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RESUMO 

 

O presente trabalho propõe-se a analisar a narrativa oral do professor 

de História em sala de aula. O percurso da pesquisa teve início com o estudo 

da História enquanto narrativa; prosseguiu com a investigação da aula 

expositiva dialogada como caminho para a construção de uma narrativa 

histórica; e estabeleceu um estudo comparativo de aulas em que as vozes de 

alunos e professor são o elemento principal em contraposição à aula cuja 

narrativa oral de um vídeo é a fonte dos conteúdos a serem trabalhados. 

Compreende-se, a partir do trabalho realizado, que a ação docente, 

especialmente no âmbito da transposição didática e da explicação histórica, é 

fundamental para o êxito do ensino e insubstituível em relação à utilização de 

qualquer ferramenta tecnológica. 

 

Palavras-chave: Narrativa. História. Educação. Tecnologia. 
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ABSTRACT 

 

This paper proposes to analyze oral narrative of a History teacher in 

the classroom. Research has started with the study of History as a narrative; 

continued with the investigation of dialogue-based lecture as the path to build 

a historical narrative; and established a comparative study of classes in which 

the voices of teacher and students are the main element in contrast to a class 

in which the oral narrative of a video is the source of the content to be worked. 

From this, it is possible to understand that the teacher´s role, especially when 

talking about didactic transposition and historical explanation, is essential to 

the success of teaching and irreplaceable in relation to the use of any 

technological tool.   

 

Keywords: Narrative. History. Education. Technology. 
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INTRODUÇÃO 
 

A prática de 17 anos trabalhando como professor de 4º, 5º, 6º e 7o anos do 

Ensino Fundamental de escolas particulares permitiu a observação de uma 

crescente influência das novas tecnologias no ambiente escolar: os colégios 

investem na compra de aparatos tecnológicos de última geração; diretores e 

coordenadores incentivam (e, em alguns casos, “pressionam”) o corpo docente a 

utilizá-los em suas aulas; os alunos recebem as aulas com esses recursos de forma 

entusiasmada, como se a simples presença de um computador ou tablet em classe 

pudesse transformar a aula em um momento divertido, prazeroso e eficaz de 

aprendizagem; os pais ficam satisfeitos em perceber que seu investimento mensal 

está sendo aplicado em recursos tecnológicos, fechando a equação da “escola 

atualizada” – aquela em que todos os segmentos estão envolvidos, em maior ou 

menor grau, com as chamadas “novas tecnologias”. 

Conforme foram se acumulando as experiências enquanto professor regente 

e depois, da área específica de História, questões relacionadas ao ensino e à prática 

docente no contexto atual da educação brasileira traziam certa inquietude 

cotidianamente. Ao acompanhar o trabalho de outros professores de História, notou-

se uma interessante situação: os professores mais bem avaliados pelos alunos eram 

vistos pelos gestores da instituição como os mais resistentes ao uso das novas 

tecnologias em sala de aula e, no julgamento de alguns deles, como os mais 

desatualizados no que se refere às estratégias de ensino. 

Decorreu daí, portanto, a necessidade de incluir na relação entre educação e 

tecnologia questões relacionadas à prática docente em sala de aula, estabelecendo-

se um recorte ao tratar especificamente do ensino de História, devido à natureza 

especialmente narrativa dessa área do conhecimento. 

 A partir deste percurso profissional e acadêmico brevemente descrito, afirma-

se que a chamada “modernização tecnológica” das escolas reflete diretamente no 

papel do professor. Com a ideia de que o conhecimento é acessado facilmente pelos 

educandos devido às novas tecnologias, o ato de ensinar do professor é 

problematizado, e o verbo mais utilizado para exprimir sua ação é “mediar”. O 

professor torna-se mediador entre um aluno dotado de conhecimentos prévios e 

interesses próprios e um conhecimento infinito e crescente presente nas redes 
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cibernéticas e compartilhado pela humanidade; sua função é organizar as relações 

entre os estudantes e esse conhecimento. 

 São atribuições, portanto, do professor contemporâneo, utilizar as novas 

tecnologias em sala de aula, mediando a busca e construção do conhecimento de 

seus alunos a partir do uso dessas tecnologias e das relações entre os educandos. 

 Para além das questões com relação ao preparo do profissional para essa 

nova atuação, a questão principal passa a ser de ordem prática: onde está a aula 

que os professores sempre ministraram a seus alunos? Ela é possível nos dias 

atuais ou representa uma educação obsoleta e incapaz de gerar aprendizagem? 

Afinal, a aula expositiva, evidentemente de forma dialogada, é realizada na 

contemporaneidade de maneira constante e eficaz? 

 Essas questões tornam-se mais relevantes no campo específico do ensino de 

História. Considerada por muitos autores como resultado de processos narrativos, a 

exposição oral foi, ao longo do tempo, um dos instrumentos pedagógicos mais 

utilizados pelos professores para o ensino dessa disciplina. O caráter narrativo da 

História – amplamente discutido por estudiosos da epistemologia histórica - reforça a 

problemática do abandono do ato de contar histórias, substituído pelo ensino 

centrado na utilização de ferramentas tecnológicas e na ação caracterizada como 

protagonista dos alunos. 

 Investigar a narrativa de uma aula de História da educação básica atual e se, 

em meio às mudanças características do tempo presente, este modelo de aula é 

válido tanto do ponto de vista teórico, ou seja, na transposição didática da narrativa 

histórica, quanto prático, se há, por parte dos alunos, interesse, participação e 

possibilidade de aprendizagem, é o foco do presente trabalho. 

 Nesse sentido, parte-se da ideia de que muitos professores parecem resistir à 

utilização de tecnologia em suas aulas, ministrando-as de forma tradicional, como 

sempre se fez. Contudo, muitas vezes percebe-se certo prestígio que as aulas 

desses profissionais têm nas instituições em que trabalham e entre os alunos que 

assistem a elas, fazendo-se pertinente um questionamento com relação a esse tipo 

de aula na atualidade. 

 No lugar de estudar as mudanças da educação, este trabalho pretende 

observar a permanência ao longo do tempo de uma forma de aula que não tem o 
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respaldo de muitos teóricos contemporâneos da educação e de diversos discursos 

presentes dentro e fora das escolas. 

 Aulas de História em que a narrativa oral do professor apresenta-se como 

estratégia didática principal ainda são comuns, mesmo com as ideias da educação 

escolar atual pelo uso de novas tecnologias em sala de aula e por ações constantes 

dos alunos mediadas pelo professor. 

 Dessa forma, o problema central da pesquisa é compreender quais os 

elementos fundamentais que estão presentes na construção do discurso narrativo 

em sala de aula e se essa narrativa, mesmo não tendo aparentemente o aluno como 

protagonista, poderia ser uma forma privilegiada de ensino na contemporaneidade. 

Mesmo que não correspondente às teorias da educação, muitas vezes 

entende-se que, para que o aluno seja protagonista do processo, a figura do 

professor desapareça da sala de aula; na prática, muitos professores entendem que, 

se é o aluno que deve ter as ações principais no tempo de aula, cabe ao professor 

um papel secundário, talvez de gestor do comportamento e organizador dos 

trabalhos e atividades. A explicação, outrora vista como ponto fundamental da aula e 

atributo de um professor de qualidade, deixa de fazer parte do cotidiano da sala de 

aula. 

Nesse sentido, apresentam-se problemas como o impacto que essa visão 

prática do protagonismo do aluno tem na qualidade das aulas e no trabalho dos 

professores, ou ainda a expectativa de muitos alunos e pais em relação ao modelo 

anterior, no qual o professor garante determinadas informações e auxilia os alunos 

na construção do conhecimento com as próprias relações que ele faz, servindo 

como uma espécie de “modelo” – outra crítica comum em relação ao papel atual dos 

docentes. Acrescenta-se aqui a ideia do que se entende pela mediação do 

professor: a explicação pode ser uma forma de mediação? O professor precisa 

responder uma pergunta de seus alunos sempre com outra pergunta, quando se 

trata de mediar a construção do conhecimento? 

Essas são questões complexas, mas que colaboram para a reflexão a 

respeito do que ocorre de fato em sala de aula e como as pressões sociais por 

mudanças na educação têm provocado dilemas nos professores que oscilam entre a 

criticada aula tradicional e as novas estratégias de ensino, pouco conhecidas na 

prática e na sua formação enquanto aluno ou profissional. 
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Outro problema fundamental do trabalho é compreender as relações entre 

narrativa e História, e entre narrativa e aula de História; pensando na perspectiva da 

transposição didática, o ensino de História passa pela construção de uma narrativa 

em sala de aula? Essa narrativa pode ter como estratégia adequada a aula 

expositiva dialogada? É possível substituí-la por uma narrativa tecnológica pronta e 

universal? Sendo possível, qual impacto essa substituição teria no processo de 

ensino e aprendizagem dos alunos? 

 Não se trata, portanto, da investigação da oposição homem e máquina, mas 

do confronto entre duas estratégias didáticas, cujo impacto aparece no contexto 

prático da sala de aula. Qual aula é mais adequada, do ponto de vista dos objetivos 

que uma aula de História possa ter nos dias atuais? Uma estratégia é, de fato, 

melhor que a outra? A partir de breve reflexão e seleção de objetivos, pode-se dizer 

que a História precisa dialogar com as questões do presente, levar os alunos a 

estabelecer relações e não simplesmente receber informações. É necessário 

desenvolver o espírito crítico e pode-se dizer que também são metas do ensino de 

História levar o estudante a querer saber mais, pesquisar, se interessar e envolver-

se com as questões humanas mais amplas e coletivas. 

 Vale ressaltar que o problema principal da pesquisa não contempla a ideia de 

questionar a participação dos alunos na construção narrativa da aula. Ao contrário, 

salienta-se a relevância da exposição dialogada no processo de ensino e de 

aprendizagem. O que está em questão é a concepção primeira da aula, seu 

planejamento enquanto atribuição docente e sua condução narrativa em se tratando 

de uma aula de História, já que a própria área do conhecimento possui uma relação 

intrínseca com a narratividade.  

 Outra questão relevante desse trabalho é compreender como os discursos e 

as práticas se distanciam no âmbito escolar. Mesmo que as escolas tenham como 

proposta aulas dinâmicas e interativas, mesmo que se negue a existência da aula 

expositiva como prática, inclusive pelos professores, esta continua a fazer parte do 

cotidiano escolar? É possível que, com uma narrativa bem construída, a aula 

expositiva dialogada se configure enquanto estratégia adequada à aprendizagem 

dos alunos? 

Nesse sentido, a questão do planejamento volta à cena, pois se as escolas 

pedem aulas diversificadas – e a sua descrição deve constar nos documentos 
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oficiais por ela exigidos, tais como planejamentos, registros de aulas, planos de 

ensino – o que ocorre quando a aula planejada não é a que realmente acontece na 

classe? Se as estratégias didáticas planejadas não foram definidas pelo professor 

enquanto crença, preparo profissional ou fruto de estudo e reflexão, mas são um 

produto de pressão institucional e social, como fica a qualidade da aula e seu 

potencial de aprendizagem? Esse descompasso entre autoria do planejamento de 

aula e sua execução em sala de aula também é um problema do presente trabalho. 

Tem-se também como problema a separação da ideia de aulas de baixa 

qualidade, de pouco aproveitamento por parte dos alunos, atrelada à forma que 

essas aulas possuem. A melhoria da qualidade da aula não passa em primeiro lugar 

pela sua forma, mas em especial pelo conteúdo que a compõe. A aula dita 

“expositiva”, com forte presença da narrativa oral do professor, não pode ser 

rechaçada e substituída por outras estratégias a fim de extingui-la, antes que se 

verifique sua possibilidade de existência e de fomentadora de aprendizagem na 

atualidade.      

 Como problema adicional, apresenta-se o debate em torno do aspecto 

narrativo da História e suas implicações para a consideração de sua cientificidade. 

Mais do que isso, os desdobramentos do seu caráter narrativo nos processos de 

ensino e aprendizagem dessa disciplina escolar. É possível ensinar História, 

deixando de lado a estratégia da narração? Consegue-se, na atualidade, encantar 

os alunos com o narrar histórico? 

  A partir do levantamento destes problemas de pesquisa, pode-se dizer que o 

objetivo principal do trabalho é investigar os elementos fundamentais na construção 

do discurso narrativo no ensino de História. Para essa investigação, é importante 

acompanhar uma narrativa construída pelo professor de História para sua aula e de 

que maneira, no contato com os alunos, essa narrativa produz conhecimento e 

atinge os objetivos de ensino e de aprendizagem dessa disciplina escolar. Nessa 

investigação, há o comparativo com outra narrativa, veiculada por uma ferramenta 

tecnológica audiovisual, com o mesmo conteúdo conceitual da narrativa do 

professor. 

          Portanto, é objetivo deste trabalho identificar os elementos fundamentais que 

estão presentes na construção do discurso narrativo em sala de aula, através da 

comparação da execução em sala de aula dessas diferentes estratégias didáticas, 
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com narrativas distintas, e perceber a melhor alternativa para atender aos objetivos 

da História enquanto disciplina escolar. 

 Outro objetivo é identificar a possibilidade de coexistência do protagonismo 

de professor e alunos em sala de aula. O discurso constante do protagonismo do 

aluno e a ênfase no desenvolvimento de competências e habilidades, pensadas 

como “saber fazer” dos estudantes, parece criar uma dicotomia protagonista-

coadjuvante, levando a situações em que muitos professores se escondem ou se 

veem diminuídos em seu trabalho docente, desequilibrando a relação da educação 

escolar entre alunos e professor. 

 Por fim, tem-se por objetivo a confirmação da hipótese de que a aula 

expositiva dialogada, com a presença do elemento narrativo, é uma possibilidade 

concreta de estratégia para a aprendizagem de História dos alunos na 

contemporaneidade. 

Para atingir tais objetivos, além da exploração bibliográfica envolvendo os 

principais conceitos que constituem a base da pesquisa – narrativa, História, ensino 

– realizou-se um trabalho de campo no local onde os conceitos se articulam e 

tomam forma e vida: a sala de aula. 

Optou-se por um estudo descritivo-comparativo de duas modalidades de aula: 

uma em que a narrativa oral do professor e de seus alunos é a estratégia principal; 

outra, na qual um recurso audiovisual é a “voz” (e claro, a imagem) que ocupa a 

centralidade da aula. 

Em termos práticos, a observação da narrativa histórica presente na aula 

ocorreu pelo acompanhamento do trabalho de um professor de História nas três 

turmas em que leciona. O professor trabalha em uma escola particular de São Paulo 

e ministra aulas no 6o ano do Ensino Fundamental. O tema escolhido para a aula a 

ser analisada foi Grécia Antiga.  

Partiu-se da análise do planejamento de ensino elaborado pelo professor. Em 

seguida, a aula descrita no planejamento foi acompanhada em três turmas 

diferentes. A investigação de campo, portanto, deu-se em quatro etapas:  

1ª. Produção escrita do professor: planejamento de uma aula. A intenção foi 

perceber como os professores constroem uma narrativa para sua aula. Além disso, 

procurou-se saber como a História está sendo ensinada, identificando-se as 
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estratégias utilizadas pelo professor na elaboração da aula para atingir os objetivos 

e expectativas de aprendizagem traçados. 

 2ª. Gravação de aula. O objetivo dessa etapa consistiu em perceber como a 

narrativa histórica, pensada no planejamento da aula, se concretiza em sala e com a 

interação dos alunos. A gravação foi feita em três classes diferentes, com o objetivo 

de observar a diversidade ou não das narrativas construídas de acordo com a 

participação dos estudantes e mediações promovidas pelo professor. 

3ª. Aplicação de outra estratégia didática, privilegiando-se o uso da 

tecnologia. Foi utilizado um vídeo com o mesmo tema da aula preparada pelo 

professor; os mesmos grupos de alunos participantes da 2a etapa participaram 

dessa aula, cujo enfoque não está mais na História narrada pelo professor, mas na 

narrativa do vídeo que conduziu a aula. O professor não teve intervenções diretas no 

discurso oral produzido pelo recurso e apenas propôs atividades a partir do vídeo, 

feitas em pequenos grupos pelos alunos. Vale ressaltar que o vídeo apresentado 

tem milhares de acessos nos canais em que está disponível, foi elaborado com 

objetivos pedagógicos e frequentemente é utilizado por professores em sala de aula. 

O planejamento do professor para essa aula também foi levado em conta e 

analisado, já que o problema pode estar na forma de utilização do vídeo e não 

propriamente em sua narrativa histórica. 

4a. Aplicação de questionário 1  aos alunos a respeito das aulas 

acompanhadas. O questionário teve como objetivo principal perceber as 

expectativas dos alunos com relação ao trabalho e papel do professor de História 

em sala de aula e sondar as possibilidades de aprendizagem a partir de cada uma 

das aulas observadas.  

 A partir da observação dessas aulas, foi construída uma comparação das 

estratégias utilizadas, confrontando-as com os objetivos que uma aula de História 

possa ter, com o nível de aprofundamento dos temas propostos em cada aula e 

pelas colocações feitas pelos alunos durante as aulas e a posteriori, com a análise 

do questionário. 

 Optou-se pela observação de aulas de História por geralmente apresentarem 

alto teor expositivo, com grande número de informações e por outro lado, pela 

possibilidade de encontrar recursos audiovisuais, como vídeos e projeções, 

                                                        
1 Alguns questionários respondidos por alunos estão em anexo. 
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facilitando assim o comparativo que se pretende fazer entre aulas com novas 

tecnologias e aulas expositivas. A escolha da disciplina História também é 

reafirmada pela questão narrativa intrínseca à sua natureza. 

A escola particular surge como boa opção para a investigação pelo maior 

investimento na área tecnológica e maior exigência de pais, alunos e diretores pelo 

uso contínuo de novas tecnologias em sala de aula. A escola selecionada possui 

alto investimento na área tecnológica, contando com um laboratório de criação 

equipado com computadores, tablets, impressora 3D, além de diversos softwares e 

verba anual para compra de licenças de jogos educativos, aplicativos e outras 

ferramentas de tecnologia educacional. 

 Essa escola possui um sistema interessante de avaliação dos professores; 

embora os resultados específicos sejam sigilosos, o professor selecionado foi 

apontado por alunos e gestores da escola como ótimo professor, com índices acima 

dos 90% nos critérios indicados pela escola na avaliação feita pelos alunos 

(planilhas com os indicadores de avaliação docente estão em anexo). Vale ressaltar 

que a escola selecionada para a realização da pesquisa valoriza o protagonismo do 

aluno e as estratégias diversificadas de ensino em sala de aula; no entanto, a aula 

escolhida para observação pode ser classificada como expositiva dialogada, 

gerando um contraponto interessante para a análise pretendida. 

A análise procura confirmar a hipótese de que a aula expositiva dialogada, 

compreendida aqui do ponto de vista da narratividade docente e da construção 

narrativa a partir das intervenções dos alunos, pode ser uma aula interessante e 

eficaz para a atualidade, desde que o investimento do professor esteja em um 

profundo estudo e recorte do conteúdo a ser ensinado e em uma linguagem que 

favoreça a comunicação e a aproximação com seus alunos. A humanidade sempre 

se educou por meio de narrativas e estas ainda têm o poder do encantamento e do 

despertar de ideias, da imaginação, da criatividade e do raciocínio tão desejados 

pela educação. É comum grandes defensores das novas tecnologias na educação 

ministrarem palestras e aulas de forma expositiva, apenas modificando o meio pelo 

qual o estudante tem acesso a elas. A palavra é a maior tecnologia que a 

humanidade desenvolveu, e investir nela é mais urgente do que propriamente nas 

formas e nos aparelhos educacionais ou até mesmo nas funções do professor. 
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 A ideia prévia é a de que aulas desse caráter podem ser imprescindíveis, 

tornando-se até inesquecíveis, mesmo sem a utilização de novas tecnologias. Não 

se deve refutar a presença dos recursos tecnológicos, mas não se pode condicionar 

uma “boa aula” à presença desses recursos; a “boa aula”, no entanto, tem 

necessariamente um forte investimento na mensagem, na comunicação, na palavra, 

principalmente em se tratando do ensino de História, cuja narrativa é constituinte da 

própria ciência em questão. 

 Como ponto de partida da pesquisa, fez-se um levantamento bibliográfico que 

abordasse os conceitos-chave e as questões principais do trabalho. Na composição 

do referencial teórico, optou-se pela leitura de autores que discutem questões 

relacionadas à presença da tecnologia na sociedade e ao caráter narrativo da 

História. Os autores selecionados para o debate acerca do ensino de História e do 

caráter expositivo dialogado das aulas serão trabalhados no desenvolvimento do 

texto, principalmente na parte destinada à análise dos resultados obtidos em campo, 

presente no Capítulo 3. 

