histórica, as 

questões relacionadas à cognição histórica, buscam investigar como os indivíduos 

aprendem história. Essa aprendizagem leva em consideração as ideias prévias dos 

indivíduos e os sentidos que os mesmos trazem do passado. É concebida como um 

processo mental, baseado em princípios cognitivos próprios da história, como a 

memória histórica, a interpretação e a orientação. Segundo as autoras (2011) 

 

[...] a pesquisa em Educação Histórica pressupõe uma reflexão sobre 
a natureza do conhecimento histórico, tendo como objetivo apurar 
quais os sentidos que os indivíduos atribuem à História. Trata-se de 
uma área de investigação cujo foco está centrado, principalmente, 
nas questões relacionadas à cognição histórica, tendo como 
fundamento principal a própria epistemologia da História (p. 11-12). 

 

 Considera-se, a partir das proposições apresentadas que este campo de 

pesquisa está enraizado na teoria da história de Jörn Rüsen (2001), a qual parte de 

uma concepção que o conhecimento histórico, seja como saber científico ou escolar, 

precisa ser pensado a partir de elementos cognitivos da própria epistemologia da 

história, fundamentados na ideia de que este saber é especificamente subjetivo, mas 

ao mesmo tempo objetivo, e que não há compreensão sobre o passado histórico 

distante dessas perspectivas.  
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1.1.4 Consciência Histórica no centro das questões em Educação Histórica 

 

As pesquisas sobre consciência histórica, no âmbito da educação histórica ou 

cognição histórica, têm adquirido certa centralidade tanto no Brasil quanto em outros 

países. O filósofo da história alemão, Jörn Rüsen (2001) concebe a consciência 

histórica como elemento principal da formação histórica o qual consiste na relação 

estrutural entre o passado, presente e futuro.  

Segundo Rüsen (2007), estudos que tenham a consciência histórica como 

objeto de pesquisa são salutares para se compreender o que é pensar 

historicamente, ou seja, como os indivíduos mobilizam a memória histórica, e em um 

exercício de interpretação, construindo assim seus conhecimentos sobre a 

experiência humana no tempo, a fim de orientarem-se.  Barca (2007) defende que,  

 

O conceito de consciência histórica, em debate no âmbito da filosofia 

analítica da História, constitui actualmente um dos objectos centrais 

de pesquisa no campo da educação histórica, com a intenção de 

reunir dados empíricos que possibilitem um melhor entendimento das 

ideias dos jovens acerca dos usos da História no seu quotidiano 

(p.116). 

  

No entanto, como propôs Cerri (2011a), o desafio posto a estas pesquisas 

sobre consciência histórica está em reconhecer a sua tipologia, que são os pontos 

de vista sobre o passado histórico, no sentido de viabilizar instrumentos que sejam 

capazes de identificá-los. O autor (2011b) destaca algumas possibilidades 

metodológicas de pesquisas sobre a consciência histórica, experimentada em 

diferentes espaços institucionais, seja de natureza qualitativa ou quantitativa, 

incluindo, 

 

[...] levantamentos quantitativos interculturais, elaboração de 
questionários pautados na componente decisional da consciência 
histórica e na estrutura dos tipos de geração de sentido histórico de 
Jörn Rüsen, as entrevistas com diferentes sujeitos, a utilização do 
método do grupo focal e a teoria das representações sociais (CERRI 
b, p. 59). 
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Pesquisas com abordagem qualitativa sobre a consciência histórica utilizam-

se, privilegiadamente das análises das narrativas históricas, produzidas pelos 

sujeitos.  

Barca (2007) defende que estes são instrumentos eficazes na investigação 

das ideias históricas de discentes e docentes, pois permitem reconhecer como estes 

indivíduos estruturam o seu pensamento histórico. Tais pesquisas estão 

fundamentadas nas proposições de Rüsen (2001, p.61), “[...] as operações mentais 

constitutivas da consciência histórica, com efeito, existe: a narrativa (histórica)”. 

 Schmidt (2008) em um estudo qualitativo que pretendia verificar as 

perspectivas da consciência histórica de discentes brasileiros utilizou as narrativas 

históricas como categorias de análise para investigar “o aprender a história”. Essa 

perspectiva corrobora a teoria de Rüsen (2001), para o qual as abordagens teóricas 

e metodológicas da consciência histórica podem ser descritas nas narrativas 

estruturadas do passado. A análise das ideias dos indivíduos investigados passa a 

ser então considerada a base metodológica para estudos nessa perspectiva. 

 No Brasil, o conceito de consciência histórica é central nos estudos 

desenvolvidos pelo Laboratório de Pesquisa em Educação Histórica (LAPEDUH). 

Schmidt (2015) destaca que de modo geral os trabalhos desenvolvidos pelo 

laboratório baseiam-se nas metodologias de investigação qualitativa na área 

educacional. A autora (2015) ressalta duas abordagens, a perspectiva da 

“construção social da escola”, de Rockwell (considerando a escola o lugar de onde 

partem as perguntas), e a perspectiva da cognição histórica, as quais indagam, 

 

[...] 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 
sujeitos envolvidos no processo ensino/aprendizagem? Como jovens 
e crianças reagem ao processo de produção do conhecimento 
histórico na formação da consciência histórica de jovens e crianças 
(SCHMIDT, p.44). 
 

Na perspectiva da cognição histórica, Barca (2001), empreendeu um estudo 

exploratório, investigando as narrativas de discentes portugueses utilizando-se da 

metodologia baseada nas etapas do processo de intervenção didática, o qual segue 

a sequência:  
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a) Elaboração do instrumento, investigação e avaliação das 
“protonarrativas” dos alunos; b) Metodização da relação com as 
experiências dos alunos, com as fontes e com a objetividade 
histórica; c) Seleção e desenvolvimento de atividades de trabalho em 
aulas, na escola ou fora da escola, como visitar museus e arquivos; 
d) Proposição de formas de expressão narrativísticas pelos alunos, 
para avaliar o pensamento histórico dos mesmos; e) Aplicação do 
instrumento de metacognição, com o objetivo de avaliar a função de 
orientação na vida prática do conhecimento histórico científico; f) 
Análise dos dados e elaboração de relatório (p.15). 

 

Segundo Rüsen (2001), uma investigação sobre os tipos de consciência 

histórica é extremamente delicada, pois não se pode categorizar o pensamento 

humano. No entanto, investigar como esses tipos se estruturam é fundamental para 

se compreender como os processos cognitivos atuam na formação da consciência 

histórica, e na aprendizagem de jovens e crianças, e a forma mais apropriada para 

este trabalho investigativo é por meio das narrativas. 

 

 

1.1.5 Análise bibliométrica a respeito dos temas consciência histórica, narrativa 

histórica e cognição histórica 

 

Para análise bibliométrica relacionada ao tema cognição histórica, 

consciência histórica e narrativa histórica, foram obtidas informações a partir da 

base de busca de Scopus, disponível no Portal de Periódicos da Capes. O rastreio 

foi realizado no dia 26 de novembro de 2016, por meio da opção de busca rápida, a 

qual retorna publicações cujas palavras-chave tenham consciência histórica, 

narrativa histórica e cognição histórica, nos últimos 5 (cinco) anos, digitadas no 

título, no resumo ou nas palavras-chaves. Optou-se por considerar o período de 

2012 a 2016 (até o momento da busca), por avaliar a necessidade de traçar um 

panorama mais recente sobre o tema. 
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Gráfico 1- Distribuição das publicações científicas no mundo a partir das variáveis 
consciência histórica, narrativa histórica e cognição histórica. 

 
Fonte: Scopus (2016). 

 

 

Distribuição das publicações das variáveis cognição histórica, consciência histórica e 

narrativa histórica correlacionadas 

 

  O gráfico 1 apresenta a distribuição das publicações sobre o tema cognição 

histórica, consciência histórica e narrativa histórica, entre o período de 2012 a 2016. 

O que mais se destaca no gráfico são as publicações que consideraram apenas a 

variável cognição histórica, representada pela cor azul. O número de publicações foi 

tão inexpressivo que não pode ser visualizado na área do gráfico, somando 2 (duas) 

publicações em todo o período.  

 A variável narrativa histórica foi a que mais se destacou em número de 

publicações, obtendo 96 no ano de 2014. Os trabalhos publicados com a variável 

consciência histórica tiveram em 2016 o menor número de publicação, 18 (dezoito) 

ao total. E as publicações correlacionando às três variáveis, cognição histórica, 

consciência histórica e narrativa histórica, vêm apresentando um declínio quanto ao 

número de trabalhos publicados, contrariando o que sugere os teóricos, sobre a 

relevância do tema para uma aprendizagem significativa, que considere a natureza 

subjetiva, objetiva e narrativista da história (RÜSENd, 2011). 

 A tabela 1 (um) traz dados detalhados sobre o quantitativo de trabalhos 

publicados nesses últimos 5 (cinco) anos. Ressalta-se que estes dados 
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correspondem às publicações mundiais na base Scopus da CAPES sobre as 

variáveis descritas. 

 

Tabela 1- Distribuição das publicações* científicas no mundo a partir das variáveis 
consciência histórica, narrativa histórica e cognição histórica. 
 

 

 

Ano de 

publicação 

Trabalhos 

publicados para 

a variável 

cognição 

histórica 

Trabalhos 

publicados para 

a variável 

consciência 

histórica 

Trabalhos 

publicados 

para a 

variável 

narrativa 

histórica 

 

Total de trabalhos 

publicados 

utilizando as três 

variáveis 

 

2016 0 18 52 22 

2015 1 45 94 35 

2014 1 31 96 37 

2013 0 32 79 47 

2012 0 28 65 57 

Total 2 154 386 198 

Fonte: Scopus (2016). 
* Veículo de publicação (periódico, anais de congressos, etc.) 

 

 

Observa-se que nesses últimos 5 (cinco) anos o quantitativo para as 

publicações por variáveis isoladas em escala mundial, só é superado para os 

trabalhos sobre narrativa histórica, os quais podem ser abordados em outras 

perspectivas. No caso das variáveis cognição histórica e consciência histórica, o 

total de trabalho publicados, com os termos isolados não ultrapassam estudos que 

consideram as 3 (três) variáveis. 

O gráfico 2 refere-se à distribuição das publicações científicas no mundo, a 

partir das variáveis cognição histórica, consciência histórica e narrativa histórica. Um 

dado a ser considerado é que o Brasil não aparece entre os 10 (dez) países que 

mais publicaram trabalhos, na base Scopus, sobre as variáveis cognição histórica, 

consciência histórica e narrativa histórica correlacionadas, nos últimos 5 (cinco) 

anos. Os Estados Unidos aparecem com pouco mais de 80 (oitenta) publicações, 

seguidos do Reino Unido e Canadá.  O gráfico considerou os 10 (dez) países que 

https://www.scopus.com/results/handle.uri?sort=plf-f&src=s&sot=b&sdt=b&sid=9F36CA313ABBA68CA28C0255601CF025.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a130&s=ALL%28consci%c3%aancia+hist%c3%b3rica+%29+AND+PUBYEAR+%3e+2011&sl=27&origin=resultsAnalyzer&txGid=9F36CA313ABBA68CA28C0255601CF025.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a57&count=154&origin=resultsAnalyzer&zone=year&clickedLink=limit%20to&selectedYearClusterCategories=2016
https://www.scopus.com/results/handle.uri?sort=plf-f&src=s&sot=b&sdt=b&sid=9F36CA313ABBA68CA28C0255601CF025.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a130&s=ALL%28+narrativa+hist%c3%b3rica%29+AND+PUBYEAR+%3e+2011&sl=25&origin=resultsAnalyzer&txGid=9F36CA313ABBA68CA28C0255601CF025.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a99&count=386&origin=resultsAnalyzer&zone=year&clickedLink=limit%20to&selectedYearClusterCategories=2016
https://www.scopus.com/results/handle.uri?sort=plf-f&src=s&sot=b&sdt=b&sid=9F36CA313ABBA68CA28C0255601CF025.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a130&s=ALL+%28+narrative+historical+e+cognition+historical+e+conscience+historical+%29+AND+PUBYEAR+%3e+2011&sl=94&origin=resultsAnalyzer&txGid=9F36CA313ABBA68CA28C0255601CF025.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a195&count=198&origin=resultsAnalyzer&zone=year&clickedLink=limit%20to&selectedYearClusterCategories=2016
https://www.scopus.com/results/handle.uri?sort=plf-f&src=s&sot=b&sdt=b&sid=9F36CA313ABBA68CA28C0255601CF025.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a130&s=ALL%28consci%c3%aancia+hist%c3%b3rica+%29+AND+PUBYEAR+%3e+2011&sl=27&origin=resultsAnalyzer&txGid=9F36CA313ABBA68CA28C0255601CF025.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a57&count=154&origin=resultsAnalyzer&zone=year&clickedLink=limit%20to&selectedYearClusterCategories=2015
https://www.scopus.com/results/handle.uri?sort=plf-f&src=s&sot=b&sdt=b&sid=9F36CA313ABBA68CA28C0255601CF025.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a130&s=ALL%28+narrativa+hist%c3%b3rica%29+AND+PUBYEAR+%3e+2011&sl=25&origin=resultsAnalyzer&txGid=9F36CA313ABBA68CA28C0255601CF025.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a99&count=386&origin=resultsAnalyzer&zone=year&clickedLink=limit%20to&selectedYearClusterCategories=2015
https://www.scopus.com/results/handle.uri?sort=plf-f&src=s&sot=b&sdt=b&sid=9F36CA313ABBA68CA28C0255601CF025.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a130&s=ALL+%28+narrative+historical+e+cognition+historical+e+conscience+historical+%29+AND+PUBYEAR+%3e+2011&sl=94&origin=resultsAnalyzer&txGid=9F36CA313ABBA68CA28C0255601CF025.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a195&count=198&origin=resultsAnalyzer&zone=year&clickedLink=limit%20to&selectedYearClusterCategories=2015
https://www.scopus.com/results/handle.uri?sort=plf-f&src=s&sot=b&sdt=b&sid=9F36CA313ABBA68CA28C0255601CF025.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a130&s=ALL%28consci%c3%aancia+hist%c3%b3rica+%29+AND+PUBYEAR+%3e+2011&sl=27&origin=resultsAnalyzer&txGid=9F36CA313ABBA68CA28C0255601CF025.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a57&count=154&origin=resultsAnalyzer&zone=year&clickedLink=limit%20to&selectedYearClusterCategories=2014
https://www.scopus.com/results/handle.uri?sort=plf-f&src=s&sot=b&sdt=b&sid=9F36CA313ABBA68CA28C0255601CF025.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a130&s=ALL%28+narrativa+hist%c3%b3rica%29+AND+PUBYEAR+%3e+2011&sl=25&origin=resultsAnalyzer&txGid=9F36CA313ABBA68CA28C0255601CF025.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a99&count=386&origin=resultsAnalyzer&zone=year&clickedLink=limit%20to&selectedYearClusterCategories=2014
https://www.scopus.com/results/handle.uri?sort=plf-f&src=s&sot=b&sdt=b&sid=9F36CA313ABBA68CA28C0255601CF025.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a130&s=ALL+%28+narrative+historical+e+cognition+historical+e+conscience+historical+%29+AND+PUBYEAR+%3e+2011&sl=94&origin=resultsAnalyzer&txGid=9F36CA313ABBA68CA28C0255601CF025.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a195&count=198&origin=resultsAnalyzer&zone=year&clickedLink=limit%20to&selectedYearClusterCategories=2014
https://www.scopus.com/results/handle.uri?sort=plf-f&src=s&sot=b&sdt=b&sid=9F36CA313ABBA68CA28C0255601CF025.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a130&s=ALL%28consci%c3%aancia+hist%c3%b3rica+%29+AND+PUBYEAR+%3e+2011&sl=27&origin=resultsAnalyzer&txGid=9F36CA313ABBA68CA28C0255601CF025.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a57&count=154&origin=resultsAnalyzer&zone=year&clickedLink=limit%20to&selectedYearClusterCategories=2013
https://www.scopus.com/results/handle.uri?sort=plf-f&src=s&sot=b&sdt=b&sid=9F36CA313ABBA68CA28C0255601CF025.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a130&s=ALL%28+narrativa+hist%c3%b3rica%29+AND+PUBYEAR+%3e+2011&sl=25&origin=resultsAnalyzer&txGid=9F36CA313ABBA68CA28C0255601CF025.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a99&count=386&origin=resultsAnalyzer&zone=year&clickedLink=limit%20to&selectedYearClusterCategories=2013
https://www.scopus.com/results/handle.uri?sort=plf-f&src=s&sot=b&sdt=b&sid=9F36CA313ABBA68CA28C0255601CF025.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a130&s=ALL+%28+narrative+historical+e+cognition+historical+e+conscience+historical+%29+AND+PUBYEAR+%3e+2011&sl=94&origin=resultsAnalyzer&txGid=9F36CA313ABBA68CA28C0255601CF025.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a195&count=198&origin=resultsAnalyzer&zone=year&clickedLink=limit%20to&selectedYearClusterCategories=2013
https://www.scopus.com/results/handle.uri?sort=plf-f&src=s&sot=b&sdt=b&sid=9F36CA313ABBA68CA28C0255601CF025.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a130&s=ALL%28consci%c3%aancia+hist%c3%b3rica+%29+AND+PUBYEAR+%3e+2011&sl=27&origin=resultsAnalyzer&txGid=9F36CA313ABBA68CA28C0255601CF025.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a57&count=154&origin=resultsAnalyzer&zone=year&clickedLink=limit%20to&selectedYearClusterCategories=2012
https://www.scopus.com/results/handle.uri?sort=plf-f&src=s&sot=b&sdt=b&sid=9F36CA313ABBA68CA28C0255601CF025.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a130&s=ALL%28+narrativa+hist%c3%b3rica%29+AND+PUBYEAR+%3e+2011&sl=25&origin=resultsAnalyzer&txGid=9F36CA313ABBA68CA28C0255601CF025.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a99&count=386&origin=resultsAnalyzer&zone=year&clickedLink=limit%20to&selectedYearClusterCategories=2012
https://www.scopus.com/results/handle.uri?sort=plf-f&src=s&sot=b&sdt=b&sid=9F36CA313ABBA68CA28C0255601CF025.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a130&s=ALL+%28+narrative+historical+e+cognition+historical+e+conscience+historical+%29+AND+PUBYEAR+%3e+2011&sl=94&origin=resultsAnalyzer&txGid=9F36CA313ABBA68CA28C0255601CF025.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a195&count=198&origin=resultsAnalyzer&zone=year&clickedLink=limit%20to&selectedYearClusterCategories=2012
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mais publicaram na base Scopus. Esses dados indicam a necessidade de mais 

pesquisas correlacionando as 3 (três) variáveis, sobretudo em nível nacional. 

 

Gráfico 2 – Distribuição das publicações científicas no mundo a partir das variáveis cognição 
histórica, consciência histórica e narrativa histórica. 

 

Fonte: Scopus (2016) 

 

O gráfico 3, a seguir, mostra os principais autores que publicaram trabalhos 

considerando as três variáveis correlacionadas. Esse dado é relevante pois auxilia 

na busca por autores, tanto na base Scopus, como em outras fontes, que vêm 

trabalhando a temática nos últimos 5 (cinco) anos. Como se pode observar no 

gráfico, a maioria dos autores possuem 2 (duas) publicações em todo o período. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



32 
 

Gráfico 3: Principais autores que mais publicaram correlacionando os temas cognição 
histórica, consciência histórica e narrativa histórica 

 

Fonte: Scopus (2016) 

 

Gráfico 4 – Instituições associadas às publicações pelas variáveis cognição histórica, 
consciência histórica e narrativa histórica 

 

Fonte: Scopus (2016) 

 

O gráfico 4 apresenta as instituições que mais publicaram trabalhos científicos 

sobre cognição histórica, consciência histórica e narrativa histórica. A Universidade 
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de Cambridge, no Reino Unido, com 5 (cinco) publicações, seguida da Universidade 

de Stanford, na Califórnia (EUA) e da Universidade de Columbia, Nova York (EUA), 

ambas com 4 publicações. Nota-se que todas as 10 (dez) instituições que mais 

publicaram sobre o tema nos últimos 5 (cinco) anos, 5 (cinco) estão nos Estados 

Unidos (EUA), 4 (quatro) no Reino Unido, e 1 (uma) em Vancuver no Canadá, que é 

a Simon Fraser Univerty. 

 

Gráfico 5 – Distribuição das publicações em cognição histórica, consciência histórica e 
narrativa histórica por área do conhecimento 

 

Fonte: Scopus (2016) 

 

O gráfico 5 apresenta a distribuição das publicações da base Scopus (2016) 

por área do conhecimento. Percebe-se que quase 100% dos trabalhos concentra-se 

na área de humanas (96%), representada no gráfico pelas áreas de “arts and 

humanities”(49,5%) e “social sciencies”, (46,5%).  
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Distribuição das publicações por variáveis  

 

Gráfico 6 - Distribuição das publicações científicas no mundo a partir da variável consciência 
histórica. 

 
Fonte: Scopus (2016) 

 

O gráfico 6 apresenta as produções científicas de consciência histórica no 

mundo nos últimos 5 (cinco) anos na base de busca Scopus. Observa-se um 

panorama completamente diferente do analisado quando considerado as três 

variáveis. Pode-se perceber que o Brasil lidera na publicação de trabalhos sobre o 

tema consciência histórica, em uma proporção considerável para o segundo país 

que mais publica que é Portugal. O Brasil encontra-se na frente com 25 (vinte e 

cinco) publicações, enquanto Portugal menos de 5 (cinco).  

Os Estados Unidos e Reino Unido, que na Scopus, lideraram em número de 

publicações as produções científicas correlacionando cognição histórica, consciência 

histórica e narrativa histórica, surge entre os países que menos publicaram a partir 

da busca pela variável consciência histórica. 

Diante do quantitativo de publicações no Brasil sobre o tema da consciência 

histórica, isoladamente a figura 7, a seguir, apresenta as principais instituições que 

publicaram sobre consciência histórica no Brasil e no mundo. Ressalta-se que a 

única instituição fora do Brasil a estar entre as 10 (dez) que mais publicaram foi a 

Universidade do Minho em Portugal. As demais instituições se concentram na região 
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sul e sudeste, com 4 (quatro) universidades cada uma e a região nordeste também 

está representada pela Universidade Federal da Bahia.  

 
Gráfico 7 – Instituições associadas às publicações pela variável consciência histórica  

 

Fonte: Scopus (2016) 
 

Gráfico 8 – Principais autores que publicaram sobre consciência histórica   

 
Fonte: Scopus (2016) 
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A gráfico 8 apresenta os 10 (dez) principais autores que publicaram sobre 

consciência histórica exclusivamente, no Brasil e no mundo. Todos possuem 2 

publicações cada. No gráfico, de cima para baixo estão listados, segundo Scopus 

(2016): 

 - Pesquisadora e Professora Dr.ª Marlene Rosa Cainelli, Associada da 

Universidade Estadual de Londrina (PR);  

- Professor Dr. Valdei Lopes de Araújo, Adjunto da Associação Nacional de 

História;  

- Professor Dr. Adjunto Marcelo de Mello Rangel, da Universidade Federal de 

Ouro Preto (MG);  

- Drª Marieta de Moraes Ferreira, Diretora Executiva da Editora FGV da 

Fundação Getúlio Vargas;  

- Prof. Dr. Adjunto Marcelo Fronza da Universidade Federal do Mato Grosso 

(MT);  

- Prof.Dr. Marcos Laffin, da Universidade Federal de Santa Catarina (SC); - 

Prfª.Drª Inara Barbosa Leão da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

(SP);  

- Prof. Dr. Adjunto Thiago Lima Nicodemo, Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro (RJ);  

- Pesquisadora e Drª Márcia Elisa Teté Ramos;  

- Pesquisador Sébastien Rozeaux, École des Hautes Études Hispaniques et 

Ibériques (Casa de Veláques), Madri, Espanha. 

 

O gráfico 9, a seguir, apresenta a distribuição das publicações científicas no 

mundo a partir da variável narrativa histórica. Como se pode observar, a Espanha 

surge entre os 10 (dez) países que mais publicaram sobre narrativa histórica, 

seguidos dos Estados Unidos e Brasil com quase 70 (setenta) publicações. Já em 

relação à variável cognição histórica, (gráfico 8), Brasil e Espanha lideram. 
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Gráfico 9: Distribuição das publicações científicas no mundo a partir da variável narrativa 
histórica 

 

Fonte: Scopus (2016) 

 

Gráfico 10 – Distribuição das publicações científicas no mundo a partir da variável cognição 
histórica 

 

Fonte: Scopus (2016) 
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Tabela 2 – Veículos de publicação por variável 

Tipos de 

publicação 

Narrativa 

histórica 

Consciência 

histórica 

Cognição 

Histórica 

Correlacionan

do as três 

variáveis 

Artigo 237 99 23 26 

Artigo de revisão 73 34 2 12 

Livro 53 12 1 151 

Capítulo de livro 16 9 1 8 

Trabalhos 

apresentados em 

Congresso 

4 0 3 0 

Note 2 0 0 1 

Editorial 1 0 0 0 

Total 386 154 30 198 

Fonte: Scopus (2016) 

 

A tabela 1, apresentada na página 30, traz a distribuição das publicações 

científicas no mundo por variável, assim como as publicações com as três variáveis. 

