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As pesquisas na área de Ensino de História vêm florescendo e ganhando 

legitimidade em todo o mundo. Isso se deve em grande parte ao que Jörn Rüsen (1987) 

vai denominar de uma grande “mudança de paradigmas” nos estudos de História da 

Alemanha Ocidental, que a partir dos anos sessenta nortearão transformações em todo o 

mundo. Essa mudança de paradigmas trata de uma reaproximação entre a História 

“acadêmica” e a didática da história. A Educação Histórica encontra-se em um 

momento privilegiado de ebulição de produções no Brasil e no mundo. Assim como 

afirma Jörn Rüsen, com a retomada do debate acerca da Didática da História no âmbito 

acadêmico, as preocupações com as utilidades práticas da História ganharam lócus 

científico e abriram espaço para pesquisas com o foco sobre os processos de ensino e 

aprendizagem de História.  

 Uma importante vertente das pesquisas em Educação Histórica procura, através 

da reunião e análise de dados empíricos, possibilitar um melhor entendimento das idéias 

dos jovens acerca dos usos da História. Respondendo a uma necessidade apontada por 

Rüsen ainda na década de 70, essas pesquisas de campo têm produzido diagnósticos 

sistemáticos sobre a construção da consciência Histórica de jovens dentro e fora do 

ambiente escolar, que são fundamentais para o desenvolvimento e melhoramento do 

ensino de História. 

 Esse trabalho tem como objetivo identificar e avaliar as noções de história 

apresentada por alunos a partir de análises de imagem. Para isso foi feito um 

levantamento e a análise quantitativa e também qualitativa de respostas de candidatos ao 

vestibular da Universidade Federal de Goiás no ano de 2011 a uma questão específica 

da prova discursiva de História. Mas antes da análise propriamente dita faremos 

primeiro um histórico da pesquisa em ensino de história, sua importância, seus 

principais conceitos e os desafios encontrados no meio acadêmico.  

Na antiguidade clássica, até meados do século XVIII, ainda era possível 

observar entre os historiadores uma preocupação com a função prática da História, 
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entretanto, com a institucionalização e profissionalização da História os estudos acerca 

do Ensino de História foram colocados de lado como sendo de menor relevância. Nas 

palavras de Rüsen:  

A “cientifização” da história acarretou um estreitamento de perspectiva, um 
limitador dos propósitos e das finalidades da história. A esse respeito, a 
cientifização da história excluiu da competência da reflexão histórica racional 
aquelas dimensões do pensamento histórico inseparavelmente combinadas com a 
vida prática. Desse ponto de vista, pode ser dito que a história científica, apesar 
de seu clamor racionalista, havia conduzido aquilo que eu gostaria de chamar 
“irracionalização” da história. (RÜSEN, 2006) 

 Para o Ensino de História esse distanciamento também trouxe problemas, dentre 

eles destaco o processo de pedagogização da História. De acordo com essa perspectiva, 

o ensino de história passou a obedecer a pressupostos do desenvolvimento psicológico 

da criança e do adolescente. Schmidt (2009) ao analisar os Parâmetros Curriculares 

Nacionais para o ensino de História (PCNs) no Brasil, afirma que o documento elenca 

como objetivos principais: conhecer, caracterizar, refletir  e utilizar fontes históricas. 

Desse modo delimitando categorias do pensamento que indicam ações a serem 

desenvolvidas em relação a determinados conteúdos, e não formas de compreensão 

histórica. Observa-se a partir dessa análise uma concepção clara de aprendizagem, 

distante e diversa da concepção de aprendizagem histórica colocada nos debates 

científicos. Para LEE (2005), por exemplo, aprender história é produzir um processo de 

compreensões históricas, tendo como referência formas de cognição históricas ou 

conceitos de segunda ordem. 

O significado de aprendizagem escolar apresentado nos PCNs exerceu influência 

significativa nos currículos de cursos de graduação em licenciatura de História. Nesse 

aspecto, a formação do professor de História fundamentava-se na dicotomia entre a 

formação relacionada aos chamados conteúdos específicos e aquela referenciada nas 

teorias pedagógicas e psicológicas, as quais seriam responsáveis pela aplicabilidade do 

conhecimento histórico científico nas aulas de História (SCHMIDT, 2009).  