O impacto das novas tecnologias na sociedade foi bastante discutido na 

virada do século XX para o XXI. Críticos e entusiastas defendiam ferrenhamente 

seus pontos de vista. O autor francês Pierre Lévy publicou inúmeras obras 

defendendo um mundo conectado, compartilhando informações e vivendo em 

progresso e harmonia através da rede (1996, 1999, 2001). De outro lado, cético dos 

novos aparatos tecnológicos como proporcionadores de qualidade de vida, 

encontramos autores como Neil Postman. Já em 1994, quando publica “Tecnopólio: 

a rendição da cultura à tecnologia”, o autor demonstra o lado do poder tecnocrata, a 

dominação da tecnologia e do seu discurso sobre a sociedade, caracterizada pelo 

consumo e pela credibilidade nas máquinas. 

Como embasamento para esse debate, parte-se da premissa de que tanto a 

palavra “técnica” como a “tecnologia” têm a mesma raiz: o verbo grego “tictein”, que 

significa criar, produzir, conceber. Para os gregos da Antiguidade, a técnica 

(“techné”) tinha um significado amplo, não sendo um mero instrumento ou meio, mas 

que incluía, além das matérias-primas, ferramentas e máquinas, um produtor, sujeito 

altamente sofisticado do qual se origina todo o resto. 
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Com esse conceito de técnica, o termo tecnologia começou a ser empregado 

no sentido do conhecimento científico das operações técnicas, abrangendo o estudo 

sistemático do trabalho humano em seus múltiplos aspectos.  

A palavra teve seu uso e significado ampliados ao longo dos séculos. No fim 

do século XX, Edith Litwin ressaltava que a nova tecnologia não é unicamente uma 

montagem de máquinas, mas leva consigo uma forma de pensar técnica que orienta 

a pessoa a ver o mundo de uma maneira particular e que substitui a compreensão 

política, ética e crítica. 

Se a tecnologia não se restringe à aparelhagem, se está diretamente ligada 

ao conhecimento humano (como afirma seu caráter científico), se se relaciona às 

atividades produtivas do homem e, por fim, não envolve apenas pensamento e ação 

transformadora, mas também elementos político-ideológicos, não é possível dizer 

que a simples aquisição de computadores e tablets fará a educação brasileira 

avançar. 

Mesmo de forma simplificada, trata-se de encarar a tecnologia como tudo 

aquilo que o ser humano inventou, tanto em termos de obras como de métodos e 

técnicas, com a finalidade de estender suas capacidades física, sensorial, motora e 

mental, buscando a facilitação de seu trabalho, o enriquecimento de suas relações 

interpessoais ou simplesmente o seu prazer ou satisfação. 

Nesse sentido, Pierre Lévy, ao pensar sobre as chamadas “tecnologias da 

inteligência”, afirma o papel constitutivo das tecnologias no pensamento, já que são 

ferramentas humanas que o auxiliam e o configuram. Dessa forma, a palavra oral, a 

escrita e a cibernética seriam exemplos de tecnologias. Para o autor, as tecnologias 

 

(...) são práticas sociais, na medida em que criam signos, 
possibilitam ou limitam modos de expressão e intercâmbio, pautam 
as internações e constroem universos de sentido (LÉVY, 1993, p.30). 

 

A reflexão sobre as invenções humanas ao longo de sua trajetória histórica 

dificilmente encontrará algo que represente tanto a essência do que somos como a 

linguagem; a palavra é o centro de todas as criações, é o ponto de partida para o 

pensamento, para o sonho, para o conhecimento, para a vida. Embora Lévy defenda 

a ideia de que oralidade, escrita e informática, bem como seus regimes de 

funcionamento cognitivo, não podem ser entendidos como seguindo uma ordem 

sucessiva, mas como coexistentes na contemporaneidade, não se pode negligenciar 
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que essa coexistência só ocorre no momento presente. Perder de vista a referência 

de que um estágio foi anterior ao outro na trajetória do homem, desprezando a 

distinção de tempos no desenvolvimento da linguagem oral, escrita e digital, 

equivale a negar a História. 

Como tecnologia que é, a linguagem possibilitou ao Homo sapiens  um 

aumento de sua atividade cerebral e de sua capacidade cognitiva. Na passagem 

para o Neolítico, com o crescimento demográfico, tornou-se cada vez mais 

importante para os grupos de coleta e caça e, posteriormente, para os aldeamentos 

agrários, estabelecer uma forma de comunicação integrada que garantisse a união 

da comunidade, a transição de conhecimentos e experiências e a formalização de 

regras de convívio social. Essa comunicação imediata com os semelhantes e futura 

com as outras gerações cristalizou a linguagem oral como instrumento de tradição 

cultural e de memória coletiva. 

Além de ser a tecnologia “primária” da cultura, a linguagem impulsionou o 

homem ao ato de criar, de maneira a aumentar o seu potencial interno e coletivo, 

contribuindo também para a modificação e ampliação da própria linguagem. 

Afirma-se, portanto, que a linguagem é por excelência e comprovação 

histórica o mais avançado dos recursos humanos para se relacionar com o 

ambiente, com os seres e consigo mesmo, além de ser uma ferramenta altamente 

sofisticada para o desenvolvimento humano enquanto ser e espécie. E, a partir 

dessa premissa, não é possível pensar em melhoria na educação sem um 

investimento consistente na qualificação da tecnologia da linguagem dos 

educadores. Nesse sentido, seria imprescindível discutir o resgate do poder da 

palavra e da comunicação nas aulas ministradas pelos docentes, pensadas aqui, no 

contexto de seu caráter narrativo. 

  Refletir sobre as aulas na atualidade também é fundamental para que o 

trabalho atinja os objetivos a que se propõe. Dessa forma, são importantes os 

autores que discutem as novas tecnologias em sala de aula, ou simplesmente 

investigam modelos e concepções de processos de ensino-aprendizagem na 

contemporaneidade. Destaca-se Edgar Morin, que em seu “Os sete saberes 

necessários à educação do futuro” (2002) aborda questões fundamentais para  o 

ensino do século XXI. Obras específicas sobre as abordagens de ensino, como 

“Ensino: as abordagens do processo”, de Maria da Graça Nicoletti Mizukami, ou 
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sobre os tipos de aula, no caso de “Aula: gênese, dimensões, princípios e práticas”, 

organizado por Ilma Passos Alencastro Veiga, são fundamentais para observar as 

possibilidades de ensino na atualidade e discutir a viabilidade ou não da aula 

expositiva-narrativa, foco de investigação desse trabalho. 

Por fim, como o recorte proposto é a aula de História, é central a discussão 

em torno do aspecto narrativo da História e a relação desse aspecto com sua 

didática e ensino. 

 A compreensão do tempo, objeto primeiro do ensino de História, é estudada 

por diversos autores na própria perspectiva da narrativa. A relação com os tempos 

só pode ocorrer, nesse sentido, no ato de narrar. Jörn Rüsen sintetiza esse 

pensamento: 

 

(...) a narrativa histórica rememora o passado sempre com respeito à 
experiência do tempo presente e, por essa relação com o presente, 
articula-se diretamente com as expectativas de futuro que se 
formulam a partir das intenções e das diretrizes do agir humano. 
(p.64) 

 

O autor trabalha com a ideia de uma consciência histórica, resultante dessa 

narrativa que articula as três dimensões temporais e as sintetiza na unidade do 

processo de tempo e na ideia de continuidade. O elo de ligação do passado com o 

futuro, pelo presente, seria assim forjado pela narrativa histórica. 

Rüsen não pensa apenas na questão temporal quando defende a relevância 

da narrativa histórica, mas também no processo de constituição da identidade 

humana: 

 

Mediante a narrativa histórica são formuladas representações da 
continuidade da evolução temporal dos homens e de seu mundo, 
instituidoras de identidade, por meio da memória, e inseridas, como 
determinação de sentido, no quadro de orientação da vida prática 
humana. (RÜSEN, 2010, p.67) 

 

Tempo e identidade, temas tão caros e importantes à atualidade, são 

relacionados ao ato de narrar a história, podendo-se perceber a sua relevância na 

compreensão desses processos e conceitos, bem como na apropriação e formação 

deles pelos indivíduos e pela coletividade. 
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A narrativa dos acontecimentos que, de fato, constitui a própria história, é 

objeto de estudo de outros autores, que em perspectiva semelhante à de Jörn 

Rüsen, analisam a relação intrínseca entre a percepção do tempo e de forma mais 

ampla, da própria vida, e do ato de narrar. 

Jerome Bruner escreve sobre a característica humana de contar histórias, 

relacionando-a com diversas áreas do conhecimento, como o Direito e a Literatura. 

É, no entanto, ao comentar sobre a narrativa que constitui o indivíduo, que Bruner 

capta o poder que a narrativa tem sobre a humanidade: 

 

É através da narrativa que nós criamos e recriamos a 
individualidade; que o eu é produto do nosso contar, e não uma 
essência a ser perscrutada nos recônditos da subjetividade. Nos dias 
de hoje existem evidências de que, se nos faltar a capacidade de 
fabricar histórias sobre nós mesmos, não existirá uma coisa como a 
individualidade. (BRUNER, 2014, p.96) 

 

O autor também não despreza a relação das narrativas com a apreensão do 

tempo, enfatizando que é por meio da narrativa que o ser humano constrói, 

reconstrói e até mesmo reinventa o ontem e o amanhã. Mesmo que a memória 

tenha um componente imaginativo, já que, segundo ele, não é possível capturar o 

passado de maneira completa, é através da narrativa que o contato com os tempos 

se torna possível.  

Uma ampla reflexão a respeito do tempo e de sua ligação direta com a 

narrativa é apresentada por Paul Ricoeur. A narração implica memória, para 

Ricoeur. À memória estaria confiado o destino das coisas passadas e à expectativa 

o das coisas futuras, podendo-se incluir memória e expectativa num presente 

ampliado e dialetizado. Nesse tempo é que se produzem as narrativas com a 

finalidade de contar e perceber  o tempo, de tornar o tempo “humano”. 

Paul Ricoeur é bastante direto na questão dessa investigação do tempo pelo 

historiador. De acordo com ele, a intencionalidade histórica visa  a acontecimentos 

que efetivamente ocorreram, por mais que o passado só seja recuperado de forma 

parcial, pois o acesso a ele se dá por vestígios que se tornam documentos para os 

historiadores. No entanto, o componente realista que procura governar a 

investigação histórica precisa ser considerado para que a ciência histórica não seja 

classificada como um estilo ou gênero literário. 
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Feita a ressalva, Ricoeur põe em diálogo as narrativas literária e histórica, 

percebendo intersecções entre elas. O fato, por exemplo, de toda história ser 

contada como tendo acontecido realmente, como comprova o uso dos tempos 

verbais do passado, demonstra um empréstimo que a ficção toma da História, assim 

como a História toma da ficção o dado de que o passado só pode ser reconstruído 

por meio da imaginação. 

Essa aproximação entre as duas narrativas acaba por problematizar a ideia 

da história como ciência. O autor observa uma tentativa da História moderna de se 

afastar do seu caráter narrativo, justamente pela defesa de sua cientificidade. Assim 

como ocorre com a educação escolar, que procura se afastar das aulas narrativas, 

por sugerir que reforçam a passividade dos alunos e não os faz protagonistas de seu 

processo de aprendizagem, a história buscou negar a narratividade, sob o risco de 

ser alvo de descrédito por aqueles que pretensamente creem na busca e 

recuperação de um passado total. 

Eis que Paul Ricoeur assinala para o perigo de que, ao negar-se o caráter 

narrativo da história, afastar-se-ia do que a própria história é: 

 

(...) se a história rompesse todo vínculo com a competência básica 
que temos de acompanhar uma história e com as operações 
cognitivas da compreensão narrativa, tal como a descrevemos na 
primeira parte desta obra, ela perderia seu caráter distintivo no 
conjunto das ciências sociais: deixaria de ser histórica. (RICOEUR, 
2010, p.151) 

 

  

Se para compreender a História, e o próprio tempo, a narrativa é 

imprescindível, não se poderia abrir mão dela como ferramenta pedagógica para o 

ensino dessa disciplina. E, ao recuperar todas as reflexões sobre o papel da 

narrativa na construção da identidade, na percepção e apropriação do tempo e na 

vinculação com a coletividade, não se deveria desprezá-la em nenhum processo de 

ensino-aprendizagem.  

 O referencial teórico do trabalho, portanto, reúne obras e autores para pensar 

três temas inter-relacionados: as novas tecnologias na sociedade contemporânea e 

nas escolas; as aulas expositivas-narrativas de História nas escolas atuais e seus 

problemas e méritos; e o caráter narrativo da História e suas implicações no ensino 

da disciplina. 
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CAPÍTULO 1 - O CONCEITO DE NARRATIVA E SUA RELAÇÃO COM A 
HISTÓRIA 

 

Viver de histórias. O conto de abertura da obra As mil e uma noites leva ao 

extremo esse lema. O sultão Shariar, após ser traído por sua esposa, institui um 

castigo duro ao gênero feminino de seu reino: a cada noite, seu vizir deveria lhe 

trazer uma nova esposa, com a qual passaria apenas a primeira noite casado, 

matando-a ao nascer do sol. 

A maldição assola diversas famílias que, desesperadas, veem suas mulheres 

serem desposadas pelo sultão e sacrificadas na manhã seguinte. O peso da tarefa 

recai sobre o vizir, encarregado de achar as esposas, e pai de duas filhas. Eis que 

um dia, sua filha mais velha, Sherazade, vendo a angústia do pai e o desespero do 

povo, resolveu se apresentar como a esposa do sultão daquela noite. 

O vizir se opôs ferrenhamente à decisão corajosa da filha, mas não tendo 

como impedi-la, levou-a até Shariar. Antes de se recolherem, Sherazade pediu ao 

sultão que sua irmã, Duniazade, ficasse em um dos aposentos do palácio, pois as 

duas eram muito próximas e seria sua última noite de vida. O sultão consentiu. Na 

madrugada, Duniazade procurou a irmã e pediu que ela lhe contasse uma das 

histórias que sabia, já que a manhã se aproximava. Sherazade, autorizada pelo 

marido, começou a contar a história “o mercador e o gênio”. O sultão, a princípio 

desinteressado, passou a acompanhar a história com grande atenção. No entanto, a 

esposa para a narrativa no clímax da história. Havia amanhecido e estava na hora 

da sua execução. O sultão estava curioso para saber como seria o fim do conto. A 

esperta Sherazade propôs, então, que vivesse mais um dia, para que à noite 

terminasse o conto. E assim se sucedeu. 

Na noite seguinte, a história foi terminada conforme o prometido, mas 

Sherazade emendou o fim ao início de outro conto. Ao amanhecer, a segunda 

história também não estava finalizada. O acordo por mais um dia de vida foi refeito: 

Sherazade terminaria o conto para o curioso sultão e seria executada no dia 

seguinte. 

Mas a contadora de histórias repetiu o feito das noites anteriores e envolvido 

pela habilidade narrativa da esposa, o sultão foi estendendo o prazo de vida de 

Sherazade. E assim ela viveu por mil e uma noites, libertando as mulheres do reino 

da fúria de Shariar e deixando o marido encantado por suas histórias. 
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A famosa história árabe nos faz lembrar de uma característica básica da 

humanidade: o ato de contar e ouvir histórias. Tal hábito pode remontar às origens 

da nossa espécie. No documentário A caverna dos sonhos esquecidos, o diretor 

Herzog explora a recém-descoberta caverna de Chauvet, na França. Em seu interior 

foram encontradas as pinturas rupestres mais antigas a serem preservadas, no 

caso, por uma rocha que fechou a entrada principal da caverna por 10 mil anos. A 

qualidade e frescor das pinturas impressionam, dificultando a crença – confirmada 

por exames de carbono 14 – de que possuem cerca de 30 mil anos. 

O interessante é que, através das pesquisas de arqueólogos e paleontólogos, 

a caverna de Chauvet não foi habitada por seres humanos. Nenhum osso ou 

ferramenta foram encontrados nas escavações ali realizadas. No entanto, restos de 

carvão e a localização das pinturas – na parte mais escura da caverna -  indicaram a 

presença do fogo como fonte de iluminação. As mentes inquietas dos pesquisadores 

não deixam de criar inúmeras hipóteses. A maioria aponta para afirmar que Chauvet 

era um local de encontro entre humanos, talvez para algum tipo de ritual ou ensino, 

mas fundamentalmente para comunicar-se através de desenhos e sombras. A 

caverna guarda nosso gene narrativo. 

Jerome Bruner corrobora com a ideia que o ato de contar histórias é muito 

antigo na trajetória humana e que tinha um caráter especial para as comunidades do 

passado: 

 

Nosso conhecimento sobre o folclore arcaico, graças aos trabalhos 
pioneiros de Vladimir Propp e Albert Lord, sugere mais uma coisa 
sobre as primeiras histórias: elas eram um acontecimento marcante 
nas ocasiões especiais e, em tais ocasiões, eram contadas por 
distintos contadores de histórias – os “cantores de contos”, como 
Lord os chamou em seu celebrado livro de 19602. A habilidade de 
contar histórias é reconhecida e apreciada até mesmo nas 
sociedades mais simples. (BRUNER, 2010, p.p 107 e 108) 

 

O fato é que, ao longo do tempo, o Homo sapiens adaptou o mundo a si, 

diferentemente de todas as outras espécies de seres vivos, que de acordo com o 

Evolucionismo de Darwin, tiveram de se adaptar às mudanças ambientais. 

Ao compensar o corpo frágil e débil com instrumentos e ferramentas 

avançados, ao construir habitações mais seguras e confortáveis do que as cavernas, 

                                                        
2 O livro a que se refere Bruner é The Singer of Tales, publicado na Inglaterra em 1960. 
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e principalmente, ao dominar formas eficientes de produzir alimentos em 

quantidades muito superiores à própria fome, a humanidade atingiu a governança do 

mundo. 

Cada criação humana, no entanto, começou no campo das ideias, 

aparecendo a primeira vez, portanto, como palavra. Foram as palavras que criaram 

o mundo do homem, como o conhecemos. Foi falando para si e para os outros que 

os seres humanos conquistaram, para o bem e para o mal, o poder e a 

responsabilidade sobre o planeta. Eis, então, que a contemporaneidade recupera o 

debate em torno da palavra, sob a ótica do conceito de narrativa.  

O termo narrativa tem sido utilizado com maior frequência e intensidade nos 

últimos anos. Até mesmo na esfera empresarial, a construção de uma narrativa tem 

procurado ganhar clientes e funcionários, fidelizando-os a algo que supere a 

efemeridade do produto consumível ou do emprego incerto. O conceito, no entanto, 

é complexo, e possui uma relação íntima com a História.  

Jerome Bruner parte de uma ideia bastante ampla de narrativa, para depois 

relacioná-la à construção da identidade através da produção de uma história 

pessoal. Mais preocupado com o aspecto psicológico do que com o histórico 

propriamente dito, o autor sugere uma questão simples – por que usamos histórias 

como forma de contar sobre o que acontece na vida e em nossas próprias vidas? – 

para, em seguida, relembrar que a própria etimologia relembra que o conceito de 

narrativa vem tanto de narrare quanto de conhecer de um modo particular (gnarus), 

ambos inevitavelmente emaranhados. 

Uma narrativa, para Bruner, molda não apenas um mundo, mas as mentes 

que procuram lhe dar significado, além, é claro, de produzir sentido às coisas 

quando isso lhes falta. 

A narrativa também ultrapassa os limites da fala e da escrita – suas formas 

mais comuns – marcando presença em todos os tipos de linguagem: 

 

Não se conhece linguagem alguma que não possua marcadores 
para elementos fundamentais da narrativa, como agente, ação, 
objeto, direção, aspecto, e assim por diante, codificados em alguma 
versão daquilo que, na escola, chamávamos de “elementos 
discursivos”. (BRUNER, 2014, p.43) 
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A partir dessa introdução ao conceito, Jerome Bruner faz uma incursão ao 

processo de construção do eu através da narrativa: 

 

Nós construímos e reconstruímos nossos eus constantemente para 
satisfazer as necessidades das situações com que nos deparamos, e 
fazemos isso com a orientação de nossas memórias do passado e 
de nossas esperanças e medos do futuro3. Falar de si para si mesmo 
é como fabricar uma história sobre quem e o que somos, o que 
aconteceu e por que fazemos o que estamos fazendo. (BRUNER, 
2014, p.74). 

 

Em seguida, o autor pondera que essa narrativa de autoconstrução deve 

equilibrar a autonomia e a liberdade do sujeito-autor, mas também deve relacionar o 

eu ao mundo, pressupondo sua ligação com outras pessoas, grupos, instituições e 

com o próprio passado vivenciado coletivamente. 