A tabela 2, apresenta um panorama dos principais veículos em que se deram essas 

publicações. Observa-se que em se tratando das variáveis isoladamente, as 

publicações em artigos científicos superaram os demais veículos de publicação, 

para as três variáveis.  

No entanto, em se tratando de publicações de trabalhos que consideram 

cognição histórica, consciência histórica e narrativa histórica, correlacionadas, o 

número de artigos é superado pela publicação de livros. Esse dado remete a 

necessidade de mais pesquisas relatadas em artigos científicos. De todo o 

quantitativo de publicações sobre o tema cognição histórica, consciência histórica e 

narrativa histórica correlacionados, apenas 13% estão em revistas, enquanto 1% 

são relatos em apresentação de congressos, e 76% em forma de livro publicado. O 

gráfico 11 descreve, o percentual dessa situação detalhada na tabela 2. 

Proporcionalmente, a variável isolada cognição histórica é a que mais possui 

representatividade em artigos do tipo review (artigos de revisão). Trabalhos 

publicados sobre as três variáveis correlacionadas possui a maior proporção em 



39 
 

livros. Book Chapter (Capítulos de livros), note (publicações em notas) e editorial, 

não possuem grandes desproporções entre as publicações por variáveis isoladas ou 

correlacionadas. Conference paper (Trabalhos apresentados em Congresso) a 

proporção em trabalhos sobre cognição histórica é maior do que as outras variáveis. 

 
Gráfico 11 -  Veículos de publicação em cognição histórica e consciência histórica e 
narrativa histórica  

 
Fonte: Scopus (2016) 

 
A Tabela 3 mostra as principais revistas em que foram publicados os 

trabalhos sobre cognição histórica, consciência histórica e narrativa histórica. Foram 

consideradas tanto as revistas em que a busca contemplou apenas 1 (uma) variável, 

quanto as que aparecem a partir da busca pelas 3 (três) variáveis.  

Estas informações são significativas no sentido de orientar a escolha do 

veículo de publicação para envio de artigos. Observa-se que as revistas com mais 

artigos publicados sobre cognição histórica; consciência histórica, narrativa história 

(correlacionados), são Development And Psychopathology, Harvard Law Review e 

New Ideas In Psychology.  Nos resultados em geral, destaca-se a revista História da 

Historiografia com 20 artigos sobre narrativa histórica. 

 
 
 
 
 
 

https://www.scopus.com/source/sourceInfo.uri?sourceId=13491&origin=resultsAnalyzer&zone=sourceTitle
https://www.scopus.com/source/sourceInfo.uri?sourceId=14316&origin=resultsAnalyzer&zone=sourceTitle
https://www.scopus.com/source/sourceInfo.uri?sourceId=12740&origin=resultsAnalyzer&zone=sourceTitle
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Tabela 3 - Principais veículos de publicação* a partir das variáveis cognição histórica; 
consciência histórica, narrativa história e as três variáveis correlacionadas  

Cognição Histórica 
Consciência 

histórica 
Narrativa histórica 

Correlacionando 

as três narrativas 

Ciência E Saúde 

Coletiva 
3 Diálogos 16 

História Da 

Historiografia 
20 

Development 

And 

Psychopathology 

2 

História Ciências 

Saúde 

Manguinhos 

2 
História Da 

Historiografia 
10 

Revista 

Canadiense De 

Estudios 

Hispanicos 

10 
Harvard Law 

Review 
2 

Psicologia E 

Sociedade 
2 

Psicologia E 

Sociedade 
6 Dialogos 9 

New Ideas In 

Psychology 
2 

Anthropological 

Papers Of The 

American 

Museum Of 

Natural History 

1 Espacios 4 
Revista 

Iberoamericana 
8 

Advances In 

Nursing Science 
1 

Bolema 

Mathematics 

Education 

Bulletin 

1 História Unisinos 4 
Hispanic 

Research Journal 
7 

African Social 

Studies Series 
1 

Cadernos Cedes 1 Arquiteturarevista 3 
Hispanic 

Research Journal 
7 

American 

Journal Of 

Cultural 

Sociology 

1 

Dementia E 

Neuropsychologia 
1 

Curriculo Sem 

Fronteiras 
3 

Bulletin Of 

Spanish Studies 
5 

Attachment And 

Human 

Development 

1 

Diálogos 1 
Education Policy 

Analysis Archives 
3 

Tempo E 

Argumento 
5 

Biblical 

Interpretation 

Series 

1 

Discursos 

Fotográficos 
1 História Brazil 3 

Anales De 

Literatura 

Hispanoamericana 

4 

British Journal 

Of 

Developmental 

Psychology 

1 

Estudos De 

Linguística 

Galega 

1 
Tempo E 

Argumento 
3 Athenea Digital 4 

Clcweb 

Comparative 

Literature And 

Culture 

1 

Fonte: Scopus (2016) 

 

https://www.scopus.com/source/sourceInfo.uri?sourceId=4700151729&origin=resultsAnalyzer&zone=sourceTitle
https://www.scopus.com/source/sourceInfo.uri?sourceId=4700151729&origin=resultsAnalyzer&zone=sourceTitle
https://www.scopus.com/results/handle.uri?sort=plf-f&src=s&sot=b&sdt=b&sid=9F36CA313ABBA68CA28C0255601CF025.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a2620&s=ALL%28cogni%c3%a7%c3%a3o+hist%c3%b3rica+%29+AND+PUBYEAR+%3e+2011&sl=24&origin=resultsAnalyzer&txGid=9F36CA313ABBA68CA28C0255601CF025.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a334&count=30&origin=resultsAnalyzer&zone=sourceTitle&clickedLink=limit%20to&selectedSourceClusterCategories=Ciencia%20E%20Saude%20Coletiva
https://www.scopus.com/source/sourceInfo.uri?sourceId=21100202958&origin=resultsAnalyzer&zone=sourceTitle
https://www.scopus.com/source/sourceInfo.uri?sourceId=21100245921&origin=resultsAnalyzer&zone=sourceTitle
https://www.scopus.com/source/sourceInfo.uri?sourceId=21100245921&origin=resultsAnalyzer&zone=sourceTitle
https://www.scopus.com/source/sourceInfo.uri?sourceId=13491&origin=resultsAnalyzer&zone=sourceTitle
https://www.scopus.com/source/sourceInfo.uri?sourceId=13491&origin=resultsAnalyzer&zone=sourceTitle
https://www.scopus.com/source/sourceInfo.uri?sourceId=13491&origin=resultsAnalyzer&zone=sourceTitle
https://www.scopus.com/results/handle.uri?sort=plf-f&src=s&sot=b&sdt=b&sid=9F36CA313ABBA68CA28C0255601CF025.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a2620&s=ALL+%28+cognition+historical+conscience+e+historical+e+narrative+historical+%29+AND+PUBYEAR+%3e+2011&sl=94&origin=resultsAnalyzer&txGid=9F36CA313ABBA68CA28C0255601CF025.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a318&count=198&origin=resultsAnalyzer&zone=sourceTitle&clickedLink=limit%20to&selectedSourceClusterCategories=Development%20And%20Psychopathology
https://www.scopus.com/source/sourceInfo.uri?sourceId=14784&origin=resultsAnalyzer&zone=sourceTitle
https://www.scopus.com/source/sourceInfo.uri?sourceId=14784&origin=resultsAnalyzer&zone=sourceTitle
https://www.scopus.com/source/sourceInfo.uri?sourceId=14784&origin=resultsAnalyzer&zone=sourceTitle
https://www.scopus.com/results/handle.uri?sort=plf-f&src=s&sot=b&sdt=b&sid=9F36CA313ABBA68CA28C0255601CF025.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a2620&s=ALL%28cogni%c3%a7%c3%a3o+hist%c3%b3rica+%29+AND+PUBYEAR+%3e+2011&sl=24&origin=resultsAnalyzer&txGid=9F36CA313ABBA68CA28C0255601CF025.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a334&count=30&origin=resultsAnalyzer&zone=sourceTitle&clickedLink=limit%20to&selectedSourceClusterCategories=Historia%20Ciencias%20Saude%20Manguinhos
https://www.scopus.com/source/sourceInfo.uri?sourceId=21100245921&origin=resultsAnalyzer&zone=sourceTitle
https://www.scopus.com/source/sourceInfo.uri?sourceId=21100245921&origin=resultsAnalyzer&zone=sourceTitle
https://www.scopus.com/results/handle.uri?sort=plf-f&src=s&sot=b&sdt=b&sid=9F36CA313ABBA68CA28C0255601CF025.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a2620&s=ALL%28consci%c3%aancia+hist%c3%b3rica+%29+AND+PUBYEAR+%3e+2011&sl=27&origin=resultsAnalyzer&txGid=9F36CA313ABBA68CA28C0255601CF025.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a347&count=154&origin=resultsAnalyzer&zone=sourceTitle&clickedLink=limit%20to&selectedSourceClusterCategories=Historia%20Da%20Historiografia
https://www.scopus.com/source/sourceInfo.uri?sourceId=16100154712&origin=resultsAnalyzer&zone=sourceTitle
https://www.scopus.com/source/sourceInfo.uri?sourceId=16100154712&origin=resultsAnalyzer&zone=sourceTitle
https://www.scopus.com/source/sourceInfo.uri?sourceId=16100154712&origin=resultsAnalyzer&zone=sourceTitle
https://www.scopus.com/source/sourceInfo.uri?sourceId=16100154712&origin=resultsAnalyzer&zone=sourceTitle
https://www.scopus.com/source/sourceInfo.uri?sourceId=14316&origin=resultsAnalyzer&zone=sourceTitle
https://www.scopus.com/source/sourceInfo.uri?sourceId=14316&origin=resultsAnalyzer&zone=sourceTitle
https://www.scopus.com/results/handle.uri?sort=plf-f&src=s&sot=b&sdt=b&sid=9F36CA313ABBA68CA28C0255601CF025.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a2620&s=ALL+%28+cognition+historical+conscience+e+historical+e+narrative+historical+%29+AND+PUBYEAR+%3e+2011&sl=94&origin=resultsAnalyzer&txGid=9F36CA313ABBA68CA28C0255601CF025.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a318&count=198&origin=resultsAnalyzer&zone=sourceTitle&clickedLink=limit%20to&selectedSourceClusterCategories=Harvard%20Law%20Review
https://www.scopus.com/source/sourceInfo.uri?sourceId=4700152865&origin=resultsAnalyzer&zone=sourceTitle
https://www.scopus.com/source/sourceInfo.uri?sourceId=4700152865&origin=resultsAnalyzer&zone=sourceTitle
https://www.scopus.com/results/handle.uri?sort=plf-f&src=s&sot=b&sdt=b&sid=9F36CA313ABBA68CA28C0255601CF025.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a2620&s=ALL%28cogni%c3%a7%c3%a3o+hist%c3%b3rica+%29+AND+PUBYEAR+%3e+2011&sl=24&origin=resultsAnalyzer&txGid=9F36CA313ABBA68CA28C0255601CF025.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a334&count=30&origin=resultsAnalyzer&zone=sourceTitle&clickedLink=limit%20to&selectedSourceClusterCategories=Psicologia%20E%20Sociedade
https://www.scopus.com/source/sourceInfo.uri?sourceId=4700152865&origin=resultsAnalyzer&zone=sourceTitle
https://www.scopus.com/source/sourceInfo.uri?sourceId=4700152865&origin=resultsAnalyzer&zone=sourceTitle
https://www.scopus.com/results/handle.uri?sort=plf-f&src=s&sot=b&sdt=b&sid=9F36CA313ABBA68CA28C0255601CF025.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a2620&s=ALL%28consci%c3%aancia+hist%c3%b3rica+%29+AND+PUBYEAR+%3e+2011&sl=27&origin=resultsAnalyzer&txGid=9F36CA313ABBA68CA28C0255601CF025.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a347&count=154&origin=resultsAnalyzer&zone=sourceTitle&clickedLink=limit%20to&selectedSourceClusterCategories=Psicologia%20E%20Sociedade
https://www.scopus.com/source/sourceInfo.uri?sourceId=21100202958&origin=resultsAnalyzer&zone=sourceTitle
https://www.scopus.com/source/sourceInfo.uri?sourceId=12740&origin=resultsAnalyzer&zone=sourceTitle
https://www.scopus.com/source/sourceInfo.uri?sourceId=12740&origin=resultsAnalyzer&zone=sourceTitle
https://www.scopus.com/results/handle.uri?sort=plf-f&src=s&sot=b&sdt=b&sid=9F36CA313ABBA68CA28C0255601CF025.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a2620&s=ALL+%28+cognition+historical+conscience+e+historical+e+narrative+historical+%29+AND+PUBYEAR+%3e+2011&sl=94&origin=resultsAnalyzer&txGid=9F36CA313ABBA68CA28C0255601CF025.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a318&count=198&origin=resultsAnalyzer&zone=sourceTitle&clickedLink=limit%20to&selectedSourceClusterCategories=New%20Ideas%20In%20Psychology
https://www.scopus.com/source/sourceInfo.uri?sourceId=74516&origin=resultsAnalyzer&zone=sourceTitle
https://www.scopus.com/source/sourceInfo.uri?sourceId=74516&origin=resultsAnalyzer&zone=sourceTitle
https://www.scopus.com/source/sourceInfo.uri?sourceId=74516&origin=resultsAnalyzer&zone=sourceTitle
https://www.scopus.com/source/sourceInfo.uri?sourceId=74516&origin=resultsAnalyzer&zone=sourceTitle
https://www.scopus.com/source/sourceInfo.uri?sourceId=74516&origin=resultsAnalyzer&zone=sourceTitle
https://www.scopus.com/results/handle.uri?sort=plf-f&src=s&sot=b&sdt=b&sid=9F36CA313ABBA68CA28C0255601CF025.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a2620&s=ALL%28cogni%c3%a7%c3%a3o+hist%c3%b3rica+%29+AND+PUBYEAR+%3e+2011&sl=24&origin=resultsAnalyzer&txGid=9F36CA313ABBA68CA28C0255601CF025.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a334&count=30&origin=resultsAnalyzer&zone=sourceTitle&clickedLink=limit%20to&selectedSourceClusterCategories=Anthropological%20Papers%20Of%20The%20American%20Museum%20Of%20Natural%20History
https://www.scopus.com/source/sourceInfo.uri?sourceId=11200153556&origin=resultsAnalyzer&zone=sourceTitle
https://www.scopus.com/results/handle.uri?sort=plf-f&src=s&sot=b&sdt=b&sid=9F36CA313ABBA68CA28C0255601CF025.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a2620&s=ALL%28consci%c3%aancia+hist%c3%b3rica+%29+AND+PUBYEAR+%3e+2011&sl=27&origin=resultsAnalyzer&txGid=9F36CA313ABBA68CA28C0255601CF025.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a347&count=154&origin=resultsAnalyzer&zone=sourceTitle&clickedLink=limit%20to&selectedSourceClusterCategories=Espacios
https://www.scopus.com/source/sourceInfo.uri?sourceId=16400154770&origin=resultsAnalyzer&zone=sourceTitle
https://www.scopus.com/source/sourceInfo.uri?sourceId=16400154770&origin=resultsAnalyzer&zone=sourceTitle
https://www.scopus.com/source/sourceInfo.uri?sourceId=27072&origin=resultsAnalyzer&zone=sourceTitle
https://www.scopus.com/source/sourceInfo.uri?sourceId=27072&origin=resultsAnalyzer&zone=sourceTitle
https://www.scopus.com/results/handle.uri?sort=plf-f&src=s&sot=b&sdt=b&sid=9F36CA313ABBA68CA28C0255601CF025.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a2620&s=ALL+%28+cognition+historical+conscience+e+historical+e+narrative+historical+%29+AND+PUBYEAR+%3e+2011&sl=94&origin=resultsAnalyzer&txGid=9F36CA313ABBA68CA28C0255601CF025.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a318&count=198&origin=resultsAnalyzer&zone=sourceTitle&clickedLink=limit%20to&selectedSourceClusterCategories=Advances%20In%20Nursing%20Science
https://www.scopus.com/source/sourceInfo.uri?sourceId=19900191880&origin=resultsAnalyzer&zone=sourceTitle
https://www.scopus.com/source/sourceInfo.uri?sourceId=19900191880&origin=resultsAnalyzer&zone=sourceTitle
https://www.scopus.com/source/sourceInfo.uri?sourceId=19900191880&origin=resultsAnalyzer&zone=sourceTitle
https://www.scopus.com/source/sourceInfo.uri?sourceId=19900191880&origin=resultsAnalyzer&zone=sourceTitle
https://www.scopus.com/results/handle.uri?sort=plf-f&src=s&sot=b&sdt=b&sid=9F36CA313ABBA68CA28C0255601CF025.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a2620&s=ALL%28cogni%c3%a7%c3%a3o+hist%c3%b3rica+%29+AND+PUBYEAR+%3e+2011&sl=24&origin=resultsAnalyzer&txGid=9F36CA313ABBA68CA28C0255601CF025.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a334&count=30&origin=resultsAnalyzer&zone=sourceTitle&clickedLink=limit%20to&selectedSourceClusterCategories=Bolema%20Mathematics%20Education%20Bulletin
https://www.scopus.com/source/sourceInfo.uri?sourceId=19700183029&origin=resultsAnalyzer&zone=sourceTitle
https://www.scopus.com/results/handle.uri?sort=plf-f&src=s&sot=b&sdt=b&sid=9F36CA313ABBA68CA28C0255601CF025.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a2620&s=ALL%28consci%c3%aancia+hist%c3%b3rica+%29+AND+PUBYEAR+%3e+2011&sl=27&origin=resultsAnalyzer&txGid=9F36CA313ABBA68CA28C0255601CF025.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a347&count=154&origin=resultsAnalyzer&zone=sourceTitle&clickedLink=limit%20to&selectedSourceClusterCategories=Historia%20Unisinos
https://www.scopus.com/source/sourceInfo.uri?sourceId=5600156554&origin=resultsAnalyzer&zone=sourceTitle
https://www.scopus.com/source/sourceInfo.uri?sourceId=5600156554&origin=resultsAnalyzer&zone=sourceTitle
https://www.scopus.com/source/sourceInfo.uri?sourceId=21100406879&origin=resultsAnalyzer&zone=sourceTitle
https://www.scopus.com/source/sourceInfo.uri?sourceId=21100406879&origin=resultsAnalyzer&zone=sourceTitle
https://www.scopus.com/results/handle.uri?sort=plf-f&src=s&sot=b&sdt=b&sid=9F36CA313ABBA68CA28C0255601CF025.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a2620&s=ALL+%28+cognition+historical+conscience+e+historical+e+narrative+historical+%29+AND+PUBYEAR+%3e+2011&sl=94&origin=resultsAnalyzer&txGid=9F36CA313ABBA68CA28C0255601CF025.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a318&count=198&origin=resultsAnalyzer&zone=sourceTitle&clickedLink=limit%20to&selectedSourceClusterCategories=African%20Social%20Studies%20Series
https://www.scopus.com/source/sourceInfo.uri?sourceId=4500151519&origin=resultsAnalyzer&zone=sourceTitle
https://www.scopus.com/results/handle.uri?sort=plf-f&src=s&sot=b&sdt=b&sid=9F36CA313ABBA68CA28C0255601CF025.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a2620&s=ALL%28cogni%c3%a7%c3%a3o+hist%c3%b3rica+%29+AND+PUBYEAR+%3e+2011&sl=24&origin=resultsAnalyzer&txGid=9F36CA313ABBA68CA28C0255601CF025.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a334&count=30&origin=resultsAnalyzer&zone=sourceTitle&clickedLink=limit%20to&selectedSourceClusterCategories=Cadernos%20Cedes
https://www.scopus.com/source/sourceInfo.uri?sourceId=19700182317&origin=resultsAnalyzer&zone=sourceTitle
https://www.scopus.com/results/handle.uri?sort=plf-f&src=s&sot=b&sdt=b&sid=9F36CA313ABBA68CA28C0255601CF025.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a2620&s=ALL%28consci%c3%aancia+hist%c3%b3rica+%29+AND+PUBYEAR+%3e+2011&sl=27&origin=resultsAnalyzer&txGid=9F36CA313ABBA68CA28C0255601CF025.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a347&count=154&origin=resultsAnalyzer&zone=sourceTitle&clickedLink=limit%20to&selectedSourceClusterCategories=Arquiteturarevista
https://www.scopus.com/source/sourceInfo.uri?sourceId=5600156554&origin=resultsAnalyzer&zone=sourceTitle
https://www.scopus.com/source/sourceInfo.uri?sourceId=5600156554&origin=resultsAnalyzer&zone=sourceTitle
https://www.scopus.com/source/sourceInfo.uri?sourceId=21100385960&origin=resultsAnalyzer&zone=sourceTitle
https://www.scopus.com/source/sourceInfo.uri?sourceId=21100385960&origin=resultsAnalyzer&zone=sourceTitle
https://www.scopus.com/source/sourceInfo.uri?sourceId=21100385960&origin=resultsAnalyzer&zone=sourceTitle
https://www.scopus.com/source/sourceInfo.uri?sourceId=21100385960&origin=resultsAnalyzer&zone=sourceTitle
https://www.scopus.com/results/handle.uri?sort=plf-f&src=s&sot=b&sdt=b&sid=9F36CA313ABBA68CA28C0255601CF025.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a2620&s=ALL+%28+cognition+historical+conscience+e+historical+e+narrative+historical+%29+AND+PUBYEAR+%3e+2011&sl=94&origin=resultsAnalyzer&txGid=9F36CA313ABBA68CA28C0255601CF025.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a318&count=198&origin=resultsAnalyzer&zone=sourceTitle&clickedLink=limit%20to&selectedSourceClusterCategories=American%20Journal%20Of%20Cultural%20Sociology
https://www.scopus.com/source/sourceInfo.uri?sourceId=19700172802&origin=resultsAnalyzer&zone=sourceTitle
https://www.scopus.com/source/sourceInfo.uri?sourceId=19700172802&origin=resultsAnalyzer&zone=sourceTitle
https://www.scopus.com/results/handle.uri?sort=plf-f&src=s&sot=b&sdt=b&sid=9F36CA313ABBA68CA28C0255601CF025.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a2620&s=ALL%28cogni%c3%a7%c3%a3o+hist%c3%b3rica+%29+AND+PUBYEAR+%3e+2011&sl=24&origin=resultsAnalyzer&txGid=9F36CA313ABBA68CA28C0255601CF025.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a334&count=30&origin=resultsAnalyzer&zone=sourceTitle&clickedLink=limit%20to&selectedSourceClusterCategories=Dementia%20E%20Neuropsychologia
https://www.scopus.com/source/sourceInfo.uri?sourceId=19400158662&origin=resultsAnalyzer&zone=sourceTitle
https://www.scopus.com/source/sourceInfo.uri?sourceId=19400158662&origin=resultsAnalyzer&zone=sourceTitle
https://www.scopus.com/results/handle.uri?sort=plf-f&src=s&sot=b&sdt=b&sid=9F36CA313ABBA68CA28C0255601CF025.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a2620&s=ALL%28consci%c3%aancia+hist%c3%b3rica+%29+AND+PUBYEAR+%3e+2011&sl=27&origin=resultsAnalyzer&txGid=9F36CA313ABBA68CA28C0255601CF025.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a347&count=154&origin=resultsAnalyzer&zone=sourceTitle&clickedLink=limit%20to&selectedSourceClusterCategories=Curriculo%20Sem%20Fronteiras
https://www.scopus.com/source/sourceInfo.uri?sourceId=5800208080&origin=resultsAnalyzer&zone=sourceTitle
https://www.scopus.com/source/sourceInfo.uri?sourceId=5800208080&origin=resultsAnalyzer&zone=sourceTitle
https://www.scopus.com/source/sourceInfo.uri?sourceId=12070&origin=resultsAnalyzer&zone=sourceTitle
https://www.scopus.com/source/sourceInfo.uri?sourceId=12070&origin=resultsAnalyzer&zone=sourceTitle
https://www.scopus.com/source/sourceInfo.uri?sourceId=12070&origin=resultsAnalyzer&zone=sourceTitle
https://www.scopus.com/results/handle.uri?sort=plf-f&src=s&sot=b&sdt=b&sid=9F36CA313ABBA68CA28C0255601CF025.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a2620&s=ALL+%28+cognition+historical+conscience+e+historical+e+narrative+historical+%29+AND+PUBYEAR+%3e+2011&sl=94&origin=resultsAnalyzer&txGid=9F36CA313ABBA68CA28C0255601CF025.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a318&count=198&origin=resultsAnalyzer&zone=sourceTitle&clickedLink=limit%20to&selectedSourceClusterCategories=Attachment%20And%20Human%20Development
https://www.scopus.com/source/sourceInfo.uri?sourceId=21100202958&origin=resultsAnalyzer&zone=sourceTitle
https://www.scopus.com/results/handle.uri?sort=plf-f&src=s&sot=b&sdt=b&sid=9F36CA313ABBA68CA28C0255601CF025.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a2620&s=ALL%28cogni%c3%a7%c3%a3o+hist%c3%b3rica+%29+AND+PUBYEAR+%3e+2011&sl=24&origin=resultsAnalyzer&txGid=9F36CA313ABBA68CA28C0255601CF025.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a334&count=30&origin=resultsAnalyzer&zone=sourceTitle&clickedLink=limit%20to&selectedSourceClusterCategories=Dialogos
https://www.scopus.com/source/sourceInfo.uri?sourceId=14193&origin=resultsAnalyzer&zone=sourceTitle
https://www.scopus.com/source/sourceInfo.uri?sourceId=14193&origin=resultsAnalyzer&zone=sourceTitle
https://www.scopus.com/results/handle.uri?sort=plf-f&src=s&sot=b&sdt=b&sid=9F36CA313ABBA68CA28C0255601CF025.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a2620&s=ALL%28consci%c3%aancia+hist%c3%b3rica+%29+AND+PUBYEAR+%3e+2011&sl=27&origin=resultsAnalyzer&txGid=9F36CA313ABBA68CA28C0255601CF025.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a347&count=154&origin=resultsAnalyzer&zone=sourceTitle&clickedLink=limit%20to&selectedSourceClusterCategories=Education%20Policy%20Analysis%20Archives
https://www.scopus.com/source/sourceInfo.uri?sourceId=21100202945&origin=resultsAnalyzer&zone=sourceTitle
https://www.scopus.com/source/sourceInfo.uri?sourceId=21100202945&origin=resultsAnalyzer&zone=sourceTitle
https://www.scopus.com/source/sourceInfo.uri?sourceId=21100406813&origin=resultsAnalyzer&zone=sourceTitle
https://www.scopus.com/source/sourceInfo.uri?sourceId=21100406813&origin=resultsAnalyzer&zone=sourceTitle
https://www.scopus.com/source/sourceInfo.uri?sourceId=21100406813&origin=resultsAnalyzer&zone=sourceTitle
https://www.scopus.com/results/handle.uri?sort=plf-f&src=s&sot=b&sdt=b&sid=9F36CA313ABBA68CA28C0255601CF025.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a2620&s=ALL+%28+cognition+historical+conscience+e+historical+e+narrative+historical+%29+AND+PUBYEAR+%3e+2011&sl=94&origin=resultsAnalyzer&txGid=9F36CA313ABBA68CA28C0255601CF025.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a318&count=198&origin=resultsAnalyzer&zone=sourceTitle&clickedLink=limit%20to&selectedSourceClusterCategories=Biblical%20Interpretation%20Series
https://www.scopus.com/source/sourceInfo.uri?sourceId=21100207638&origin=resultsAnalyzer&zone=sourceTitle
https://www.scopus.com/source/sourceInfo.uri?sourceId=21100207638&origin=resultsAnalyzer&zone=sourceTitle
https://www.scopus.com/results/handle.uri?sort=plf-f&src=s&sot=b&sdt=b&sid=9F36CA313ABBA68CA28C0255601CF025.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a2620&s=ALL%28cogni%c3%a7%c3%a3o+hist%c3%b3rica+%29+AND+PUBYEAR+%3e+2011&sl=24&origin=resultsAnalyzer&txGid=9F36CA313ABBA68CA28C0255601CF025.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a334&count=30&origin=resultsAnalyzer&zone=sourceTitle&clickedLink=limit%20to&selectedSourceClusterCategories=Discursos%20Fotograficos
https://www.scopus.com/source/sourceInfo.uri?sourceId=100069&origin=resultsAnalyzer&zone=sourceTitle
https://www.scopus.com/results/handle.uri?sort=plf-f&src=s&sot=b&sdt=b&sid=9F36CA313ABBA68CA28C0255601CF025.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a2620&s=ALL%28consci%c3%aancia+hist%c3%b3rica+%29+AND+PUBYEAR+%3e+2011&sl=27&origin=resultsAnalyzer&txGid=9F36CA313ABBA68CA28C0255601CF025.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a347&count=154&origin=resultsAnalyzer&zone=sourceTitle&clickedLink=limit%20to&selectedSourceClusterCategories=Historia%20Brazil
https://www.scopus.com/source/sourceInfo.uri?sourceId=17700154902&origin=resultsAnalyzer&zone=sourceTitle
https://www.scopus.com/source/sourceInfo.uri?sourceId=17700154902&origin=resultsAnalyzer&zone=sourceTitle
https://www.scopus.com/source/sourceInfo.uri?sourceId=17700154902&origin=resultsAnalyzer&zone=sourceTitle
https://www.scopus.com/source/sourceInfo.uri?sourceId=12768&origin=resultsAnalyzer&zone=sourceTitle
https://www.scopus.com/source/sourceInfo.uri?sourceId=12768&origin=resultsAnalyzer&zone=sourceTitle
https://www.scopus.com/source/sourceInfo.uri?sourceId=12768&origin=resultsAnalyzer&zone=sourceTitle
https://www.scopus.com/source/sourceInfo.uri?sourceId=12768&origin=resultsAnalyzer&zone=sourceTitle
https://www.scopus.com/results/handle.uri?sort=plf-f&src=s&sot=b&sdt=b&sid=9F36CA313ABBA68CA28C0255601CF025.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a2620&s=ALL+%28+cognition+historical+conscience+e+historical+e+narrative+historical+%29+AND+PUBYEAR+%3e+2011&sl=94&origin=resultsAnalyzer&txGid=9F36CA313ABBA68CA28C0255601CF025.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a318&count=198&origin=resultsAnalyzer&zone=sourceTitle&clickedLink=limit%20to&selectedSourceClusterCategories=British%20Journal%20Of%20Developmental%20Psychology
https://www.scopus.com/source/sourceInfo.uri?sourceId=19700170150&origin=resultsAnalyzer&zone=sourceTitle
https://www.scopus.com/source/sourceInfo.uri?sourceId=19700170150&origin=resultsAnalyzer&zone=sourceTitle
https://www.scopus.com/source/sourceInfo.uri?sourceId=19700170150&origin=resultsAnalyzer&zone=sourceTitle
https://www.scopus.com/results/handle.uri?sort=plf-f&src=s&sot=b&sdt=b&sid=9F36CA313ABBA68CA28C0255601CF025.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a2620&s=ALL%28cogni%c3%a7%c3%a3o+hist%c3%b3rica+%29+AND+PUBYEAR+%3e+2011&sl=24&origin=resultsAnalyzer&txGid=9F36CA313ABBA68CA28C0255601CF025.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a334&count=30&origin=resultsAnalyzer&zone=sourceTitle&clickedLink=limit%20to&selectedSourceClusterCategories=Estudos%20De%20Linguistica%20Galega
https://www.scopus.com/source/sourceInfo.uri?sourceId=21100202945&origin=resultsAnalyzer&zone=sourceTitle
https://www.scopus.com/source/sourceInfo.uri?sourceId=21100202945&origin=resultsAnalyzer&zone=sourceTitle
https://www.scopus.com/results/handle.uri?sort=plf-f&src=s&sot=b&sdt=b&sid=9F36CA313ABBA68CA28C0255601CF025.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a2620&s=ALL%28consci%c3%aancia+hist%c3%b3rica+%29+AND+PUBYEAR+%3e+2011&sl=27&origin=resultsAnalyzer&txGid=9F36CA313ABBA68CA28C0255601CF025.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a347&count=154&origin=resultsAnalyzer&zone=sourceTitle&clickedLink=limit%20to&selectedSourceClusterCategories=Tempo%20E%20Argumento
https://www.scopus.com/source/sourceInfo.uri?sourceId=5700164001&origin=resultsAnalyzer&zone=sourceTitle
https://www.scopus.com/source/sourceInfo.uri?sourceId=18800156714&origin=resultsAnalyzer&zone=sourceTitle
https://www.scopus.com/source/sourceInfo.uri?sourceId=18800156714&origin=resultsAnalyzer&zone=sourceTitle
https://www.scopus.com/source/sourceInfo.uri?sourceId=18800156714&origin=resultsAnalyzer&zone=sourceTitle
https://www.scopus.com/source/sourceInfo.uri?sourceId=18800156714&origin=resultsAnalyzer&zone=sourceTitle
https://www.scopus.com/results/handle.uri?sort=plf-f&src=s&sot=b&sdt=b&sid=9F36CA313ABBA68CA28C0255601CF025.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a2620&s=ALL+%28+cognition+historical+conscience+e+historical+e+narrative+historical+%29+AND+PUBYEAR+%3e+2011&sl=94&origin=resultsAnalyzer&txGid=9F36CA313ABBA68CA28C0255601CF025.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a318&count=198&origin=resultsAnalyzer&zone=sourceTitle&clickedLink=limit%20to&selectedSourceClusterCategories=Clcweb%20Comparative%20Literature%20And%20Culture