Diante dos impasses apresentados, se justifica a existência de uma Didática da 

História, defendida por Rüsen como sendo a disciplina capaz de unir novamente a 

reflexão acadêmica da natureza da história e a reflexão didática do uso da história na 

vida prática.  
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 Com a retomada do debate acerca da Didática da História dentro do meio 

acadêmico, esse processo histórico cientificista do qual descreve Rüsen (1987) tende a 

ser revertido. Inserida no discurso normativo da História, a Didática da História, que 

durante um longo período foi relegada a levar o conhecimento produzido nas academias 

para dentro das salas de aulas através da transposição didática sem participação na 

geração do discurso, tem agora sua função completamente remodelada.  

Rüsen em seu ensaio sobre a Didática da História aponta quatro direções 

possíveis para essa nova disciplina, são elas: a metodologia e instrução de professores, 

as funções e os usos da história na vida pública, o estabelecimento de metas para a 

educação histórica nas escolas, além da verificação dos resultados das mesmas e por fim 

a análise geral da natureza, função e importância da consciência histórica. 

Klaus Bergmann (1985), ao propor uma reflexão “histórico-didática” defende 

que refletir sobre a História a partir da preocupação da Didática da História significa 

investigar o que é apreendido no ensino de História, o que poderia ser apreendido e o 

que deveria ser apreendido. A disciplina científica “Didática da História” seria dirigida 

por interesses práticos e indagaria sobre o caráter efetivo, possível e necessário de 

processos de ensino e aprendizagem e de processos formativos da História. Em suas 

palavras:  

A didática da História se preocupa com a formação, o conteúdo e os efeitos da 
consciência histórica num dado contexto sócio-histórico. Ela tem por tarefa 
investigar, descritivo-empiricamente, a consciência histórica e regulá-la 
didático-normativamente pois esta consciência é um fator essencial da auto-
identidade humana e um pressuposto insubstituível para uma práxis social 
dirigida racionalmente (BERGMANN, 1990).  

 Seguindo as transformações Européias, no Brasil o número de pesquisas na área 

de Ensino de História vem crescendo vertiginosamente desde o início da década de 90. 

Momento em que o Ensino de História se consolida como campo de pesquisa, 

impulsionando pesquisas de mestrado e doutorado em todo o país (CAINELLI, 2009).  

 A fim de compreender melhor a consciência histórica dos alunos levando em 

conta sua vivencia dentro e fora da escola o projeto articula-se dentro de uma 

importante vertente das pesquisas em Educação Histórica que procura, através da 

reunião e análise de dados empíricos, possibilitar um melhor entendimento das idéias 

dos jovens acerca dos usos da História em seu cotidiano (BARCA, 2007).  
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 A historiografia referente à Educação Histórica é relativamente recente, assim 

como os projetos de pesquisa nessa área se comparados a outras temáticas específicas já 

inseridas nos debates acadêmicos desde os tempos da formalização da História como 

disciplina. 

 Na busca pela obtenção de um diagnóstico sistemático do pensamento histórico 

de alunos que se constrói dentro e fora dos âmbitos escolares, desenvolvem-se pesquisas 

em vários países como Brasil, Grécia, Portugal, Taiwan e Inglaterra. Essas 

investigações existentes no domínio da Educação Histórica têm diagnosticado um 

conjunto apreciável de idéias de alunos em História, exploradas em situações de 

aprendizagem. (BARCA, 2007)  

A partir do conhecimento dessas idéias iniciais de alunos sobre História, suas 

concepções prévias, o professor seria capaz de promover debates acerca de um 

determinado conteúdo histórico que se aproximassem da realidade dos alunos, gerando 

interesse e facilitando a produção de sentido por parte dos mesmos.  