Essa ponderação aproxima a abordagem de narrativa de Bruner da que 

queremos explorar. À medida em que a narrativa sai de uma esfera mais subjetiva e 

passa  a ser alvo de um compromisso coletivo e social, é possível vislumbrar com 

maior clareza sua intersecção com a História. O autor é categórico ao afirmar que a 

importância da narrativa é tão grande para a coesão de uma cultura como o é para a 

estruturação da vida individual. 

Embora distante do rigor científico muitas vezes requisitado pelos 

historiadores, Jerome Bruner sintetiza quais seriam as matérias-primas da narrativa, 

não distinguindo – e não o deveria fazê-lo, já que não é seu objetivo na obra citada -  

as especificidades de cada tipo de narração: 

 

Por meio da narrativa nós construímos, reconstruímos, e de alguma 
forma reinventamos o ontem e o amanhã. Memória e imaginação 
amalgamam-se nesse processo. (...) Por mais que a mente humana 
tenha exercitado sua memória e refinado seus sistemas de registro, 
ela nunca consegue capturar o passado de maneira completa e fiel. 
Por outro lado, ela jamais consegue escapar ao passado. Memória e 
imaginação são fornecedoras e consumidoras uma da outra. 
(BRUNER, 2014, p.103) 

 

Se memória e imaginação são imprescindíveis para a construção das 

narrativas, pode-se dizer que o mesmo ocorre para a História. Essa aproximação, 

                                                        
3 A relação entre a narrativa e os tempos será melhor desenvolvida posteriormente, no 
trabalho com o autor Paul Ricoeur. 
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ainda lenta e perigosa, evidencia a existência de uma imbricação indissociável entre 

História e narrativa. 

Sendo assim, a faceta do conceito de narrativa escolhida aqui é justamente a 

que se articula à História e que contribui para sua construção enquanto ciência 

humana e objeto do conhecimento. 

Paul Ricoeur é um autor central para a compreensão da ligação existente 

entre narrativa e História. Para o autor, o tempo só se tornou humano na medida em 

que se articulou de maneira narrativa e, em contrapartida, a narrativa é significativa 

na medida em que desenha as características da experiência temporal. 

Temporalidade, objeto de estudo e constituinte da História, e narrativa, seriam 

metades que se reforçam mutuamente: 

 

Existe, entre a atividade de narrar uma história e o caráter temporal 
da experiência humana, uma correlação que não é puramente 
acidental, mas apresenta uma forma de necessidade transcultural. 
Ou, para dizê-lo de outra maneira: o tempo torna-se tempo humano 
na medida em que está articulado de modo narrativo, e a narrativa 
alcança sua significação plenária quando se torna uma condição da 
existência temporal. (RICOEUR, 2010, p.93). 

 

Ricoeur recupera os estudos de Santo Agostinho para ilustrar o processo de 

apropriação do tempo pelo homem através da narrativa, ou seja, através da fala 

sobre o que ocorreu, o que está acontecendo e o que pode vir a acontecer. Sua 

pergunta disparadora é como pode o tempo ser, se o passado já não é, se o futuro 

ainda não é e se o presente não é sempre? 

A partir desse questionamento surgem outros, como a questão da medição do 

tempo, já que ele “não é”. Paul Ricoeur, ao levantar esses desafios, traz à tona a 

ideia de que a segurança das respostas está no campo da linguagem. Referindo-se 

à reflexão agostiniana sobre esse aspecto, o autor apresenta que 

  

Num primeiro momento, Agostinho vai parecer dar as costas para a 
certeza de que é o passado e o futuro que medimos. Posteriormente, 
ao pôr o passado e o futuro no presente, por intermédio da memória 
e da expectativa, poderá salvar essa certeza inicial de um aparente 
desastre, transferindo para a expectativa e para a memória a ideia de 
um longo futuro e de um longo passado. Mas essa certeza da 
linguagem, da experiência e da ação só será recobrada depois de ter 
sido perdida e profundamente transformada. (RICOEUR, 2010, p.18) 
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As três dimensões temporais – passado, presente e futuro – portanto, seriam, 

na verdade, uma espécie de triplo presente, pois a sua construção ocorre no agora, 

sendo impossível revisitar as outras dimensões a não ser pela vivencia instantânea 

do presente. E a revisitação dessas temporalidades, com destaque especial para o 

passado, já que é o objeto da História por excelência se dá pela linguagem, mais 

especificamente, pela narrativa: 

 

Narração, diremos, implica memória, e previsão implica expectativa. 
Porém, o que é lembrar-se? É ter uma imagem do passado. Como 
isso é possível? Porque essa imagem é um vestígio deixado pelos 
acontecimentos que permanece fixado na mente.  (RICOEUR, 2010, 
p.22) 

 

Vivemos, assim, em um presente ampliado, já que estão incluídos nele a 

memória, que cuida daquilo que passou, e a expectativa, que trata do que está por 

vir. 

O papel da narrativa e da História, nessa perspectiva temporal, é 

fundamental, pois, de outra feita, o passado não existiria. 

 

Mesmo que o passado não seja mais e que, segundo a expressão de 
Agostinho, ele só possa ser alcançado no presente do passado, isto 
é, através dos vestígios do passado que se tornaram documentos 
para o historiador, não deixa de ser verdade que o passado ocorreu. 
O acontecimento passado, por mais ausente que esteja para a 
percepção presente, nem por isso deixa de governar a 
intencionalidade histórica, conferindo-lhe uma nota realista que 
nenhuma literatura jamais igualará, ainda que tenha a pretensão de 
ser “realista”. (RICOEUR, 2010, p.139) 

 

O autor tem a preocupação de distinguir a narrativa histórica da literária. Tal 

preocupação é partilhada por diversos estudiosos da narrativa e é importante 

destacá-la no percurso do estudo da relação entre narrativa e História.  

Jorn Rüsen produziu diversas obras cujo tema central é a narrativa histórica. 

Preocupado com a definição do que seja pensar historicamente, o autor fez questão 

de diferenciar a ciência histórica das demais ciências e disciplinas. A narrativa teria 

sido concebida como um modo de explicação próprio à explicação “histórica”, 

distinto de outros tipos de explicação, elaborados a partir das ciências naturais, por 

exemplo. No entanto, a aproximação da narrativa histórica com outras narrativas, 
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como a Literatura, não pode ser negligenciada, mas problematizada para que não se 

perca a especificidade tanto da ciência como da narrativa em questão: 

 

Sentiam-se relegados à desconfortável e ambígua vizinhança com a 
poesia e privados de sua duramente conquistada dignidade que os 
acadêmicos de uma disciplina altamente racionalizada e 
metodologicamente comprovada. No entanto, vale a pena entrar 
nessa esfera poética. O didático termo poética deve ser entendido no 
sentido original da poiesis, que significa simplesmente fazer ou 
produzir algo. Na verdade, nenhum historiador pode negar o fato de 
que existe uma atividade criadora da mente humana funcionando no 
processo do pensamento e do reconhecimento históricos. A narrativa 
é como esta atividade é produzida e “História” – mais precisamente, 
uma história – é o produto dela. (RÜSEN, 2011, p. 94) 

 

O trecho citado merece uma retomada do percurso deste capítulo, justamente 

porque aborda temas expostos até agora. 

O primeiro ponto refere-se à apropriação do tempo através do ato de narrá-lo. 

Rüsen retoma a ideia apresentada por Ricoeur de um passado recuperado pelo viés 

narrativo, acrescentando a questão da criação mental para essa recuperação, o que 

se aproxima de Bruner, quando este cita a imaginação ou um certo grau subjetivo na 

composição de uma narrativa histórica. Jörn Rüsen é categórico ao afirmar que o 

pensamento histórico, ou seja, o pensamento sobre o passado, está condicionado 

ao procedimento mental humano de interpretar a si mesmo e ao mundo através da 

narrativa de uma história. Narrar, desse modo, é uma prática cultural de 

interpretação do tempo e de sua apropriação. A história como passado tornado 

presente assume, por princípio, a lógica da narrativa. 

Não apenas o passado está envolvido pela narrativa histórica, mas também o 

futuro. Assim como Ricoeur, ao explorar a concepção agostiniana de tempo, 

relaciona as três dimensões temporais ao presente estendido que articula passado e 

futuro através da linguagem narrativa, Rüsen considera que a narrativa histórica 

torna presente o passado, de forma que o presente aparece como continuação no 

futuro. 

A ideia de continuidade criada pela narrativa histórica articula os tempos, 

conferindo-lhes uma existência, uma relação e uma percepção por parte do homem. 

 

A narrativa constitui a consciência histórica ao representar as 
mudanças temporais do passado rememoradas no presente como 
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processos contínuos nos quais a experiência do tempo presente 
pode ser inserida interpretativamente e extrapolada em uma 
perspectiva de futuro. (...) A narrativa histórica rememora o passado 
sempre com respeito à experiência do tempo presente e, por essa 
relação com o presente, articula-se diretamente com as expectativas 
de futuro que se formulam a partir das intenções e  das diretrizes do 
agir humano. (RUSEN, 2010, p.64) 

 

Não é só, portanto, uma narrativa histórica que está em questão, mas uma 

consciência histórica4 advinda dessa narrativa e formada por uma consciência de 

tempo capaz de fazer de passado, presente e futuro uma unidade integrada. Essa 

consciência não estaria apenas ligada ao passado, mas possuiria uma relação 

estrutural com a interpretação do presente e com a expectativa e o projeto de futuro. 

Em suma, a narrativa histórica, para Rüsen, constitui a consciência histórica como 

relação entre a interpretação do passado, o entendimento do presente e a 

expectativa do futuro mediada por uma representação abrangente da continuidade 

do tempo. 

Tendo clareza dessa articulação temporal promovida pela narrativa histórica, 

o segundo ponto que podemos identificar é de que, certamente, a História é uma 

narrativa, mas não qualquer narrativa. Daí que haja uma distância em relação às 

outras formas de narrar, como a Literatura. As especificidades da narrativa histórica 

também são estudadas com afinco por Rüsen. 

Para a definição do que seja uma narrativa histórica, o autor retoma a questão 

da objetividade na narrativa. É feita uma análise cronológica da História enquanto 

ciência e disciplina acadêmica, salientando uma crescente racionalização no seu 

processo de consolidação. Surgiram regras para a investigação histórica, tendo em 

vista garantir maior objetividade na produção historiográfica, afastando-a do possível 

olhar subjetivo do historiador. “Objetividade”, nesse processo, significava a validade 

                                                        
4 O conceito de narrativa histórica é central na obra de Rüsen. O autor explica que as 
situações genéricas e elementares da vida prática dos homens (experiências e 
interpretações do tempo) são constituintes do que se conhece como consciência histórica. 
Diversas passagens conceituam o termo, destacando-se que: “A consciência histórica pode 
ser descrita como a atividade mental da memória histórica, que tem sua representação em 
uma interpretação da experiência do passado encaminhada de maneira a compreender as 
atuais condições de vida e a desenvolver perspectivas de futuro na vida prática conforme a 
experiência. O modo mental deste potencial de recordação é o relato da história.” (RUSEN, 
2011, p.112). Já a face material dessa consciência é a narrativa, entendida nessa 
perspectiva como a produção historiográfica. 
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do conhecimento histórico, baseada na relação com a experiência do passado e na 

racionalidade do tratamento cognitivo dessa experiência. 

Na pré-modernidade, enfatizava-se a relação do historiador com o público; o 

discurso concentrava-se nos princípios morais que faziam do passado algo 

importante para o presente. Dessa forma, a força estava na mensagem moral que 

habilitava os destinatários a entender e operar as regras da vida humana. 

O discurso moderno criticou esse viés moralista da História e destacou a 

relação do historiador com a experiência do passado, construída fundamentalmente 

no estudo das fontes. Afastada a ideia de julgamento do passado, a função do 

historiador passa a ser mostrar como as coisas efetivamente aconteceram. 

Valorizou-se a pesquisa e seus métodos, com a pretensão de estabelecer padrões 

de cientificidade para o conhecimento histórico. Contudo, percebeu-se que o 

pensamento histórico obedece a uma estratégia explicativa diferente dos modos de 

pensar cuja lógica esteja centrada na conformidade a leis, como as ciências 

naturais. Essa distinção se dá, principalmente, pelo caráter narrativo da História. 

O problema que se coloca atualmente é justamente esse: como manter a 

marca científica da História, conquistada pelo investimento moderno nos métodos de 

pesquisa e na objetividade da mesma, considerando a narrativa como modo primeiro 

de explicação histórica e a suspeita de que, como qualquer narrativa, há forte 

influência da subjetividade do indivíduo que a produz5? 

Esse impasse é descrito por Jörn Rüsen:  

 

Assim, a situação presente dos estudos históricos caracteriza-se por 
uma relação pouco clara: de um lado, há a limitação meta-histórica 
da narratividade como princípio do pensamento histórico que 
dificulta, logicamente, qualquer objetividade científica na 
representação do passado como história; de outro lado, existem as 
atitudes e os procedimentos acadêmicos bem estabelecidos dos 
historiadores profissionais, que os habilitam a realizar o trabalho de 
pesquisa e historiográfico em obediência imediata à racionalidade 
metodológica. (RÜSEN, 2011, p.131) 

 

                                                        
5 Paul Ricoeur também trabalha com a questão, afirmando categoricamente que o saber 
histórico procede da compreensão narrativa sem nada perder, com isso, de sua ambição 
científica. O autor combate a ideia de História como o resgate puro do que ocorreu no 
passado: “(…) na medida em que o historiador está implicado na compreensão e na 
explicação dos acontecimentos passados, o discurso histórico não pode atestar um 
acontecimento puro.”(RICOEUR, 2010, p.161) 
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Em seguida, Rüsen propõe um caminho para resolver o aparente conflito: 

enfatizar a estrutura narrativa do conhecimento e demonstrar que a objetividade 

histórica pode ser resgatada, explicada e legitimada no contexto de uma teoria 

narrativista da pesquisa histórica. 

Acompanhando o percurso argumentativo do autor, vê-se uma preocupação 

em definir a objetividade na perspectiva da História. Essa objetividade é necessária, 

pois fixa um limite à interpretação histórica. No entanto, ela não pode ser entendida 

como caminho para a verdade, como já foi vista outrora. A objetividade significa 

fundamentalmente uma determinada relação da representação histórica com a 

experiência do passado. 

Encarada dessa forma, diminui-se o risco de opor objetividade e 

narratividade. No entanto, esse risco não é extirpado. Isso ocorre porque, embora a 

objetividade esteja presente na crítica das fontes, ou seja, nos critérios claros de 

levantamento do material de pesquisa e no trato com este, a subjetividade pode 

aparecer no tocante aos problemas de orientação da vida prática, ou seja, no 

engajamento do historiador na luta política por certas identidades, no campo da 

rememoração histórica. 

Fato é que os lados objetivo e subjetivo da cognição histórica são mediados 

pela interpretação. É através dela que os dados objetivos do passado recebem seu 

feitio histórico específico e se integram na estrutura mental da narração histórica, 

dentro da qual pode funcionar como fator de orientação cultural.   

 

Enquanto procedimento metódico, a interpretação contribui para a 
objetividade. Ao realizar a perspectiva histórica na qual a evidência 
do passado é referida a problemas de orientação no presente, 
contudo, a interpretação põe a subjetividade, como operação 
constitutiva da cognição, na formação da narrativa. Ambas, porém, 
objetividade e subjetividade, são lados da mesma moeda. (RÜSEN, 
2011, p.131) 

 

A objetividade na História, portanto, deve incluir o elemento subjetivo, mas de 

forma específica. Paul Ricoeur corrobora com essa visão, ao colocar que a 

subjetividade não é uma prisão e que a objetividade não é a libertação dessa prisão; 

subjetividade e objetividade se adicionam. Na perspectiva de Ricoeur, que também 

recupera a questão da verdade na História, a verdade da História é dupla, sendo 
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feita ao mesmo tempo de verdade sobre o passado6 e de testemunho sobre o 

historiador.  

Considerar subjetividade e objetividade de forma imbricada auxilia no 

entendimento do que é a narrativa histórica: 

 

(...) existe algo na construção narrativa chamada “história” que não 
pode ser inventado, pois é previamente dado e tem de ser 
reconhecido como tal pelos historiadores. Os procedimentos 
racionais da pesquisa histórica estão baseados nesta relação entre o 
pensamento histórico e o “estar previamente dado” da experiência, 
que se assemelha a um “objeto” da interpretação histórica. (...) a 
interpretação histórica não pode ir além dos contornos da 
experiência quando tenha por intenção enunciar o que ocorreu no 
passado – quando, onde, como e por quê alguma coisa aconteceu 
ou foi o caso. Essa relação com a experiência não impede, de forma 
alguma, acréscimos subjetivos constituidores de sentido por parte 
dos historiadores ao lidarem empiricamente com o passado. 
(RÜSEN, 2011, p.144) 

 

A objetividade histórica, portanto, não exclui da representação histórica a 

multiplicidade da vida prática; pelo contrário, ela é um princípio que organiza essa 

variedade. Lembrando as reflexões de Bruner acerca da narrativa, Jörn Rüsen inclui 

como componentes necessários da produção histórica de sentido a emoção, a 

imaginação, o poder e a vontade. Considerar apenas esses elementos na 

composição da narração é tratar de outros tipos de narrativa, como as ficcionais. 

Mas agregá-los à objetividade histórica é fundamental para estabelecer a 

especificidade da narrativa histórica, bem como refutar a ideia de neutralidade na 

História. 

A partir da questão da objetividade, pode-se caminhar para uma definição 

mais precisa  para a narrativa histórica. Rüsen aponta três características 

específicas dessa narrativa. 

A primeira seria sua ligação com o ambiente da memória. A narrativa histórica 

mobiliza a experiência do tempo passado, de modo que a experiência do tempo 

presente se torna, em certa medida, compreensível e a expectativa do tempo futuro, 

                                                        
6 Ricoeur é bastante cauteloso com o conceito de verdade para a História; o autor ressalta 
que essa verdade é a de que a História é capaz, e não uma verdade absoluta. Se a vivência 
passada nos fosse acessível, afirma Ricouer, não seria objeto de conhecimento; quando era 
presente, esse passado era confuso, ininteligível e multiforme, como é o nosso presente. A 
História o organiza enquanto passado, estabelecendo uma visão ordenada, composta por 
causas, finalidades, significações e valores.    
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possível. Esses dois últimos aspectos – a relação com as dimensões temporais 

presente e futuro – e o fato de se ancorar em uma experiência de um passado real, 

a distingue das outras formas narrativas.  

Se retomarmos as considerações de Ricoeur, teremos argumentos muito 

semelhantes aos de Rüsen. É o componente realista, que procura governar a 

investigação histórica, que precisa ser considerado para que a ciência histórica não 

seja classificada como um estilo ou gênero literário. Como comentado 

anteriormente, há semelhanças claras entre narrativas literária e histórica, como o 

fato, por exemplo, de toda história ser contada como tendo acontecido realmente. O 

uso, para esse fim, dos tempos verbais do passado, demonstra um empréstimo que 

a ficção toma da história, assim como a história toma da ficção o dado de que o 

passado só pode ser reconstruído por meio da imaginação. Mas essas semelhanças 

não devem negar o caráter científico da História e, muito menos, separar a História 

da narrativa. 

Ricoeur observa uma tentativa da história moderna de se afastar do seu 

caráter narrativo, justamente pela defesa de sua cientificidade. A História buscou 

negar a narratividade, sob o risco de ser alvo de descrédito por aqueles que 

pretensamente creem na busca e recuperação de um passado total. Para o autor, 

afastar-se da narrativa, seria o mesmo que negar o próprio sentido histórico da 

História: 

 

Se a história rompesse todo vínculo com a competência básica que 
temos de acompanhar uma história e com as operações cognitivas 
da compreensão narrativa, tal como a descrevemos na primeira parte 
desta obra, ela perderia seu caráter distintivo no conjunto das 
ciências sociais: deixaria de ser histórica. (RICOEUR, 2010, p.151) 

 

 A segunda característica da narrativa histórica levantada por Rüsen seria a 

organização que ela promove ao integrar passado, presente e futuro por meio da 

ideia de continuidade. 

 Não se pensa apenas em citar ou perceber as outras dimensões temporais a 

partir do estudo do passado, mas cria-se um sentido de tempo, como algo contínuo 

e unificado. Novamente há uma aproximação com Ricoeur, já que, para esse autor, 

o tempo narrado é o tempo que o ser humano conseguiu conceituar e se apropriar. 
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Por fim, a terceira característica, e a menos comentada até agora, expressa-

se pelo fato de que uma narrativa histórica serve para estabelecer a identidade de 

seus autores e ouvintes. A continuidade do tempo e o resgate de uma experiência 

do passado articulada ao presente e ao futuro – as duas características anteriores – 

podem convencer os ouvintes da narrativa de suas próprias permanência e 

estabilidade na mudança temporal de seu mundo e de si mesmos. 