41 
 

 

Considerações a respeito da análise bibliométrica 

 

Com base no estudo bibliométrico sobre a cognição histórica; consciência 

histórica e a narrativa histórica, correlacionadas foi possível obter as seguintes 

conclusões: 

- Os Estados Unidos constituem o país que mais publica artigos sobre as três 

variáveis correlacionadas. O Brasil assumiu uma posição de destaque para 

publicações sobre consciência histórica, no período analisado, ocupando a primeira 

posição entre os 10 (dez) países que mais publicam sobre o tema. 

- No mundo, tem se observado uma sensível queda na publicação de trabalhos 

relacionando às três variáveis, no entanto, observa-se que a publicação ainda é 

muito pequena, tanto para as variáveis buscadas separadamente quanto para as 

variáveis correlacionadas.   

- A maioria dos artigos sobre o tema é publicado na área de humanas, sendo 

representadas na Scopus, pela área Arts and Humani... e Social Sciences. 

- Dos veículos de publicação sobre o assunto, a maior parte é em forma de livro.  A 

publicação em periódicos a respeito do tema é bem menor se comparado com a 

publicação de livros.  

 Dado o exposto acima, considera-se que o quantitativo de pesquisas 

envolvendo a relação entre cognição histórica, consciência histórica e narrativa 

histórica ainda são incipientes, sobretudo no Brasil. Logo, o tema é de grande 

relevância para a comunidade acadêmica, visto que ainda há muito o que se 

investigar sobre esse assunto no campo de estudos do ensino de história. 

 

1.2. Consciência Histórica 

1.2.1 Um conceito para consciência histórica 

  

Nas pesquisas em cognição histórica, o conceito de consciência histórica 

assume certa centralidade em relação aos demais, ditos de segunda ordem, ou 

conceitos meta-históricos. Lee (2001) aponta que tais formulações – consciência 

histórica, narrativa histórica, evidência histórica e literácia – são de natureza da 
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própria epistemologia da história, conferindo a esta disciplina, consistência. Segundo 

Barca (2006), 

 

[...] Em história, a aprendizagem é orientada para uma leitura 

contextualizada do passado a partir da evidência fornecida por 

variadíssimas fontes. A História não trata de certezas sobre um 

passado considerado fixo até que novos factos sejam descobertos 

(p. 95).  

 

Nesse sentido, a evidência histórica constitui uma concepção de fontes 

historiográficas, que nos estudos fundamentados na cognição histórica, são 

apontados como vestígios, ou evidências do passado, e não o passado retratado, 

necessitando assim de uma competência para “ler a história”. A ideia de literácia, 

segundo Barca (2006), é justamente a capacidade para ler o passado, interpretando-

o, a partir das evidências das fontes. 

Outro conceito também citado por Lee (2001) refere-se à narrativa histórica, 

visto que esta é uma competência pela qual se alcança a compreensão do fazer 

história, permitindo tanto a organização dos conteúdos, quanto do conhecimento. 

Alguns autores como Rüsen (2011b, p.59) concebem a narrativa histórica como “[...] 

a forma linguística dentro da qual a consciência histórica realiza sua função de 

orientação”. Segundo o autor (2011b), 

 

Essa competência pode se definir como a habilidade da consciência 
humana para levar a cabo procedimentos que dão sentido ao 
passado, fazendo efetiva uma orientação temporal na vida prática 
presente por meio da recordação da realidade passada (p.59).  

 

 Rüsen (2001, p. 95) aponta que a narrativa histórica “[...] é um sistema de 

operações mentais que define o campo da consciência histórica”. Segundo o autor 

(2001), todo o conhecimento histórico, seja ele produzido em quaisquer espaços, 

tem por fundamento a consciência histórica. Rüsen (2001) a define como, 

 

A suma das operações mentais com as quais os homens interpretam 
a sua experiência de evolução temporal, de seu mundo e de si 
mesmos de forma tal que possam orientar, intencionalmente a sua 
vida prática no tempo (57).  
 



43 
 

Cerri (2011a) identificou certa pluralidade nas abordagens sobre consciência 

histórica, que vão desde uma concepção de que esta corresponde a um nível 

específico de saber, e o seu oposto nesse sentido seria uma “alienação histórica”, 

até a perspectiva de estágios, em que o indivíduo pode ou não alcançá-la, de acordo 

com o processo de modernização de sua sociedade.  

Destaca-se, no entanto o pensamento de Heller (1993) e Rüsen (2001, 2007) 

que são apontados por Cerri (2011a) como teóricos cuja abordagem distancia-se da 

perspectiva de meta, mas compreendem a consciência histórica como uma pré-

condição da existência do pensamento humano.  Logo, não estariam restritas a 

períodos da história, classes sociais, ou a indivíduos preparados para a reflexão 

histórica. 

Heller (1993) aponta que esse é um processo inerente à natureza dos 

indivíduos, e que diante da necessidade de orientar suas ações no tempo, os grupos 

humanos, na medida em que sedimentavam suas identidades, individuais e 

coletivas, também formavam a sua consciência histórica. Para a autora (1993, p. 

15), “[...] a historicidade de um único homem implica a historicidade de todo gênero 

humano. O plural é anterior ao singular [...]”. 

A principal ideia de Heller (1993) é que a consciência histórica é um processo 

da vida humano formado a partir da necessidade do grupo de se reconhecer como 

tal, valendo-se, particularmente do mito de origem, fato comum aos integrantes de 

um mesmo grupo. À medida que as sociedades se tornam mais complexas, a 

consciência histórica também se torna mais apurada. 

Apesar de certa aproximação com o pensamento de Jörn Rüsen, concebendo 

a consciência histórica como um fenômeno inerente à natureza humana, Cerri 

(2011a) identifica uma diferença crucial entre os dois teóricos: Heller (1993) a 

concebe sob uma perspectiva diacrônica, porque estabelece estágios evolutivos da 

consciência histórica, e Jörn Rüsen caminha em uma perspectiva sincrônica do 

conceito, onde os tipos de consciência histórica, diferenciados por pontos de vistas 

sobre o passado, podem surgir simultaneamente.  

Segundo Heller (1993), a consciência histórica é um processo inerente ao 

estar no mundo, a partir do momento em que a percepção da historicidade de si 

mesmo, a qual se enraíza na ideia de que alguém estava aqui e não está mais, e de 

que hoje eu estou no mundo, mas amanhã não mais estarei. Nas palavras da autora 

(1993), 
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A consciência histórica, com seu poder de abrangência, inclui a 
consciência da historicidade. Em todos os seus estágios, a 
consciência histórica se manifesta em cada uma das objetivações 
criadas e absorvidas pela Conjuntividade. A história, como objeto de 
interesse, é apenas uma das muitas manifestações da consciência 
histórica (p.69).  
 

 Segundo Rüsen (2001) a consciência histórica é um fenômeno relacionado à 

vida prática dos indivíduos. O autor (2001) aponta que estar no mundo presume agir 

intencionalmente, interpretando a si mesmo e ao mundo. Ou seja, não é possível 

estar em uma corrente temporal sem atribuir sentido a ela, já que deixar de agir 

também revela igualmente uma interpretação. Atribuir um sentido à temporalidade é 

um processo em que o passado é, continuamente, interpretado à luz do presente e 

na expectativa do futuro. Nesse sentido, aponta o autor (2001) que, 

 

A consciência histórica é o trabalho intelectual realizado pelo homem 
para tornar suas intenções de agir conformes com a experiência do 
tempo. Esse trabalho é efetuado na forma de interpretações das 
experiências do tempo. Estas são interpretadas em função do que se 
tenciona para além das condições e circunstâncias dadas da vida 
(p.59). 

 

Em outras palavras, como indica Cerri (2011a), mobilizar a própria 

consciência histórica não é uma opção, mas uma necessidade de atribuição de 

significado a um fluxo sobre o qual não se tem controle, o tempo. Entende-se por 

essa atribuição de significado, a interpretação do passado, à luz do presente, e 

tendo o futuro como perspectiva. Cerri (2011a, p.42) resume essa ideia como “[...] o 

grau de consciência da relação entre o passado, o presente e o futuro” [...] 

Por meio da definição de Rüsen (2001), pode-se concluir que a operação 

mental com que a consciência histórica se constitui também pode ser descrita como 

o estabelecimento do “sentido da experiência do tempo”, trata-se, de um processo 

da consciência em que as experiências do tempo são interpretadas. Neste trabalho, 

Heller (1993) aponta que, 

 

 

Dar sentido a alguma coisa significa mover fenômenos, experiências 
e similares, para dentro do nosso mundo; significa transformar o 
desconhecido em conhecido, o inexplicável em explicável, bem como 
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reforçar ou alterar o mundo por ações significativas de diferentes 
proveniências (p.85). 

 

Nesse sentido, a consciência histórica se move, ou se estrutura a partir do 

significado que os indivíduos atribuem ao passado. Para Rüsen (2007) estão 

presentes nesse processo cognitivo da história, a interpretação, a orientação e a 

memória. A orientação está relacionada à intenção inerente em relação à vida 

prática. Segundo o autor (2007, p. 33) “[...] A consciência histórica tem por objetivo, 

pois retirar do lastro do passado pontos de vista e perspectivas para a orientação do 

agir [...]”.  

Heller (1993) também ressalta a necessidade do homem em buscar essa 

orientação, no entanto, a autora (1993) também destaca o papel da consciência 

histórica na constituição da identidade. Cerri (2001a, p. 33) reforça que, “[...] 

Produzir identidade coletiva, e dentro dela uma consciência histórica específica e 

sintonizada com ela é um dado essencial a qualquer grupo humano que pretenda a 

sua continuidade” [...]. 

Quanto à memória histórica, Rüsen (2007) aponta que esta não lança 

representações imaginárias de um passado factual e longínquo para a proximidade 

da orientação concreta do agir humano, mas, é parte importante no trabalho 

interpretativo que busca o passado como experiência humana no tempo.  

Assim, memória e interpretação se articulam na elaboração da experiência do 

tempo, formulando, nas palavras de Rüsen (2007, p.44) uma “[...] representação de 

mudança temporal (‘continuidade’), que sintetize as três dimensões do tempo num 

construto abrangente de sentido [...]”. Em suma, no processo de ressignificar o 

passado, os indivíduos recorrem à memória histórica a fim de interpretá-lo como 

experiência humana no tempo, dotada de sentido histórico, objetivando à sua 

orientação. É com base nesse procedimento cognitivo que se estrutura a 

consciência histórica. 

 

 

1.2.2 Tipologia da consciência histórica 

 

 Os tipos de consciência histórica para Rüsen (2007) revelam um modo 

específico de interpretação histórica, manifestada na constituição de sentido da 
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experiência humana no tempo e alicerçada na função de orientação do tempo. De 

acordo com Cerri (2011a), os pontos de vistas na argumentação histórica produzem 

significados distintos para o tempo, especialmente o passado. Essa análise difere de 

Heller (1993), pois a sua perspectiva de caracterização da consciência histórica 

prevê estágios, não do pensamento, mas da complexidade social na qual os 

indivíduos se encontram. 

 Segundo Heller (1993), a consciência histórica pode ser descrita como um 

processo de ampliação do tempo. Quanto mais complexa a sociedade, mais 

complexa será também a manifestação do fenômeno individual e coletivo da 

consciência histórica. O primeiro dos seis estágios apontados pela autora (1993) é a 

construção da consciência para preservação do grupo em torno de um mito de 

origem em comum.  

Na forma mais moderna, a consciência histórica, já surge propriamente 

definida como sendo realmente histórica. Suas manifestações internas se 

diferenciam das formas anteriores. Em uma sociedade heterogênea, marcada por 

concepções de mundo diferenciadas, também são heterogêneos os modos de 

produção do sentido histórico (HELLER, 1993). 

Para Rüsen (2007) a consciência histórica ao realizar a função geral de 

orientação no tempo, o faz a partir de quatro formas diferentes, baseadas em 

princípios distintos que orientam a tipologia da consciência histórica: afirmação; 

regularidade; negação e transformação. Tais princípios conduzirão o tipo de 

constituição de sentido histórico, ou como sintetizou Cerri (2011a), nos modos de 

consciência histórica. 

O primeiro ponto de vista da orientação temporal é a afirmação. Ele orienta 

um modo de consciência histórica tradicional, ou seja, sua orientação da vida prática 

é dada por pontos de vista tradicionais, preservados desde o passado. A identidade 

é outro ponto importante, pois se define pela “imitação” de modelos culturais 

preexistentes. O tempo se projeta de forma eterna, o passado possui uma única 

representação (RÜSEN, 2007). 

Segundo Cerri (2011a) histórias que obedecem ao modo de sentido histórico 

tradicional remetem às origens. Também estão bem delimitadas por meio de datas 

comemorativas, sejam elas associadas a religiosidades ou a eventos cívicos, onde 

no presente os indivíduos são “obrigados” a cumprir rituais coletivos. A ideia é de 
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que esta consciência histórica funcione no sentido de manter viva a tradição pela 

afirmação. 

No modo de consciência exemplar, segundo Rüsen (2007, p.51) as 

determinações de sentido histórico são “[...] pensadas como regras, pontos de vista, 

princípios. A constituição exemplar de sentido segue a famosa divisa ‘Historia 

magistral vitae’” [...]. Ou seja, aqui está uma concepção de que a história ensina a 

partir de acontecimentos passados. Segundo Cerri (2011a) o princípio da 

regularidade é definido a partir do entendimento de que as regras ou princípios 

considerados válidos no passado, também o são para o presente. Segundo o autor 

(2011a), 

 

A consciência histórica apresenta o passado como um conjunto de 
exemplos, cuja a função é reforçar as regras gerais de conduta 
predominantes em uma dada sociedade. A articulação entre 
passado, presente e futuro se dá em função da contínua validade 
dessas regras [...] no passado são encontrados modelos a aderir de 
modo a dominar o presente e estabelecer o futuro (p.101). 

 

Norteado pelo princípio da negação, Rüsen (2007) apresenta o tipo de 

constituição crítico de sentido histórico. A consciência histórica é mobilizada para 

negar modelos de interpretação histórica culturalmente afirmada como tradição, 

permitindo espaços para que novos modelos de interpretação surjam. Importante 

salientar é que no contexto temporal, a constituição crítica de sentido representa 

uma ruptura da continuidade.  

Rüsen (2011a) aponta que alguns elementos da consciência histórica 

permitem reconhecer cada modo de constituição de sentido. Quanto às formas de 

significação histórica, as quais podem ser descritas como formas de totalidades 

temporais, ou seja, a relação contínua entre passado, presente e futuro, o modo 

tradicional, modelos culturais e de vida se mantém (permanecem) mesmo diante da 

mudança temporal. No modo exemplar, as regras do passado se aplicam no 

presente. No modo crítico, ocorre a ruptura das totalidades temporais por negação 

de sua validade. 

Ainda, segundo Rüsen (2011a), no caso do modo de constituição de sentido 

genético, pelo princípio da transformação, os modelos culturais e de vida mudam 

para manter a sua permanência. Em outras palavras, a forma de totalidade temporal 

presente nesta tipologia entende que a relação, passado, presente e futuro se dão 
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pela constante transformação. É a ideia de mudança como permanência. O autor 

(2007) destaca: 

 

Em resumo, o tipo da constituição genética de sentido pode ser 
caracterizada como uma forma do saber histórico, na qual o tempo, 
como mudança, torna-se o sentido histórico mesmo do passado 
lembrado. O tempo, como sentido é temporalizado (p.61) 
 

Rüsen (2011b) apresenta os tipos de constituição de sentido, tradicional, 

exemplar, crítico e genético, baseado em uma sequência de critérios lógicos, que 

podem definir o desenvolvimento estrutural da consciência histórica, mediante uma 

crescente capacidade para ordenar a complexidade. Segundo o autor (2011b, p.73), 

“[...] a extensão da experiência e o conhecimento da realidade passada se 

expandem enormemente quando o indivíduo se move do modo tradicional ao 

exemplar” [...]. 

Assim, observa-se que a tipologia utilizada por Rüsen (2011b) pode ser 

descrita como um modo de constituição de sentido histórico, no qual, mediante a 

determinados elementos cognitivos, estabelecem a estrutura da consciência 

histórica. Tais modos, nada mais são que pontos de vistas sobre a forma de se 

orientar no tempo, conferindo-lhe significados.  

Ampliar as visões sobre o passado histórico e sua relação com o presente e 

futuro, ou seja, a continuidade temporal requer dos indivíduos um exercício contínuo 

de mudança estrutural na consciência histórica, em que acarretará em uma 

crescente complexidade diante as formas de significação histórica e de experiência 

do tempo. 

  

 

1.2.3 A consciência histórica enquanto categoria de análise para pesquisas no 

campo da cognição histórica 

  

 A tipologia da consciência histórica ou modos de constituição de sentido 

histórico podem ser considerados como ferramenta metodológica para se 

compreender os significados que os indivíduos conferem sobre a experiência do 

tempo. Cerri (2011b) aponta que as pesquisas norteadas pelo conceito da 

consciência histórica têm demonstrado os tipos de constituição de sentido, não 
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como consciências históricas típicas, mas a estratégias dos indivíduos em conferir 

significado ao tempo.  

 Com base nestes pressupostos, Rüsen (2011b) apresenta possibilidades de 

análise para pesquisas que visem investigações sobre a consciência histórica. 