De acordo com LEE (2006) o projeto do Conselho Nacional de Pesquisa dos 

Estados Unidos da América “How people learn”, tem como princípio chave de 

aprendizado as seguintes considerações: 

Os alunos vão para as salas de aula com pré-conceitos sobre como funciona o 
mundo. Se suas compreensões iniciais não são levadas em conta, podem falhar 
em entender novos conceitos e as informações que lhes são ensinados ou podem 
aprendê-los para uma prova, mas revertem para seus pré-conceitos fora da sala 
de aula (DONOVAM; BRANSFORD; PELLEGRINO, 1999). 

A concepção prévia é uma das condições para o desenvolvimento da consciência 

histórica (Rüsen), conceito esse que se encontra entre os objetos centrais de pesquisas 

em educação histórica. É o caso da pesquisa coordenada por Isabel Barca em Portugal 

denominada: Consciência histórica – teoria e práticas (HICON).  

Utilizando-se do conceito de consciência histórica proposto por Rüsen, o projeto 

HICON procura explorar as idéias de alunos portugueses a freqüentar o 10° ano de 

escolaridade, com e sem a disciplina de História, sobre o passado contemporâneo 

nacional e mundial. A problemática da investigação é colocada da seguinte forma: 

“Quais os sentidos de narrativas sobre o passado produzidas por jovens portugueses 

após a sua escolaridade obrigatória de nove anos?” (BARCA, 2007)  
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 Outra proposta interessante de mapeamento da consciência histórica está 

colocada no projeto Youth and History coordenado por Magne Angvik e Bodo Von 

Borries. O projeto procura identificar e avaliar a aplicação do conceito de consciência 

histórica nas opiniões emitidas por jovens de 15 anos e seus professores em 25 países 

além de Israel e Palestina num total 32000 entrevistados. (ANGVIK e BORRIES, 

1997). 

 Na Inglaterra, uma das perspectivas do Projeto Chata (Conceitos de História e 

Abordagens de Ensino) organizada por Rosalyn Ashby, Peter Lee e Alaric Dickinson, 

procurou examinar as abordagens dos alunos em testar as afirmações históricas, bem 

como seu entendimento da relação entre afirmações e evidencias históricas. Dentre os 

objetivos se encontra a tentativa de desenvolver um conceito de evidencia histórica a 

partir da análise de respostas de 320 alunos de 3°, 6º, 7º e 9º anos a duas questões 

propostas relativas a essa temática (ASHBY, LEE, DICKINSON 1993).  

Dentre as pesquisas de educação histórica realizadas no Brasil destaco aquelas 

realizadas no sul do país. Na Universidade Federal do Paraná, Maria Auxiliadora 

Schmidt e Tânia Maria Braga Garcia organizam e sistematizam experiências 

desenvolvidas ao longo de 10 anos de professores e licenciandos em investigações de 

ensino em aulas de História. Tais experiências procuram responder questões como “Que 

significados o conhecimento histórico escolar tem para os sujeitos envolvidos no 

processo ensino/aprendizagem?” e “Que relações o conhecimento histórico escolar 

estabelece com a formação da consciência histórica de jovens e crianças?”. (SCHMIDT 

e BRAGA, 2006). 

Na Universidade Estadual de Londrina, desenvolveu-se uma pesquisa 

denominada “Iniciando crianças na arte do conhecimento histórico” . Coordenada por 

Marlene Cainelli, a pesquisa tem como problema central a dificuldade de se desenvolver 

o pensamento histórico em crianças em situação de educação formal e como apreender a 

progressão deste conhecimento. (CAINELLI, 2009). 

Realizada com alunos do ensino fundamental de uma escola particular de 

Londrina, a pesquisa desenvolveu-se durante três anos sob a forma de observação e 

intervenção. A proposta era a de trabalhar com a história da colonização da cidade, uma 
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relação entre a memória coletiva, o conteúdo presente nos manuais didáticos e as 

concepções dos alunos sobre essa temática antes e depois das intervenções.  

 De acordo com Isabel Barca “os pressupostos dessas pesquisas integram a 

hipótese da existência de vozes diversificadas e, por conseguinte, vários modelos 

mentais de consciência histórica no seio acadêmico, não excluindo, naturalmente, as 

influências extra-escolares, feitas de uma teia complexa de interações, reais e virtuais, 

nas evidências de cada jovem”.  