Essa ideia é fundamental quando se pensa que a narrativa histórica é capaz 

de orientar a vida prática no tempo – uma orientação sem a qual torna-se 

praticamente impossível para os seres humanos encontrar o seu caminho. 

É importante considerar que quando se trata de identidade nesse contexto, 

não se refere a uma identidade imposta ou  ausente da participação pessoal em seu 

processo de definição ou construção. Ao contrário, pensa-se na estabilização – 

provavelmente temporária – da identidade através da percepção e inserção do 

sujeito no tempo e em sua continuidade. 

         Diante de uma atual crise de identidades7, esse fator ganha extrema  

relevância na justificativa da razão de existir e de atuar no presente da narrativa 

histórica.  

 Jerome Bruner sintetiza as ideias sobre as especificidades da narrativa 

histórica trabalhadas até aqui, apresentando a relação dessa narrativa com a 

formação da identidade pessoal: 

 

É verdade que somos dotados desde o princípio de uma capacidade 
primeva ou inata para criar um certo tipo de autocontinuidade 
postural e espaço-temporal que vai de dentro para fora – mas muito 
do que resta de nossa autoconstrução vem de fora para dentro, 
sendo afetado por nossa interação com as pessoas. (...) Nutrimos 
nossas identidades através de nossas conexões, embora insistamos 
que somos bem mais do que isso – que nós somos nós mesmos. E 
essa identidade singular é em grande parte derivada das histórias 
que nós mesmos contamos com o objetivo de juntar todos aqueles 

                                                        
7 Diversos autores trabalham com a ideia de uma crise de identidade na pós-modernidade. 
Stuart Hall, analisando os impactos da globalização no âmbito das identidades culturais, cita 
como consequências: a desintegração das identidades nacionais, resultado de um 
crescimento da homogeneização cultural; o reforço das identidades locais, como resistência 
à globalização, e a formação de novas identidades, chamadas híbridas, que tomam o lugar 
das identidades nacionais. As contradições advindas desses três aspectos promovem uma 
crise, não só da cultura, mas também da identidade do sujeito, perdido na multiplicidade de 
identidades e na falta de ancoragem segura em um mundo de mudanças aceleradas. 
(HALL, S. A identidade cultural na pós-modernidade. Trad. Tomaz Tadeu da Silva e Guacira 

Lopes Louro. 7.ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2003) 
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fragmentos. Assim como os gregos que ouviam Homero, somos 
atraídos pelos modelos míticos de nosso tempo. Podemos até não 
acreditar muito em nossos modelos, mas os levamos em 
consideração ao esboçar nossas vidas. (BRUNER, 2014, p.p 109 e 
110) 

  

O ato de contar histórias, sejam elas de um passado estritamente pessoal, 

autobiográfico, ou de uma experiência amplamente coletiva, é uma fonte para 

perceber-se no tempo e no espaço e, de certa forma, também percebê-los.  

É possível afirmar que a História se materializa enquanto narrativa, mas uma 

narrativa específica. A narrativa histórica busca experiências passadas no campo da 

realidade, oportunizando a compreensão do presente e uma projeção para o futuro, 

articula as dimensões temporais em forma de continuidade, e contribui 

decisivamente para a construção das identidades. 

Diante de funções tão importantes, não é possível ignorar a centralidade da 

narrativa histórica no campo epistemológico dessa ciência humana. O mesmo 

também não deveria ocorrer na disciplina escolar chamada História. 

A negação da exposição oral do professor como recurso didático válido para 

os dias atuais defendida por diversos estudiosos da educação seria um problema 

quando pensamos nas aulas de História? Através do percurso argumentativo 

construído até aqui, é possível abrir mão da narrativa – no caso, falada – como 

recurso de ensino e aprendizagem de História? 

A palavra continua fundamental para a humanidade. Porém, a percepção da 

sua importância e de seu impacto parece se distanciar dos olhos contemporâneos. 

O que teria embaçado nossa visão com respeito à palavra? Por que as 

“antigas” narrativas, em volta da fogueira, no quarto do rei ou na sala de aula, não 

são valorizadas como antes, sendo colocadas cotidianamente como “coisas do 

passado”? A quem pertencem as narrativas atuais? 

Antes de buscar possíveis respostas para essas questões, vale retomar a 

questão da importância das narrativas para a humanidade. Neil Postman coloca as 

narrativas no patamar de deuses: 

  

Com algumas restrições, mas com toda a convicção, emprego o 
termo narrativa como sinônimo de deus, com d minúsculo. Sei que é 
arriscado fazê-lo não só porque a palavra deus, tendo uma aura de 
sacralidade, não deve ser usada levianamente, mas também porque 
evoca uma figura ou imagem fixa. Mas a finalidade de tais figuras ou 
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imagens é dirigir nossa mente para uma ideia e, mais precisamente, 
para um relato, não qualquer tipo de relato, mas um que fala de 
origens e visiona um futuro, um relato que constrói ideias, preceitua 
regras de conduta, provê uma fonte de autoridade e, acima de tudo, 
transmite uma impressão de continuidade e propósito. Um deus, no 
sentido que estou usando o vocábulo, é o nome de uma narrativa 
grandiosa, dotada de suficiente credibilidade, complexidade e força 
simbólica para nos permitir organizar a vida em torno dela. 
(POSTMAN, 2002, p.13). 

 

A narrativa defendida por Postman organiza e dá sentido à vida e ao mundo. 

Historicamente, e talvez por isso sua qualificação como “deus”, essa narrativa se 

exprimia fortemente enquanto religião; com o Iluminismo, a ciência tomou esse 

papel. Se voltarmos às questões propostas anteriormente, pode-se dizer que a 

narrativa contemporânea é desempenhada de forma decisiva pela tecnologia. 

A cultura nos apresenta inúmeros exemplos da vitória da tecnologia sobre as 

outras formas de dar significado à experiência humana na Terra. 

Uma empresa de comércio eletrônico norte-americana começa um programa 

para recrutar estagiários idosos. Um viúvo aposentado se candidata  a uma vaga no 

programa, na expectativa de preencher algumas horas de seus longos dias. Esse é 

o enredo simples do filme “Um senhor estagiário” (EUA, 2015). Em dado momento, 

após aprovado no processo de seleção da empresa, o senhor estagiário divide uma 

mesa de trabalho com outro estagiário, um jovem estudante buscando seu primeiro 

emprego. A cena é rápida e, talvez, de pouca importância para o andamento do 

filme; no entanto, vale a narrativa: ambos vão retirando de suas pastas - na verdade, 

o jovem usa uma mochila escolar - objetos de seu cotidiano de trabalho: caneta, 

calculadora, óculos de leitura; tablet, Iphone, bonecos em miniatura de personagens 

de videogame. O paralelo entre os objetos de cada um exprime o distanciamento 

exacerbado entre gerações próximas, mas que diante da velocidade pós-moderna e 

do aparelhamento tecnológico, torna-se cada vez maior. 

          A caneta e a calculadora representam o passado longínquo mas que 

continuou ocupando certo espaço no cotidiano até o século XXI. Esse passado, que 

remonta ao período medieval, é um tempo da cultura da ferramenta8. 

                                                        
8 Habermas observa que o uso das ferramentas nas sociedades tradicionais não atingem de 
forma determinante a cultura, já que o progresso técnico é limitado e o funcionamento social 
não o tem como estrutural: “As sociedades tradicionais somente existem na medida em que 
o desenvolvimento dos subsistemas de ação racional com relação a fins se mantêm 
contidos no interior dos limites da eficácia legitimatória das tradições culturais” (2014, p.94). 
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          De acordo com Neil Postman, a sociedade da cultura da ferramenta tem com 

as suas invenções dois objetivos bastante específicos:  resolver problemas urgentes 

da vida física ou servir ao mundo simbólico da arte, da política ou da esfera 

espiritual. A caneta tornou a escrita fácil, rápida, dinâmica e prática; a calculadora 

resolvia a matemática do dia a dia, desobrigando a mente humana das contas 

constantes “de cabeça”.  

          A praticidade desses objetos, no entanto, não os coloca como produtos da 

cultura usuária das ferramentas. Postman observa um segundo tipo de sociedade, 

produto da tríade relógio, imprensa e telescópio. Cada uma dessas invenções não 

desempenhou apenas o papel de ferramentas como ocorria na Idade Média, mas 

passaram a ter um papel central no mundo das ideias: 

 

O relógio mecânico, que proporcionou uma nova concepção de 
tempo; a prensa tipográfica, que atacou a epistemologia da tradição 
e o telescópio, que atacou as proposições fundamentais da teologia 
judaico-cristã. Cada uma delas foi importante para a criação de uma 
nova relação entre as ferramentas e a cultura. (POSTMAN, 1992, 
p.38). 

 

Os objetos do senhor estagiário se encaixam nessa sociedade, caracterizada 

como tecnocrática. Surge a ideia do progresso, que rompe com a tradição, e que 

acelera o tempo. No entanto, a força da tradição e da cultura da ferramenta se 

faziam presentes naquele momento, de maneira a produzir uma tensão entre os 

modelos e a coexistência perturbadora de ambos. 

          As últimas décadas do século XX e mais fortemente a virada para o século 

XXI foram fundamentais para definir a vitória do segundo modelo sobre o primeiro. A 

tecnologia passou a ser encarada como fé: 

 

O fato de a vida das pessoas ser mudada pela tecnologia é encarado 
como algo natural, e que as pessoas devem ser tratadas às vezes 
como se fossem maquinaria é considerado como condição 
necessária e lamentável do desenvolvimento tecnológico. Mas, nas 
tecnocracias, essa condição não é tida como filosofia da cultura. A 
tecnocracia não tem como objetivo um grande reducionismo, no qual 
a vida humana deva encontrar seu sentido na maquinaria e na 
técnica. O tecnopólio tem. (POSTMAN, 1992, p.61). 

 

            Neil Postman apresenta, assim, o terceiro modelo – o tecnopólio. A 

submissão de todas as formas de vida cultural à soberania da técnica e da 
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tecnologia, submissão essa verificada no olhar constrangido do senhor estagiário ao 

observar a mesa de seu colega, um nativo do tecnopólio. E é a partir desse 

constrangimento que o protagonista passará a observar seu entorno e se ajustar às 

demandas do novo tempo, abrindo sua conta no Facebook, aprendendo a usar as 

telas touch, aguardando ansiosamente mensagens e e-mails pelo celular. 

           A tecnologia tornou-se o lugar das certezas humanas, fazendo-se necessária 

a inserção do indivíduo no mundo tecnológico e virtual, além de sua constante 

atualização para garantir sua sobrevivência.  

           Outros autores não observam essa inserção como um problema, mas com 

um caminho interessante para a sociedade contemporânea. Escrevendo também na 

virada para o século XXI, Pierre Lévy é um entusiasta da sociedade conectada, 

chamada por ele em uma de suas obras de “planetária”. Para o autor, 

 

(...) jamais estivemos tão perto uns dos outros. Nunca nos 
misturamos tanto. Nunca houve tantos planetários. Jamais houve 
juventude mundial, música mundial, cultura mundial, como há agora. 
O fim do século XX marca um limiar decisivo e irreversível do 
processo de unificação planetária da espécie. (LÉVY, 2001, p. 26).  

 

Para Lévy, a utilização de computadores, e mais especificamente, das redes 

de comunicação desenvolvidas através deles, era, no início do século, 

imprescindível para a evolução da humanidade e de suas potencialidades. O autor 

destaca uma relação importante entre as capacidades cognitivas humanas e as 

chamadas tecnologias intelectuais, suportadas em grandes quantidades pelos 

computadores. 

 O percurso humano ganharia vantagens, pois as tecnologias intelectuais 

podem aumentar e modificar capacidades cognitivas, como a memória, o raciocínio, 

a representação mental e a percepção. Outro aspecto positivo seria o 

desenvolvimento de processos de inteligência coletiva, mantidos e ampliados 

também através do que a rede de computadores possibilita: partilhar e publicar 

conteúdos diversos. 

 A produção do conhecimento em rede, a comunicação contínua e fácil e a 

ampliação das nossas capacidades cognitivas levariam a humanidade a uma 

unidade jamais vista. A ideia do fim das fronteiras deixa de ser uma utopia para se 

tornar uma tendência: 
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A interconexão da humanidade, que se acelera hoje, é 
contemporânea de um aumento paralelo de seu domínio de interação 
e de conhecimento. Como o nosso pensamento se transformou em 
um século! Fomos para a Lua. Vemos muito mais longe e mais 
profundamente que antes na extensão do cosmos, aprendemos 
melhor que nunca a microestrutura da energia, da matéria, da vida. 
Conhecemos como nunca o passado e as outras culturas. Nossos 
instrumentos de comunicação e de cálculo atingiram portes 
inimagináveis há alguns séculos. A conexão crescente entre os 
homens é a outra face do aumento do mundo, do enriquecimento da 
experiência. Dois aspectos de um mesmo processo de 
antropogênese, de uma mesma expansão da consciência. (LÉVY, 
2001, p.47). 

 

 Neil Postman também acredita na mudança que a tecnologia exerce no 

pensamento humano ao reiterar que as novas tecnologias alteram tanto a estrutura 

de nossos interesses, as coisas sobre as quais pensamos, como  o caráter de 

nossos símbolos, ou seja, as coisas com que pensamos. Além disso, alteram a 

natureza da comunidade: a arena na qual os pensamentos se desenvolvem.  

No entanto, para Postman, essa alteração não é benéfica e muito menos uma 

comprovação da evolução humana. O autor localiza nessa alteração a perda da 

confiança nos sistemas de crença – as antigas narrativas já citadas, como a religião 

e a ciência - e, por conseguinte, na própria humanidade, restando, em meio aos 

escombros conceituais, apenas algo seguro no qual acreditar – a tecnologia. 

Como se estivesse em diálogo com Pierre Lévy, Neil Postman afirma que  

 

(...) aqueles que se sentem mais confortáveis no tecnopólio são as 
pessoas que estão convencidas de que o progresso técnico é a 
realização suprema da humanidade e o instrumento com o qual 
podem ser solucionados nossos dilemas mais profundos. Também 
pensam que a informação é uma bênção pura, com sua produção 
contínua e não controlada e sua disseminação oferece mais liberdade, 
criatividade e paz de espírito. (POSTMAN, 1992, p.79). 

 

O distanciamento do pensamento dos autores reflete um conflito que ainda 

não foi resolvido, mesmo passada uma década e meia do presente século. 

Deixando o debate prosseguir, ao se pensar na relação dos computadores 

com os seres humanos, Lévy, como citado anteriormente, afirma que os 

computadores ampliam e modificam beneficamente as capacidades humanas; 

Postman aponta para o fato de que o computador redefine os humanos como 



35 
 

“processadores de informação”, exigindo a soberania sobre todo o âmbito da 

experiência humana, já que a máquina “pensa” melhor do que nós.  

O protagonismo humano de Lévy, potencializado com as redes cibernéticas 

construtoras da inteligência coletiva, é oposto à mudança de agente, vista por 

Postman, na qual os humanos transferem responsabilidades de um resultado de si 

próprios para um agente mais abstrato, a máquina, que assume um aspecto super-

humano: 

 

Como o computador pensa em vez de trabalhar, seu poder para 
ativar metáforas mecanicistas não tem paralelo e é de enorme valor 
para o tecnopólio que depende de que acreditamos que estamos em 
nossa melhor situação quando agimos como máquinas e que, de 
modo significativo, podemos confiar nas máquinas para agirem como 
nossas substitutas. Entre as ilações dessas crenças está a perda da 
confiança no julgamento e na subjetividade do ser humano 
(POSTMAN, 1992, p.124). 

 

Contudo, não se pode dizer que os autores não tenham pontos de vista 

comuns sobre determinados aspectos envolvendo tecnologia e sociedade. O maior 

deles refere-se à dimensão política da tecnologia, que envolve não somente a 

questão do poder, mas do debate coletivo em torno de seus usos e efeitos sociais. 

A postura de Postman com relação ao tema é bem clara e está presente na 

própria definição de tecnopólio. No entanto, o debate acerca de seus efeitos 

permanece aberto na concepção do autor: 

 

Na verdade, a maioria das pessoas acredita que a tecnologia é uma 
amiga leal. Há duas razões para isso. Primeiro, a tecnologia é uma 
amiga. Torna a vida mais fácil, mais limpa e mais longa. Pode 
alguém pedir mais de um amigo? Segundo, por causa de seu 
relacionamento longo, íntimo e inevitável com a cultura, a tecnologia 
não convida a um exame rigoroso de suas próprias consequências. 
(...) Exposto nos termos mais dramáticos, pode-se fazer a acusação 
de que o crescimento descontrolado da tecnologia destrói as fontes 
vitais de nossa humanidade. Cria uma cultura sem uma base moral. 
Mina certos processos mentais e relações sociais que tornam a vida 
humana digna de ser vivida. Em suma, a tecnologia é tanto amiga 
como inimiga. (POSTMAN, 1992, p.12). 

 

Em outras palavras, mas com sentido semelhante, a mesma ponderação está 

presente na obra de Lévy: 
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A técnica em geral não é nem boa, nem má, nem neutra, nem 
necessária, nem invencível. É uma dimensão, recortada pela mente, 
de um devir coletivo heterogêneo e complexo na cidade do mundo. 
Quanto mais reconhecemos isto, mais nos aproximaremos do 
advento de uma tecnodemocracia. 
O processo de metamorfose sociotécnica era lento na maior parte 
das sociedades do passado, seu ritmo acelerou-se há dois ou três 
séculos, primeiro no Ocidente e depois em toda parte. Possui muitas 
vezes um caráter epidêmico e destruidor para “sistemas técnicos” 
antigos, estáveis em maior ou menor grau, e para as sociedades que 
se organizaram em torno desses sistemas; pois a técnica, repetimos, 
encontra-se sempre intimamente misturada às formas de 
organização social, às instituições, às religiões, às representações 
em geral. (LÉVY, 1993, p.196). 

 

 

Guardados o otimismo de Lévy e o pessimismo de Postman, os autores 

ampliam a discussão em relação à tecnologia, inserindo o debate sobre sua 

utilização e “caráter” na contemporaneidade. Cabe aqui a ressalva de que esses 

autores analisaram esse processo há mais de quinze anos, ou seja, muitos dos usos 

tecnológicos e de seus problemas e potencialidades não faziam parte do contexto 

social da época da análise. E por isso a questão tem maior urgência. 

Não há mais a possibilidade de abandonar as facilidades e avanços que as 

novas tecnologias proporcionam à humanidade. Nem mesmo Neil Postman 

argumentaria a favor de uma volta no tempo, já que reconhece muitos desses 

avanços em sua obra. Porém, não é possível negligenciar a falta de espírito crítico 

na utilização e consumo dos aparatos tecnológicos pelos humanos do nosso tempo. 

São inúmeras as reportagens e publicações sobre a dependência das pessoas em 

relação aos celulares e computadores, especialmente no tempo gasto com redes 

sociais e jogos na internet. Mais do que isso, o fim das fronteiras nacionais e a união 

da humanidade pensados por Pierre Lévy continuam a ser uma utopia distante, já 

que o ciberespaço não só fracassou nessa construção, como em muitos casos 

ajudou a disseminar ódio, planejar ataques e cometer crimes. 

O “senhor estagiário” não escapou de participar do mundo virtual e de 

aprender com os mais jovens como se portar nessa nova esfera pública. Mas em 

dado momento do filme, quando esses mesmos jovens não conseguem lidar com as 

relações e reações humanas presenciais, é o idoso que orienta, apazigua e ensina a 

viver. 
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Esse é o ponto fundamental para a presente reflexão. O historiador Eric 

Hobsbawm caracterizou o século passado como o “breve século XX”9. O que dizer 

então do século XXI, quando a aceleração da percepção de tempo parece cada vez 

maior? A demanda por mudanças e a invenção de fazer invenções – um princípio do 

consumismo identificado por Postman desde o final do século XIX – cresce 

exponencialmente e atinge todo o corpo social, principalmente as instituições tidas 

como mais conservadoras, destacando-se entre elas, a escola. 

E nesse ponto está a chave do presente trabalho. Se a força da palavra já 

não é a mesma na sociedade contemporânea, que entregou seu sentido ao 

consumo das novas tecnologias, o que tem acontecido no microcosmo da sala de 

aula, onde a palavra já foi símbolo de autoridade, de poder, mas também de 

conhecimento e de aprendizagem? Como as narrativas dentro das salas de aula da 

atualidade são construídas? Por quem? 