Segundo o autor (2011b), 

 

Usar essa matriz tipológica para ajudar a categorizar as 
peculiaridades culturais e as características únicas dos valores 
morais e os modos de raciocínio moral em diferentes épocas e 
cenários (p.71). 

  

Cerri (2011b) discute algumas possibilidades metodológicas nas pesquisas 

da consciência histórica. O autor (2011b) apresenta um estudo baseado na estrutura 

dos tipos de geração de sentido histórico de Jörn Rüsen na qual duas estruturas 

teóricas foram utilizadas para análise de: o quadro dos modos de constituição de 

sentido histórico (tradicional, exemplar, crítico e genético) de Jörn Rüsen e o quadro 

de configurações temporais (história passada, passado histórico, idade passada 

presente, história presente, presente histórico, idade presente-presente e idade 

futura-presente), de Agnes Heller.  

Segundo Cerri (2011 b, p. 72) “[...] com essas estratégias foi possível levantar 

elementos para refletir sobre as formas de orientação utilizadas pelos depoentes”. 

Para Rüsen (2011b, p.59), a narração constitui-se em uma forma linguística, dentro 

da qual a consciência histórica realiza a sua função geral de orientação temporal.  

Não uma narrativa simplesmente, mas uma narrativa histórica, distinta de uma 

narrativa literária. São eles, a forma (expressa à competência para interpretação 

histórica), o conteúdo (competência para a experiência histórica) e função 

(competência para orientação), que são apontados por Rüsen (2011b) como 

características da consciência histórica. 

Segundo Rüsen (2011b) seis elementos permitem descobrir os tipos de 

consciência histórica. O quadro abaixo descreve como cada um atua nesta 

categorização: 
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Quadro 1 – Tipos de consciência histórica 

 
 

TRADICIONAL 
 

EXEMPLAR CRÍTICA GENÉTICA 

 
Experiência do 

tempo 
 

Origem e 
repetição de um 
modelo cultural e 
de vida obrigatória 
 

Variedade de 
casos 
representativos de 
regras gerais de 
conduta  

Desvios 
problematizadores 
dos modelos 
culturais e de vida 
 

Transformações 
de modelos 
culturais e de vida 
alheios em outros 
próprios e 
aceitáveis  

 
 
 

Formas de 
significação 

histórica 
 

Permanência dos 
modelos culturais 
e de vida na 
mudança 
temporal.  

Regras 
atemporais de 
vida social. 
Valores 
atemporais.  

Ruptura das 
totalidades 
temporais por 
negação de sua 
validade 
 

Desenvolvimento 
nos quais os 
modelos culturais 
e de vida mudam 
para manter a sua 
permanência  
 

 
 

Orientação da 
vida exterior 

 

Afirmação das 
ordens pré-
estabelecidas por 
acordo ao redor 
de um modelo de 
vida comum e 
válido para todos. 
  

Relações de 
situações 
particulares com 
regularidades que 
se atêm ao 
passado e ao 
futuro.  
 

Delimitação do 
ponto de vista 
próprio frente às 
obrigações 
preestabelecidas  
 
 

Aceitação de 
distintos pontos 
de vista em uma 
perspectiva 
abrangente do 
desenvolvimento 
comum 
 

 
 
 
 

Orientação da 
vida interior 

Sistematização 
dos modelos 
culturais e de vida 
por imitação. 
 
 

 
Relação de 
conceitos próprios 
a regras e 
princípios gerais. 
Legitimação do 
papel por 
generalização 

 
Autoconfiança na 
refutação de 
obrigações 
externas 
 
 
 

 
Mudanças e 
transformação 
dos conceitos 
próprios como 
condições 
necessárias para 
a permanência e 
autoconfiança. 

 
Relação com os 
valores morais 

 
(Relação de 
orientação 

histórica com os 
valores morais) 

A moralidade é 
um conceito 
preestabelecido 
de ordens 
obrigatórias; a 
validade moral é 
inquestionável. 
Estabilidade por 
tradição 
 

A moralidade é a 
generalidade da 
obrigação dos 
valores e dos 
sistemas de 
valores. 
 
. 

Ruptura do poder 
moral dos valores 
pela negação de 
sua validade 
 
 
 
 
 

Temporalização 
da moralidade. 
As possibilidades 
de um 
desenvolvimento 
posterior se 
convertem em 
uma condição de 
moralidade 
 

 
Relação com o 

raciocínio moral 
(Sua relação 
com a razão 

moral) 

 
A razão 
subjacente aos 
valores é um 
suposto efetivo 
que permite o 
consenso sobre 
questões morais. 
 

 
Argumentação por 
generalização, 
referência a 
regularidade e 
princípios 

 
Crítica dos 
valores e da 
ideologia como 
estratégia do 
discurso moral 

 
A mudança 
temporal se 
converte em um 
elemento decisivo 
para a validade 
dos valores 
morais 

Fonte: Rüsen (2011b, p. 61) 
 

A experiência do tempo diz respeito a tudo que é trazido desde o passado; as 

formas de significação histórica são as formas de totalidades temporais (passado, 

presente e futuro); a orientação da vida exterior aponta para as formas 

comunicativas da vida social; a orientação da vida interior refere-se à identidade 

histórica, como a essência da historicidade; a relação de valores morais, 
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corresponde a uma orientação histórica segundo valores morais do indivíduo; e a 

relação com o raciocínio moral está associada com a razão moral do sujeito 

(RÜSEN, 2011b, p. 62). 

Cerri (2011a) registra a dificuldade de enumerar evidências típicas e não 

ambíguas de manifestações da consciência histórica. O autor (2011a) defende que o 

espaço que esta ocupa nas relações humanas pode ser percebido por diversos 

elementos, no entanto, a identidade coletiva é o principal. Logo, se o ponto de 

partida para Rüsen (2011b) são as formas de significação histórica, para Cerri 

(2011a) o elemento crucial está na orientação da vida interior e exterior. 

Cerri (2011b) aponta que os desdobramentos destas perspectivas tem sido 

um campo fecundo para investigações no ensino de história, sobretudo no que se 

refere às aprendizagens. Contudo, não no sentido de enquadrar, em categorias 

fechadas, os alunos, mas de compreender como estes recorrem às suas 

consciências históricas para determinadas situações. 

Rüsen (2011b) sinaliza que os estudos no campo do ensino de história, 

utilizando a tipologia, tem revelado que as formas tradicionais e exemplares de 

consciência histórica são encontradas com mais frequência, enquanto os modos 

críticos e genéticos são mais raros. Segundo o autor (2011b, p.74) “[...] este fato se 

correlaciona com o grau de educação e conhecimentos com o progresso do intelecto 

humano até competências mais complexas”. 

Com base nesta afirmação de Rüsen (2011b) e na sua ideia de fundamento 

da aprendizagem histórica é que autores como Maria Auxiliadora Schmidt, Luis 

Fernando Cerri e Isabel Barca, consideram a consciência histórica como um 

conceito fundamental para o ensino de história, o qual teria como função, 

desenvolver competências a partir de mudanças na estrutura da consciência 

histórica, mediante a intervenção do professor nas ideias prévias/tácitas dos 

discentes.    

  

1.2.4 Aprendizagem e competência narrativa: contributos da consciência histórica 

para o ensino de história  

 

 O processo de formação da consciência histórica, desenvolvido na 

perspectiva de Rüsen (2001) possibilitou novos caminhos para o ensino de história, 

baseado em uma aprendizagem que compreende o passado como histórico, cujos 
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objetivos são de orientação temporal da vida prática e o desenvolvimento da 

competência narrativa.  

De acordo com Rüsen (2001) todo conhecimento histórico, em quaisquer de 

suas variantes, é uma articulação da consciência histórica. A aprendizagem histórica 

é concebida pelo autor (2007) como uma qualidade específica dos procedimentos 

mentais da consciência histórica, identificados como interpretação, experiência e 

orientação. 

 Schmidt e Cainelli (2011) consideram que entre os pressupostos de uma 

aprendizagem histórica significativa estão a interpretação e a narrativa. Segundo as 

autoras (2011), a história é uma interpretação, sob múltiplas perspectivas. Esse 

aspecto não pode ser considerado como relativismo absoluto, mas sugere que, 

 

O ensino de história deve contribuir para uma educação histórica, em 
que os alunos estabeleçam relações cada vez mais complexas com 
as ideias históricas e possam se ver como produtores do 
conhecimento, no sentido possível da recriação das relações entre a 
história do presente e do passado (p.57).  

 

A interpretação é na perspectiva de Rüsen (2007) tanto um elemento 

constitutivo da consciência histórica, quanto um componente do aprendizado 

histórico. Em princípio, destaca-se que, para o autor (2007), a atividade da 

consciência histórica pode ser considerada como aprendizado quando produz, uma 

ampliação da experiência do passado humano, o aumento da competência para 

interpretação histórica dessa experiência e o reforço na capacidade de inserir e 

utilizar interpretações históricas na orientação da vida prática. 

De acordo com Rüsen (2007), uma das dimensões do aprendizado histórico é 

promover uma ampliação na competência interpretativa dos discentes. Nesse 

movimento em direção a uma maior complexidade o autor (2007) aponta que, 

 

[...] esses modelos se modificam também qualitativamente. Os 
modelos tradicionais de interpretação tornam-se exemplares, os 
exemplares, os críticos, e os críticos, genéticos. Aumentos 
qualitativos das possibilidades de interpretação são demonstráveis 
igualmente no interior dessas formas básicas da constituição 
histórica de sentido (p.114). 

 

Outra dimensão do aprendizado histórico corresponde ao aumento da 

competência da experiência no quadro de orientação da vida prática. Para Rüsen 
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(2007) o aprendizado histórico depende de reconhecer experiências que possuam 

um caráter especificamente histórico, confrontando-as. Essa competência da 

experiência consiste na diferenciação qualitativa do tempo em que o passado, é um 

tempo diferente do tempo presente.   

A terceira dimensão do aprendizado histórico corresponde ao aumento da 

competência de orientação, que é a capacidade dos discentes em correlacionar os 

modelos de interpretação repletos de experiência e saber. O autor (2007, p.118) 

considera que “[...] as três dimensões do aprendizado histórico esboçadas e suas 

qualidades formativas estão obviamente intimamente interligadas”.   

 Segundo Cerri (2011a), ensinar história na perspectiva da consciência 

histórica, é desenvolver nos discentes, competências que lhes permitam conhecer a 

história e ao mesmo tempo conhecer diferentes formas de atribuição de significados 

sobre o passado. Cerri (2001a) defende que a aprendizagem histórica, nesse 

sentido, permite aos discentes construir suas próprias interpretações, envolvendo a 

totalidade temporal da consciência histórica. 

 Quanto aos quatro modos de sentido histórico, Schmidt e Cainelli (2011) 

indicam que um ensino de história que seja eficaz no sentido de propiciar a 

aprendizagem, promoverá alterações na consciência histórica dos educandos. 

Segundo as autoras (2011) as formas tradicionais e exemplares deveriam conduzir 

às formas mais complexas de constituição de sentido histórico.  

 Em outra direção, Cerri (2011a, p.130) aponta que “[...] os modos de geração 

de sentido histórico dependerão das situações e contextos em que se insere, já que 

algo que é tradicional ou crítico em um contexto pode não ser em outro”. Essa 

perspectiva é defendida por Rüsen (2011c) através de exemplos de narrativas 

históricas que revelam a presença de elementos que contemplam todos os modos 

de constituição de sentido.  

Assim, como propósito, o ensino de história teria a incumbência de promover 

alterações na estrutura da consciência histórica, não necessariamente substituindo 

um modo por outro mais complexo, mas ampliando os modos de interpretação 

histórica, de experiência e de orientação. O aprendizado histórico, segundo Rüsen 

(2011a), também pode ser determinado na tipologia da consciência histórica e a 

partir da construção do sentido da experiência temporal, as formas de aprendizado 

podem ser caracterizadas como: 
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a) Forma de aprendizado da construção tradicional – 
experiências temporais serão processadas em tradições, as quais 
possibilitam e conduzem ações. Afirma-se um modelo histórico 
pautado na tradição; Forma de aprendizado da construção exemplar 
– experiências temporais são processadas a partir de regras gerais 
condutoras de ações, os conteúdos da experiência serão 
interpretados como caso de regras gerais; Formas de aprendizado 
da construção crítica – as experiências temporais serão empregadas 
negando os modelos culturais afirmados, o aprendizado histórico 
servirá à obtenção da capacidade de negar a tradição; Formas de 
aprendizado de construção genética – as experiências temporais 
serão empregadas em temporalizações da própria orientação das 
ações. O passado histórico é concebido na esteira das 
transformações. Os sujeitos aprendem a orientar suas ações com 

base nas experiências do passado e na expectativa do futuro (p. 46). 
 

Schmidt e Cainelli (2011) consideram significativas as contribuições da 

consciência histórica para o ensino e aprendizagem em história, pois permitem por 

meio do desenvolvimento de competências específicas (interpretação e narrativa) 

que os discentes passem a pensar historicamente.  Cerri (2011a) aponta que a 

competência narrativa, desenvolvida por meio do ensino de história, permitirá 

demonstrar a incorporação de elementos da consciência histórica, e, ao exercitar a 

sua competência narrativa, os discentes revelam suas formas de conceber e se 

relacionar no tempo.  

Como última consideração acerca das contribuições da consciência histórica 

para a aprendizagem em história, Barca (2001) destaca alguns princípios norteados 

pela cognição histórica. Segundo a autora (2001) essa aprendizagem poderá revelar 

marcos da consciência histórica de alunos, por meio da narrativa. a) A 

aprendizagem deve processar-se no contexto da resposta à natureza da disciplina. 

O que a autora denominou de aprendizagem situada; b) A aprendizagem é 

processada em contextos concretos. É necessário que os conceitos façam sentido, e 

para que isso de fato ocorra, vários fatores da cognição histórica estão presentes, 

como as ideias tácitas dos discentes e a natureza subjetiva e objetiva do 

conhecimento histórico; 

Dado o exposto acima, as contribuições da consciência histórica para o 

ensino de história é a orientação da aprendizagem histórica para outro sentido. Esta 

passa a ser concebida como um processo dinâmico, assim como propôs Schmidt e 

Cainelli (2011), no qual se constrói uma relação diferenciada com o passado, não 

mais concebido como um passado morto, e sim como histórico. Uma aprendizagem 

que constitui a consciência histórica se destaca na narrativa histórica. 



55 
 

1.3. A narrativa histórica 

1.3.1 A história narrativa e narrativa histórica: um debate na historiografia 

 

A partir do final do século XX, mais precisamente, após a década de 1970, 

observou-se um debate quanto à forma mais apropriada de se escrever a história. 

Tal movimento surgiu no campo da historiografia envolvendo a questão da narrativa 

histórica e sua associação com uma história narrativa. Alguns autores, como Rüsen 

(2011d) tratam a questão como paradigma narrativista, Ricoeur (2010) a define 

como eclipse da narrativa, outros, entretanto, referem-se à questão como um 

“retorno da narrativa”, expressão citada por diversos autores, como Stone (1991) a 

fim de explicar o embate epistemológico. 

A história narrativa foi um termo utilizado por historiadores da escola dos 

Annales para designar o paradigma histórico do século XIX denominado 

historicismo. Essa corrente historiográfica, a qual tinha por fundamentos teóricos-

metodológicos os princípios do positivismo, era defendida por Leopold Von Ranke 

(1795-1886), historiador alemão que pregava a neutralidade do pesquisador e a 

objetividade como prerrogativas para uma história científica. A história positivista ou 

historicista era escrita em forma narrativa de fatos passados (BURKE, 1997).  

Segundo Bittencourt (2004), aos historiadores positivistas cabia recolher, 

entre uma variedade de documentos oficiais e de preferência escritos, os fatos mais 

importantes, ordená-los cronologicamente e narrá-los de forma imparcial. Dessa 

forma, o passado poderia ser reconstituído. Segundo a autora (2004) os fatos 

políticos eram privilegiados e as narrativas consistiam na descrição das ações de 

grandes personalidades históricas, reis, chefes militares, presidentes, nações. 

Burke (1997) aponta que a produção historiográfica associada a um pequeno 

grupo de historiadores franceses reunidos em torno da Revista Annales, criada em 

1929, na França, os quais são frequentemente designados por “Escola dos 

Annales”, debatiam fortemente a “história narrativa”. O autor (1997) cita Lucien 

Febvre, Marc Bloch, Fernand Braudel, Georges Duby, Jacques Le Goff e Emannuel 

Le Roy Ladurrie. Esse núcleo central da revista dos Annales apregoava a 

substituição da narrativa dos acontecimentos pela análise das estruturas, a história- 

narrativa por uma história-problema.  
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É importante salientar que essa primeira fase da revista, constitui um grupo 

considerado mais radical. Burke (1997), não compreende os Annales como uma 

“Escola” visto que, na primeira fase (1920-1945), seus membros dedicavam-se a 

criticar a história política ou historicista, só preocupando-se com a criação de 

conceitos, como os de estrutura e conjuntura, bem como novos métodos (história 

serial e as mudanças nas longas durações) apenas na segunda fase (1945-1963). 

No entanto, no terceiro momento, inaugurado a partir de 1963, observa-se uma 

transferência nas perspectivas da história social e econômica, típicas da segunda 

fase, para uma história política e até mesmo narrativa, muito criticadas no período 

de 1929-1945.  

Burke (1997) aponta que, dentre os historiadores da revista, como Laurence 

Stone, a partir dos anos 70, levantam-se defensores da história política e da 

narrativa como forma de escrita para a história. É nesse contexto, que se coloca o 

termo “retorno da narrativa”. Segundo Stone (1991), a narrativa é uma forma 

habitual de escrever a história desde o tempo em que esta era considerada um ramo 

da retórica. No entanto, praticantes da chamada “Nova História” desqualifica a 

narrativa denominando-a como “histórie évémentielle” ou história dos 

acontecimentos. 

Corroborando tais análises, Cardoso e Vainfas (2010) destacam duas escolas 

historiográficas, que emergiram no século XX em substituição ao modelo de história 

narrativa. A “nova história” ou história dos Annales, e a escola de Frankfurt, na 

Alemanha, de orientação marxista. Essas duas correntes foram denominadas de 

paradigma estrutural da história e estavam assentadas na ideia de analisar o 

passado pelas estruturas sociais e econômicas.  

Burke (2011) transpõe a simples apresentação do debate sobre a questão da 

narrativa, onde, por um lado estão os estruturalistas, que reivindicam um modo 

analítico para escrever a história. Por outro, estão os narrativistas, que defendem a 

narrativa histórica como a forma escrita inerente à própria natureza da história. Para 

o autor (2011) há um vínculo importante entre essas duas concepções, que está 

justamente na crítica de uma em relação à outra, expondo suas imprecisões e 

lacunas. 

Os historiadores estruturais, como apontou Burke (2011) evidenciam que a 

narrativa histórica desconsidera aspectos essenciais do passado e são ineficazes 

em conciliar as estruturas econômicas e sociais em relação às experiências e os 
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modos de pensar das pessoas comuns. Já os narrativistas, observaram que a 

análise estrutural do passado é estática, e nesse sentido não histórica, 

negligenciando os acontecimentos em evolução temporal. 

O filósofo francês Paul Ricouer (2010) refere-se à questão como eclipse da 

narrativa para registrar o afastamento da historiografia moderna (estrutural) com 

relação à forma narrativa, onde duas posições antagônicas convergem, ou seja, 

dirigem-se a um ponto comum contra a história narrativa. Segundo o autor (2010), 

por mais que historiadores reivindiquem a uma forma analítica de explicar o 

passado, não o conseguiriam fazê-lo de outro modo que não fosse a narrativa 

histórica. Sua tese versa sobre a ideia de que o caráter narrativo da história não 

pode confundir-se com uma possível defesa da história narrativa (historicista). 

Esse equívoco, segundo Burke (2011) tem induzido a uma crescente 

desconfiança entre os historiadores contemporâneos em relação à narrativa 

histórica, sendo esta apontada como reducionista e determinista, tal qual paradigma 

historiográfico do século XIX.  Assim, o autor (2011) esclarece que é perfeitamente 

possível e indicado que os historiadores repensem a narrativa histórica a partir de 

uma síntese entre acontecimento e estrutura, integrando a narrativa histórica a 

modelos analíticos.  

Para Rüsen (2011c), o debate em torno da narrativa histórica não está restrito 

apenas à uma associação com a história tradicional, como apresentou Stone (1991) 

e Burke (2011), mas também reflete uma preocupação com a questão da 

objetividade na ciência histórica. Uma possível aproximação com o campo da 

Literatura, visto que a narrativa histórica segue os mesmos preceitos de uma 

narrativa literária, afastaria da história dita científica o rigor metodológico que lhe 

garantisse objetividade.  Barca e Gago (2004) apontam que para esse grupo de 

críticos, a história não passaria de uma reconstituição do passado, no qual haveria 

dúvidas sobre a veracidade dos fatos. 

Assim como Ricoeur (2010), Rüsen (2011c), defende a natureza narrativista 

da história, uma vez que, os fatos históricos substancialmente descritos e explicados 

em uma sequência temporal e em um dado espaço, conferem às experiências 

humanas do passado, significado. Entretanto, para afastar o clima de desconfiança 

em relação à narrativa histórica é necessário compreender a questão da objetividade 

sob outro prisma. Uma nova objetividade tem de abrir espaço para a subjetividade 
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do conhecimento histórico, o que não caberia em um modelo positivista, onde ao 

historiador está vedada pessoalidade.   

A objetividade, segundo Rüsen (2011c), está no trato de questões reais do 

passado, mas que não podem ser idealizadas como o passado real. A subjetividade 

é que trará o elemento da interpretação sobre esse passado, que surge então 

ressignificado. A objetividade é uma categoria que impõe limites à subjetividade da 

história. Assim, é diante desse novo olhar sobre a questão da objetividade e 

subjetividade histórica que se permite admitir a narrativa histórica como forma 

distinta daquela típica descrição dos acontecimentos do passado oriundas do 

historicismo (história narrativa), de escrever a história.  

 

1.3.2 O papel da narrativa histórica na escrita da história 

 

Segundo o historiador francês Jacques Le Goff (2003), desde a sua 

concepção nas civilizações da antiguidade clássica, a história assentava-se sobre a 

ideia de testemunho e de narração daquilo que se havia presenciado. Stone (1991), 

afirma que desde Tucídines, historiador e oficial grego que escreveu o livro “A 

História da Guerra do Peloponeso”, os historiadores constantemente narram 

histórias. Segundo o autor (1991), a história era vista como um ramo da retórica, 

onde e os historiadores descreviam aquilo que um dia haviam presenciado e 

registrado em suas memórias. 

Burke (2011) aponta que no século XVIII, a narrativa dos acontecimentos foi 

severamente criticada por filósofos como Voltaire (1694 - 1778), porém, ressurge a 

partir da “Revolução Copérnica”, liderada na historiografia por Leopold Von Ranke, 

no início do século XIX.   De uma maneira geral, a narrativa dos acontecimentos 

políticos e militares, as quais descreviam as ações de grandes personalidades, foi a 

forma dominante de escrita da história. Após o “ressurgimento da narrativa” 

expressão proposta por Stone (1991), observa-se que a narrativa histórica tem 

adquirido outros sentidos e papéis que vão além de um simples registro do passado. 

O filósofo da história, Rüsen (2007), define que a narrativa histórica é uma 

prática cultural de interpretação do tempo, por meio da qual, os indivíduos 

compreendem o seu mundo e a si mesmos, a partir de suas memórias. Em uma 

narrativa histórica, o passado adquire sentido, tornando presente, as experiências 
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humanas no tempo.  Na concepção do autor (2011c) essas são peculiaridades que 

fazem a narrativa histórica distanciar-se das narrativas ficcionais, assumindo o papel 

de orientação da vida prática no tempo, bem como de ressignificação do passado 

histórico. 

 Ricoeur (2010), também ressalta peculiaridades da narrativa histórica, 

assentadas em um vínculo entre narrativa e história, denominado pelo autor (2010) 

como derivação. Essa é uma característica que difere à história das demais ciências 

sociais. Por meio da derivação entre narrativa e história, o historiador constrói suas 

categorias temporais, fazendo com que o tempo histórico seja uma construção no 

tempo da narrativa da ação. Não admitir este vínculo, ou romper com a narrativa, 

faria a história perder seu caráter distintivo, deixando de ser histórica. Nesse sentido 

fora de uma narrativa histórica, a história perde a sua essência. Assim, para Ricoeur 

(2010) a narrativa histórica possui um papel fundamental na própria “refiguração” do 

tempo histórico. 

Rüsen (2011c) revela que a narrativa histórica possui qualidades específicas 

que a traduzem como um processo de constituição de sentido da experiência do 

tempo. Em primeiro lugar, a narrativa histórica mobiliza experiências passadas, 

registradas na memória dos indivíduos, tornando a experiência do tempo presente 

compreensível e a expectativa do futuro possível. Em segundo lugar, a narrativa 

histórica organiza a unidade interna destas três dimensões do tempo por meio da 

ideia de continuidade, de processo. E em terceiro lugar, a narrativa histórica exerce 

a função de estabelecer a identidade de seus autores e ouvintes, convencendo-os 

de suas permanências temporais, de seu mundo e de si mesma. 