 Todas as pesquisas enunciadas acima se inserem no debate de Educação 

Histórica promovidos a partir de pesquisas empíricas. Essas pesquisas mesmo com 

objetivos específicos partem da necessidade de se conhecer melhor as utilidades práticas 

da História, principalmente o ensino escolar. Elas corroboram a tentativa de 

compreender a maneira como a história é percebida e os efeitos da introdução da 

história na sala de aula (RÜSEN, 2006).  

Articuladas de formas diversas, seja a partir de entrevistas, aplicação de 

questionários ou acompanhamento diário de um determinado grupo, possuindo 

objetivos específicos de mapeamento, verificação ou elaboração de conceitos essas 

pesquisas fazem parte de um campo de discussões que pensando o ensino de História 

como parte integrante e fundamental da ciência histórica procura investigar os novos 

rumos da História, seja dentro dos discursos acadêmicos, nas salas de aula ou no dia a 

dia dos homens. 

 Os resultados de pesquisas em educação histórica como as do projeto HICON, 

sugerem que ao terminarem seus estudos obrigatórios os jovens têm em mente um 

quadro relativamente bem estruturado da história de seu país, entretanto, restam-lhe 

poucos marcos organizados da história mundial (BARCA, 2007). A análise das 

narrativas produzidas por esses jovens evidencia que sua compreensão de história é 

limitada para o âmbito global. A História é compreendida como um amontoado de 

quadros específicos e distantes, construída não por pessoas, mas por vilões e vítimas 

quase sempre sem rosto. 

As respostas obtidas com o projeto Youth and History deixam claro que o 

discurso de alunos, professores e dos currículos oficiais encontram-se em plena 

desarmonia (ANGVIK e BORRIES, 1997). A influência dos professores de história 
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sobre as idéias e opiniões dos alunos é limitada, assim como também é bastante limitada 

a influência dos currículos oficiais sobre a atuação desses professores. (CERRI, 2001) 

Esse exemplo corrobora a tese de Christian Laville (1999) de que as constantes lutas 

pelo domínio da narrativa histórica não passam de lutas vãs, pois segundo o autor 

“pensar que ainda é possível regular as consciências e os comportamentos por meios do 

ensino de história não passaria de uma vã ilusão”. 

 Concordamos com Laville em alguns pontos, de fato a o domínio e ensino de 

uma determinada narrativa não garante a perpetuação da mesma no pensamento e 

imaginário dos jovens, entretanto acreditamos que a atuação do professor de história é 

capaz de influenciar na forma com que esse jovem compreende história na medida em 

que habilidades para isso são trabalhadas em sala. 

De acordo com Rüsen o aprendizado histórico não pode ser somente um 

processo de aquisição da história sob a forma de fatos objetivos, “ele envolve também o 

conhecimento histórico, começando a atuar como regra nos arranjos mentais de um 

sujeito”. A História tem como uma de suas funções práticas fornecer ao homem um 

senso de identidade própria enquanto a consciência histórica trata de orientá-lo no 

tempo. (RÜSEN, 2007) 

Coloca-se a partir dessas considerações uma pergunta fundamental: Como 

efetivar as diretrizes apontadas pela ciência histórica para a educação histórica na 

prática em salas de aula?  Além de algumas questões subjacentes: A utilização das 

concepções prévias dos alunos e das narrativas produzidas por eles para dar sentido ao 

conteúdo aprendido geraria interesse para com o estudo da disciplina História? Como 

promover o desenvolvimento de uma cognição histórica situada e de conceitos de 

segunda ordem nos jovens?  O desenvolvimento dos conceitos de segunda ordem 

seriam de fato capazes de construir nos alunos uma consciência histórica genética?  