De forma mais específica, poderíamos nos perguntar: é possível, nos dias 

atuais, aulas em que a estratégia principal é o “contar uma história”? Ainda existem 

professores que, como Sherazade, encantam seus alunos por mil e uma aulas? 

Como uma forma de resistência a um mundo que relegou a palavra a um 

outro plano, sucumbindo-a em relação à imagem e ao movimento, por exemplo, a 

escola pode ser um espaço de valorização da narrativa que fundou a humanidade e 

deu-lhe sentido por um longo tempo da sua existência? Ou essa resistência – se é 

que ela existe - não deixa de ser um traço conservador de professores acomodados 

às maneiras tradicionais de ensino e ao poder que possivelmente essas 

proporcionam, e que por isso mantêm suas aulas engessadas no conteúdo e 

estáticas no tempo? 

Essas são as questões centrais do trabalho. A partir da análise anterior da 

relação entre a narrativa e a História, disciplina curricular escolhida para a 

investigação, e da relação entre narrativa e aula, objeto do próximo capítulo, onde a 

História acadêmica se materializa em termos didáticos e como objeto de 

aprendizagem, buscar-se-á compreender se ainda é possível que os alunos 

aprendam História por meio de narrativas criadas por seus professores. 

                                                        
9 O autor defende a ideia de que a falta de memória sobre o passado público, além do 
número elevado de transformações e fatos relevantes (como as duas grandes guerras), 
fizeram com o que o século XX, especialmente para aqueles que viveram nesse período, 
fosse um tempo sentido de forma intensa e rápida. 
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CAPÍTULO 2 - A NARRATIVA E A AULA DE HISTÓRIA 
 

É comum ouvirmos que a sala de aula é o coração da escola. A estrutura 

física e pessoal, os documentos oficiais, os materiais didáticos adotados pela escola 

existem em função do que ocorre dentro das salas de aula. 

Igualmente comum é a ideia de que a sala de aula, e principalmente o que 

ocorre em seu interior, tem se mantido inflexível às mudanças velozes da sociedade 

contemporânea. Há uma espécie de brincadeira com imagens em que se comparam 

fábricas de cem anos atrás e as atuais, lojas do início do século anterior e de hoje 

em dia, até que aparecem duas salas de aula com a mesma distância de um século 

e as imagens são idênticas: o professor ocupa a frente da sala, carteiras perfiladas, 

milimetricamente arrumadas, são preenchidas pelos alunos que, como 

expectadores, assistem às grandes apresentações de seus docentes. 

A crítica a esse modelo e as conclusões advindas dessa comparação já são 

de amplo conhecimento das pessoas: a escola precisa mudar. A questão, no 

entanto, seria: por que, sabendo e sofrendo de toda essa pressão social, a escola 

aparentemente não muda? 

A primeira resposta costuma culpar os professores; por terem aprendido pelo 

modelo antigo, este vem sendo perpetuado no magistério. Os professores resistem 

às mudanças porque não aprenderam a fazer diferente ou porque aprenderam que 

dessa forma funciona ou ainda porque têm medo da mudança e de perder o pouco 

que resta de credibilidade e respeito dessa profissão.  

Essa resposta, no entanto, é ingênua. Negligencia-se o posicionamento de 

uma geração que tem amplo apoio das famílias, dos gestores educacionais e da 

sociedade em geral, para denunciar a má qualidade de aulas que pararam no 

tempo, mais precisamente no início do século XX. Culpar unicamente os professores 

pela resistência às mudanças na sala de aula é um caminho tão equivocado quanto 

o de pensar que os alunos que estão atualmente em sala de aula são os mesmos do 

início do século passado.  

Se fossem só os professores que estivessem presos ao tempo, as mudanças 

já estariam, de fato, implementadas em sala de aula. 

Há, portanto, que se considerar o papel dos estudantes, ou de uma boa 

parcela deles, na aparente inércia da sala de aula. Há que se considerar também, a 

presença de mudanças talvez não tão aparentes e quantitativas, mas existentes de 
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fato no âmbito da classe. Por fim, é preciso refletir que tipo de transformação a 

sociedade parece cobrar das escolas e se cabe às escolas acatar pacificamente 

essas demandas. 

No entanto, essas são questões de difícil solução e que exigiriam um estudo 

ao qual este trabalho não se propõe. Essas considerações são feitas para que, a 

partir delas, se possa pensar sobre a fórmula antiga e desgastada, segundo diversas 

correntes pedagógicas da atualidade, da chamada aula expositiva. 

Em primeiro lugar, é importante salientar que as principais críticas dirigidas à 

aula expositiva partem da análise da aprendizagem dos alunos. Um modelo de aula 

em que só o professor pensa e fala, em que não há escuta dos alunos e a cobrança 

nas avaliações será exclusivamente em cima das informações transmitidas, 

obviamente, negligencia os processos de compreensão e construção do 

conhecimento por parte dos estudantes: 

 

O aluno registra palavras ou fórmulas sem compreendê-las. Repete-
as simplesmente para conseguir boas classificações ou para agradar 
o professor; habitua-se a crer que existe uma “língua do professor”, 
que tem de aceitar sem a compreender, um pouco como a missa em 
latim. (REBOUL, 1982, p.27) 

 

 Dificilmente um professor consciente e crítico em relação a seu papel na 

contemporaneidade terá uma prática semelhante à que foi relatada acima. No 

entanto, ao considerar apenas a aprendizagem dos alunos e tratar o tema de forma 

polarizada, a aula expositiva sofreu uma espécie de demonização nos âmbitos 

pedagógico e social, e pouco foi discutido em relação à sua potencialidade no 

processo de ensinagem dos alunos. 

 Faz-se necessário nesse momento, antes de uma discussão mais 

aprofundada sobre a aula expositiva e sua adaptação ao contexto atual, um breve 

esclarecimento a respeito do conceito de ensinagem. 

 A autora Léa das Graças Camargos Anastasiou esclarece que o termo surgiu 

para indicar uma prática social complexa realizada entre sujeitos, professor e alunos, 

englobando tanto a ação de ensinar quanto a de aprender. Ou seja, trata-se de uma 

ação de ensino da qual resulta a aprendizagem do estudante, superando o simples 

dizer do conteúdo por parte do professor.  
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Na prática, o que a autora considera fundamental é a existência de uma 

construção conjunta entre professor e alunos, que não se restringe à fala do 

professor, mas que não exclui a relevância e a presença dessa fala, sendo 

imprescindível o diálogo e a oportunidade do aluno se manifestar, partilhar seus 

pensamentos e conhecimentos, estando envolvido constantemente em uma aula 

pensada e destinada a ele. 

 

Trabalhando com os conhecimentos estruturados como saber escolar, 
é fundamental destacar o aspecto do saber referente ao gosto ou 
sabor, do latim sapere – ter gosto. Na ensinagem, o processo de 

ensinar e aprender exige um clima de trabalho tal que se possa 
saborear o conhecimento em questão. O sabor é percebido pelos 
estudantes quando o docente ensina determinada área que também 
saboreia (...) e a socializa com seus parceiros na sala de aula. Para 
isso, o saber inclui um saber o quê, um saber como, um saber por quê 
e um saber para quê. (ANASTASIOU, 2012, p.20) 

 

Embora curto e bastante didático, o trecho citado contém grande densidade 

para refletir sobre o papel do professor, o caráter da aula e as etapas que buscam 

garantir a qualidade das aulas e o alcance da aprendizagem pelos estudantes. 

Dessa forma, as ideias presentes nesse trecho serão retomadas ao longo do 

capítulo, especialmente quando no tratamento da questão da transposição didática. 

Para o momento, vale destacar a consideração, que outrora foi evidente mas que 

atualmente precisa ser reforçada, de que há um papel condutor do professor no 

processo denominado aula, embora diferentemente do que ocorria em outros 

tempos, já que essa condução precisa - pois é seu objetivo final - contemplar, 

oportunizar e facilitar a aprendizagem de seus alunos. 

A ensinagem, portanto, é um conceito tão importante quanto o da 

aprendizagem para se pensar na educação escolar contemporânea. O termo, como 

explicitado por Léa Anastasiou, entre outros autores, ajuda a refletir sobre o papel do 

professor em sala de aula e ressignifica o caráter da aula expositiva na atualidade. 

De fato, a aula expositiva como ocorria em séculos passados é inviável sob 

diversos aspectos: não considera os processos de pensamento e de construção do 

conhecimento pelos alunos, exclui a possibilidade de aprendizagem e de troca de 

saberes entre eles, monopoliza o discurso em sala de aula, subtraindo elementos 

positivos da polifonia e das diferentes visões e versões sobre os conteúdos, retrai o 
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exercício de habilidades fundamentais no desenvolvimento da pessoa, como a 

expressão oral, entre inúmeros outros fatores. 

No entanto, a aula expositiva dialogada 10 , na qual os alunos têm ampla 

oportunidade de participação, em que dúvidas e considerações são acolhidas e 

passam a compor a trajetória da aula, onde há troca de saberes entre todos os 

participantes, é uma possibilidade concreta e importante de ser analisada para a 

composição de uma boa aula. 

Anastasiou, pensando no ensino universitário, faz menção a esse tipo de 

aula: 

 

(...) inicia-se pela aula expositiva dialogada, que constitui-se uma 
superação da aula expositiva tradicional. Essa foi tomada como 
estratégia inicial por ser, estatisticamente, a mais presente na sala de 
aula na universidade. O aluno vai para a aula esperando assistir à 

exposição do conteúdo pelo professor. Numa exposição dialogada, 
ocorre um processo de parceria entre professores e alunos no 
enfrentamento do conteúdo: haverá um fazer aulas... (ANASTASIOU, 

2012, p.80) 

  

As considerações acerca de uma boa aula expositiva dialogada são 

importantes para que não se pense que qualquer aula que pressuponha a 

participação dos alunos passe a configurar como uma aula de potencial qualidade 

para a aprendizagem dos estudantes. A autora coloca como foco da mudança em 

relação à aula expositiva tradicional, o fato das observações dos alunos serem não 

só consideradas, analisadas e respeitadas, mas reformularem o percurso da aula, 

de tal maneira que o professor precisa ter amplo domínio dos conteúdos, habilidades 

e procedimentos a serem ensinados, para que a “interrupção” promovida pelas 

participações dos alunos não venha comprometer os objetivos e metas de 

aprendizagem traçados para aquela aula. 

                                                        
10 A autora, em conjunto com Leonir Pessate Alves, elaborou um quadro descrevendo a aula 
expositiva dialogada: é uma exposição de conteúdo, com a participação ativa dos 
estudantes, cujo conhecimento prévio deve ser considerado e pode ser tomado como ponto 
de partida. O professor leva os alunos a questionarem, interpretarem e discutirem o objeto 
de estudo, a partir do reconhecimento e do confronto com a realidade. Deve favorecer 
análise crítica, resultando na produção de novos conhecimentos. A ideia central é superar a 
passividade e imobilidade intelectual dos estudantes.  
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A participação contínua dos estudantes ajuda a garantir a mobilização e o 

interesse, prevalecendo um clima de respeito e de troca na sala de aula, outro 

aspecto fundamental para a aprendizagem. 

Importante também é a rápida consideração que a autora faz, aparente no 

trecho citado, com relação à expectativa do aluno quando vai à escola ou 

universidade. Ainda é uma marca acentuada na cultura a ideia de assistir à aula; 

mesmo que se mobilize ações contínuas dos estudantes, em que o protagonismo 

solicitado pelas instituições de ensino seja do aluno e que, portanto, o saber fazer, 

traduzido nas habilidades que devem desenvolver, seja o foco da educação escolar, 

quando se fala em “aula”, há a expectativa de ouvir uma explicação, em receber 

algum conteúdo ou informação. 

Pensando na relação concomitante entre ensinagem e aprendizagem e 

escolhendo a aula expositiva dialogada como forma de aula em que é possível 

observar a integração desses dois conceitos, o próximo passo é refletir sobre a aula 

específica de História e o caráter narrativo dessa disciplina, como parcialmente 

abordado no capítulo anterior. 

Como ponto de partida do cruzamento entre a aula e a História, é importante 

compreender como essa disciplina escolar surgiu e quais foram suas intenções 

formativas ao longo do tempo. 

A História como disciplina escolar autônoma surgiu nas décadas finais do 

século XIX, na Europa: 

 

Imbricada nos movimentos de laicização da sociedade e de 
constituição das nações modernas, sendo marcada por “duas 
imagens gêmeas” no dizer de François Furet: a genealogia da nação 
e o “estado da mudança, daquilo que é subvertido, transformado, 
campo privilegiado em relação àquilo que permanece estável”. 
Genealogia e mudança serão assim os suportes do discurso histórico 
recém-instituído. (NADAI, 2000, p.23) 

  

No Brasil, a História como disciplina escolar surgiu no interior do mesmo 

movimento de organização do discurso laicizado sobre a história universal e da 

constituição do nacionalismo, inspirado no modelo francês, que se pautava na 

formação cultural das elites, privilegiando os feitos de heróis nacionais e conteúdos 

de caráter cívico, como os símbolos da pátria, as festas e os ritos institucionalizados 

e oficiais. 
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Dessa forma, a organização da disciplina escolar História, materializada na 

constituição dos programas, currículos, produções didáticas e demais recursos e 

materiais de ensino, girou, principalmente, sobre quem deveriam ser os agentes 

sociais privilegiados formadores da nação. Procurou-se garantir, de maneira 

hegemônica, a criação de uma identidade comum – o cidadão nacional – destinado 

a continuar a obra de organização da nação brasileira. 

Mesmo que o foco deste trabalho esteja mais nos procedimentos didáticos e 

na forma que as aulas de História tiveram ao longo do tempo, vale destacar breves 

aspectos em relação ao conteúdo da disciplina, que claramente interfere nas 

metodologias e técnicas de ensino empregadas. 

Se o objetivo do ensino de História, a partir de seu surgimento enquanto 

“matéria de pleno direito”, nas palavras de Furet, era o de criar a identidade do 

brasileiro, é relevante observar o tratamento dado às matrizes étnicas formadoras da 

população nacional. Apresentava-se o africano e as populações indígenas como 

cooperadores da obra colonizadora e civilizatória conduzida pelo branco europeu e 

cristão. Excluiu-se dessa construção da narrativa histórica os conflitos entre os 

“contribuidores” da formação populacional nacional, prevalecendo a ideia de 

harmonia e unidade: 

 

Em decorrência, instituiu-se uma tradição muito forte que privilegiou, 
nos estudos históricos, a constituição de uma nação organicamente 
articulada, resultante de um processo caracterizado pela contribuição 
harmoniosa das diversas classes sociais, pela conciliação e pela 
organização de um “bem comum”, processo, portanto, que privilegiava 
o passado vivido e recuperado sem conflitos, divergências ou 
contradições. O passado aparece, portanto, de maneira a 
homogeneizar e a unificar as ações humanas na constituição de uma 
cultura nacional. (NADAI, 2000, p.25) 

 

Como se pode observar, se a função do ensino de História era homogeneizar 

a população, forjando uma identidade nacional única, as formas de ensiná-la nas 

escolas excluíam obviamente a análise crítica ou uma reflexão mais apurada acerca 

dos acontecimentos históricos.  

Mesmo com as diversas transformações econômicas, políticas e sociais por 

que o país passou – entre eles, a mudança de Império para República -  e com a 

ascensão de diversos movimentos pedagógicos e educacionais, como a Escola 

Nova, o ensino de História passou a contar com outras preocupações e 
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possibilidades metodológicas, relacionadas principalmente aos procedimentos de 

investigação, crítica e raciocínio lógico. No entanto, na prática educacional, o 

conteúdo e a forma de ensinar pouco mudaram efetivamente, sendo a memorização 

de fatos, datas e nomes de personalidades políticas e históricas a principal 

requisição feita aos alunos até pelo menos a primeira metade do século XX. 

Em um contexto mundial, essa situação começou a mudar em meados do 

século passado, em razão da evolução da disciplina e das Ciências Sociais em 

geral, e como consequência do fim da preponderância da Europa no mundo. 

Com a revisão e a renovação da produção historiográfica, novos temas e 

formas de investigação surgiram. Paralelo a esse movimento, a metodologia, até 

então influenciada pelo Positivismo, passou a receber influências de outras Ciências 

Sociais, corroborando para a ampliação da própria concepção do que seja História. 

Ocorria uma espécie de supervalorização do fato: a História se resumiria 

naquilo que se pode perceber e observar, não sendo permitidas abstrações. Como a 

filosofia positivista procurava valorizar o homem como indivíduo, não havia uma 

preocupação historiográfica com o coletivo, com as massas populares, mas sim com 

os “heróis” que produzem os fatos. Os historiadores positivistas seguiam as 

sequências cronológicas dos fatos, tendo o homem como sujeito de transformação e 

nunca enquanto objeto. 

A superação desse modelo demonstrou que: 

 

(...) já não se trata da história historicista, que faz da escala do 
tempo o princípio dos progressos da humanidade, ritmados 
pela formação dos estados-nações e pela extensão da 
“civilização”, ou seja, do modelo europeu. A história, hoje, pelo 
contrário, tem a característica de já não ser investida por um 
sentido prévio e implícito dado ao tempo e de ter rompido com 
esta visão linear que a tornava uma disciplina real encarregada 
de pesar os méritos dos diferentes “períodos” do passado. 
(FURET, 1986, p.12) 

 

Surgiram, assim, diversos modelos para interpretar e construir narrativas 

históricas. A nova visão que se passou a ter de História fez aparecer  tendências 

historiográficas preocupadas com os processos de transformação da sociedade. Um 

exemplo é a teoria marxista. 

Nesta teoria, privilegia-se a análise e influência da economia no curso dos 

fatos. Com a ênfase na ideia de Marx de que a História é construída 
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ideologicamente para o benefício econômico das classes abastadas, contrariava-se 

Comte, para quem a História era pautada nos fatos documentais.  

Outra corrente historiográfica de destaque no período foi a Escola dos 

Annales. Passou-se a valorizar a história de longa duração e a organização social ou 

o cotidiano se constituíram como fontes de pesquisa, aproximando a História das 

demais Ciências Sociais. Ampliou-se, dessa forma, os instrumentos de pesquisa e 

os objetos de estudo, além dos questionamentos resultantes das respostas parciais 

encontradas. 

No Brasil, muitos autores verificam certa demora nesse processo de mudança 

da História, tanto em relação a seu aspecto científico, quanto no âmbito de disciplina 

escolar: 

 

(...) este movimento é mais recente a nosso ver, e deve ser explicado 
por duas vertentes. De um lado, pelas modificações intrínsecas à 
constituição do próprio discurso histórico e de outro pelas 
modificações que alteram a feição e a natureza da escola secundária. 
(NADAI, 2000, p.26) 

 

 

 Contudo, ao acompanhar e adotar muitas das transformações pelas quais a 

História passou ao longo do século XX, a situação do ensino dessa disciplina 

também sofreu alterações relevantes nas escolas brasileiras. 

 Um fato que colaborou para essa transformação significativa no âmbito 

escolar foi a entrada massiva de crianças e jovens oriundos dos setores populares 

nas escolas públicas do país. Com esse dado, aquela narrativa histórica de um povo 

brasileiro homogêneo, composto por matrizes étnicas organizadas e lideradas pelo 

branco europeu, não só não fazia mais sentido, como não produzia uma relação 

identitária com a maior parte do alunado do país. Também passou a ser necessária 

a implementação de outras visões acerca dos fatos que não só a institucionalizada e 

consagrada por documentos escritos oficiais; outras fontes, como as provenientes 

da cultura material ou coletadas oralmente, passaram a ser fundamentais para 

integrar outros agentes e sujeitos históricos, que não os comumente tratados como 

“heróis da nação”. 

 Os desafios impostos à historiografia e aos historiadores do Brasil, a partir 

das correntes metodológicas surgidas no século XX e desse novo contexto político e 

social das escolas, passaram a ser não só da ordem do conteúdo conceitual 
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produzido e depois transposto para o ensino básico, mas também relacionados à 

didática e às estratégias pensadas para a sala de aula. 

 O conflito, outrora subtraído do ensino, passa a ser central para a 

compreensão dos tempos históricos; a reflexão crítica torna-se uma ferramenta 

imprescindível para a construção de uma História que contemple as inúmeras 

identidades que compõem a população nacional. 

Nesse sentido, as propostas curriculares foram colocadas em debate, 

surgiram discussões sobre o papel do sujeito que aprende e as novas formas de se 

compreender o ensino. Buscou-se, nesse momento, o trabalho com a História 

temática, tendo-se a História Local como um recurso pedagógico fundamental. 

           Na segunda metade da década de 1990, o Governo Federal, por meio do 

Ministério da Educação, produziu e divulgou os Parâmetros Curriculares Nacionais 

nos quais estão indicados os objetivos, os conteúdos e as orientações didáticas para 

o ensino na Escola Fundamental, nas diferentes áreas de conhecimento. 