Tais reflexões conduzem a um afastamento da ideia de que a narrativa 

histórica é apenas uma forma de descrever o passado. Os historiadores 

contemporâneos, como ressalta Burke (2011), reivindicam uma narrativa mais 

densa, de modo a contemplar não apenas a sequência dos acontecimentos, mas 

também a análise da atuação das estruturas nos acontecimentos. Nessa perspectiva 

têm ganhado espaço a micronarrativa, narração de histórias sobre as pessoas 

comuns nos locais em que estão inseridas; as biografias; as narrativas do tipo 

“frente para trás”, onde para compreender os fatos narrados em um determinado 

capítulo é necessário conhecer outros e a narrativa de análise da estrutura com 

acontecimentos.  
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Por hora, não constitui objetivo de esse trabalho analisar essas formas de 

narrativas históricas quanto aos seus conteúdos. No entanto, reconhecê-las indica a 

complexidade do tema para a historiografia pós-moderna. Optou-se por um recorte 

que privilegie a narrativa histórica e o seu significado para compreensão do tempo, 

significado este que aproxima a história do indivíduo, fazendo-o perceber-se como 

agente histórico, capaz de reconduzir-se ao passado, por meio das memórias, 

interpretando-o e atribuindo-lhe novos sentidos. 

 

1.3.3 O papel da narrativa histórica no ensino de história 

  

Quanto ao seu papel no ensino de história, observou-se que a narrativa 

histórica também esteve presente, apoiada nos paradigmas da história enquanto 

ciência.  Em alguns momentos era reverenciada, em outros, excluída, e no contexto 

atual ressurge como possibilidade para o ensino explorando as suas peculiaridades, 

não apenas na intenção de atrair os discentes, mas, principalmente, diante da 

necessidade de descrever e explicar situações do passado que merecem 

aprofundamento. 

A narrativa histórica esteve presente no ensino de história desde a sua 

organização como disciplina escolar, por volta de 1837 com a criação do Colégio 

Pedro II. Nadai (1993) indica que o ensino de história surgiu em contexto de 

constituição da nação brasileira, apresentando-se como instrumento na construção 

do sentimento de pertencimento nacional, garantindo assim a unidade do território. A 

autora ressalta a supremacia da história política, a qual era descrita em narrativas 

que contemplavam as origens das nações modernas, sobretudo a civilização 

europeia, tida como modelo para o recém independente país.  

Até meados do século XX, o paradigma historicista esteve presente no ensino 

de história. Segundo Soares (2002), os feitos de grandes heróis nacionais 

relacionados à história política eram dispostos em uma narrativa cronológica, pouco 

crítica, onde ao aluno bastava memorizar datas e as ações desses personagens. 

Esse tipo de ensino, baseado na narração de vida de personalidades políticas foi 

denominado “história biográfica” e passou a ser muito criticado a partir da década de 

50 do século XX, quando as concepções de correntes estruturalistas passam a 

influenciar a história ensinada nas escolas. 



61 
 

Segundo Nadai (1993), o contexto de críticas que marcou o ensino de história 

entre os anos 50 e 60 foi impulsionado pela presença de historiadores franceses 

ligados à Escola dos Annales, que reivindicavam uma história-problema em 

substituição de uma história dos acontecimentos, bem como a influência do 

pensamento marxista com uma história de cunho social e econômico em 

substituição ao político.  A narrativa histórica passa então a ser questionada, 

também no ensino de história por estar associada a um discurso expositivo, acrítico 

e totalizador, mas não abolida.  

 Bittencourt (2004) ressalta que este período foi frutífero para a história e para 

o seu o ensino nas escolas. No entanto, a partir da década de 70, todas as 

mudanças no ensino de história promovidas pela criação das Universidades e dos 

cursos de Licenciaturas a partir de 1934, de alguma forma retrocederam. Segundo a 

autora (2004) a história deixa de ser uma disciplina autônoma para as primeiras 

séries do então ensino de 1º grau, sendo substituída pela disciplina de estudos 

sociais. A criação das disciplinas de Moral e Cívica voltava-se para a formatação de 

uma sociedade que vivenciava os rigores de uma ditadura militar. E os métodos de 

memorização a partir da descrição de narrativas dos acontecimentos ainda 

persistiam. 

Soares (2002) reitera que a ditadura militar no Brasil (1964-1985) promoveu 

uma desorganização no ensino de história e o cenário passa a ganhar novos 

contornos a partir das décadas de 80 e 90 com a reintrodução da História e 

Geografia em substituição à disciplina de Estudos Sociais, acompanhada de 

mudanças nas técnicas e métodos de ensino. As reformulações curriculares que 

marcaram o período reivindicavam novos métodos e técnicas e seguiam abordagens 

da história nova e história marxista.  

Toda essa breve explanação histórica acerca do ensino de história aponta 

para suposições de que a narrativa histórica no ensino da disciplina foi marcada por 

mudanças nas concepções historiográficas.  No século XIX, a narrativa era o meio 

pelo qual se apresentavam os conteúdos históricos aos discentes, que deveriam 

memorizar datas, acontecimentos e personagens. Ao longo do século XX, a 

narrativa histórica, associada ao historicismo foi criticada e a partir dos anos 80, 

substituída pela análise das estruturas tanto na perspectiva da história, tanto na 

perspectiva de uma história-problema, quanto no paradigma marxista. 
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Tal conclusão encontra respaldo na afirmação de Bittencourt (2004, p. 143) a 

qual indicou que “a utilização de uma história narrativa no ensino decorre de uma 

determinada concepção histórica” e assim como nos paradigmas estruturalistas da 

historiografia, a narrativa histórica, também no ensino foi criticada por estar 

associada ao historicismo, que segundo a autora (2004) teria sido a corrente 

predominante na história escolar.  

A partir dessas concepções, vislumbra-se um novo cenário posto à narrativa 

histórica, no âmbito escolar. Os novos paradigmas da história no campo da ciência, 

a concebe como forma naturalmente mais apropriada de escrever a história, mesmo 

que aproximada com a narrativa literária, como propôs Rüsen (2007, p. 149) para 

quem “o pensamento histórico obedece, pois, igualmente por princípio, à lógica da 

narrativa”. O autor (2007, p. 155) reitera que o que torna específico na narrativa 

histórica no conjunto de elementos em comum entre uma narrativa histórica e não 

histórica, é que a primeira “está em que os acontecimentos articulados 

narrativamente são considerados como tendo ocorrido realmente no passado”. 

No ensino, como apontou Bittencourt (2004) os traços da narrativa histórica 

distinguem-se de uma narrativa literária, pela intenção de aprofundar a realidade de 

um passado e pela busca documental, bem como rigor metodológico. Os 

personagens representam grupos sociais, cuja temporalidade é mais complexa do 

que na narrativa não histórica. Essas características específicas são no entender da 

autora (2004) uma responsabilidade da narrativa histórica tanto no campo científico 

como no escolar. 

Assim, compreende-se que o papel da narrativa histórica para a história 

ensinada nas escolas entre meados do século XIX até aproximadamente os anos 70 

do século XX, não pode mais ser concebido para o ensino de história na atualidade, 

visto que a narrativa histórica não tem mais o sentido de reconstituir o passado em 

grandes narrativas, descrevendo os feitos políticos das grandes personalidades. 

Após um período de críticas e afastamento, a narrativa histórica vive um momento 

de desconfiança por parte de pesquisadores e docentes, mas também de novas 

possibilidades, pois entende o passado resignificado por meio da interpretação. 
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1.3.4 A narrativa histórica nas pesquisas em Cognição Histórica 

 

As investigações em cognição histórica, também denominada educação 

histórica tem, segundo Barca (2001) por pressuposto metodológico analisar as 

narrativas históricas produzidas por discentes e docentes, a fim de observar as 

ideias tácitas que estes sujeitos trazem da história. Segundo Barca e Gago (2004), 

por meio das narrativas históricas os indivíduos expressam a forma de compreensão 

do passado, logo são consideradas pelas autoras importantes categorias de análise 

nas pesquisas em cognição histórica que se propõe a investigar a relação entre os 

sujeitos e o conhecimento histórico. 

Essa perspectiva torna-se bastante relevante nas pesquisas que envolvem o 

ensino e aprendizagem da história, pois como aponta Schmidt (2008) os princípios 

da educação histórica quando aplicados ao ensino de história desenvolve nos 

educandos a competência de narrar. A narrativa histórica é tão essencial no ensino 

de história, pois permite compreender como os alunos estruturam seu pensamento e 

como expressam os significados que conferem ao passado histórico. 

Cerri (2011a) aponta que um dos principais objetivos do ensino de história, 

considerando a perspectiva da educação histórica é desenvolver uma competência 

narrativa. Segundo o autor (2011a), no processo cognitivo de exercitar a 

competência narrativa, os discentes revelam suas formas de compreensão sobre o 

passado, além de exercer a função de orientar-se no tempo. Na perspectiva de 

Rüsen (2011c), o conceito de competência narrativa compreende que a habilidade 

para narrar uma história, mas uma narrativa que trate de um passado real, 

constituída de elementos estruturantes da consciência histórica dos indivíduos. 

Assim, os indivíduos expressam a sua compreensão de sentido do passado. 

Partindo desses pressupostos teóricos, Barca e Gago (2004) consideram as 

narrativas produzidas por alunos e professores como importantes categorias de 

análise, por meio das quais se podem reconhecer as ideias tácitas desses sujeitos, a 

fim de promover intervenções nessas concepções prévias e contribuir para auxiliar 

os discentes em novas construções sobre o passado histórico. A partir de um 

estudo, as autoras (2004) organizaram as narrativas de discentes como: 
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Quadro 2 – Compreensão histórica 
COMPREENSÃO 

FRAGMENTADAS 

COMPREENSÃO 

RESTRITAS 

COMPREENSÃO 

GLOBAIS 

As ideias surgem dispersas 

apresentando, falhas na 

compreensão e na 

reformulação da mensagem 

veiculada. 

 

Os discentes apresentam um 

entendimento global das 

mensagens e tentam 

reformular as informações 

contidas nos textos e fontes, 

porém estão centralizadas em 

um único indicador. 

Utilizam expressões contidas 

nos próprios textos e fontes. 

Os alunos conseguem apontar 

diferenças contidas nas fontes 

e textos. 

Empreendem interpretações 

das diferenças entre passado e 

presente, reformulando as 

informações de forma pessoal. 

Fonte: Barca e Gago 2004 

 

Elas expressam a forma como os discentes compreendem o passado a partir 

de mensagens que são apresentadas em torno de determinados conceitos 

históricos. Segundo Schmidt e Cainelli (2011, p.58) “quando um jovem ou uma 

criança procura explicações para uma situação do passado à luz de sua experiência, 

já está revelando um esforço de compreensão histórica” o que para Husband (2003) 

só faz sentido mediante a interpretação. Segundo o autor (2003) a narrativa histórica 

escolar é uma forma de compreensão do passado que permite aos indivíduos 

recontar as histórias de um modo crítico, ou seja, interpretando o passado e 

organizando o seu pensamento histórico. Assim, narrar é: 

 

Contar histórias, mas também pedir aos alunos que as recontem; 
submetê-las a um exame crítico, criando um sentido da sua 
‘naturalidade’, assim como da sua lógica. Envolve uma dúvida cética 
implícita sobre o caráter das histórias que contamos. Significa 
relacionar histórias àqueles ‘princípios organizadores’ – as idéias de 
causa, continuidade, mudança – do complexo discurso histórico 
(HUSBANDS, 2003, p.51). 

  

Segundo Rüsen (2011c, p.95), a narrativa histórica traduz-se em um 

“processo de constituição de sentido da experiência do tempo”. A categoria “sentido” 

precisa ser avaliada, na concepção do autor (2001) para que se possa compreender 

o trabalho realizado pela narrativa histórica em sua função geral de orientação da 

vida prática. Para o autor (2001) a constituição de sentido produzida em uma 

narrativa histórica a partir da experiência do tempo opera-se nos planos:  
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a) no da percepção de contingência e diferença no tempo; b) no da 
interpretação do percebido mediante a articulação narrativa; c) no da 
orientação da vida prática atual mediante modelos de interpretação 
das mudanças temporais plenos da experiência do passado e, por 
fim, d) no plano da motivação do agir que resulta dessa orientação 
(p. 155). 

 

Assim, para Rüsen (2001):  

 

‘Sentido’ articula percepção, interpretação, orientação e motivação, 
de uma maneira que a relação do homem consigo e com o mundo 
possa ser pensada e realizada na perspectiva do tempo. Sentido 
histórico na relação com o mundo significa uma representação da 
evolução temporal do mundo humano tanto baseada na experiência 
quanto orientadora e motivadora do agir (p.156). 
 

A constituição de sentido da experiência do tempo por meio da narrativa 

histórica pode ser analisada de diferentes modos, orientadas pelos princípios da 

afirmação, negação, regularidade e transformação e podem ser traduzidos em uma 

tipologia da narrativa histórica, conforme tabela abaixo: 
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Quadro 3 – Constituição narrativa de sentido histórico  

 MEMÓRIA DE 

 

CONTINUIDADE 

COMO 

IDENTIDADE 

PELA 

SENTIDO DO 

TEMPO 

Narrativa 

tradicional 

Origens 

constituindo os 

presentes modos 

de vida 

Permanência dos 

modos de vida 

originalmente 

constituídos 

Afirmação de 

determinados 

padrões culturais 

de auto 

compreensão 

Ganho de tempo 

no sentido da 

eternidade 

Narrativa 

exemplar 

Casos 

demonstrando 

aplicações de 

regras gerais e 

condutas 

Validade das 

regras 

abrangendo 

temporalmente 

diferentes 

sistemas de vida 

Generalização 

das experiências 

do tempo 

transformando-as 

em regras de 

conduta 

Ganho de tempo 

no sentido da 

extensão 

espacial 

Narrativa crítica 

Desvios 

problematizando 

os presentes 

modos de vida  

Alteração das 

ideias de 

continuidade 

dadas 

Negação de 

determinados 

padrões de 

identidade 

Ganho de tempo 

no sentido de ser 

um objeto de 

julgamento 

Narrativa 

genética 

Transformações 

de modos de vida 

alheios para 

modos mais 

apropriados 

Desenvolvimento 

em que os modos 

de vida mudam a 

fim de 

estabelecer a sua 

permanência 

dinamicamente 

Mediação da 

permanência e 

da mudança para 

um processo de 

autodefinição 

Ganho de tempo 

no sentido da 

temporalidade 

Fonte: RÜSEN (2011c, p.95) 

 

 Esses quatro tipos de narrativas históricas segundo Rüsen (2001) encontram 

na historiografia as suas correspondentes formas de consciência histórica: 

tradicional, exemplar, crítica e genética. Segundo Schmidt, Barca e Garcia (2011) a 

narrativa histórica espelha a consciência histórica, pois permite compreender o 

modo de conceber o passado e os tipos de significância e sentidos de mudança que 

atribui à história. Cerri (2011b) indica que essa tipologia poderá servir como 

categorias de análises para pesquisas norteadas pela teoria da consciência 

histórica.  

No entanto, o Cerri (2011b) chama a atenção para o fato de que a 

consciência histórica proposta por Rüsen (2007) não segue etapas, ao contrário, é 
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apresentada de maneiras distintas, por uma tipologia. Não há entre esses tipos 

diferenciados, uma hierarquia, tampouco uma forma exclui as outras. Essa 

diferenciação ocorre segundo princípios descritos por Rüsen (2001) como afirmação, 

regra, negação e transformação.  

 Assim, Rüsen (2011c) aponta que as narrativas tradicionais não podem ser 

totalmente negadas, em um texto histórico podem ser encontrados os quatros tipos 

de sentido histórico e há uma progressão natural do tradicional ao exemplar e deste 

ao genético. A narrativa crítica serviria como catalisador necessário para essa 

transformação progressiva.  

Observando as narrativas históricas e suas correspondentes formas de 

consciência, Cerri (2011a) destaca que no tipo tradicional de constituição de sentido 

histórico as histórias são articuladas de maneira que as origens sejam 

rememoradas. A consciência histórica, nestes casos, funciona para manter vivas as 

tradições. Segundo Cerri (2011a) o componente central é a representação única do 

passado. Nas narrativas exemplares, apresentadas por Rüsen (2011c) as regras e 

princípios generalizam as experiências humana no tempo. A consciência histórica 

exemplar, é apontada por Cerri (2011a, p.101) como “[...] conjunto de exemplos, cuja 

função é reforçar as regras gerais de conduta predominantes em uma dada 

sociedade”.   

Nas narrativas críticas, a consciência histórica procura desconstruir padrões 

históricos tradicionais, permitindo espaço para novas perspectivas. E por fim, no 

modo genético de sentido histórico, o passado é representado nas operações da 

consciência histórica em uma sequência processual, cuja diversidade de pontos de 

vista traz perspectivas temporais distintas à interpretação histórica (CERRI, 2011a). 
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2. METODOLOGIA 

 

A metodologia, segundo Kauark, Manhães e Medeiros (2010) consiste em 

uma explicação minuciosa e detalhada de toda a ação desenvolvida no método, ou 

seja, no percurso do trabalho de pesquisa. Nessa perspectiva, buscaram-se cumprir 

rigorosamente as etapas e procedimentos consonantes às exigências da pesquisa 

científica visando alcançar os objetivos delimitados nessa investigação. 

  

2.1 O local da Pesquisa 

 

Foi definido como local da pesquisa uma unidade escolar, a qual pertence a 

Secretaria Estadual de Educação – RJ (SEEDUC - RJ) e está localizada em uma 

região da “baixada campista” no município de Campos dos Goytacazes, interior do 

estado do Rio de Janeiro. A escola participante da pesquisa está situada a 21 km da 

sede municipal e atende a comunidade, oferecendo o ensino fundamental (segundo 

segmento - do 6º ao 9º ano) e ensino médio, nos turnos matutino e vespertino.   

A escola foi selecionada para participar da pesquisa a partir de um interesse 

pessoal da pesquisadora, que atua como docente licenciada em História para as 

turmas de ensino médio nesta unidade de ensino. Este fato constituiu em um 

facilitador em virtude do livre acesso às equipes de gestão e coordenação da escola, 

despertando interesse de parte da comunidade, especialmente entre os demais 

docentes das áreas das ciências sociais, como história (ensino fundamental), 

geografia e sociologia, sobre conceitos abordados no estudo.  

Sobre a escola participante da pesquisa, dados do último censo escolar de 

2015 mostraram a infraestrutura da escola em questão, na qual consta rede pública 

de tratamento de água e esgoto, coleta de lixo periódica e acesso à internet do tipo 

banda larga. Quanto às suas dependências, a unidade escolar em questão possui 8 

salas de aulas, 1 sala de diretoria, 1 sala de professores, 1 laboratório de 

informática, 1 cozinha, 1 despensa para armazenar alimentos, 1 biblioteca, 1 

refeitório, 1 sala de secretaria, 1 banheiro feminino, 1 banheiro masculino, 1 

banheiro para funcionários com chuveiro, pátio descoberto e área verde. Quanto aos 

equipamentos, estão arrolados pelo censo escolar, MEC (2015), computadores 

administrativos, computadores para alunos, TV, copiadoras, impressora, 
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equipamentos multimídia, aparelho de DVD, projetor multimídia e fax. Os números 

desses equipamentos não foram especificados. 

O censo escolar é um levantamento de dados nacionais, realizado 

periodicamente pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (INEP). Os dados coletados referem-se aos estabelecimentos de ensino, 

matrículas, funções docentes e rendimento escolar. Tais informações são 

destinadas a traçar um panorama da educação básica em nível nacional, a fim de se 

pensar e formular políticas públicas e execução de programas na área educacional. 

No Brasil, o último censo contabilizou, entre escolas públicas estaduais e 

municipais, tanto nas áreas urbanas, quanto nas áreas rurais, 37.937.357 

matrículas, distribuídas em 1.925.644 em creches, 3.651.786 na pré-escola, 

22.756.164 no ensino fundamental, 6.811.005 no ensino médio e 2.792.758 na 

educação presencial de jovens e adultos. A escola participante da pesquisa possui 

ao todo 47 funcionários, sendo 23 docentes. Estão matriculados 400 alunos no 

ensino fundamental (segundo segmento) e 240 no ensino médio, totalizando 640 

matrículas (MEC, 2015). 

 

2.2 Sujeitos da pesquisa 

 

Participaram do estudo, 17 (dezessete) discentes da turma 901, 9º ano do 

ensino fundamental, na qual constam 22 (vinte e dois discentes matriculados). Do 

total de participantes, apenas 13 (treze) cumpriram todas as etapas da pesquisa. O 

critério para escolha dessa amostragem se deu, em primeiro lugar, pelo fato de que 

esses discentes estão concluindo a última etapa do ensino fundamental. Em 

segundo lugar, esses mesmos sujeitos alcançarão no próximo ano, o 1º ano do 

ensino médio, onde a pesquisadora atua como docente. 

Esse fato foi então, considerado relevante para o critério de escolha, uma vez 

que a partir dos resultados obtidos nesse esse estudo, permitirá reconhecer como 

esses discentes aprendem história e quais são os sentidos que os mesmos 

apresentaram sobre o passado histórico. Futuramente, com base nesses resultados 

a pesquisadora-docente poderá traçar estratégias de ensino, em uma abordagem da 

cognição histórica, influenciando a sua própria prática pedagógica e obtendo novos 

olhares sobre a aprendizagem histórica.  
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Ressalta-se que os discentes participantes da pesquisa tiveram autorização 

de seus responsáveis, apresentando assinatura de Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, apêndice B. A identidade da unidade escolar em questão foi mantida 

em sigilo, bem como o local onde está situada e o nome dos discentes. A direção da 

escola também assinou declaração de instituição-participante da pesquisa. 

Em uma perspectiva metodológica, como aponta Levin (1985) determinar a 

amostra de uma pesquisa é uma fase salutar no processo de investigação. Kauark, 

Manhães e Souza (2010) esclarece a diferença entre universo da pesquisa e 

amostra. A população de um estudo ou universo compreende a todos os indivíduos 

da esfera de interesse da pesquisa, em relação ao fenômeno a ser investigado. Esta 

população, pode ser caracterizada por todo o conjunto de discentes de uma unidade 

escolar na qual se pretende extrair conclusões, enquanto que a amostra refere-se à 

parte da população que é apreendida como objeto da pesquisa, ou seja, subconjunto 

da população. 

Entretanto optou-se por referenciar nesse estudo a terminologia sujeitos da 

pesquisa, e não amostra, pois de acordo com Levin (1985, p. 19), a partir da 

população o pesquisador define sua amostragem e, através desse processo “[...] 

busca generalizar conclusões de sua amostra para a população toda, da qual essa 

amostra foi extraída”. Este não foi o caso dessa investigação, pois os resultados 

obtidos entre os discentes da turma 901 não se pode aplicar ao conjunto de 

discentes da unidade escolar participante da pesquisa. 

 

2.3Tipo da Pesquisa 

 

2.3.1 Quanto à natureza  

 

No que se refere à metodologia, a pesquisa desenvolvida é de natureza 

aplicada, pois seus resultados podem suscitar reflexões voltadas ao ensino da 

história, contribuindo para novos olhares sobre a aprendizagem histórica.  

Segundo Kauark, Manhães e Souza (2010), a pesquisa de natureza aplicada 

tem por objetivo produzir conhecimentos destinados à aplicação prática, dirigindo-se 

à solução de problemas específicos.  
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2.3.2 Abordagem do Problema  

 

Quanto a abordagem do problema, a pesquisa foi do tipo qualitativa, pois 

segundo Souza, Castelano e Manhães (2014), investigações desse tipo consideram 

a interpretação dos fenômenos e a atribuição de significados, não busca o uso de 

métodos e técnicas estatísticas. Bogdan e Biklen (1994) destacam que a 

investigação qualitativa possui cinco características: a) a fonte direta de dados é o 

seu ambiente natural, onde o pesquisador é o instrumento principal; b) é descritiva, 

ou seja, os dados recolhidos são em forma de palavras ou imagens e não em 

números; c) interessa-se mais pelo processo e menos pelos resultados; d) os dados 

tendem a ser analisados indutivamente; e) o significado exerce importância vital nas 

pesquisas qualitativas.  

Segundo Bogdan e Biklen (2004) estudos que recorrem à observação 

participante e às entrevistas correspondem a exemplos significativos de pesquisa 

qualitativa. Com efeito, os dados recolhidos para esse estudo partiram das narrativas 

históricas produzidas pelos discentes, interpretando a partir dos instrumentos, os 

significados que esses sujeitos atribuem ao passado histórico. 

 

2.3.3 Do ponto de vista dos objetivos 

 

Quanto aos objetivos, apresentou um caráter descritivo, na medida em que se 

buscou estabelecer relações entre as variáveis apresentadas no problema, ou seja, 

consciência histórica, narrativa histórica e cognição histórica. Também, apresentou-

se como exploratória, pois segundo Gil (1991), citado por Kauark, Manhães e Souza 

(2010), pesquisas desse tipo tem por finalidade tornar o problema explícito, 

envolvendo levantamento bibliográfico, bem como interrogação direta a pessoas que 

tiveram experiência prática com o problema a ser pesquisado.  

 

2.3.4 Do ponto de vista dos procedimentos técnicos 

 

Do ponto de vista dos procedimentos técnicos a pesquisa pode ser 

caracterizada como bibliográfica, pois foi desenvolvida a partir de material já 

publicado a respeito das variáveis contidas no problema: consciência histórica; 
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narrativa histórica e cognição histórica. Entre a bibliografia examinada destacam-se 

livros, capítulos de livros e artigos de periódicos digitais, disponibilizados na internet. 