 Investigar as funções práticas da História sob o recorte do ensino constitui um 

problema ligado não só às necessidades da Educação Histórica, mas à ciência histórica 

como um todo. A problemática dessa pesquisa se liga diretamente às necessidades 

investigativas de uma História novamente preocupada com a reflexão didática do uso da 

história na vida prática. Sendo essa por sua vez colocada como de fundamental 

importância para os debates acerca da atividade do próprio historiador.  
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A pesquisa empírica qualitativa de mapeamento da consciência histórica e 

intervenção sobre as formas de se compreender história no ambiente escolar traz, 

portanto, contribuições não só para a temática da educação histórica ou para a ainda 

recente disciplina Didática da História que se encontra em fase de estruturação. A 

pesquisa empírica em ensino de História produz resultados, observações, experiências e 

pareceres que serão fundamentais para a reflexão da história como ciência, sua posição 

e relevância nas sociedades atuais. De acordo com Rüsen (1987) a História carece de 

investigações desse tipo, em suas palavras: 

No nível abstrato de uma teoria geral da consciência histórica, nós sabemos 
alguma coisa sobre os padrões de significação que governam a experiência do 
passado humano e sua interpretação como história dotada de sentido. Mas nós 
sabemos muito pouco sobre a maneira de como a história é percebida e os 
efeitos da introdução da história na sala de aula (RÜSEN, 2006). 

 Para o desenvolvimento da História como disciplina nas escolas, as 

contribuições são não só diretas como também necessárias. Pesquisas que possuem no 

ensino e aprendizagem de história seu objeto específico de investigação são 

fundamentais para o desenvolvimento das práticas e métodos dos mesmos nas salas de 

aula (SCHMIDT, 2006). Pesquisador da área de educação histórica, Peter Lee (2006), 

defende a existência de investigações sobre ensino de História vinculadas diretamente à 

prática: 

A pesquisa é necessária para que nos permita entender as idéias que estruturam 
as relações dos alunos com o passado e os tipos de passado que eles têm acesso. 
Simultaneamente devemos tentar desenvolver abordagens práticas que 
construam nosso conhecimento das idéias dos alunos e os tipos de passado aos 
quais tem acesso. Pesquisa e prática devem andar juntas com o desenvolvimento 
do currículo e com a contribuição dirigida por professores em estudos pilotos de 
pequena escala (LEE, 2OO6) 

 É fato que, assim como a Ciência Histórica do século XVIII não supre todas as 

necessidades das sociedades atuais, os métodos de ensino e aprendizagem de história, 

comuns a esses períodos, também não são capazes de corresponder às expectativas 

presentes hoje. Desse modo, a educação histórica necessita (tanto quanto a ciência 

histórica) de esforços investigativos, pesquisas e estudos para seu desenvolvimento 

(BARCA, 2009). Entretanto, é importante salientar que sua metodologia deverá ser 

diferenciada, devido à própria especificidade dos objetos de estudo. Métodos históricos 

tradicionais de análise de documentos, por exemplo, não oferecem ao pesquisador de 



9 

 

educação histórica arcabouço suficiente para procurar em suas fontes respostas para 

seus questionamentos. Rüsen defende até mesmo a aproximação e apropriação de 

métodos comuns a outras ciências humanas como as sociais a fim de solucionar essas 

questões.  

São muitos os desafios colocados à pesquisa em educação histórica, contudo, os 

resultados e observações de pesquisas desenvolvidas ao redor do mundo apontam para 

sua eficácia e a distanciam da utopia. 

Neste trabalho analisaremos a seguinte questão do vestibular da UFG, mais 

especificamente da prova discursiva de história:  

 

 Antes de analisarmos a pergunta falaremos primeiro das imagens que são 

apresentadas. A questão apresenta duas imagens que são cartazes de guerra. O primeiro 

cartaz tratasse de um cartaz militar inglês da I Guerra Mundial. No topo do cartaz lê-se: 

Mulheres da Inglaterra, digam “vá!”. O cartaz é de Hill, Siffken e Co, produzido em 

Londres no ano de 1915. Nesse cartaz podemos observar uma mulher ao lado de seus 

dois filhos, um menino e uma moça, estão todos se abraçando e observando de dentro 
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de casa através da janela uma imagem emblemática que é a marcha de soldados indo 

para a guerra. A mãe e a filha demonstram apreensão enquanto observam os soldados. 