               O ensino da História é visto como um processo em contínua transformação 

e adaptação à realidade dos alunos e da sociedade como um todo. Neste processo, 

é indispensável que o professor acompanhe as transformações e procure 

continuamente adaptar-se às novas demandas do ensino. 

                  Há intensa preocupação com a cidadania coexistente com o objetivo de 

contribuir para a construção de identidades, mas como afirmado anteriormente, não 

restritas à identidade nacional, mas ampliadas para uma identidade global, sem 

desprezar as identidades locais e carentes de legitimação e respeito. 

                   Considera-se também, no presente, todas as pessoas como sujeitos 

construtores da História, sejam pessoas comuns ou de vida pública, pois de uma 

forma ou de outra deixam suas marcas no cotidiano de seu país e também na 

História da humanidade. Nessa perspectiva, o ensino e a aprendizagem de História 

podem ser decisivos não só para compreender a realidade na qual se está inserido, 

mas para atuar no mundo de maneira efetiva e consciente. 

 Sendo um componente curricular tão importante, a reflexão acerca do ensino 

de História na atualidade e, de forma mais específica, na concretude e no espaço 

formal de sua realização - a aula – é fundamental para que a disciplina cumpra com 

o papel demandado a ela. 
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A partir do conceito de ensinagem comentado no início deste capítulo, 

passando pela ideia da aula expositiva dialogada e chegando-se à função do ensino 

de História na atualidade, pensa-se na articulação desses temas para compreender 

se a essência de uma aula de História pode estar no discurso narrativo oral 

construído ali. 

Para isso, propõe-se como ponto de partida uma breve análise da figura do 

professor de História, já que o ensino é sua função primeira, a condução é seu 

atributo no âmbito da aula expositiva dialogada e seu papel para que a disciplina 

escolar História atinja seus objetivos é de grande relevância. 

O historiador Marcos Silva, refletindo sobre o bom ensino de História, afirma 

que: 

Ensinar bem história pode parecer a coisa mais fácil do 
mundo, redutível a uma clara receita: somar o domínio de bons 
conteúdos dessa área do conhecimento à aplicação de 
valorizadas teorias pedagógicas e a uma dose de talento 
professoral; misturar tudo e servir. Tudo isso é importante e 
necessário. Falta chegar a um consenso sobre o que é bom 
conteúdo, valorizada teoria e talento docente. (SILVA, 2013, 
p.13)  

  

Neste breve trecho, percebe-se que o ensino exige, basicamente, três ações 

do professor: o domínio do conteúdo a ser ensinado, o conhecimento e aplicação de 

boas estratégias pedagógicas e o que o autor chama de talento profissional, que 

embora vago, possa hipoteticamente se referir às habilidades de comunicação, de 

criação de vínculo e motivação para a aprendizagem dos alunos e de gestão de sala 

de aula que um professor deve possuir. 

No entanto, Marcos Silva torna complexa a resposta do que seria a receita 

para um bom professor de História, para um profissional que ensina bem seu 

conteúdo, quando questiona o que seria um conteúdo adequado ao ensino dessa 

disciplina, quais são as boas estratégias didáticas para que esse conteúdo seja 

ensinado e, por fim, o que configuraria um talento professoral. 

 Outros autores pormenorizam a questão, centralizando a resposta no perfil do 

professor de História contemporâneo. Maria Auxiliadora Schmidt cria uma imagem 

interessante desse profissional: 

 

Sua identidade oscila entre a do professor difusor e transmissor de 
conhecimentos e a do produtor de saberes e fazeres, sabedor de que 
“ensinar é, antes de mais nada, fabricar artesanalmente os saberes, 
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tornando-os ensináveis, exercitáveis e possíveis de avaliação no 
quadro de uma turma... Espera-se que ele seja o promotor da união 
entre a competência acadêmica (domínio dos saberes) e a 
competência pedagógica (domínio da transmissão do saber), aliando 
competência, convicções e experiências de vida. A sua autoridade 
residiria também na capacidade de estabelecer uma espécie de 
comunicação individual com o seu aluno, levando-o a ter intimidade 
com um certo passado ou, quem sabe, com um determinado 
presente. (SCHMIDT, 2013, p.p 56 e 57). 

 

O professor retratado por Maria Auxiliadora Schmidt transmite conhecimentos 

que produziu, ou seja, é o responsável por transformar saberes acadêmicos em 

saberes ensináveis, pedagógicos. Fala-se aqui do conceito de transposição 

didática11. 

A transposição didática é central quando se pensa na atuação docente e sua 

adequada preparação para a aula, ainda mais se for considerada a aula expositiva 

dialogada e o processo de ensinagem. 

A questão de como determinados saberes tornam-se escolares tem sido 

investigada por inúmeros autores e publicada em trabalhos de diversas áreas do 

conhecimento. No cerne do nascimento das disciplinas escolares, como se procurou 

fazer de forma breve com a disciplina História, o tema da transposição didática se 

apresenta como central para a compreensão dos processos de surgimento e 

ascensão dos componentes curriculares nas grades escolares. 

Debates entre duas correntes em especial auxiliam a problematizar a 

questão. Yves Chevallard representa a corrente que pensa a disciplina escolar como 

transposição didática; a investigação que faz baseia-se no percurso do saber da 

academia à escola, ou seja, a transformação do conhecimento científico exterior à 

escola em conhecimento escolar. 

A outra corrente procura demonstrar que a escola não se contenta em 

transpor os conteúdos preexistentes e exteriores a ela, mas produz novos 

conhecimentos, de certa forma, distantes e diferentes dos chamados acadêmicos. 

André Chervel é um dos representantes desse pensamento: 

                                                        
11 De acordo com Yves Chevallard, o conceito de transposição didática pode ser definido 

pela seguinte situação: um conteúdo do conhecimento, que tendo sido designado como 
saber a ensinar, sofre um conjunto de transformações adaptativas que vão torná-lo apto a 
tomar lugar entre os objetos de ensino. O trabalho que, de um objeto de saber a ensinar faz 
um objeto de ensino, é chamado de transposição didática. 
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Analisando o ensino de francês na França, o autor discorda da 
abordagem da transposição didática e afirma que as 
disciplinas escolares possuem uma autonomia, gerando um 
conhecimento pedagógico próprio da escola. As disciplinas 
escolares, apesar de seus conteúdos de ensino terem origem 
na sociedade e na cultura que rodeiam a escola, não se ligam 
diretamente às ciências de referência, pois se assim fosse, 
seria dada à pedagogia a característica de um simples 
método. (SOUZA JÚNIOR e GALVÃO, 2005, p.399)    

 

 É importante pontuar esse embate, mas a relevância maior aqui é considerar 

que o percurso entre o conhecimento específico da área do conhecimento, no caso, 

o historiográfico, passa pelo professor de História, sofre modificações, adaptações, 

acréscimos e subtrações, para que se torne um conteúdo escolar possível de ser 

aprendido por seus alunos. Se esse conhecimento é transformado ao ponto de 

perder sua referência original, como defende Chervel, ou se mantém as 

características fundamentais, sendo a intervenção de caráter meramente 

pedagógico, como aponta Chevallard, é uma questão complexa e que exige maior 

estudo e atenção por parte dos pesquisadores e estudiosos do assunto. 

 Um professor que precisou produzir conhecimentos para ensiná-los, buscará, 

de certa maneira, expô-los ao grupo classe.  

 

O professor de História, por sua vez, preocupa-se em 
exteriorizar o que sabe, tornar explícito o seu pensamento e a 
sua emoção. (SCHMIDT, 2013, p.56) 

 

Em outro trecho, a autora localiza o ato de ensinar no momento da aula, mas 

aponta para outros conteúdos, que não só os conceituais, que devem ser ensinados 

pelo professor de História: 

 

A aula de História é o momento em que, ciente do 
conhecimento que possui, o professor pode oferecer a seu 
aluno a apropriação do conhecimento histórico existente, 
através de um esforço e de uma atividade que edificou esse 
conhecimento. É também o espaço em que um embate é 
travado diante do próprio saber: de um lado, a necessidade do 
professor ser o produtor do saber, de ser partícipe da 
produção do conhecimento histórico, de contribuir 
pessoalmente. De outro lado, a opção de tronar-se apenas um 
eco do que os outros já disseram. (SCHMIDT, 2013, p.57) 
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Sendo assim, ensina-se não só o conteúdo específico, mas o processo pelo 

qual se construiu aquele conhecimento, como se raciocina, Por ter passado por esse 

processo, no momento da transposição didática, o professor tem condições de 

orientar seus alunos a construir conhecimentos, partindo daqueles que são 

socializados em sala de aula, tanto os conceituais como os procedimentais, os que 

se referem a saber fazer algo, como a pensar historicamente, por exemplo.  

Como a sala de aula não é um espaço apenas de transmissão de 

informações, mas onde existe uma relação de interlocutores que constrói sentidos, a 

dinâmica do diálogo entre professor e alunos é central para que ocorra a 

aprendizagem conceitual e procedimental planejada para aquele momento aula. A 

transposição didática, nesse sentido, ganha em complexidade e relevância: 

 

A transposição didática do fazer histórico pressupõe, entre outros 
procedimentos, que se trabalhe a compreensão e a explicação 
histórica. Podem ser priorizados alguns pontos da explicação histórica 
para serem transpostos para a sala de aula e comporem o que se 
denominaria Educação Histórica. (SCHMIDT, 2013, p.59) 

 

Um termo significativo do trecho é o da “explicação histórica”. Todas as áreas 

do conhecimento escolar permitem e até, de certa forma, necessitam de uma 

explicação por parte do professor. Evidentemente, essa explicação não tem a função 

única e primeira em sala de aula, como outrora comentado no capítulo quando 

abordado o tema da aula expositiva. Outras estratégias pedagógicas, e o incentivo 

ao fazer do aluno, são consideradas fundamentais na qualificação das aulas na 

atualidade. No entanto, não se pode negar a existência, bem como a importância, da 

explicação do professor em sala de aula.  

Em História, essa explicação é reforçada pela especificidade dessa área do 

conhecimento. A relação estabelecida entre os tempos, através da narrativa, como 

ponderam alguns autores trabalhados no primeiro capítulo deste trabalho, em 

especial Rüsen, e o próprio encadeamento dos fatos de maneira a tornar a realidade 

inteligível, pressupõem uma organização do pensamento e do discurso, que em 

maior ou menor grau, deve ser desenvolvido pelo professor. 

Pensando no processo educativo, o ideal é que os alunos construam essa 

competência, sendo aptos para organizarem suas próprias análises temporal e 

causal necessárias à compreensão histórica. É importante ponderar, no entanto, que 
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para serem capazes de realizar a análise de forma autônoma, o processo deve ser 

tutelado e acompanhado pelo professor. Em outras palavras, é preciso um modelo 

inicial, uma construção discursiva coerente do professor, a partir da qual o aluno 

pode estabelecer um percurso reflexivo e, posteriormente, até uma crítica, 

construindo a sua explicação histórica. 

Se a explicação é fundamental na aula de História e parte integrante da 

narrativa construída durante a sua realização, é importante determinar, de forma 

mais específica, quais são as suas características e o seu papel no ensino do 

componente curricular: 

 

É importante possibilitar aos alunos a compreensão de que os 
acontecimentos históricos não podem ser explicados de maneira 
simplista. É necessário fazê-los entender que numerosas relações, de 
pesos e características diferentes, interferem em sua realização. 
Ainda mais, é preciso buscar a explicação na multiplicidade, na 
pluralidade e no encadeamento de causalidades... é importante levar 
o educando à compreensão das mudanças e permanências, das 
continuidades e descontinuidades. Essas noções são fundamentais 
na sua educação histórica e exigem, por parte do professor, uma 
grande atenção aos diferentes ritmos dos diferentes elementos que 
compõem um processo histórico bem como às complexas inter-
relações que interferem na compreensão dos processos de mudança 
social. (SCHMIDT, 2013, p.61).  
 

Há, portanto, dois movimentos: o relato dos fatos, ou de forma mais 

abrangente, o contato com o que ocorreu no passado, seja através da narrativa oral 

do professor, pela leitura de textos, por vídeos, entre outros; e a explicação destes 

fatos de forma relacional, com a construção de uma teia que os interligue e permita 

a análise descrita pela autora, da qual emergem os conceitos como ruptura e 

continuidade, possibilitando a compreensão histórica. 

A análise da narrativa oral em sala de aula pode, portanto, partir da 

observação desses dois elementos, que, imbricados na fala do professor e dos 

alunos, resultam na aula expositiva dialogada, objeto de estudo deste trabalho. 

Schmidt observa, no âmbito da explicação histórica em sala de aula, diversos 

momentos, destacando-se a problematização, a análise causal, o contexto temporal, 

o trabalho exploratório de documentos históricos e a construção de conceitos. Todos 

esses momentos são profundamente relevantes para o ensino de História e 

compõem o que poderia ser denominado enquanto “componentes da narrativa 

histórica em sala de aula”.  
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O estudo da aula de História poderia ser feito a partir da análise desses 

momentos e de sua efetividade no ensino. No entanto, como o foco do trabalho é a 

ação do professor, já que ensinagem e transposição didática são conceitos 

norteadores da dissertação, propõe-se outro caminho analítico. 

O autor Lee Shulman tem um amplo estudo sobre o papel do professor em 

sala de aula. Em diversos artigos, Schulman observa certa carência na descrição de 

êxitos profissionais por parte dos docentes, exceto quando se pensa na gestão de 

sala de aula. Há, para o autor, a necessidade de se atentar para a gestão das ideias 

dentro do discurso que ocorre na aula. 

Nesse sentido, na busca por boas práticas e pelas características que um 

bom professor possui ou deve possuir, Shulman aponta para uma forma de análise 

do professor, e por consequência, da aula, que se coaduna com os objetivos deste 

trabalho. 

A ideia central do autor é de que o professor possui uma série de 

conhecimentos que poderiam ser destrinchados e catalogados 12 , facilitando a 

observação e a categorização quando estes conhecimentos estão mobilizados no 

decorrer da aula.   

Antes de apresentar essas categorias de conhecimentos que o professor 

precisa ter para poder ensinar, faz-se necessário compreender, na visão do autor, o 

que é ensinar: 

 

(...) o ensino necessariamente começa com um professor entendendo 
o que deve ser aprendido e como deve ser ensinado. Ele procede 
com uma série de atividades, durante as quais os alunos recebem 
instruções e oportunidades específicas para aprender, embora o 
aprendizado propriamente dito seja, em última análise, de 
responsabilidade dos alunos. O ensino conclui com uma nova 
compreensão tanto do professor como do aluno. (SHULMAN, 2014, 
p.205). 

 

 A aula seria o estágio intermediário do ensino, já que este começa com a 

compreensão do que será ensinado por parte do professor – e aqui pode-se localizar 

o momento da transposição didática – e termina com uma reflexão e reelaboração 

do que foi ensinado, o que seria uma espécie de avaliação ou conclusão da aula. 

                                                        
12  Parte-se da premissa de que existe uma base de conhecimento para o ensino; um 
agregado codificado e codificável de conhecimento, compreensão, habilidades e 
tecnologias, de ética e disposição, de responsabilidade coletiva, e também um meio para 
representar e comunicar esse conhecimento. 
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 É interessante também a concepção que Shulman tem a respeito da 

aprendizagem. O professor deve oportunizá-la, e a aula seria o conjunto dinâmico 

dessas oportunidades, mas a aprendizagem, em última instância, é de 

responsabilidade do aluno. No entanto, o resultado da aula e por conseguinte, da 

forma como os alunos participaram e interagiram às propostas nela contidas, são 

relevantes para o ensino e formam parte dos conhecimentos que o professor deve 

possuir para lecionar. 

 As categorias de conhecimento docente propostos por Shulman, portanto, 

são: o conhecimento do conteúdo, o conhecimento pedagógico geral 

(transcendentes ao conteúdo específico e seu ensino), o conhecimento do currículo, 

o conhecimento pedagógico do conteúdo (central na ação docente, produto da 

transposição didática), o conhecimento dos alunos e de suas características e dos 

contextos educacionais e o conhecimento dos propósitos e valores da educação. 

 Percebe-se um amálgama de conhecimentos mais específicos e relacionados 

ao contexto cotidiano do professor, como o conhecimento de seus alunos, do 

conteúdo que será ensinado a eles, e outros conhecimentos de ordem mais 

genérica, como os relacionados aos fins educacionais e seus contextos mais 

abrangentes, como a cultura na qual se insere. Ambos são de extrema importância 

para a reflexão acerca do fazer docente e do momento aula, fruto, em parte, da 

mobilização desses conhecimentos. Contudo, diante do recorte estabelecido em 

torno do processo de ensinagem e da transposição didática necessária a este, 

destaca-se o conhecimento pedagógico do conteúdo. 

 

(...) o conhecimento pedagógico do conteúdo é de especial interesse, 
porque identifica os distintos corpos de conhecimento necessários 
para ensinar. Ele representa a combinação de conteúdo e pedagogia 
no entendimento de como tópicos específicos, problemas ou questões 
são organizados, representados e adaptados para os diversos 
interesses e aptidões dos alunos, e apresentados no processo 
educacional em sala de aula. (SHULMAN, 2014, p.207). 

 
 

 Na análise de aulas, descrita no próximo capítulo, pretender-se-á visualizar 

este movimento apontado por Lee Shulman. De que maneira o professor de História, 

sabedor do conteúdo histórico que precisa ensinar, adapta ou transforma em objeto 

de interesse e de conhecimento para seus alunos? A narrativa oral desenvolvida em 

sala de aula, cujas explicação e relação entre tempos e fatos se apresentam, atende 
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bem aos princípios da ensinagem e revela uma transposição didática adequada, 

capaz de oportunizar aprendizagens? 

 Essas são as grandes questões do próximo capítulo. Antes dele, no entanto, 

é fundamental percorrer mais dois pontos da reflexão de Shulman sobre o bom 

professor e o ensino eficaz. 

 Fazem parte de seu estudo a observação também do que o autor denomina 

como a base do conhecimento para o ensino, a saber: a formação acadêmica do 

professor nas áreas de conhecimento ou disciplinas13 em que leciona; os materiais 

didáticos e todo o contexto institucional do processo educacional, como os 

currículos, por exemplo; a formação em educação do profissional, abrangendo a 

visão de educação do professor, os objetivos possíveis e desejáveis traçados a 

partir dela, entre outros elementos, tanto técnicos quanto normativos; e a sabedoria 

advinda da própria prática, para Shulman, o aspecto menos estudado e codificado, 

mas não menos importante que os demais. 

 Esses quatro elementos da base de conhecimentos do professor também 

precisam ser considerados na análise das aulas, de maneira a perceber, durante a 

aula expositiva dialogada, a relevância de cada um desses aspectos para a eficácia 

do processo de ensinagem. 

 Por fim, Lee Shulman destaca os passos docentes no ato de ensinar, 

expressos nos conceitos de ação e raciocínio pedagógicos.  

 O autor pensa em um percurso de ações do professor para conceituar ensino 

e que servem de base para a análise do trabalho docente, em especial, na sala de 

aula: 

 

Na maneira como hoje concebemos o ensino, ele começa com um ato 
de razão, continua com o processo de raciocínio, culmina em ações 
para transmitir, extrair, envolver ou atrair, e em seguida sofre muita 
reflexão até o processo começar de novo. (SHULMAN, 2014, p.p.213 
e 214). 

 

                                                        
13 Shulman enfatiza esse aspecto, insistindo no fato de que o conhecimento a respeito do 

conteúdo que será ensinado precisa ser aliado a uma educação humanista abrangente, sem 
a qual o professor não consegue ser um facilitador da compreensão de seus alunos. A 
responsabilidade de saber a fundo o que se vai ensinar e como fazê-lo, segundo Shulman, é 
imensa, já que o docente é a fonte primária da compreeensão deste conhecimento pelo 
aluno. 
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 Os verbos utilizados por Shulman sintetizam algumas das ações mais 

relevantes relacionadas ao ensino, ao fazer do professor. A reflexão envolvida nesse 

processo, antes da ação em sala de aula propriamente dita, é necessária para que 

os professores aprendam a utilizar a sua base de conhecimento, que serve também 

como fundamentação para fazer escolhas e agir. 

 Nesse sentido, a preparação da aula simula o que ocorrerá na sua execução. 

Recuperando-se o conceito da transposição didática, pode-se dizer que o processo 

pelo qual o professor compreende uma ideia e a adapta ou transforma para que os 

alunos possam captá-la, é semelhante ao processo por que o aluno deve passar em 

sala de aula, no momento em que construirá conhecimento a partir da sua 

compreensão frente ao que foi apresentado pelo professor. Shulman faz a ressalva 

de que o “captar” não é um ato passivo, pois os alunos lidarão com as ideias de 

forma interativa e vigorosa, tal como faz o professor quando precisa adaptar uma 

ideia acadêmica ou científica em um conteúdo ensinável, pedagogicamente 

adequado a seus alunos. 