A pesquisa também foi, do ponto de vista dos procedimentos técnicos, 

participante, pois foi desenvolvida a partir da interação entre a pesquisadora e os 

investigados, os discentes da turma 901, de uma escola da rede pública estadual, no 

município de Campos dos Goytacazes. Segundo Rocha (2003) a pesquisa 

participativa envolve diferenciados modos de ações investigativas, como a pesquisa-

intervenção que propõe uma interferência na relação sujeito/objeto investigado, 

configurando como condição própria à construção do conhecimento. A pesquisa-

intervenção, consiste, desse modo em uma tendência da pesquisa participante na 

qual se busca investigar um grupo na sua diversidade qualitativa. 

Assim, para o desenvolvimento dessa pesquisa, o primeiro passo foi buscar 

uma revisão bibliográfica sobre o assunto. Além de livros que trazem os conceitos da 

consciência histórica, narrativa histórica, aprendizagem histórica, na perspectiva da 

cognição histórica. Foi realizado um levantamento de artigos científicos indexados 

na base Scielo, pela busca: “educação histórica”, “cognição e história”, “história e 

linguagem”, “ensino de história”.  Desta forma buscou-se um aprofundamento teórico 

a respeito do objeto da pesquisa. Em seguida, foram desenvolvidos os instrumentos 

para coleta de dados, seguidos da aplicação dos mesmos.  

A pesquisa contou com três etapas. Na primeira, foi aplicado o instrumento 1 

(apêndice C). O objetivo nesta fase foi de identificar os tipos de consciência histórica 

a partir da análise das narrativas prévias dos discentes, bem como a compreensão 

histórica dos mesmos. Buscou-se também, nesta fase, reconhecer as ideias prévias 

dos discentes quanto aos conceitos de segunda guerra mundial e nazismo.  A 

segunda etapa consistiu na apresentação do filme “O jogo da imitação” (2014) e 

atendeu ao segundo objetivo da pesquisa: intervir nas ideias históricas iniciais dos 

discentes sobre os conceitos selecionados. Na terceira etapa, realizada logo após a 

apresentação do filme “O jogo da imitação” foi aplicado o instrumento de 

metacognição (apêndice D). Objetivo nesta foi identificar os tipos de consciência 

histórica e de compreensão histórica presentes nas narrativas dos discentes, após a 

intervenção. 

Embora o objetivo deste trabalho não seja discutir a 2ª guerra mundial e o 

nazismo, esses dois conceitos foram selecionados pois estavam no planejamento do 

3º bimestre para os participantes da pesquisa. Segundo o historiador Eric Hobsbawn 
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(1995), as pretensões expansionistas de Hitler teriam sido um fator de grande 

relevância para principiar a guerra. No entanto, o autor (1995) também aponta para 

outras nações, com as mesmas pretensões e para o clima hostil que se instalou 

após a 1ª guerra. 

 

2.3.5 Instrumentos da pesquisa 

 

Segundo Souza, Castelano e Manhães (2014), a definição dos instrumentos 

da pesquisa dependerá dos objetivos que se pretende alcançar. Nesta investigação 

buscou-se identificar os tipos de consciência histórica verificados nas narrativas dos 

discentes do 9º ano do ensino fundamental a partir dos conceitos de segunda guerra 

mundial e nazismo, à luz da cognição histórica. Os instrumentos foram elaborados 

com base no modelo de Barca e Gago (2004) nos quais por meio de uma ou duas 

questões sobre determinado conceito da história, induz-se aos discentes produzir 

uma narrativa histórica. Também Geveard (2009) aplica em seu estudo instrumentos 

similares, propondo a escrita de uma narrativa sobre um conceito relacionado à 

história local.  

Segundo Cerri (2011a), o desafio posto às pesquisas sobre consciência 

histórica está em reconhecer a sua tipologia, viabilizando instrumentos que sejam 

capazes de identifica-los. Na elaboração dos instrumentos é necessário conceber a 

consciência histórica não como categorias de pensamento, mas sim, como pontos 

de vistas sobre o passado histórico, como propõe Rüsen (2007). Assim, o objetivo 

de se reconhecer as tipologias da consciência histórica em um grupo de discentes 

não é o de enquadrá-los em determinados tipos, mas de compreender, segundo a 

tipologia de Rüsen (2007) o sentido que esses sujeitos atribuem à experiência 

humana no tempo.  

Um outro fator que também foi considerado na elaboração dos instrumentos 

da pesquisa foi as possíveis mudanças na estrutura da consciência histórica a partir 

de uma intervenção nas ideias históricas dos discentes. Apesar de não especificar 

necessariamente o número de intervenções, Barca (2007) considera uma estratégia 

de intervenção pode potencializar a consciência histórica dos discentes. Em virtude 

disso, após pré-teste, optou-se por aplicar dois instrumentos. O primeiro, apêndice 

C, denominado “conhecendo as ideias prévias dos discentes”, no qual buscou-se 

destacar as ideias prévias, a compreensão histórica e o tipo de consciência histórica.  
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O segundo instrumento, apêndice D, denominado instrumento de 

“metacognição” teve por principal objetivo reconhecer o tipo de consciência histórica, 

no entanto, também verificando as ideias históricas e a compreensão histórica dos 

discentes. O termo metacognição, segundo Lee (2001) refere-se aos conceitos 

metacognitivos da história, consciência histórica, literácia histórica, evidência 

histórica. Barca (2001) define como instrumento de metacognição aquele destinado 

à busca de indícios que evidenciam tais conceitos.  

Destaca-se, contudo, algumas dificuldades percebidas a partir da aplicação 

dos instrumentos. Embora tenha sido realizado pré-testes com o intuito de adequar 

os instrumentos aos objetivos da pesquisa, o maior obstáculo foi ter obtido narrativas 

históricas reduzidas, principalmente as narrativas prévias, impondo à pesquisa um 

desafio maior ainda: reconhecer os tipos de consciência histórica dos discentes em 

textos reduzidos, não abstendo de considerar também as possíveis dificuldades de 

determinados sujeitos quanto à escrita.  

Não obstante, insistiu-se nos instrumentos utilizados pois, segundo Rüsen 

(2007) as estruturas da consciência histórica podem ser apreendidas pelas 

narrativas históricas dos sujeitos, uma vez que nelas se constituem os modos de 

sentido histórico.  Barca (2007) aponta que por meio das narrativas históricas, os 

discentes apresentam suas compreensões sobre o passado, sendo um importante 

instrumento metodológico para se conhecer as ideias que os sujeitos fazem da 

história.  

Assim, os instrumentos destinados obtenção dos dados por meio da análise 

das narrativas históricas dos discentes foram desenvolvidos a partir de pressupostos 

teóricos da cognição histórica, e as dificuldades com os instrumentos elaborados 

podem ser melhor avaliadas em um estudo futuro. 

 

2.3.6 Aspectos Éticos 

 

Todos os procedimentos desta pesquisa obedeceram aos aspectos éticos 

exigidos. O acesso aos dados junto à unidade escolar foi requerido mediante ofício 

deferido pela gestora, apêndice A. A gestora da escola participante do estudo 

deferiu ofício requerendo autorização para a pesquisa. Os responsáveis pelos 

discentes participantes assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido, 
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apêndice B. Não foram reveladas a localidade e a escola onde ocorreu a pesquisa. 

Também os nomes dos discentes foram mantidos em sigilo.  

  

 

3. TRATAMENTO DOS DADOS 

 

Para atender ao objetivo geral da pesquisa, que foi identificar os tipos de 

consciência histórica nas narrativas históricas de discentes do 9º ano do ensino 

fundamental à luz da cognição histórica a partir dos conceitos de segunda guerra 

mundial e nazismo, buscou-se identificar cada modo de desenvolvimento estrutural 

na consciência histórica, segundo a teoria de Rüsen (2011b) apresentada no quadro 

1, identificando os tipos de consciência histórica. O autor (2011b, p.61) apresenta 

seis elementos que estruturam de quatro modos distintos a consciência histórica dos 

sujeitos.  

O primeiro elemento é a experiência do tempo, que corresponde a tudo aquilo 

que é trazido desde o passado e que pode ser interpretado de acordo com pontos 

de vista distintos, segundo determinados princípios (afirmação, regra, negação e 

transformação). Assim, um tipo de consciência histórica tradicional compreende a 

experiência do tempo como afirmação de modelos culturais estabelecidos como 

tradição. O passado é trazido com intuito de afirmar as tradições.  

Uma consciência histórica exemplar concebe a experiência do tempo como 

uma variedade de casos que representam regras gerais. O passado é trazido como 

uma forma de fornecer regras de conduta para as sociedades do presente. Na 

consciência histórica crítica, a experiência do tempo é negada, ou seja, os modelos 

culturais tradicionais são recusados, abrindo outras perspectivas de interpretação. 

Na consciência histórica genética, a experiência do tempo, ou seja, aquilo que é 

trazido desde o passado é concebido como a transformação de modelos tradicionais 

em outros próprios e aceitáveis segundo cada momento histórico. 

O segundo elemento são as formas de significação histórica, ou seja, a 

própria interpretação da totalidade temporal (passado, presente e futuro). No modo 

tradicional de consciência histórica mesmo diante da continuidade temporal, 

passado, presente, futuro, os modelos culturais permanecem inalterados. Na 

consciência histórica exemplar, apesar da continuidade do tempo e das mudanças 

nas sociedades, as regras do passado são válidas para qualquer tempo. O tipo de 
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consciência histórica crítica ocorre a ruptura das totalidades temporais pois sua 

validade é negada. Na consciência histórica genética os modelos culturais se 

transformam na totalidade do tempo para permanecerem. 

O terceiro elemento é o de orientação e implica na habilidade de analisar 

situações do presente interpretando a experiência do passado. De acordo com o 

quadro exibido por Rüsen (2011b, p.61) a orientação apresenta-se em função da 

vida exterior, que define a identidade do grupo; a vida interior, que define a 

identidade histórica dos indivíduos; a orientação em relação aos valores morais; e a 

orientação em relação ao raciocínio moral. 

No tipo de consciência histórica tradicional, ao analisar uma situação prática 

do presente o indivíduo tenderá recorrer ao passado interpretado tradicionalmente 

como afirmação, sobretudo referindo-se à origem. Na consciência histórica 

exemplar, o que ocorre no presente é reflexo do passado, pois a história é 

concebida como conjunto de lições. Na consciência histórica crítica, ao analisar o 

presente faz-se menção ao passado negando-o. Na consciência histórica genética o 

presente é analisado como resultado de um processo de transformação vido desde 

o passado.  

Em relação à orientação da vida exterior o tipo de consciência histórica 

tradicional concebe a organização social a partir da afirmação de um modelo de 

origem que seja comum a todos. Rüsen (2007) aponta para os mitos de criação 

como exemplo de interpretação tradicional para orientação da vida exterior. Na 

consciência histórica exemplar os modelos de organização social do passado são 

concebidos como exemplos para os do presente. Na consciência histórica crítica, 

modelos de organização social são negados pois concebe-se que não são válidos 

para o presente. No modo de consciência histórica genético os modelos de 

organização social são compreendidos como resultado de um processo de 

transformação que vem desde o passado, e por isso permanecem.  

Quanto à organização interna, quando os indivíduos utilizam de sua 

consciência histórica para compreender a própria identidade histórica, o fazem 

segundo quatro modos. No modo tradicional a identidade histórica é definida a partir 

da “imitação”, segundo Rüsen 2011b (p.61) de modelos culturais sistematizados 

desde a origem. No modo exemplar, a identidade histórica é compreendida pela 

generalização de modelos culturais do passado. No modo crítico a consciência 

histórica define a identidade histórica pela negação de obrigações com modelos 
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culturais tradicionais. No tipo de consciência histórica genético, a identidade histórica 

é definida a partir transformação dos conceitos próprios.  

Em relação aos valores morais, na consciência histórica tradicional a 

moralidade é concebida como obrigação e tradição, sua validade no tempo é 

inquestionável. Na consciência histórica do tipo exemplar, a moralidade é uma regra 

geral de obrigação a despeito das mudanças temporais. Na consciência histórica 

crítica a validade dos valores morais é negada. E na consciência histórica genética, 

a moralidade se transforma ao longo do tempo. 

Por fim, em relação ao raciocínio moral, no tipo de consciência histórica 

tradicional prevalece o consenso sobre questões morais, pois são tradicionalmente 

inquestionáveis. Na consciência histórica exemplar a argumentação para o 

raciocínio moral segue o princípio da regularidade. Na consciência histórica do tipo 

crítica, pela negação dos valores morais a ideologia representa uma estratégia do 

discurso moral. Na consciência histórica genética, a mudança temporal se converte 

em um elemento decisivo para a validade dos valores morais. 

Esse detalhamento dos seis elementos que auxiliam na identificação dos 

tipos de consciência histórica foram analisados segundo pressupostos de Rüsen 

(2011b, p.61 – 63) e serviu de modelo para elaborar as categorias como forma de 

tratar os dados obtidos a partir do exame das narrativas históricas dos discentes, 

primeiro das narrativas prévias, obtidas pelo instrumento de pesquisa, apêndice C, e 

posteriormente nas narrativas pelo instrumento de metacognição, apêndice D, 

aplicado após a etapa de intervenção.  

Também, buscou-se tanto na primeira narrativa quanto na narrativa 

produzida após a intervenção destacar as ideias históricas dos discentes, verificando 

se houve mudanças nas ideias prévias a partir da intervenção com o filme “O jogo 

da imitação” (2014). Além de identificar as ideias históricas, foi realizada uma nova 

categorização com as narrativas produzidas nos dois instrumentos da pesquisa. 

Essa nova categoria seguiu o modelo de Barca e Gago (2004), objetivando a 

compreensão dos discentes quanto as classificações: compreensão fragmentada, 

restrita e global, pois segundo as autoras, quanto mais estruturada for uma narrativa 

histórica, maior será a tendência para uma compreensão histórica mais apurada.  

Após a identificação das ideias e a categorização das narrativas, buscou-se 

o cruzamento dos dados obtidos. Foram comparadas as principais ideias históricas 

no primeiro com o segundo instrumento. Também foram comparadas a 
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compreensão histórica antes e após a intervenção com o filme. O mesmo foi feito 

com os tipos de consciência histórica. Comparou-se os tipos de consciência histórica 

indicados nas narrativas produzidas pelo instrumento de pesquisa “conhecendo as 

ideias prévias/ tácitas dos discentes”, apêndice C, com os tipos de consciência 

histórica apontados nas narrativas históricas dos discentes produzidas após o 

instrumento de intervenção.  

 

 

6. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Nesse estudo foram analisadas as narrativas históricas dos discentes em 

duas categorias, a compreensão histórica e os tipos de consciência histórica ou tipos 

de constituição narrativa de sentido histórico. Segundo Rüsen (2011c) a narrativa é 

a forma linguística mais adequada à história, é por meio dela que é possível 

compreender o sentido que os indivíduos conferem à experiência das ações 

humanas ao longo do tempo como. Cerri (2011b) aponta que uma boa parte dos 

estudos que pretendem captar a consciência histórica dos indivíduos por meio de 

dados empíricos são pesquisas cuja abordagem é qualitativa e os instrumentos 

metodológicos para a busca dos dados são as narrativas históricas produzidas pelos 

discentes.  

Para análise da compreensão histórica, foi utilizado o modelo de Barca e 

Gago (2004) que avalia a compreensão sobre o passado histórico expresso por 

meio de uma narrativa histórica. Segundo as autoras (2004) a forma como discentes 

apresentam as suas narrativas históricas escritas sugerem a sua compreensão 

histórica sobre o passado. Os tipos de narrativas segundo a compreensão histórica 

podem ser fragmentada, restrita ou global.  

Nesse sentido, optou-se, a exemplo de Geveard (2009) uma categorização 

com as principais características de cada tipo de narrativa, tanto a partir do primeiro 

instrumento, quanto a partir do segundo. As narrativas foram avaliadas segundo a 

apresentação das ideias, a compreensão da mensagem contida nas atividades e a 

reformulação das ideias contidas no enunciado da atividade. Dessa forma, buscou-

se classificar as narrativas produzidas pelos discentes conforme o quadro 4, a partir 

dos conceitos de segunda guerra mundial e nazismo. 
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Quadro 4: Compreensão histórica por categoria de análise 

Compreensão 

Histórica 

Apresentação 

das ideias 

 

Compreensão da 

mensagem 

 

Reformulação das ideias 

contidas no enunciado da 

atividade 

Fragmentada Dispersas 
Falhas na 

compreensão 

 

Falhas na reformulação; 

 

Restrita 

 

Apresenta um 

entendimento 

global; 

 

 

Tenta reformular a 

mensagem. Centra 

em um único 

indicador. 

Utilizam expressões contidas 

no próprio texto  

Global 

Sequência lógica 

entre as ideias 

 

Conseguem apontar 

diferenças nas 

fontes 

Reformulam interpretações 

das diferenças entre 

passado e presente 

Fonte: Barca e Gago (2004) 

 

Segundo Barca e Gago (2004), nas narrativas fragmentadas, as ideias 

aparecem de forma dispersa, sem que haja uma sequência lógica. Há também 

falhas na compreensão e na reformulação das informações. Conforme tabela 5, 

apresentada nesse estudo, esse tipo de compreensão histórica prevaleceu, 

sobretudo nas narrativas prévias, obtidas a partir da aplicação do primeiro 

instrumento de pesquisa.  

Nas narrativas do tipo restritas, segundo Barca e Gago (2004) percebe-se 

um entendimento global da mensagem e uma tentativa em reformulá-las, no entanto, 

o foco está em um único indicador da mensagem e o uso de expressões contidas no 

próprio texto das fontes é comum. Nesse estudo, esse tipo de compreensão 

histórica foi observado, conforme tabela 5, apenas na 2ª narrativa, uma vez que 

alguns discentes recorriam à simples repetição de mensagens do filme apresentado. 

 Nas narrativas globais, há uma sequência lógicas entre as ideias, os 

discentes não centram–se em um único indicador, ou seja, em uma única fonte, mas 
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conseguem apontar diferenças entre as fontes utilizadas, além de reformular 

interpretações das diferenças entre passado e presente.  Não foram observadas, a 

partir da análise das narrativas históricas dos discentes em relação aos conceitos de 

segunda guerra mundial e nazismo, compreensões globais. 

 
 
 
Tabela 4: Total de discentes que participaram do estudo 
 

Participantes da 1ª fase 16 

Participantes da 2ª fase 14 

Participantes presentes nas duas fases 13 

Total de alunos que participaram do estudo 17 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Como se pode observar, 17 (dezessete) discentes participaram do estudo. 

No entanto, nem todas as narrativas foram validadas para a captação dos dados. 

Alguns discentes participaram apenas da 1ª etapa, 16 (dezesseis), mas não tiveram 

suas narrativas consideradas por não terem participado da 2ª etapa, apresentação 

do filme. Outros participaram apenas da 2ª etapa, 14 (catorze), não produzindo as 

narrativas da primeira atividade. Para fins de obtenção dos dados, foram 

consideradas apenas as narrativas dos discentes que participaram das duas etapas 

do estudo, 13 (treze). 

 

Tabela 5: Compreensão histórica na 1ª e 2ª narrativa 
 

COMPREENSÃO HISTÓRICA 1ª narrativa 2ª narrativa 

Narrativas fragmentadas 12 3 

Narrativas restritas 0 10 

Narrativas globais 0 0 

Total 12* 13 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A partir dos dados obtidos com a análise das narrativas, na 1ª fase do 

estudo observou-se 12 (doze) narrativas fragmentadas, ou seja, exceto o relato 
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pessoal, a totalidade. Após a intervenção com o filme “Máquina de Turing” (2014), 

foram observadas 3 (três) narrativas fragmentadas e 10 (dez) restritas. Não foram 

observadas narrativas globais. Pode-se perceber que houve uma ampliação na 

compreensão histórica sobre os conceitos de segunda guerra mundial e nazismo a 

partir da intervenção com o filme, pois o número de narrativas fragmentadas 

diminuiu. 

Observa-se que o total de narrativas na 1ª fase não corresponde ao total de 

narrativas validadas para o estudo. Na 1ª fase do estudo, ao tentar responder a 

atividade proposta pelo instrumento de pesquisa (“Quando você ouve ou assiste 

algo sobre a 2ª guerra e nazismo no que você pensa?), um discente não respondeu 

em forma narrativa, mas em um posicionamento pessoal sobre um assunto que 

tacitamente o discente relaciona ao tema da atividade (nazismo e 2ª guerra). Essa 

narrativa foi especialmente relevante para analisar a segunda categoria desse 

estudo: tipos de consciência histórica ou tipos de constituição narrativa de sentido 

histórico, por isso optou-se por torná-la válida. 

Segundo Barca e Gago (2004) a partir de intervenções nas ideias prévias/ 

tácitas dos discentes é possível ampliar a sua compreensão histórica. Em parte, 

pode se observar situações que comprovaram a teoria das autoras, no entanto em 

outras situações a compreensão histórica se manteve inalterada. Assim, 10 (dez) 

discentes passaram de uma narrativa fragmentada para restrita (incluindo o 

posicionamento pessoal), mas, 3 (três) discentes apresentaram narrativas 

fragmentadas nas duas fases do estudo. Esses três últimos casos sugerem que 

mesmo com a intervenção do filme não houve mudanças na compreensão histórica 

dos discentes. O discente que antes havia relatado um posicionamento pessoal, na 

2ª fase apresentou uma narrativa restrita. 

Segundo Bogdan e Biklen (1994), em se tratando de uma pesquisa 

qualitativa, os dados obtidos não são recolhidos na intenção de confirmar ou refutar 

hipóteses construídas previamente, mas construir abstrações à medida que os 

resultados particulares são agrupados. Logo, buscou-se analisar caso a caso as 

situações resultantes da pesquisa obtendo-se, a partir da categoria compreensão 

histórica, o seguinte resultado para os conceitos de segunda guerra mundial e 

nazismo: 
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 Situação 1 – discentes que passaram de uma narrativa fragmentada na 1ª 

etapa para restrita após a intervenção  

 

 Essa situação registrou 10 (dez) casos de discentes que na 1ª etapa 

produziram uma narrativa fragmentada e na 3ª etapa, após o instrumento de 

intervenção, uma narrativa restrita. Observou-se, que nessa situação os discentes 

produziram textos maiores e com outras informações sobre segunda guerra mundial 

e nazismo, somadas às que já possuíam. No entanto, apesar do filme apresentar 

uma nova versão para a vitória dos aliados na 2ª guerra, esse fato não foi tão 

mencionado pelos discentes.  

Em algumas narrativas pode se perceber a substituição de uma versão do 

passado pela outra, sugerindo uma crença dos discentes na existência de verdade 

histórica. O exemplo abaixo revela que mesmo ampliando um pouco a compreensão 

histórica do passado, algumas ideias permanecem como “verdades”. 

 

 1ª narrativa – fragmentada 

 

“Acho que isso foi errado por que Hitler só queria que ele governasse e ele 

não aceitava outro no poder, essa atitude é errada, além disso eram todos racistas 

com negros e pobres. Os pobres eram tratados diferente, não tinham poder nenhum, 

já os ricos tinham o poder dos lados deles. e no final o socialismo ganhou. Eles 

tinham A Alemanha do lado deles e o Japão ganhou”. 

Discente A 

2ª narrativa - restrita  

 

“A segunda guerra mundial foi muito triste e pessada morreram mais 

pessoas do que a primeira guerra, Hitler não queria que outros governasse, A guerra 

começou por causa dele, Alan Turing criou essa máquina que decifrou os eniguimas, 

através dessa máquina muitas pessoas não morreram. Os nazistas chegaram ao 

poder pelas eleições de 1932 os nazistas elegeram muitos parlamentares. teve 

invasão na colônia etc. Quando os Estados Unidos conseguiram entrar na Alemanha 

Hitler se matou e mandou esconder o corpo dele e até hoje não foi achado o corpo 

dele. Hitler queria dominar toda a Europa”. 

Discente A 
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Na primeira narrativa, mesmo com as ideias dispersas, é possível perceber 

que o discente buscou destacar a figura de Hitler como um ditador autoritário, 

ressaltando uma característica do nazismo, o racismo.  No entanto, o racismo 

naquele contexto era em relação aos judeus, o discente aponta o racismo contra 

negros e pobres, uma situação associada ao contexto social do tempo presente. 

Além da ideia de Hitler governar sozinho (autoritarismo), a frase “[...]eles tinham A 

Alemanha do lado deles” [...] indica que o discente provavelmente se refere ao apoio 

da população da Alemanha aos nazistas.  

Na segunda narrativa, o discente produz um relato um pouco maior, com as 

ideias menos dispersas, mencionando a segunda guerra e comparando-a com a 

primeira guerra. Algumas ideias são ampliadas, por exemplo, Hitler continua sendo 

apontado como um ditador, no entanto, na segunda narrativa, já é citado como 

causador da 2ª guerra. O discente também menciona as eleições de 1932, na 

Alemanha, quando são eleitos deputados do partido nazista, logo a ideia de que 

Hitler tinha apoio da população alemã, foi aprimorada com marcadores cronológicos 

e personagens definidos.  