 O segundo cartaz também trata-se de um cartaz militar, só que estadunidense e 

da II Guerra Mundial. No cartaz lê-se: Nós podemos fazer! O cartaz é de  J. Howard 

Miller's, produzido nos Estados Unidos no ano de 1942. Nesse cartaz temos a imagem 

de uma mulher com os cabelos presos por uma faixa, vestida com um macacão azul de 

trabalhador e com uma pose que evidencia sua força nos braços. O rosto é sério e 

demonstra determinação. 

  A pergunta é dividida em duas questões “a” e “b”. Na questão “a” que será a 

questão analisada neste trabalho, pede-se que o aluno descreva como a atitude da figura 

feminina é representada em cada um dos cartazes. Antes de analisarmos as respostas dos 

alunos analisaremos primeiramente a resposta esperada presente no gabarito: 

No primeiro cartaz, a mulher é representada de maneira passiva, restrita ao ambiente 
doméstico e às funções tradicionalmente relegadas à condição feminina, como, por exemplo, o 
cuidado dos filhos. Neste sentido, o cartaz incita às mulheres a apoiarem moralmente os homens 
engajados militarmente. Já, no segundo cartaz, a representação da passividade feminina é 
substituída por uma imagem ativa, que associa à força, à capacidade e à confiança no 
cumprimento de seu dever. Desse modo, o cartaz incita a participação das mulheres no esforço 
de guerra norte-americano. 

 De acordo com o gabarito podemos perceber que esperasse que o aluno faça uma 

descrição da imagem evidenciando aquilo que pode ser observado nas imagens e 

relacionando com o conteúdo de história que envolve o contexto das imagem no caso 1° 

e 2° guerra mundial consequentemente.  

 As respostas dos candidatos, diferentemente da resposta esperada caminharam 

em sua maioria para outro rumo como poderemos ver nas análises que seguem. Muitas 

respostas apresentaram incoerências em relação ao conteúdo histórico como é o caso 

dos exemplos a seguir: 

No primeiro cartaz, a mulher é representada como a dona de casa e da família 

incentivam os homens da casa a lutarem na guerra, enquanto aguardam seu retorno. 

No segundo cartaz, a própria mulher luta na guerra. 

  Nesta resposta o candidato justificou a segunda imagem afirmando que as 

mulheres lutaram na segunda guerra, e na resposta abaixo o candidato afirma que o 
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segundo cartaz apresenta uma mulher limitada aos afazeres domésticos, o candidato 

chega a essa conclusão a partir da faixa na cabeça: 

No 1° cartaz a mulher indefesa em sua casa se limita a aceitar a ida do homem (filho 

ou marido) à guerra. Neste cartaz a mulher é pouco atuante na sociedade. No cartaz 2 

a mulher se mostra mas atuante porém se limita aos afazeres domésticos representado 

pelo lenço sobre a cabeça. 

  A partir dessas respostas podemos levantar alguns problemas em relação ao 

ensino de história a à utilização de imagens nas aulas de história. A grande quantidade 

de respostas com incoerências histórias evidenciam uma falta de conhecimento por 

parte dos candidatos do conteúdo de História guerras mundiais. A partir da análise das 

respostas foi possível observar que poucos candidatos conheciam as imagens, e menos 

candidatos ainda pareciam já ter visto as imagens relacionadas ao conteúdo de história o 

que demonstra o grande distanciamento entre história e arte no ensino. 

Outro tipo de resposta muito frequente pode ser representada pelo exemplo 

abaixo: 

Na primeira figura podemos observar mulheres com medo, com pouco autonomia. Na 

segunda figura podemos observar o oposto, são mulheres de garra, capaz de enfrentar 

seus próprios medos e chegarem onde desejam. 

 Nesse tipo de resposta os candidatos veem a imagem como reflexo da realidade, 

as imagens representariam o que de fato acontece com as mulheres em um determinado 

tempo histórico. Não há um distanciamento entre a realidade e a arte. Nessa perspectiva 

o conceito de arte se apresenta confuso na compreensão dos candidatos. 

 Pode se inferir à partir desses exemplos de resposta que história e arte 

necessitam de uma nova abordagem nas salas de aula, tanto para suprir as expectativas 

esperadas pelos elaboradores de vestibulares que já compreendem a importância dessa 

relação como para a vida prática de cada candidato ou aluno. 
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