 O raciocínio pedagógico proposto por Shulman, portanto, passa por um ciclo 

composto por compreensão, transformação, instrução, avaliação e reflexão. Da 

reflexão, parte-se novamente para a compreensão, reiniciando-se o ciclo de 

atividades. 

 Como compreensão considera-se o entendimento profundo por parte do 

professor do conjunto de ideias e conteúdos que será ensinado. Shulman afirma que 

é importante que o professor não só entenda o que será ensinado, mas entenda o 

conteúdo de diversas maneiras, favorecendo as conexões entre eles. No âmbito 

dessa compreensão, está também o entendimento dos propósitos educacionais 

desses conteúdos. Essa é a base para que a transposição didática ocorra, expressa 

na etapa da transformação: 

 

(...) a base de conhecimento para o ensino está na interseção entre 
conteúdo e pedagogia, na capacidade do professor para transformar o 
conhecimento do conteúdo que possui em formas que são 
pedagogicamente poderosas e, mesmo assim, adaptáveis às 
variações em habilidade e histórico apresentadas pelos alunos. 
(SHULMAN, 2014, p.217). 

 

 Dessa forma, passa-se à transformação do conteúdo compreendido pelo 

professor. A transformação pode seguir uma combinação de processos como a 
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preparação dos materiais didáticos, a representação das ideias na forma de novas 

analogias ou metáforas, seleções instrucionais a partir dos métodos de ensino 

disponíveis, e a adaptação para o grupo de alunos específico ao qual o ensino é 

destinado. 

 Esses processos são fundamentais para formar a aula, que ocorre sob a 

forma da etapa de instrução. Na análise da aula, portanto, é preciso identificar tanto 

a compreensão do conteúdo pelo professor, quanto sua transformação com base 

nas ações descritas acima. 

 Mesmo a instrução possui diversos aspectos: o gerenciamento da sala de 

aula, o caráter das explicações, a interação com os alunos, a atribuição de 

atividades e trabalhos. Há, dessa forma, inúmeras outras ações docentes 

relacionadas à gestão, explicação, discussão e instrução. De fato, esta etapa é 

potencialmente observável, já que ocorre no momento da aula assistida. Reitera-se, 

no entanto, a relevância de reconhecer as etapas anteriores, de compreensão e 

transformação, presentes e determinantes na ocorrência da aula em questão. 

 A etapa seguinte é a avaliação. Shulman refere-se não só aos instrumentos 

de verificação da aprendizagem, como provas e testes, mas especialmente à 

observação imediata por parte do professor da não compreensão por parte dos 

alunos, indicador importante para retomar interativamente o que foi ensinado, 

buscando sanar dúvidas e maus entendimentos.  

 A última etapa do raciocínio pedagógico é a reflexão; sua função é promover 

a aprendizagem do professor através da experiência. Advinda da avaliação, é 

possível reconstruir a aula ocorrida, procurando novas alternativas ou consolidando 

estratégias bem-sucedidas. A retomada dos objetivos é central para que, diante dos 

resultados e do ensino praticado, possa-se concluir o processo, levando o docente à 

nova compreensão. 

  O próximo capítulo, portanto, analisará uma aula de História a partir das 

etapas do raciocínio pedagógico apontadas por Lee Shulman. Concentrando-se na 

instrução, tendo em vista a compreensão e transformação, e não desprezando a 

avaliação, pretende-se confrontar os elementos teóricos levantados nestes dois 

capítulos - cuja ênfase recaiu sobre a relação entre narrativa, História e aula - com a 

prática que ocorre em sala de aula. 
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CAPÍTULO 3 - A NARRATIVA NA AULA DE HISTÓRIA 
 

A aula é um evento rico e complexo. Há imensa quantidade de relações e 

interações que ocorrem no espaço de quarenta e cinco, cinquenta minutos de uma 

aula. Uma análise pode privilegiar os aspectos normativos da aula, a gestão do 

professor, a interação entre os alunos e o professor, os conteúdos presentes e suas 

adaptações ou transformações, a disciplina e o movimento dos corpos no espaço da 

classe, enfim, uma infinidade de temas e elementos passíveis de investigação por 

estudiosos da educação, das ciências sociais e de outras áreas que procuram 

entender o conhecimento e o ser humano. 

Este trabalho busca compreender a construção da narrativa oral que ocorre 

em uma aula, ou seja, quais são as falas que povoam esse tempo e espaço e que 

constituem, nesse sentido, a alma do conhecimento ali elaborado. A fala, além da 

escrita, é também o modo principal pelo qual a História é tecida, tendo-se falado 

bastante a respeito no primeiro capítulo do trabalho. 

Dessa forma, observar as falas que ocorrem em uma aula expositiva 

dialogada de História e analisar a narrativa construída em três classes diferentes, a 

partir de um mesmo tema e professor na condução dessa narração, configurou-se 

na etapa metodológica principal desse estudo. 

A escolha da escola e do professor foi o primeiro passo para viabilizar a 

análise das aulas. Procurou-se uma escola que fosse referência na questão da 

presença tecnológica no currículo e na sala de aula, e que se definisse, se não 

contra, comedida no que se refere a centralidade do ensino em aulas expositivas, 

conduzidas pelo professor. A ideia era demonstrar que, mesmo em escolas com 

essa diretriz, aulas com essa estratégia continuam a ocorrer e se perpetuam por 

possuírem certa “razão de ser”.   

Ao consultar o material entregue aos professores da escola intitulado 

“Proposta pedagógica e curricular”, ficam mais claros os objetivos e métodos 

requeridos pela instituição. No trecho a seguir, enfatiza-se a concepção institucional 

do processo de ensino e de aprendizagem: 

 

Nossa proposta é ambiciosa na medida em que coloca o sujeito numa 
dimensão em que aprender é construir representações e elaborações 
pessoais, ampliando suas reflexões a respeito de si próprio, 
conhecendo e transformando a cultura a que pertence. (...) busca-se 
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a autoria e a participação ativa do indivíduo em seu processo de 

aprendizagem. (Proposta curricular, 2015, p.14 – destaque do 
material). 

 
Em outro trecho do material, informa-se que o ensino deve ter como foco o 

desenvolvimento de competências, relativizando seu papel informativo: 

 

A formação básica é realizada antes pela constituição de 
competências que pela quantidade de informação. (Proposta 
curricular, 2015, p.22)  

 
 Afirma-se também o papel do professor como mediador: 
 
 

As relações entre professores e alunos e entre alunos são 
determinantes para o processo interativo de desenvolvimento de um 
novo aprendiz, com um professor que organiza ambientes de 
desenvolvimento individual e coletivo para a prática da democracia, da 
solidariedade, da responsabilidade e da inovação. (Proposta 
curricular, 2015, p.28). 

  
 Diante dessas características institucionais, seria viável a existência de aulas 

expositivas dialogadas? Não é tarefa deste trabalho elencar as competências 

envolvidas em uma aula com esse caráter, já que geralmente as competências 

estão relacionadas a habilidades, que por sua vez se configuram em um “saber 

fazer” 14  do aluno, dificilmente estudado e identificado em uma aula em que 

aparentemente o centro é ocupado pelo professor. No entanto, se esse tipo de aula 

ocorre em uma escola como essa, na qual a “pressão” por sua ausência pode ser 

considerada maior que nas escolas ditas “tradicionais”, a opção pela análise da aula 

nessa escola encontra aqui a sua justificativa. 

 A escola é dividida em 4 unidades, separadas pelo segmento de ensino 

(Infantil, Fundamental I, Fundamental II, Ensino Médio), localizadas nos bairros da 

Vila Nova Conceição e Vila Olímpia, em São Paulo. A unidade do Fundamental II, 

onde foi feita a observação das aulas, tem cerca de 350 alunos. O 6o ano conta com 

3 turmas com cerca de 30 alunos cada uma. 

 Optou-se pelo 6o ano por ser uma série de transição de segmento e que, pela 

característica da faixa etária, costuma participar ativamente das aulas e expor sua 

curiosidade e interesse pelos temas tratados. Pode-se dizer que o contrário também 

                                                        
14 Utiliza-se como referência teórica para o conceito de competências e habilidades o autor 

Antoni Zabala. 
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ocorre, ou seja, costumam verbalizar insatisfações e falta de motivação quando a 

aula não atende suas expectativas. 

 O 6o ano também apresenta, no caso do ensino de História, conteúdos tidos 

como abstratos e de difícil compreensão pelos alunos. No debate recente sobre a 

reforma curricular do ensino básico brasileiro, muito se discutiu sobre a pertinência 

de determinados conteúdos, em especial nas séries iniciais do Ensino Fundamental 

II. O 6o ano estuda o período mais árido em relação à própria produção de 

conhecimento historiográfico, já que pela distância temporal da atualidade, há 

escassez de fontes documentais primárias que permitam pesquisas aprofundadas 

sobre a Pré-história e a Idade Antiga, tempos históricos geralmente estudados por 

essa série. 

 Porém, esses períodos costumam despertar um interesse natural nos alunos 

dessa faixa etária e há, embora com forte teor ficcional, uma série de materiais, 

principalmente audiovisuais, que retratam a vida humana na Pré-história ou os mitos 

criados por egípcios e gregos. 

 Acessando o planejamento anual do 6o ano, observa-se a seguinte divisão do 

conteúdo conceitual por trimestre: O conceito de História – documentos históricos, 

linha do tempo, tipos de calendários e instrumentos de medida do tempo; Pré-

história – Arqueologia e Paleontologia, a evolução dos hominídeos, os períodos 

Paleolítico e Neolítico, a presença humana no continente americano; Antiguidade – 

Mesopotâmia, Egito e Grécia. 

 Nota-se um recorte temático, já que em outras escolas, o currículo do 6o ano 

é preenchido com uma infinidade de sociedades da Idade Antiga, como hebreus, 

chineses, romanos, entre tantas outras ausentes no conteúdo programático dessa 

instituição.  

 A aula escolhida para ser observada foi a introdução ao estudo de Grécia 

Antiga. Como comentado anteriormente, o estudo de Grécia pelo 6o ano tem sido 

questionado, não só pela complexidade do tema, mas pela argumentação de que 

debruçar-se sobre essa sociedade potencializa a visão eurocêntrica de História e de 

mundo, considerando-se a cultura ocidental como principal, se não única, referência 

que os alunos possuem. Há a proposta de substituir o conteúdo por estudos sobre o 

Brasil indígena, por exemplo. 
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 A polêmica em torno desse conteúdo auxilia o acompanhamento das aulas 

até para se verificar de que forma o professor aproxima a Grécia Antiga do contexto 

atual e a valoriza enquanto objeto de estudo e interesse contemporâneo. 

 A escolha do professor teve como primeiro critério o resultado da avaliação 

docente desenvolvido pela escola. O processo conta com três etapas: uma 

avaliação feita pelos alunos, no mês de junho, através de questionário tabulado pelo 

departamento de Informática da escola; uma avaliação realizada em conversa 

conjunta do coordenador de área do conhecimento, da série em que o professor 

leciona e da direção da unidade; e uma autoavaliação respondida pelo professor. As 

três etapas são reunidas e geram um relatório final que serve de feedback do 

trabalho realizado ao longo do ano letivo e projeta metas para o trabalho docente no 

ano seguinte.  

 O professor de História escolhido, além de lecionar no 6o ano, teve ótimo 

desempenho nessas avaliações15. Na devolutiva com a coordenação, segundo o 

professor, levantou-se como meta principal um movimento de descentralização de 

suas aulas. A principal crítica que recebe é o fato de “falar muito durante suas 

aulas”. Vale salientar que esse dado foi obtido em conversa com o professor, não 

havendo um documento formal de amparo para essa afirmativa; tal fato também não 

aparece na avaliação dos alunos, pois há um espaço para críticas e sugestões ao 

professor, para além dos critérios de avaliação estabelecidos pela escola. 

 Conhecendo melhor a dinâmica institucional, é possível que essa percepção 

da equipe gestora da escola, venha da análise do planejamento de aulas elaborado 

pelo professor e da observação de aulas feita pelos coordenadores, com frequência 

de uma aula por trimestre. 

 O professor tem 35 anos de idade e é licenciado em História. Leciona há 14 

anos, sendo 8 anos nessa escola. Questionado sobre a meta apontada pela escola, 

o professor reconhece que gosta de dar aulas conversando com seus alunos e que 

não vê o ensino de determinados conteúdos de História acontecer sem a utilização 

dessa estratégia. Ele aponta para uma mudança ao longo da carreira, salientando 

uma preocupação em diversificar as estratégias de aula dentro de uma sequência 

                                                        
15 A etapa da avaliação feita pelas coordenações e direção é confidencial e o professor não 
tem acesso diretamente aos resultados, mas há uma conversa em que os indicadores 
positivos e negativos são apontados. As etapas de avaliação docente feita pelos alunos e de 
autoavaliação do professor estão em documentos disponíveis em anexo.  
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didática, conforme solicitado pela escola, mas resiste ao abandono de aulas 

expositivas, mesmo que pontuais. 

 O planejamento das aulas, portanto, é um material significativo para analisar 

a preocupação mencionada pelo professor, e também para confirmar a existência da 

estratégia expositiva dialogada que, segundo o professor, sistematiza o conteúdo, 

acompanha a aprendizagem e constrói o raciocínio da classe, nomeado neste 

trabalho como consciência histórica. 

 A estrutura do planejamento requisitado aos professores pela escola é 

composta pela menção aos conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais 

previstos para uma sequência didática tematizada, por competências e habilidades a 

serem desenvolvidas no conjunto das aulas (escolhidas a partir de uma matriz 

fornecida pela instituição), por indicadores de aprendizagem (elaborados pelos 

professores) e pela descrição breve de cada aula. 

 O material a seguir foi retirado da sequência didática elaborada pelo 

professor, e busca selecionar os itens relacionados às aulas acompanhadas: 

COMPETÊNCIA 

C1 - Explicar relações sociais, econômicas e políticas de realidades diversas, 
utilizando categorias e conceitos das ciências humanas, com a finalidade de 
valorizar a formação da cidadania. 

HABILIDADES 

 H33 - Reconhecer mudanças e permanências em diferentes contextos. 
 H34 - Fazer uso de mapas como fonte de pesquisa. 
 H44 – Relacionar o trabalho social às transformações do espaço e às formas de 
organização social. 
 H45 - Reconhecer os diferentes sujeitos sociais nas relações de trabalho, 
compreendendo os lugares sociais e as formas de organização do trabalho. 
 H40 - Identificar as teias complexas das relações de poder nas sociedades. 
 H9 – Elaborar textos orais e escritos em gêneros diversos a partir das informações 
levantadas. 
 H10 – Interpretar imagens, esquemas, tabelas, gráficos e textos informativos e 
descritivos. 
H23 - Comparar formas de organização política de diferentes povos e culturas em 
diferentes tempos e espaços 

CONTEÚDO CONCEITUAL, PROCEDIMENTAL e ATITUDINAL 

     Grécia Antiga: cidades-Estado (polis; poder centralizado X fragmentado), colônia, 
atividades econômicas (ênfase: comércio), cultura, politeísmo, acrópole, ágora.  
     Registro autoral (da aula), análise de imagens e de vídeos. 
     Saber ouvir e falar nos momentos adequados, trabalhar em grupo. 

DESCRIÇÃO DAS AULAS 

Aulas 1 e 2: Apresentação de imagens de mapas e de paisagens das cidades 
gregas, com ênfase em construções antigas e ruínas; leitura das imagens a partir 
das questões: o que se destaca nessas paisagens? São paisagens urbanas ou 
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rurais? Que elementos naturais aparecem? Há semelhanças com o Egito Antigo? 
Quais? E quais diferenças? Que atividades econômicas poderiam ocorrer ali?/ A 
partir das respostas dos alunos, identificar as imagens como paisagens de cidades 
gregas, destacando suas principais construções. 
Aula 4: Vídeo “Grandes Civilizações – Grécia Antiga”. Questões: 1- Caracterize as 
cidades de Atenas e Esparta, de acordo com o vídeo./ 2- Qual é a relação entre 
Atenas e a deusa homenageada por essa cidade?/ 3- Como era a educação dos 
meninos espartanos?/ 4- Podemos dizer que a Grécia tinha o poder centralizado? 
Por quê? 

INDICADORES DE APRENDIZAGEM 

- Localizar a Grécia Antiga e comparar seu território ao da Grécia atual. 

- Comparar a Grécia com as sociedades antigas estudadas, diferenciando seu 

desenvolvimento social e econômico de acordo com elementos histórico-geográficos 

de cada sociedade. 

- Reconhecer a estrutura urbana da pólis e suas principais características. 

- Perceber elementos da cultura grega no cotidiano, sabendo explicar essa influência 

na sociedade ocidental. 

- Compreender a existência de elementos culturais, sociais, políticos e econômicos 

diferentes entre as cidades da Grécia Antiga, tendo como exemplo a comparação 

entre Atenas e Esparta. 

  

 Vale observar que foram acompanhadas a primeira aula da sequência 

didática (a segunda aula prevista para a continuação da exploração das imagens de 

Grécia Antiga não foi assistida) e a quarta aula, na qual atentou-se para a narrativa 

oral do vídeo passado aos alunos. 

 A descrição do planejamento auxilia na verificação da etapa do raciocínio 

pedagógico, pensado por Lee Shulman, denominada preparação. Depois de 

compreendido pelo professor, o conteúdo deve ser adequado para o ensino, sendo 

necessárias ações como o detalhamento dos propósitos e metas educacionais e a 

seleção de materiais para o trabalho em sala de aula. 

 Os indicadores apresentados no planejamento deixam claras as expectativas 

de aprendizagem que o professor tem, e orientam a elaboração das aulas e o 

recorte dos conteúdos. Ao eleger o conceito de pólis, por exemplo, e trabalhar com 

imagens em que a cidade-Estado grega é caracterizada, o docente procura 

oportunizar aos alunos o desenvolvimento da capacidade de ler imagens e, ao 

mesmo tempo, perceber as estruturas que faziam parte da pólis, relacionando-a com 

o modo de vida de seus moradores na Antiguidade. Alia-se, portanto, conteúdos 
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procedimentais e conceituais, com vistas a desenvolver habilidades que levem à 

construção da competência, também presente no plano. 

 A aula, portanto, é pensada tanto do ponto de vista operacional do ensino, 

como do alcance das aprendizagens.  

 É interessante observar as perguntas que o professor elenca na descrição da 

aula. O roteiro de questões procura simular o diálogo que será construído no 

decorrer da aula e que servirá de caminho para o desenvolvimento dos conteúdos 

programados. Na aula 4, porém, as perguntas são dirigidas aos alunos, e referem-se 

à compreensão do conteúdo conceitual do vídeo, não sendo, portanto, uma 

orientação para a aula, mas a atividade em si. 

 Para verificar como a aula expositiva dialogada de fato aconteceu, foram 

acompanhados os 40 minutos de conversa entre professor e alunos nas três salas 

de aula do 6o ano da escola escolhida para a realização da pesquisa. 

A seguir, apresenta-se de que forma o professor deu início à aula em cada 

uma das turmas (a tabela segue a ordem em que as aulas forma ministradas – 

turmas C, B e A):  

 

C O professor justifica o trabalho com Grécia – e não com Roma – além 
de compará-la com sociedades já estudadas: “A Grécia, junto com 
Roma, são duas civilizações que a gente chama de clássicas, ou seja, 
elas trouxeram para a cultura do Ocidente, a América e o Brasil estão 
inseridos nela, as suas bases: a base política, a base da convivência 
entre as pessoas... várias obras de arte têm relação com a Grécia e 
com Roma e a Grécia tem uma ligação com o Egito, alguns deuses, 
algumas mitologias foram adaptadas pelos gregos e depois Roma 
adaptou da Grécia. Então, a gente vai estudar Grécia (que) é uma 
civilização, uma sociedade da Antiguidade bastante interessante. Por 
quê? Ao contrário do Egito e da Mesopotâmia, não houve sedentarismo 
lá exclusivamente por causa dos rios, por um motivo: não há um grande 
rio na Grécia.” 