Enquanto na primeira narrativa o discente menciona uma vitória do Japão, 

na segunda narrativa indica a correção: a vitória dos aliados. E por fim o discente 

ressalta a “entrada dos Estados Unidos da América na Alemanha” e a ideia de que 

Hitler queria dominar o mundo. A máquina de Turing, criada para decifrar códigos 

nazistas na segunda guerra mundial é citada como uma invenção que evitou mortes. 

Assim, o exemplo acima, torna explícito a passagem de uma narrativa 

fragmentada para restrita. Enquanto na primeira narrativa o discente apresentou 

ideias dispersas e falhas na compreensão e reformulação da mensagem, na 

segunda, as ideias aparecem menos dispersas e o discente demonstrou um 

entendimento mais amplo do assunto, contudo fixando-se em único indicador, ou 

seja uma única fonte. 

A situação 1, a partir da categoria de compreensão histórica, reúne um 

grupo de narrativas, que antes da intervenção com o filme “O jogo da imitação” 

(2014) apresentaram as ideias sobre a segunda guerra mundial e o nazismo de 

forma dispersa, com textos reduzidos, indicando uma compreensão fragmentada do 

passado. No entanto, após a intervenção, os discentes produziram narrativas 
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restritas. Os textos apresentaram-se um pouco mais extensos e houve certa 

ampliação nas ideias históricas dos discentes. 

Situação 2 – discentes que produziram narrativas fragmentadas na 1ª etapa e 

na etapa posterior à intervenção  

 

Essa situação ocorreu em 3 (três) narrativas, sendo observado que mesmo 

após a intervenção com a apresentação do filme “O jogo da imitação” (2014) as 

ideias são apresentadas de forma dispersas, com falhas na compreensão e na 

reformulação da mensagem. Como exemplo dessa situação, destaca-se as 

narrativas históricas de um discente, produzidas na 1ª e na 3ª etapa do estudo (após 

a intervenção com o filme “O jogo da imitação”). 

 

1ª narrativa 

 

“Eu penso Hitler queria governar sozinho teve muitas mortes na alemanha. os aviões 

bombardeara o Japão matando muita gente. eu acharia que não deveria ter 

acontecido a segunda guerra. porque morreu muita gente naquela guerra. A 

Alemanha queria dominar outros territórios. 

Discente C 

 

2ª narrativa 

 

“Na segunda guerra mundial a alemanha bombardeou o japão matando muita gente 

distruindo muitas famílias. Hitler era o chefe da alemão e ele era um nazista. 

alanturing criou uma máquina que decifrava enigma e ajudou a alemanha a vencer a 

segunda guerra mundial. Hitler queria dominar o mundo. A máquina que ele criou foi 

em omenagem ao seu amigo e ele levou 2 anos para ficar pronta. alanturing se 

matou aos 41 anos porque ele era homossexual e não era permitido era crime 

naquela época. A partir da máquina enventaram o computador”. 

Discente C 

 

Observa-se que nas duas narrativas as ideias não obedecem a uma 

sequência lógica entre os fatos narrados, mas aparecem dispersas. A ideia de que 

Hitler queria governar sozinho está expressa na primeira narrativa, e na segunda, 
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está registrada a intenção de Hitler dominar o mundo. Em relação ao filme, é citado 

que a máquina de Turing como um elemento que teria auxiliado a Alemanha a 

vencer a guerra, uma ideia histórica equivocada. Esse fato indica que a logo 

intervenção com o filme, não foi suficiente para alterar a compreensão histórica do 

discente. Este apresentou falhas na compreensão e na reformulação da mensagem 

do filme, que claramente destaca a vitória dos aliados, com destaque para a 

Inglaterra.  

O quadro 5 apresenta a compreensão histórica dos discentes na primeira 

fase do estudo, ou seja, na etapa em que foi aplicado o primeiro instrumento de 

pesquisa, “conhecendo as ideias prévias dos discentes”, apêndice C, acerca dos 

conceitos de segunda guerra mundial e nazismo. Observa-se, como foi relatado 

anteriormente que todas as narrativas foram classificadas de acordo com a 

apresentação das ideias, que para os conceitos selecionados para este estudo 

apresentaram-se dispersas, com falhas na compreensão da mensagem e na 

reformulação das ideias, indicando uma compreensão fragmentada do passado. 

O quadro 6, apresenta a compreensão histórica dos discentes na 2ª 

narrativa, produzido a partir da intervenção com o filme “O jogo da imitação” (2014). 

Também foram consideras a forma como as ideias históricas sobre dos conceitos de 

segunda guerra mundial e nazismo foram apresentadas nas narrativas escritas, a 

compreensão da mensagem e a reformulação das ideias. A partir da análise desses 

elementos, foi indicado a possível compreensão histórica dos discentes.  

A tabela 7, traz um panorama das ideias prévias/ tácitas dos discentes 

apresentadas na primeira e na segunda narrativa acerca dos conceitos de segunda 

guerra mundial e nazismo. Segundo Barca e Gago (2004), reconhecer as ideias 

prévias dos discentes é fundamental para promover uma aprendizagem histórica 

mais significativa, e também, promover intervenções nessas ideias históricas iniciais, 

auxilia na ampliação da compreensão histórica dos discentes sobre o passado. 

Assim, a partir da tabela 7 é possível perceber como as ideias históricas dos 

discentes surgiram nas primeiras narrativas e como foram apresentadas na segunda 

narrativa, após a intervenção com o filme “O jogo da imitação” (2014).  

Entre as principais ideias recorrentes estão o autoritarismo de Hitler, a 

violência da 2ª guerra, e, a Alemanha e Hitler como causadores do conflito. Hitler foi 

citado 9 (nove) vezes enquanto os judeus foram citados 7 (sete) vezes. Observou-se 

que a ideia de Hitler como um ditador autoritário e racista, apresentada na primeira 
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narrativa também surge nas narrativas produzidas após a intervenção, acrescidas da 

ideia de expansionismo alemão.  

Quadro 5: Compreensão histórica por discente 1ª narrativa 

 

DISCENTE 

 

APRESENTAÇÃO DAS 

IDEIAS 

 

COMPREENSÃO DA 

MENSAGEM 

 

REFORMULAÇÃO 

DAS IDEIAS 

 

COMPREENSÃO 

HISTÓRICA 

Discente A 

Dispersas Falhas na 

compreensão 

Falhas da 

reformulação das 

ideias 

FRAGMENTADA 

Discente B 

Dispersas Falhas na 

compreensão 

Falhas da 

reformulação das 

ideias 

FRAGMENTADA 

Discente C 

Dispersas Falhas na 

compreensão 

Falhas da 

reformulação das 

ideias 

FRAGMENTADA 

Discente D 

Dispersas Falhas na 

compreensão 

Falhas da 

reformulação das 

ideias 

FRAGMENTADA 

Discente E 

Dispersas Falhas na 

compreensão 

Falhas da 

reformulação das 

ideias 

FRAGMENTADA 

Discente F 

Dispersas Falhas na 

compreensão 

Falhas da 

reformulação das 

ideias 

FRAGMENTADA 

Discente G 

Dispersas Falhas na 

compreensão 

Falhas da 

reformulação das 

ideias 

FRAGMENTADA 

Discente H 

Dispersas Falhas na 

compreensão 

Falhas da 

reformulação das 

ideias 

FRAGMENTADA 

Discente I 

Dispersas Falhas na 

compreensão 

Falhas da 

reformulação das 

ideias 

FRAGMENTADA 

Discente J 

Dispersas Falhas na 

compreensão 

Falhas da 

reformulação das 

ideias 

FRAGMENTADA 

Discente L 

Dispersas Falhas na 

compreensão 

Falhas da 

reformulação das 

ideias 

FRAGMENTADA 

Discente M 

Dispersas Falhas na 

compreensão 

Falhas da 

reformulação das 

ideias 

FRAGMENTADA 

Discente N Posicionamento pessoal 
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Fonte: Dados da pesquisa 
 
 
 
Quadro 6: Compreensão histórica por discente 2ª narrativa 

DISCENTE 

 

APRESENTAÇÃO DAS 

IDEIAS 

COMPREENSÃO DA 

MENSAGEM 

REFORMULAÇÃO 

DAS IDEIAS 

COMPREENSÃO 

HISTÓRICA 

Discente A 

Apresenta um entendimento 

global 

Tenta reformular a 

mensagem. Centra em um 

único indicador. 

Utilizam expressões 

contidas no próprio texto 

RESTRITA 

Discente B 

Apresenta um entendimento 

global 

 

Tenta reformular a 

mensagem. Centra em um 

único indicador. 

Utilizam expressões 

contidas no próprio texto 

RESTRITA 

Discente C 
Dispersas Falhas na compreensão Falhas da reformulação 

das ideias 

FRAGMENTADA 

Discente D 

Apresenta um entendimento 

global 

Tenta reformular a 

mensagem. Centra em um 

único indicador. 

Utilizam expressões 

contidas no próprio texto 

RESTRITA 

Discente E 

Apresenta um entendimento 

global 

Tenta reformular a 

mensagem. Centra em um 

único indicador. 

Utilizam expressões 

contidas no próprio texto 

RESTRITA 

Discente F 

Apresenta um entendimento 

global 

 

Tenta reformular a 

mensagem. Centra em um 

único indicador. 

Utilizam expressões 

contidas no próprio texto 

RESTRITA 

Discente G 
Dispersas Falhas na compreensão Falhas da reformulação 

das ideias 

FRAGMENTADA 

Discente H 

Apresenta um entendimento 

global 

Tenta reformular a 

mensagem. Centra em um 

único indicador. 

Utilizam expressões 

contidas no próprio texto 

RESTRITA 

Discente I 

Apresenta um entendimento 

global 

Tenta reformular a 

mensagem. Centra em um 

único indicador. 

Utilizam expressões 

contidas no próprio texto 

RESTRITA 

Discente J 

Apresenta um entendimento 

global 

 

Tenta reformular a 

mensagem. Centra em um 

único indicador. 

Utilizam expressões 

contidas no próprio texto 

RESTRITA 

Discente L 

Apresenta um entendimento 

global 

Tenta reformular a 

mensagem. Centra em um 

único indicador. 

Utilizam expressões 

contidas no próprio texto 

RESTRITA 

Discente M 
Dispersas Falhas na compreensão Falhas da reformulação 

das ideias 

FRAGMENTADA 

Discente N 

Apresenta um entendimento 

global 

Tenta reformular a 

mensagem. Centra em um 

único indicador. 

Utilizam expressões 

contidas no próprio texto 

RESTRITA 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Quadro 7: Principais ideias prévias/ tácitas dos discentes na 1ª narrativa e 2ª narrativa 

DISCENTE 
IDEIAS PRÉVIAS/ TÁCITAS 

1ª Narrativa 2ª Narrativa 

Discente A 

Autoritarismo de Hitler; racismo; 

Alemanha culpada pela guerra 

Autoritarismo de Hitler; Alemanha culpada 

pela guerra; chegada dos americanos na 

guerra; nazistas venceram eleições; 

máquina de Turing 

Discente B 
Autoritarismo; racismo e 

preconceito 

Máquina de Turing, autoritarismo, racismo 

e preconceito; 2ª guerra 

Discente C 

Autoritarismo de Hitler; episódio 

das bombas em Hiroshima e 

Nagasaki; tentativa da Alemanha 

em querer dominar outros 

territórios 

Tentativa da Alemanha em quere dominar 

outros territórios; Máquina de Turing 

Discente D 
Mortes na 2ª guerra; Alemanha 

culpada pela guerra 

Hitler culpado pela guerra 

Discente E 
Hitler; campos de extermínio; filme 

“O garoto do pijama listrado” 

Hitler queria dominar; judeus; vitória dos 

aliados; suicídio de Hitler 

Discente F 

Nazismo; preconceito 1ª e 2ª guerra; Hitler (causador da guerra); 

Nazismo apoiada pela classe média; Alan 

Turing 

Discente G 
Hitler; judeus no campo de 

concentração; nazismo 

Alan Turing; Christopher; morte de Turing 

aos 41 anos 

Discente H 
Hitler; judeus; ausência de 

liberdade 

2ª guerra; Alan Turing 

Discente I 
Judeus; nazista; Hitler; 

autoritarismo 

Expansionismo de Hitler; aliados; eixo; 

máquina de Turing 

Discente J 
Nazismo; perseguição aos judeus; 

Hitler 

2ª guerra; Hitler; nazismo Alan Turing 

Discente L 
Conflito mundial entre Japão e 

Brasil; Hitler; Judeus 

2ª guerra; Alan Turing 

Discente M Hitler 1ª guerra; 2ª guerra; Alan Turing 

Discente N 
Direito ao voto e a liberdade; 

preconceito 

Nazismo; socialistas; violência; Alan Turing 

Fonte: Dados da pesquisa  
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O quadro 8 apresenta o resultado das análises das narrativas produzidas 

pelos discentes tanto na 1ª etapa quanto na etapa posterior ao instrumento de 

intervenção. Nota-se, inicialmente, que os discentes, em sua maioria, apresentaram 

um tipo de consciência histórica tradicional. Três narrativas indicaram um tipo de 

consciência histórica exemplar e 1 (uma) não foi considerada narrativa histórica, no 

entanto, foi validada para esse estudo uma vez que o discente apresentou na etapa 

posterior ao instrumento de intervenção um tipo de consciência histórica crítica, 

entre as 12 (doze) narrativas que indicavam um tipo de consciência histórica 

tradicional. 

 
Quadro 8: Tipos de consciência histórica identificados nos discentes na 1ª etapa e na etapa 
posterior ao instrumento de intervenção 

NOME 
TIPO DE CONSCIENCIA 

HISTÓRICA – 1ª narrativa 

TIPO DE CONSCIÊNCIA 

HISTÓRICA – 2ª narrativa 

Discente A Exemplar Tradicional 

Discente B Tradicional Tradicional 

Discente C Tradicional Tradicional 

Discente D Tradicional Tradicional 

Discente E Exemplar Tradicional 

Discente F Tradicional Tradicional 

Discente G Tradicional Tradicional 

Discente H Tradicional Tradicional 

Discente I Tradicional Tradicional 

Discente J Tradicional Tradicional 

Discente L Exemplar Tradicional 

Discente M Tradicional Tradicional 

Discente N - Crítica 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

O texto produzido pela discente “N” na primeira etapa da pesquisa não pôde 

ser considerado como narrativa histórica porque segundo Rüsen (2011c), uma 

narrativa histórica é composta por três elementos: forma, conteúdo e orientação. O 
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elemento forma está relacionado à interpretação, a habilidade do indivíduo em 

reduzir as diferenças do tempo (passado, presente e futuro), através de uma 

concepção de um todo temporal, no qual se pode reunir em uma narrativa um 

acontecimento do passado ao presente, dando a este complexo uma significação de 

peso histórico. Quanto ao conteúdo, supõe habilidade para ter experiências 

temporais. Implica a capacidade de aprender olhar o passado e resgatar sua 

qualidade temporal, diferenciando-o do presente. E orientação supõe utilizar a 

interpretação do passado para analisar a situação do presente e determinar um 

curso de ação. 

Assim, a discente descreveu: 

 

“Eu me sinto indignada, porque acho que todos tem o direito de votar e 

escolher seus próprios governantes e não é com opressão e violência que vamos 

chegar a algum lugar. Todos temos que ter a liberdade e o poder de escolha, para 

decidirmos que rumo vai tomar nossa cidade, nosso estado e até mesmo nosso 

país. Também acho errado que tenhamos preconceito, porque tirando a raça a cor e 

a religião somos todos iguais. então não deveríamos despressar ninguém”. 

Discente N 

 

Observa-se que não é possível reconhecer os elementos de uma narrativa 

histórica como pressupõe Rüsen (2011c), tanto na forma, quanto no conteúdo e na 

orientação. Nesse sentido o texto produzido pela discente a partir do 1º instrumento 

foi considerado um posicionamento pessoal relatado a partir do entendimento da 

discente sobre o tema abordado (2ª guerra mundial e nazismo), descrito no primeiro 

instrumento da pesquisa (Quando você ouve ou assiste algo sobre 2ª guerra e 

nazismo no que você pensa?)  

Verificou-se tacitamente que a discente ressalta algumas características do 

nazismo, sem fazer, contudo, qualquer referência histórica. Entre os principais 

atributos encontram-se a ideia de opressão, violência, liberdade política e 

preconceito. Já após o segundo instrumento de pesquisa, aplicado depois da 

intervenção, nota-se uma ampliação dessas ideias iniciais, apesar de alguns 

equívocos da história, percebe-se como essa discente estrutura a sua concepção 

sobre o passado histórico, por meio da sua consciência histórica. 
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Para identificar os tipos de consciência histórica nas narrativas dos discentes, 

optou-se por verificar os seis elementos que constituem a consciência histórica 

verificados no quadro 1. A experiência do tempo, as formas de significação histórica, 

a orientação da vida exterior, a orientação da vida interior, a relação com os valores 

morais e a relação com o raciocínio moral, apresentados conforme o quadro 1. 

Esses elementos podem ser percebidos por quatro modos distintos de interpretação 

e argumentação histórica, trazidos pela memória.  

Foram verificados os resultados tanto na primeira narrativa dos discentes, 

produzida a partir do primeiro instrumento de pesquisa “conhecendo as ideias 

históricas dos discentes”, apêndice C, quanto na segunda narrativa de cada 

discentes, produzida a partir do segundo instrumento de pesquisa “instrumento de 

metacognição”, aplicado após o instrumento de intervenção. Ressalta-se que esses 

resultados foram considerados para o grupo participante da pesquisa, discentes do 

9º ano, turma 901, de uma escola da rede pública estadual do município de Campos 

dos Goytacazes - RJ, localizada na região da “baixada campista”, bem como, para 

os conceitos de segunda guerra mundial e nazismo. Dessa forma, os resultados 

obtidos com esse estudo, podem não se aplicar a outros sujeitos da mesma unidade 

escolar, e também a outros conceitos históricos.  
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Quadro 1: Tipos de consciência histórica 
 TRADICIONAL EXEMPLAR CRÍTICA GENÉTICA 

 

Experiência do 

tempo  

 

Origem e 

repetição de um 

modelo cultural e 

de vida 

obrigatória 

Variedade de casos 

representativos de 

regras gerais de 

conduta ou sistemas 

de valores  

Desvios 

problematizadores 

dos modelos culturais 

e de vida 

 

Transformações de 

modelos culturais e de 

vida alheios em outros 

próprios e aceitáveis  

 

Formas de 

significação 

histórica  

 

Permanência dos 

modelos culturais 

e de vida na 

mudança 

temporal.  

Regras atemporais de 

vida social. Valores 

atemporais.  

Ruptura das 

totalidades temporais 

por negação de sua 

validade. 

Desenvolvimento nos 

quais os modelos 

culturais e de vida 

mudam para manter a 

sua permanência  

 

 

Orientação da 

vida exterior 

 

Afirmação das 

ordens pré-

estabelecidas por 

acordo ao redor 

de um modelo de 

vida comum e 

válido para todos. 

Relações de situações 

particulares com 

regularidades que se 

atêm ao passado e ao 

futuro.  

Delimitação do ponto 

de vista próprio frente 

às obrigações 

preestabelecidas  

 

Aceitação de distintos 

pontos de vista em 

uma perspectiva 

abrangente do 

desenvolvimento 

comum 

 

 

Orientação da 

vida interior 

 

Sistematização 

dos modelos 

culturais e de vida 

por imitação. 

 

 

Relação de conceitos 

próprios a regras e 

princípios gerais. 

Legitimação do papel 

por generalização 

Autoconfiança na 

refutação de 

obrigações externas 

 

Mudanças e 

transformação dos 

conceitos próprios 

como condições 

necessárias para a 

permanência e 

autoconfiança. 

Relação com os 

valores morais 

(Relação de 

orientação 

histórica com os 

valores morais) 

A moralidade é 

um conceito 

preestabelecido 

de ordens 

obrigatórias; a 

validade moral é 

inquestionável. 

Estabilidade por 

tradição 

 

A moralidade é a 

generalidade da 

obrigação dos valores 

e dos sistemas de 

valores. 

 

 

Ruptura do poder 

moral dos valores 

pela negação de sua 

validade 

 

Temporalização da 

moralidade. 

As possibilidades de 

um desenvolvimento 

posterior se convertem 

em uma condição de 

moralidade 

 

Relação com o 

raciocínio moral 

(Sua relação com 

a razão moral) 

A razão implícita 

aos valores é uma 

suposição efetiva 

que permite o 

consenso sobre 

questões morais. 

Argumentação por 

generalização, 

referência a 

regularidade e 

princípios 

Crítica dos valores e 

da ideologia como 

estratégia do discurso 

moral 

A mudança temporal se 

converte em um 

elemento decisivo para 

a validade dos valores 

morais 

Fonte: Rüsen (2011b, p.61) 
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A partir da análise da categoria tipo de consciência histórica, segundo os 

elementos que a constituem, obteve-se um conjunto de três distintas situações: de 

um depoimento pessoal à consciência histórica crítica, situação 1; de uma 

consciência histórica exemplar a uma consciência histórica tradicional, situação 2; e 

de permanência da consciência histórica tradicional, situação 3. 

 

Situação 1 – De um depoimento pessoal à um tipo de consciência crítica: 

 

Nessa situação, enquadrou-se apenas 1 (uma) narrativa histórica, onde a 

primeira se restringe a um depoimento pessoal e a segunda a uma narrativa 

histórica propriamente dita. Pode-se observar alguns detalhes dessa narrativa e 

como a mesma expressa um tipo de consciência histórica crítica.  

 

2ª narrativa 

 

“Foi a batalha entre os nazistas e os socialistas onde por conta da violência 

dos nazistas muitas pessoas morreram friamente e foi a guerra mais violenta. Os 

nazistas eram liderados por Adolf Hitler e muitos acreditavam que a culpa da 

segunda guerra era dele no começo da guerra os nazistas estavam vencendo mas 

os aliados deram uma reviravolta e com a ajuda da inglaterra e por conta da 

inteligência do matemático alan turing que criou uma máquina que decifrava os 

códigos alemães os aliados venceram. alan turing se suicidou por conta de ser 

homossexual, o governo deu o poder de escolha a ele, ou ele ficava preso por dois 

anos ou ele fazia terapia hormonal. ele preferiu ser medicado para cuidar da cristofer 

( a máquina que ele criou), mas por não aguentar a pressão ele se matou, mas 

graças a ele hoje existe a tecnologia que conhecemos”. 

Discente N 

 

Destaca-se que a causa para a 2ª guerra mundial não é apontada pela 

discente como uma afirmativa, mas como uma possibilidade. Uma nova versão para 

a vitória dos aliados foi considerada: o serviço de inteligência britânico e o 

desenvolvimento de uma máquina que interceptava códigos nazistas e que ajudou a 

mudar os rumos da guerra. Esse fato foi retratado no filme “O jogo da imitação” 

(2014).   De acordo com Cerri (2011a), no modo crítico de geração de sentido 
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(consciência histórica crítica) a história é tomada como um contraponto, que abre 

possibilidades para outras interpretações. 

Segundo Rüsen (2007) a consciência histórica realiza a função geral de 

orientação em quatro formas diferentes, baseadas em quatro princípios distintos 

para a orientação temporal da vida, são eles a afirmação das orientações dadas, 

regularidade dos moldes culturais e dos modelos de vida, negação dos modelos pré-

estabelecidos, e transformação dos modelos de orientação temática. No caso da 

narrativa transcrita anteriormente, o princípio é o da negação, pois contraria modelos 

de interpretação, permitindo que novos modelos sejam considerados. 

 

Situação 2 – De uma consciência histórica exemplar a uma consciência 

histórica tradicional:  

  

 Foram observadas 3 (três) narrativas históricas que se enquadravam nessa 

situação, onde na 1ª fase, os discentes produziram uma narrativa a partir de um tipo 

de consciência histórica exemplar e na 2ª fase um tipo de consciência histórica 

tradicional. A consciência histórica exemplar, de acordo com Rüsen (2007) é 

constituída a partir de um único ponto de vista, que compreende a história como 

modelo de regras, válidas tanto para o passado quanto para o presente. Nesse 

sentido, as narrativas históricas dos discentes ressaltam a perversidade do regime 

nazista, principalmente a questão do totalitarismo do Estado e do racismo, como 

modelos a não serem seguidos. O elemento de significação histórica indica que as 

regras que definiram uma experiência histórica do passado são válidas para 

qualquer tempo histórico, são atemporais. 

 

1ª narrativa 

 

“No nazismo, acho os nazistas errados eles achavam que o estado tinha que 

estar acima de tudo e de todos, não estavam nem aí para o que o povo queria ou 

pensavam só queriam saber e fazer os interesses deles. Perseguiam os judeus, não 

respeitavam ninguém, para eles o estado nazista era em primeiro lugar e penso 

principalmente em Adolf Hitler”. 

Discente J 
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2ª narrativa 

 

“Foi a guerra que durou 4 anos e isso porque Alan Turing um matemático 

construiu uma máquina para decifrar os enigmas dos alemães, ele conseguiu 

decifrar os enigmas com a máquina e isso foi muito importante, pois a guerra duraria 

muito mais que 4 anos. Ele era homossexual e por descobrirem isso ele teve que 

tomar remédios fortes que davam efeitos colaterais e por causa disso ele se matou 

aos 41 anos. 

No livro diz que Adolf Hitler começou a guerra por causa do expansionismo 

nazista, e tinha dois grupos Aliados e Eixo, por causa da perda de um grupo ele 

acabou se suicidando”. 

Discente J 

 

Observa-se que na segunda narrativa, a discente apresenta o passado, ou 

seja, a experiência do tempo, sob o ponto de vista da afirmação. Embora tenha 

apontado a fonte, não indica que possa existir outras versões para o passado. “[...] 

Adolf Hitler começou a guerra por causa do expansionismo nazista” [...] Nesse caso 

a fonte histórica não é vista como um vestígio, mas como uma comprovação de um 

fato que ocorreu. 

Segundo Cerri (2011a) a consciência histórica tradicional e exemplar estão 

mais próximas no sentido de que o passado é visto sob um único ponto de vista. Na 

medida em que a consciência histórica se amplia para uma constituição de sentido 

histórico crítico e genético, o passado é concebido como uma experiência com duas 

ou mais interpretações possíveis. Em um sentido crítico esta perspectiva caminharia 

para questionamentos críticos sobre versões tradicionais do passado, e, no sentido 

genético traria observações de que as experiências humanas do passado refletem 

no presente e influenciam o futuro, mas sob outras perspectivas.   

Para Schmidt e Cainelli (2011), um ensino de história eficaz não apenas teria 

como função desenvolver a competência narrativa, que é dar sentido ao passado 

histórico, e habilidade de orientação, mas, alcançar uma aprendizagem histórica que 

promova o desenvolvimento de consciências históricas do tipo crítica e genética. As 

autoras (2011) apontam para um ensino de história capaz de ampliar as visões 

sobre o passado histórico, permitindo aos discentes reconhecer a natureza subjetiva 

e objetiva desse conhecimento. Objetiva, porque segundo Barca, 2001, trata-se de 
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um passado real, mas subjetiva porque não é possível apreender o passado tal qual 

como ocorreu. A história passa a ser assim compreendida como uma representação 

do passado, concebida a partir de interpretações. 

Dado exposto acima, verificou-se que pelo grande número de narrativas 

expressando a consciência histórica tradicional, a aprendizagem desses discentes 

pode estar sendo orientada, como aponta Schmidt e Cainelli (2011), para formas 

tradicionais de ensinar a história. Tais formas, segundo as autoras (2011) não 

favorecem a ampliação de pontos de vistas diversificados, reforçando a 

compreensão do passado como um tempo estático, ou nas palavras de Rüsen 

(2001, p. 47) o “[...] tempo é eternizado como sentido”. 

 
 
Situação 3 – Permanência de uma consciência histórica tradicional 
 

 

Como se pôde observar pelo quadro 8 a maioria das narrativas históricas 

expressaram um tipo de consciência histórica tradicional, tanto na primeira fase, 

quanto na fase posterior a intervenção com o filme “O jogo da imitação” (2014). 

Embora sejam relatos reduzidos, tais narrativas indicam serem orientadas pelo 

princípio da afirmação. Segundo o elemento experiência do tempo, o passado 

parece ser trazido ao presente como tradição. Segundo Cerri (2011a) nessas 

histórias a consciência histórica é usada para destacar as origens e tradições ou 

afirmar modelos culturais, nesse caso indicando o nazismo como origem da segunda 

guerra mundial. 

O tipo de consciência histórica tradicional foi percebido nas narrativas 

históricas dos discentes por meio de ideias afirmativas sobre a 2ª guerra e o 

nazismo, destacando a máxima de que a Alemanha nazista teria sigo a grande 

culpada pelo conflito, a Alemanha queria dominar outros territórios, e, mesmo 

citando a máquina de Turing como um importante instrumento na vitória dos aliados, 

os discentes que destacaram tal informação, não o fizeram compreendendo como 

uma outra versão da história, produzida a partir da interpretação de outras fontes,  

mas substituindo um modelo de explicação por outro. 

Um outro fato marcante na maioria das narrativas foi para o destaque da 

homossexualidade de Alan Turing e da questão dessa prática ser considerada 

criminosa nas décadas de 30 e 40, na Inglaterra. Esse fato foi tão comentado quanto 
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o próprio valor da Christopher para os rumos da guerra. Tal ênfase denota a 

importância desse assunto para a vida prática dos discentes, por se tratar de uma 

situação do presente, e nela verifica-se um elemento primordial da consciência 

histórica que é a orientação na vida prática dos sujeitos, ou como estes explicam o 

presente a partir de experiências do passado.  

 

1ª narrativa 

“Hitler queria que só ele governace nessa época eram todos racistas e 

preconceituosos com negros e pobres, o socialismo ganhou, os pobres não tinham 

poder nenhum e os ricos tinham poder do lado deles. Os nazistas pediam pra uma 

mãe escolher um filho pra mandar matar eles obrigavam a mãe a escolher um filho”. 

Discente B  

 

No trecho acima, retirado da narrativa de um discente, produzida a partir do 

primeiro instrumento, observa-se que o passado é representado como um tempo 

qualitativamente diferente do presente, fato observado pela expressão temporal 

“naquela época”. Este aspecto, segundo Rüsen (2011c) caracteriza uma narrativa 

histórica. A experiência temporal, que é tudo aquilo que é trazido desde o passado, 

é interpretada como afirmação, indicando uma consciência histórica tradicional. 

Destaca-se que o discente ao descrever “[...]Os nazistas pediam pra uma mãe 

escolher um filho pra mandar matar eles obrigavam a mãe a escolher um filho”, 

relata uma história registrada em livro e posteriormente em um filme, cujo o título é a 

“A escolha de Sophia” (1982). 

Quanto às formas de significação histórica do tempo, mesmo diante da 

continuidade temporal (passado, presente e futuro) o passado permanece intacto. O 

discente deixa implícito que se hoje, pobres não têm poder e ricos têm poder, na 

época em que Hitler governava também era dessa forma. Ou seja, o passado 

permanece como um modelo de explicação para o presente inalterado.  

Quanto à orientação da vida exterior, a qual a consciência histórica é usada 

para definir a unidade dos grupos, observa-se o reconhecimento de um modelo de 

vida comum e válido a todos, pela expressão “[...]os pobres não tinham poder 

nenhum e os ricos tinham poder do lado deles” [...]. O que é revelado é que há dois 

grupos antagônicos, uma disputa de classe que é trazida desde o passado como 

algo inalterado e aceitável socialmente. 
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Em relação aos valores morais e ao raciocínio moral, o discente também 

expressa a sua consciência histórica tradicional, para definir a sua relação de 

orientação histórica com os valores morais, bem como sua relação com a razão 

moral. Nesse caso, a questão do racismo, preconceito contra negros e pobres. O 

racismo e o preconceito são relatados pelo discente como situações inaceitáveis no 

presente, o que o leva a acreditar que também eram no passado. O discente não 

indicou que posturas racistas e preconceituosas podem ser consideradas 

“aceitáveis” em determinadas épocas e o valor moral dessas questões se 

transformarem de acordo com as mudanças temporais e os contextos históricos. 

 

2ª narrativa 

 

“Graças a Alan turing e seus amigos que inventaram uma máquina e 

conseguiram decifrar um código alemão, e graças a isso conseguiram ajudar a 

acabar com a segunda guerra mundial. Ela morava na Inglaterra, ele era 

homossexual e se matou aos 41 anos”. 

Discente B 

 

Na segunda narrativa, produzida a partir do segundo instrumento da 

pesquisa, o discente se limitou a descrever apenas uma parte do filme, quando 

deveria narrar a 2ª guerra mundial (1939-1945). Nela também é possível perceber 

indicativos de uma consciência histórica tradicional. O discente não reconhece a 

história contada no filme “O jogo da imitação” como uma versão suscitada pela 

descoberta de novas fontes. Afirma-se o passado histórico, ao substituir uma 

verdade histórica pela outra.  

Segundo Cerri (2011a) o ensino de história tem por objetivo promover 

alterações estruturais na consciência histórica dos discentes. No entanto, mesmo 

após a intervenção com o filme, não foram observadas nessas narrativas, 

ampliações na visão sobre o passado, ou seja, alterações na forma de interpretação 

do passado.  

Um segundo exemplo foi selecionado para caracterizar a situação 3. 
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1ª narrativa 

 

“Na segunda guerra morreu muita gente mas eu acharia que não deveria ter 

essa guerra porque morrem muitas pessoas morrem famílias inteiras e eles ficam 

sem casas sem lugares para morar e pessoas ficam desesperadas. 

A segunda guerra foi causada pela Alemanha mas os aliados venceram a 

guerra”. 

Discente D 

 

2ª narrativa 

 

“Eu aprendi que Hitler foi o chefe da Alemanha e foi por causa dele que 

existiu a segunda guerra mundial. na segunda guerra a alemanha bombardeou o 

japão matando muita gente destruindo muitas famílias. Hitler era o chefe da 

Alemanha e ele era nazista. 

Alanturing criou uma máquina de dava origem ao comutador”. 

Discente D 

 

As duas narrativas históricas acima caracterizam o conjunto de narrativas da 

situação 3, onde percebe-se que tanto na 1ª narrativa quanto na 2ª narrativa 

sugerem o tipo de consciência histórica tradicional. Ambas foram marcadas pela 

ideia de que a Alemanha nazista teria sido “a causadora” do conflito. A experiência 

do tempo é afirmada inviabilizando outras interpretações. Aqui o passado histórico 

possui apenas uma representação.  

Assim como na compreensão histórica, destaca-se algumas observações a 

respeito dos resultados obtidos a partir da categoria consciência histórica. Rüsen 

(2001) a define como um fenômeno inerente à natureza humana diante da 

necessidade de orientação, e que pode ser apreendido a partir das narrativas 

históricas dos sujeitos. Por esse motivo as narrativas históricas dos discentes se 

constituíram no objeto de estudo dessa investigação, por meio do qual se pretendia 

verificar o tipo de consciência histórica dos discentes antes e após o instrumento de 

intervenção, pois, segundo Barca (2007), intervenções nas ideias históricas dos 

discentes podem ampliar suas visões sobre o passado histórico, alterando a sua 

consciência histórica. 
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Também conforme Rüsen (2007) o aprendizado histórico é visto como um 

processo de estruturação na consciência histórica dos indivíduos e dessa forma, 

Cerri (2011a) aponta que aprender história não é adquirir consciência histórica, mas 

ampliar a sua compreensão sobre o sentido do tempo segundo quatro modos 

distintos: tradicional, exemplar, crítico e genético. 

Ressalta-se assim, que as narrativas obtidas a partir dos instrumentos de 

pesquisa podem ser sucintas para a pretensão de analisar os tipos de consciências 

históricas dos discentes em relação aos conceitos de segunda guerra mundial e 

nazismo, no entanto atendeu aos objetivos pospostos pelo estudo, que foi identificar 

os tipos de consciência histórica nas narrativas históricas de discentes do 9º ano do 

ensino fundamental à luz da cognição histórica a partir dos conceitos de segunda 

guerra mundial e nazismo.  

Apesar de terem sido considerados os seis elementos constituintes da 

consciência histórica como indicativos para verificar os tipos tradicional, exemplar, 

crítico e genético, segundo a teoria de Rüsen (2011 c), observou-se em algumas 

narrativas que alguns desses elementos não se mostraram visíveis. No entanto, os 

quatro princípios de diferenciação de argumentação histórica de Rüsen (2007), 

afirmação, regra, negação e transformação forneceram suporte teórico e 

metodológico para identificar os tipos de consciência histórica dos discentes. Rüsen 

(2011 c) aponta que tais princípios orientam a experiência do tempo, a significação 

histórica e a orientação (orientação da vida exterior, orientação da vida interior, em 

relação aos valores morais e em relação ao raciocínio moral) 

Dado o exposto acima, apoiado nos preceitos teóricos e metodológicos da 

cognição histórica, foram verificados os tipos de consciência histórica a partir das 

narrativas prévias dos discentes sobre os conceitos segunda guerra mundial e 

nazismo, também foi possível intervir nas ideias históricas prévias/tácitas desses 

discentes quanto aos conceitos selecionados para esse estudo, por meio do filme “o 

jogo da imitação” (2014) apresentado na 2ª etapa da pesquisa. Da mesma forma, 

foram identificados a compreensão histórica dos discentes do 9º ano do ensino 

fundamental e por fim, pode-se comparar os tipos de consciência histórica 

apresentados nas narrativas prévias/ tácitas dos discentes com os tipos de 

consciência histórica a partir da intervenção do docente-pesquisador sobre os 

conceitos abordados, à luz da cognição histórica.  
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A questão desse estudo, a qual pretendia investigar quais os tipos de 

consciência histórica poderiam ser identificados nas narrativas históricas de 

discentes do 9º ano do ensino fundamental à luz da cognição histórica, a partir dos 

conceitos de segunda guerra mundial e nazismo, indicou a predominância, nas 

narrativas dos discentes participantes do estudo, do tipo de consciência histórica 

tradicional, com pequenas exceções para a consciência histórica do tipo exemplar e 

uma única narrativa sugerindo uma consciência histórica crítica.  

Ainda que não seja objetivo da pesquisa qualitativa confirmar ou refutar 

hipóteses, segundo Bogdan e Biklen (1994), a hipótese inicial previa ser possível, no 

campo, o que a teoria propunha, de que nas narrativas históricas produzidas por 

discentes do 9º ano do ensino fundamental, a partir dos conceitos de segunda 

guerra mundial e nazismo, poderiam ser identificados os tipos de consciência 

histórica. Também, acreditava-se que por meio de intervenções nas ideias prévias, 

fosse possível verificar a ampliação na compreensão histórica dos discentes, bem 

como mudanças estruturais na consciência histórica dos mesmos.  

Verificou-se uma certa ampliação na compreensão histórica, contudo não 

houve elementos que indicassem mudanças estruturais na consciência histórica dos 

discentes. Segundo Schmidt e Cainelli (2011), a aprendizagem histórica ocorre 

quando há essa mudança, ou seja, quando de um modo tradicional ou exemplar, o 

discente passa para um modo crítico ou genético de constituição de sentido 

histórico, que é a sua consciência histórica. De acordo com as autoras (2011) pode-

se concluir que não houve aprendizagem histórica, o que é uma afirmação um tanto 

quanto determinista, e que para tal, talvez fosse necessária uma análise um pouco 

mais aprofundada. 

Mas também, o resultado pode sugerir que tanto a intervenção com o filme 

“O jogo da imitação” (2014), quanto a aula que os discentes tiveram após a 

aplicação do instrumento 1 “conhecendo as ideias prévias dos discentes” e antes do 

instrumento de “metacognição” não contribuíram para ampliar a constituição de 

sentido sobre a experiência do passado dos discentes, ou seja de sua consciência 

histórica. Esta questão levantada a partir dos resultados do estudo, não constituiu no 

objetivo principal dessa pesquisa, mas poderá ser melhor avaliada em estudos 

posteriores. 
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 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esse estudo buscou investigar os tipos de consciência histórica 

apresentados nas narrativas históricas de um grupo de discentes do 9º ano do 

ensino fundamental de uma escola da rede pública estadual no município de 

Campos dos Goytacazes – RJ, localizada na região da baixada campista. A 

consciência histórica, na perspectiva da cognição histórica, corresponde ao conjunto 

das operações mentais, próprias à história, como memória, interpretação e 

percepção. Por meio desses processos cognitivos os indivíduos atribuem sentido ao 

passado identificando-o como um tempo qualitativamente diferente do presente 

(significação histórica), e utilizando-os para a orientação temporal.  

Essa teoria, defendida pelo filósofo da história Jörn Rüsen (2001) têm 

norteado pesquisas no campo da Educação Histórica, que compreende o ensino de 

história aliado à própria natureza do saber histórico, como um conhecimento de 

natureza objetiva, porque trata-se de um passado real, mas também de natureza 

subjetiva, pois é submetido à interpretação. Em suma, a aprendizagem histórica 

precisa considerar essa natureza, sob risco de apresentar ao discente o passado 

como algo estático e não como uma representação. Essa tem sido a linha de 

investigação de autores como Peter Lee, Isabel Barca, Maria Auxiliadora Schmidt, 

Luis Fernando Cerri, entre outros referenciados nesse trabalho. 

Outra questão considerada nas pesquisas em Educação Histórica é também 

quanto à sua natureza narrativista. A narrativa histórica é apontada como a 

linguagem mais apropriada à história e também, considerada um importante 

instrumento metodológico para se verificar a compreensão histórica e os tipos de 

consciência histórica. Segundo Rüsen (2007) é por meio de uma narrativa histórica 

que os indivíduos atribuem sentido às experiências humanas no tempo.   

Esta perspectiva da cognição histórica impulsionou e orientou esse trabalho, 

partindo-se de uma hipótese inicial de que por meio das narrativas históricas de 

discentes do 9º ano do ensino fundamental, poderiam ser identificados os tipos de 

consciência histórica a partir de intervenções nas ideias prévias dos discentes. 

Foram desenvolvidos dois instrumentos de pesquisa com o intuito de extrair das 

narrativas históricas produzidas pelos discentes do 9º ano do ensino fundamental a 

compreensão histórica, bem como os tipos de consciência histórica. 
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O estudo foi dividido em 3 (três) etapas, descritas na metodologia desse 

trabalho, e obteve dados relevantes em relação à aprendizagem desses discentes 

nas aulas de história. Quanto à compreensão histórica observou-se duas situações. 

Uma, em que um grupo de discentes passou de uma narrativa histórica fragmentada 

para uma narrativa histórica restrita, indicando que houve alguma ampliação da 

compreensão histórica nos discentes, e outra onde os discentes mantiveram uma 

compreensão fragmentada do passado, cuja as ideias mudaram pouco ou quase 

nada. Neste caso especificamente, a intervenção com o filme “O jogo da imitação” 

(2014) não resultou em mudanças significativas nas ideias históricas dos discentes, 

como descreveu a teoria de Barca e Gago (2004). 

Quanto ao tipo de consciência histórica, principal objetivo desse estudo, 

verificou-se três situações. A primeira foi representada pela alteração de um 

posicionamento pessoal, que não pode ser classificado como narrativa histórica, 

segundo a teoria de Rüsen (2011c), para uma consciência histórica crítica.  A 

segunda situação referia-se a um grupo de discentes que passou de uma narrativa 

que expressava um tipo de consciência histórica exemplar à uma consciência 

histórica tradicional. Verificou-se a ocorrência em 3 (três) narrativas históricas nesta 

situação. A terceira situação, percebida na maioria dos casos, a consciência 

histórica tradicional se manteve nas duas narrativas históricas produzidas pelos 

discentes, mesmo após o instrumento de intervenção.  

Assim, o estudo mostrou que foi possível reconhecer nas narrativas 

históricas dos discentes o sentido que os mesmos conferem ao passado, ou seja, a 

consciência histórica. O grupo selecionado para a pesquisa, apresentou, em sua 

maioria um tipo de consciência histórica tradicional, indicando uma percepção sobre 

o passado como um tempo estático, onde as origens e tradições são preservadas, e 

onde não são consideradas outras interpretações. Os dados obtidos nas narrativas 

históricas dos discentes indicaram que, para os conceitos de segunda guerra 

mundial e nazismo o passado pode estar sendo apresentado não como uma 

representação, mas como um tempo estático. 

A partir dos dados levantados e da conclusão que se chega mediante à 

observação da teoria, espera-se que os resultados dessa investigação sejam 

representativos, no sentido de possibilitar um ensino de história mais significativo 

aos discentes e que promova uma nova concepção sobre a disciplina de história. 

Também espera-se que essa pesquisa seja tanto proveitosa aos docentes, para que 
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repensem suas práticas, quanto para os pesquisadores, na busca pelo 

aprofundamento das questões relativas à aprendizagem tendente a natureza do 

conhecimento histórico, ou seja, a uma aprendizagem histórica.  
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APÊNDICE A 

OFICIO DE AUTORIZAÇÃO PARA PESQUISA A GESTORA DA UNIDADE 

ESCOLAR 

 

CI PGCL/CCH n°01 /16 

 

Campos dos Goytacazes/RJ, 16 de abril de 2016. 

Do: Programa de Pós-Graduação em Cognição e Linguagem – PPGCL  

Profª. Fernanda Castro Manhães 

Ao: Gestor(a) Colégio Estadual Atilano Chrysóstono de Oliveira -  Campos dos 

Goytacazes - RJ  

A/C: Srª Jocimara Barreto   

Assunto: Autorização para Pesquisa 

 Prezada Senhora,  

Vimos por meio deste, encaminhar a mestranda TATIANE CARVALHO 

PEÇANHA GUIMARÃES, pertencente ao Programa de Pós-Graduação em 

Cognição e Linguagem da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy 

Ribeiro, para realizar uma pesquisa de levantamento de dados junto a esta unidade 

de ensino, a partir de 2016, sobre aprendizagem histórica de discentes do 9º ano do 

ensino fundamental desta unidade escolar, localizada no município de Campos dos 

Goytacazes/RJ. O presente trabalho é orientado pela Professora Drª. Fernanda 

Castro Manhães, contato: 22-998301728. 

Contando com a autorização desta instituição, colocamo-nos à disposição para qualquer 

esclarecimento. 

Agradecemos desde já a importante colaboração para o desenvolvimento da 

pesquisa em nossa região. 

 Campos dos Goytacazes/RJ, 16 de abril de 2016. 

 
 

Profª. Drª. Fernanda Castro Manhães 

Pesquisadora e colaboradora do Programa de Pós-Graduação em Cognição e Linguagem 
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APÊNDICE B 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 Você está sendo convidado para participar da pesquisa “APRENDIZAGEM E 
FORMAÇÃO DA CONSCIÊNCIA HISTÓRICA: UM ESTUDO DAS NARRATIVAS DE 
DISCENTES DO ENSINO MÉDIO NA PERSPECTIVA DA COGNIÇÃO HISTÓRICA” que 
tem como objetivo: Analisar os tipos de consciência histórica identificados nas narrativas 
históricas de discentes do 9º ano do ensino fundamental à luz da cognição histórica. 
 Este é um estudo baseado em uma abordagem de natureza qualitativa, a qual assumiu a 
forma de um estudo de caso, buscando um delineamento aprofundado do objeto da 
pesquisa. 
 Suas respostas serão tratadas de forma anônima e confidencial, isto é, em nenhum 
momento será divulgado o seu nome em qualquer fase do estudo. Quando for necessário 
exemplificar determinada situação, sua privacidade será assegurada uma vez que seu nome 
será substituído de forma aleatória. Os dados coletados serão utilizados apenas NESTA 
pesquisa e os resultados divulgados em eventos e/ou revistas científicas.  
 Sua participação é voluntária e gratuita, isto é, a qualquer momento você pode 
recusar-se a responder qualquer pergunta ou desistir de participar e retirar seu 
consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com o pesquisador 
ou com a instituição que forneceu os seus dados, como também na que trabalha.  
 Sua participação nesta pesquisa consistirá em responder as perguntas a serem 
realizadas sob a forma de um questionário, com uma entrevista individual.   

 Sr(a) receberá uma cópia deste termo onde consta o celular/e-mail do pesquisador 
responsável, e demais membros da equipe, podendo tirar as suas dúvidas sobre o projeto e 
sua participação, agora ou a qualquer momento. Desde já agradecemos!  

 
 

_____________________________________        ___________________________________ 

                  Orientadora da pesquisa                                          Co-orientador da pesquisa 
         Prof.ª Drª Fernanda Castro Manhães                        Prof. Dr. Gerson Carmo Tavares 
          E-mail:castromanhaes@gmail.com                               E-mail: gtavares33@gmail.com 

 

  

_____________________________ 
Orientanda da pesquisa 

    Tatiane Carvalho Peçanha Guimarães 
      E-mail: tatiane.educ@gmail.com 
 
 
Declaro estar ciente do inteiro teor deste TERMO DE CONSENTIMENTO e estou de acordo em 
participar do estudo proposto, sabendo que dele poderei desistir a qualquer momento, sem sofrer 
qualquer punição ou constrangimento.  
 
Responsável pelo sujeito da Pesquisa:  _____________________________________ 
 

CPF ou RG:______________________________________________________ 

 

Campo dos Goytacazes,         de                                 de  2016.  
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APÊNDICE C 

INSTRUMENTO 1 – CONHECENDO AS IDEIAS PRÉVIAS DOS DISCENTES 

                       
Prezado(a) Discente(a), 

Este questionário tem o objetivo de coletar dados que serão analisados e integrarão uma 

pesquisa. Portanto, convidamos você a contribuir respondendo-o em forma de narrativa, 

para o sucesso deste estudo. O sigilo de suas informações será mantido. 

Por favor, responda as perguntas de forma sincera e cuidadosa. 

 

 

Quando você ouve ou assiste algo sobre 2ª guerra e nazismo no que você pensa? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Obrigada por sua importante contribuição! 

 



112 
 

APÊNDICE D 

INSTRUMENTO 2 – INSTRUMENTO DE METACOGNIÇÃO 

                       
Prezado(a) Discente(a), 

Este questionário tem o objetivo de coletar dados que serão analisados e integrarão uma 

pesquisa. Portanto, convidamos você a contribuir respondendo-o em forma de narrativa, 

para o sucesso deste estudo. O sigilo de suas informações será mantido. 

Por favor, responda as perguntas de forma sincera e cuidadosa. 

 

Imagine que você foi convidado para participar de um concurso sobre conteúdos de História. 

Você deverá contar sobre a Segunda Guerra Mundial (1939-1945). 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Obrigada por sua importante contribuição! 
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