B O professor apresenta primeiro a estrutura da apresentação de imagens 
e os temas da aula, para depois comparar a Grécia com as outras 
sociedades estudadas; além disso, cita o percurso da turma anterior 
para alertar a sala em relação ao tempo: “Nós vamos começar o estudo 
de Grécia falando basicamente de 3 coisas: a localização, então 
trabalho com mapas; algumas características gerais da Grécia e nós 
vamos focar o nosso estudo, até pelo número restrito de aulas que a 
gente tem, em duas cidades – Atenas e Esparta. Hoje, talvez a gente 
pare aqui (mostra um slide do PowerPoint); o 6º C parou aqui e está 
ótimo...” 
Na análise do primeiro slide (mapa da Europa e Oriente Médio), o 
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            Embora o ponto de partida do professor não seja idêntico nas três salas, 

verifica-se a sua preocupação em introduzir o conteúdo e justificar a sua relevância 

em relação ao percurso escolhido para o ano letivo. Essa preocupação de 

contextualizar o conteúdo aparece com maior ênfase na sala C (quando relaciona 

Grécia e Roma e estas ao Brasil), embora nas classes B e A também exista a 

ligação entre o que já foi estudado e o novo conteúdo, sendo feita a comparação 

entre as sociedades. Pode-se identificar como questão-problema do início da aula o 

porquê da Grécia ter sido escolhida como moradia por povos da Antiguidade, já que, 

diferentemente de Egito e Mesopotâmia, ela não contava com um grande rio e seu 

processo de fertilização das margens, como facilitador da produção agrícola, a base 

para o sedentarismo. 

             Mas se é uma questão-problema, como é o enfrentamento dos alunos diante 

dela? Os primeiros diálogos da aula revelam de que forma os estudantes interagem 

com o conteúdo apresentado: 

professor prossegue: “(...) Ao contrário do Egito, com o Rio Nilo e o 
deserto, e ao contrário da Mesopotâmia, a Grécia não é um território 
muito grande, ela é um território menor e recortado, ou seja, não é um 
terreno plano, tranquilo...” 

A O professor recupera conteúdos trabalhados anteriormente para 
apresentar o novo, estabelecendo relações entre eles: “A Grécia é 
muito diferente em relação a Egito e Mesopotâmia por um grande 
motivo -  não há aquele rio que transborda e deixa o solo fértil...O 
sedentarismo aconteceu na Grécia por outros motivos, não foi o 
rio...Talvez se nós fôssemos nômades e estivéssemos andando pela 
Grécia a gente ia falar ‘Nossa, esse é o pior dos lugares para se 
sedentarizar, porque a natureza da Grécia não é lá muito convidativa, 
receptiva.” 

C Professor: (Apontando para o mapa físico da região da Grécia): “Qual é 
a característica geográfica da Grécia? O que é isso aqui?” (Aponta para 
as elevações representadas no mapa). 
Aluno: “Montanhas.” 
Professor: “São montanhas. Então, a montanha não é boa para plantar 
porque escorre água, você não tem uma área plana para fazer um 
grande cultivo (...) Então, não é bom para criar animais, não é bom para 
plantar, não tem um grande rio, o que vai acontecer aqui?” 
Aluno: “Pescaria?” 
Professor: “Pescaria. Pescar, tirar os peixes e se alimentar ou até 
vender é uma alternativa; então o mar parece ser bastante importante 
aqui pra Grécia. Que mais?” 
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Aluno: “Um exército para dominar outras terras.” 
Professor: “Olha aí que boa ideia! Então, investir no exército, na guerra 
e tentar dominar outros povos, outras culturas...” 
Aluno: “Terras que sejam planas.” 
Professor: “Terras que sejam planas, que sejam férteis, que tenham o 
que eles precisam...” 

B Professor: “(...) A coisa pior ainda é essa (tendo citado anteriormente a 
inexistência de um grande rio, aponta para o mapa físico da Grécia) – o 
que se destaca aqui?” 
Aluno: “O relevo.” 
Professor: “O relevo é montanhoso. Então imagina um lugar não tão 
extenso, super recortado, com muito litoral e montanhoso, dá pra fazer 
uma boa agricultura aqui?” 
Alunos: “Não.” 
Professor: “Então, esse foi o primeiro problema que tiveram os povos 
que vieram morar aqui, e aí vem uma pergunta estranha da gente 
pensar: por que eles escolheram esse lugar?...” 
Aluno: “Pra deixar os templos?” 
Professor: “Mas nem tinha religião ainda, eles são nômades, como é 
que foram escolher um lugar tão ruim para viver?” 
Aluno: “Eu acho que era para não ser atacado... se é ruim para mim, é 
ruim para os outros.” 

A Professor: (Mostrando o mapa no slide) “A Grécia é pequena, em 
termos de território, olha o tamanho da Mesopotâmia; o Egito nem 
aparece inteiro aqui. A Grécia é pequenininha, e outro problema que a 
Grécia tem vem nesse mapa de agora (passa para outro slide, com o 
mapa físico da região) – é um mapa que dá pra perceber que tem o que 
na Grécia?” 
Aluno: “Montanhas.” 
Professor: “Muita montanha. Montanha, tem rios, mas não um grande 
rio, rio de transbordar...” 
Aluno: “Então o relevo também não ajuda. Plantar na montanha 
desmorona, a terra não é fértil, tem muita pedra.” 
Professor: “Então é um lugar péssimo, chove, tem o problema do 
deslizamento de terras, então é um território ruim para morar. Os 
historiadores ficam pensando assim: ‘Nossa, o que o povo de lá viu?’ e 
aí, no 6º B, teve um aluno que levantou uma hipótese muito legal – se é 
ruim para mim, é ruim para os outros – então é um lugar o quê?” 
Aluno: “Protegido” 



66 
 

 

 É interessante observar como a construção conceitual mais ampla ocorre nas 

três salas. Embora o conteúdo específico seja a Grécia Antiga, percebe-se uma 

discussão que vai além da caracterização dessa sociedade, permitindo aos alunos 

uma reflexão sobre as atividades possíveis e realizáveis para a sobrevivência 

humana em diferentes espaços geográficos. Como visto no início da aula, os alunos 

já haviam trabalhado com sociedades dependentes dos rios e do processo de 

transbordamento para a prática agrícola. É provável que, durante este estudo, outras 

atividades realizadas na época foram exploradas, como a guerra. 

 Nesse sentido, a aula em questão recupera os conteúdos assimilados 

anteriormente e os problematiza em um novo contexto, já que o povo em questão 

não contava com os mesmos elementos paisagísticos que os anteriores. 

 O professor pretendeu chegar ao mesmo ponto com as três salas e é possível 

verificar isso quando ambas percebem a importância da segurança, garantida por 

um exército ou pelo próprio relevo (como se vê nas salas B e A). Na sala C há uma 

ampliação da questão e o exército passa a ser uma forma de se conseguir o que a 

geografia grega não era capaz de proporcionar aos seus habitantes. Esse aspecto 

será abordado nas outras classes em outro ponto da aula. 

 Vale salientar, neste momento, algumas estratégias utilizadas pelo professor 

na condução oral da narrativa da aula. Na sala A é citada a hipótese de um aluno da 

sala B. Além da valorização da voz do aluno, como fonte de informação e 

conhecimento, há uma nova elaboração do discurso pelo professor a partir da aula 

dada, o que seria, de acordo com Shulman, resultado dos processos de reflexão e 

nova compreensão: 

 
Isso é o que faz um professor quando olha para o ensino e o 
aprendizado que acabaram de ocorrer e reconstrói, reencena e/ou 
recaptura os eventos, as emoções e as realizações. É por meio desse 
conjunto de processos que um profissional aprende com a 
experiência... Assim chegamos ao novo começo, à expectativa de 
que, por meio de atos de ensino “pensados” e “lógicos”, o professor 
atinja uma nova compreensão, tanto dos propósitos e dos conteúdos 
a serem ensinados como dos alunos e dos próprios processos 
didáticos. (SHULMAN, 2014, pp. 221 e 222). 

 
 Embora se trate de uma outra forma de explicação, a maneira como o aluno 

citado construiu o raciocínio e sintetizou seu pensamento auxiliou o professor a 

apresentar a problemática na outra sala, encaminhando a reflexão dos alunos para o 
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objetivo pretendido – no caso, relacionar a geografia grega ao aspecto da segurança 

e do isolamento em relação aos outros povos. 

 A partir dessa questão, a aula foi encaminhada para a compreensão de como 

os gregos organizaram sua sobrevivência, já que foi consolidada a ideia da 

impossibilidade de uma agropecuária de larga escala em seu território. 

C Professor: “Eu viajo pra dominar os outros povos ou também para...? 
Que atividade eu faço?” 
Aluno: “Comércio.” 
Professor: “Comércio. Negociar. Só que o comércio grego, aí que está a 
ideia, ele não é o comércio que a gente está acostumado na 
Mesopotâmia e no Egito. O Egito produziu muito trigo, arroz, trocam 
entre eles. Aqui eu não consigo produzir muita coisa, então o comércio 
grego vai ser o comércio que a gente chama de intermediário.” 
Aluno: “Como assim?” 
Professor: “Vou dar um exemplo: o Edu mora lá na Mesopotâmia e ele 
produziu muito arroz e a Vitória mora no Egito e produziu muito trigo. 
Trigo em excesso vai ser barato, arroz em excesso vai ser barato, só 
que aqui onde falta trigo, o trigo vai ser caro, ali onde falta arroz, o arroz 
vai ser caro, o que faz o grego?” 
Aluno: “Ele vende.” 
Professor: “Ele troca, ele compra aqui barato o que tem em excesso e 
vende caro aqui; em troca, compra barato o que tem em excesso e 
vende caro lá, ou seja, ele lucra nos dois lugares, tá, mas tem que viajar 
muito.” 
Aluno: “Ele é tipo o meio da negociação.” 
Professor: “Ele é um intermediário, chama intermediário, quer dizer, ele 
compra mais barato e vende mais caro.” 
Aluno: “Isso acontece às vezes até hoje.” 
Professor: “Isso acontece no nosso comércio sempre, só que os gregos 
precisavam fazer isso porque eles produzem pouco aqui, então eles 
não têm o que vender, eles vendem os produtos que eles têm pra ter 
um dinheiro inicial, mas eles vão ganhar dinheiro mesmo fazendo esse 
tipo de comércio de longa distância.” 
 

B Professor: “Guerra contra outros lugares é uma boa hipótese... 
Invasões, vocês estão no caminho certo, então chegamos ao ponto 
principal, embora a guerra foi usada, embora a pesca fosse importante, 
a atividade mais forte na Grécia era o comércio, só que era um 
comércio diferente.... É um comércio que a gente chama de 
intermediário, ou seja, eu não produzo nada pra vender, não é igual no 
Egito: eu  plantei trigo, sobrou muito trigo, eu troco com alguém; mas eu 
não planto quase nada, como é que eu vou trocar?”  
Aluno: “Você compra e revende.” 
Professor: “Só que pra fazer isso que o Rafael falou, você precisa viajar 
muito e olhar a necessidade; então, vamos lá, eu cheguei aqui na 
Mesopotâmia, a Mesopotâmia produz muito arroz, tem muita umidade, 
sobra arroz, o arroz aqui é barato, mas quando eu vou até o Egito, que 
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é mais seco, não tem arroz, então o que eu faço? Eu compro arroz 
barato aqui e vendo caro ali, e aqui ele produziu muito trigo, o trigo é 
barato, não tem trigo lá, então eu compro trigo barato aqui e vendo ali; 
eles podiam trocar entre eles, mas como eles não se conhecem, eles 
estão distantes fisicamente, geograficamente, quem faz isso é o grego, 
então a Grécia faz um comércio intermediário, ela fica no meio, e 
compra daqui e vende...” 
Aluno: “Então é igual à gente!” 
Professor: “Isso, isso, a gente vive num comércio intermediário: Ah, não 
quero ir até o centro de São Paulo comprar uma calça jeans, então 
alguém do shopping vai lá compra a calça, põe uma etiqueta bonita, 
põe aquela luz na vitrine do shopping, você vai, compra e paga muito 
mais caro, mas é a mesma calça, quer dizer, comprar na fábrica, 
comprar direto no lugar onde produz, ah, é ruim de ir, o acesso não é 
legal, é melhor ir ao shopping, parar o carro, tem ar condicionado, só 
que você vai pagar um preço por isso.” 
Aluno: “Tem conforto.” 
 

A Professor : “Comprar como?” 
Aluno: “Comércio.” 
Professor : “Então vamos lá. Yasmin, vou te atender. Eu só posso 
exportar se eu faço alguma coisa...”  
Aluno: “Você invade.” 
Professor: “Se eu não consigo produzir, então ou eu invado, ou aí tem a 
solução que vocês tiveram, eu faço um comércio chamado comércio 
intermediário.”  
Aluno: “Mas professor, se ele não tinha...”  
Professor: “Eu vou usar a Gabi e a Bia. Aqui a Mesopotâmia, a 
Mesopotâmia produz muito arroz, tem bastante rio, água, eles plantam 
arroz, aí sobrou arroz pra ela, como sobra ela precisa fazer alguma 
coisa, então ela vai vender, esse excedente ela vai me vender, só que 
como tem muito na terra dela, eu compro barato, e eu saio daqui vou 
investigando, aqui também tem arroz, aqui também tem, mas tem 
pouco, nossa, aqui não tem – olha, você precisa de arroz, né, eu vendo 
pra você, só que eu comprei lá por 10 aqui eu vou vender por 80. Por 
quê? Porque tem o meu trabalho, o meu gasto de fazer essa viagem e 
tem também o que eu quero ganhar, meu lucro, então eu vendo e 
aproveito e olho aqui e falo – nossa, você tem muito trigo aqui, e lá não 
tem...” 
Aluno: “Mas por que eles faziam isso?” 
Professor: “Você quer vender seu trigo?” 
Aluno: “Mais barato?”  
Professor: Mais barato, obviamente, porque sobra. Eu compro barato e 
vou lá e vendo caro. Eu, Grécia, não produzi nada, quem produziu trigo 
e arroz foram elas, porém elas não se conhecem, então eu faço o 
contato e vendo de uma para outra sem elas saberem com um preço 
mais alto, então em duas viagens ela ganhou 10, porque foi o que eu 
paguei no trigo, ela ganhou 10, foi o que eu paguei no arroz, eu ganhei 
140.” 
Aluno: “Por que 140?” 
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 A grande extensão dos trechos dessa parte da aula se faz necessária porque 

há uma boa oportunidade para observar aspectos relevantes da aula expositiva 

dialogada, especialmente a de História. 

 Em primeiro lugar, há um exemplo interessante de transposição didática. O 

conceito de comércio intermediário, guardadas as especificidades temporais e 

espaciais das sociedades, é de ampla importância para a compreensão histórica dos 

estudantes. É relativamente complexo entender como povos cujo território tem baixo 

potencial produtivo, como o caso grego ou, de forma mais explícita, povos do 

deserto, como os árabes na Idade Média, conseguiram alcançar índices elevados de 

riqueza através de atividades comerciais. Quando a questão impacta o presente, 

torna-se mais importante, pois se coaduna com o objetivo primeiro do ensino de 

História, que é a inter-relação entre os tempos e a inserção do contexto do aluno no 

estudo e compreensão dos fenômenos político-econômicos, sociais e culturais. 

 Observa-se, nas três salas, não só a maneira como o professor aproximou o 

conceito de seus alunos (usando a linguagem corporal, ao tratar dois estudantes 

como exemplos de sociedades da época e fazer o caminho de um até o outro, 

simbolizando as viagens dos gregos), como a percepção de que esse tipo de 

comércio continua ativo e faz parte do cotidiano dos estudantes (em duas salas, 

essa percepção partiu dos próprios alunos; como na terceira não ocorreu, o 

professor antecipou a relação com o presente, apresentando-a em sua fala aos 

alunos). 

 Sobre a adaptação do conceito para o ensino, como foi feito com o comércio 

intermediário, vale destacar as considerações de Shulman a respeito, quando na 

Professor: “Porque eu cobrei 70 a mais de uma, 70 a mais da outra, ou 
seja, isso é comércio intermediário, eu não produzo nada, eu compro de 
um e vendo mais caro pro outro.” 
Aluno: “Isso é legal?” 
Professor: “Isso é legal, porque eu tô cobrando a minha viagem e o 
conforto delas de não precisar sair do lugar; acontece isso até hoje 
aqui, você vai ao shopping e compra uma calça jeans por R$ 200,00, o 
shopping tem ar condicionado, tem estacionamento, a loja é bonita, tem 
luz, você serve água e cafezinho, maravilha; você vai na fábrica que é 
no centro de São Paulo a mesma calça custa 100. Ah! Então por que eu 
não vou comprar lá? Porque lá é abafado, não tem ar condicionado, não 
tem lugar para parar o carro, é desconfortável, é longe, não tem 
provador...” 
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descrição da etapa da transformação, em que se circunscreve a ideia de 

representação: 

 

A representação envolve pensar nas ideias-chave do texto ou aula e 
identificar as maneiras alternativas de representá-las para os alunos. 
Quais analogias, metáforas, exemplos, demonstrações, simulações e 
similares podem ajudar a construir uma ponte entre a compreensão do 
professor e aquela desejada para os alunos? Múltiplas formas de 
representação são desejáveis. (SHULMAN, 2014, p.218)  
 

 Existe o perigo de, através dessas analogias, o conceito tornar-se 

demasiadamente simplificado, afastando os alunos de uma compreensão adequada 

e transformando o próprio conceito. Esse alerta foi feito no capítulo anterior, quando 

se apresentou brevemente o debate entre uma transposição didática que adapta o 

conceito para ensiná-lo, ideia defendida por Chevallard, e uma transposição que 

acaba elaborando um novo conceito, afastado do original acadêmico, como pensa 

André Chervel.  

 Embora o foco da análise da aula não seja propriamente este, já que se 

pensa primordialmente na narrativa oral que se constrói e na interação dos alunos 

para que se consolide essa narrativa, nota-se uma aproximação, possivelmente em 

prol da didática, da ideia defendida por Chervel. 

 De fato, todo comércio já é uma atividade intermediária, já que se coloca 

como intermédio entre produtor e consumidor. O professor cria um conceito de 

“comércio intermediário” possivelmente para enfatizar que o comerciante não tem 

relação com o setor produtivo, ou seja, não participa de forma nenhuma deste. Ao 

fazer isso, o docente deixa clara a diferença entre uma sociedade que produz e 

troca parte das mercadorias produzidas e outra, que na impossibilidade de produzir 

até mesmo para subsistência, investe na atividade mercantil de longa distância, 

utilizando em seu favor a lei da oferta e da demanda. 

 É preciso considerar, nesse sentido, todo o contexto educacional envolvido 

nesta situação. Como aponta Lee Shulman, diversos aspectos precisam ser levados 

em conta quando se trata da construção de uma aula. A faixa etária dos alunos, os 

objetivos e expectativas de aprendizagem são apenas alguns elementos, mas que 

aqui já bastariam para justificar a opção do professor pelo ensino desse tipo de 

comércio tal como apresentado nos trechos da tabela anterior. 
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 Evidentemente, em uma análise mais aprofundada da questão, caberia 

investigar se o professor de fato tem consciência desse distanciamento do 

conhecimento acadêmico ou, melhor dizendo, dessa produção de um novo conceito 

de comércio para facilitar a compreensão de seus alunos. Shulman, em uma de 

suas primeiras considerações sobre o fazer docente em sala de aula, pontua como 

característica imprescindível do professor, o domínio do conteúdo a ser ensinado, 

até para permitir tais adaptações, analogias, e por que não dizer, criações.  

No entanto, vale ressaltar neste trecho específico da aula, a percepção de um 

esforço duplo do professor em aproximar o conteúdo ensinado da realidade dos 

alunos e, ao mesmo tempo, favorecer a compreensão conceitual, reforçando a 

atividade econômica da Grécia Antiga mais desvinculada da produção feita em seu 

território, como ocorria com as outras sociedades estudadas anteriormente pelos 

alunos. 

Esse é outro ponto a ser destacado. A explicação histórica, abordada também 

no capítulo anterior, exige o reforço contínuo da contextualização temporal. Falou-se 

bastante da questão da apropriação temporal no primeiro capítulo, algo fundamental 

na discussão da narrativa histórica e de seu papel para a construção e apropriação 

humanas da ideia de tempo. No segundo capítulo, essa perspectiva foi inserida no 

campo educacional, objetivando-se demonstrar a importância de uma elaboração da 

narrativa da aula de História pelo professor, para garantir que os elementos 

constitutivos da própria Historia não sejam perdidos. 

Quando, na aula analisada, o professor compara em diversos momentos a 

Grécia com Mesopotâmia e Egito, é esse movimento que se observa. Inseridos no 

contexto da Antiguidade, período histórico nomeado, datado e criado por seres 

humanos de espaço e tempo específicos16, a comparação entre as sociedades é 

salutar no sentido de demonstrar modos de vida diferentes construídos no mesmo 

tempo histórico. Ao recuperar as características das sociedades já estudadas, além 

do objetivo relacionado à contextualização histórica e o combate à aparente 

linearidade das sociedades (primeiro veio a Mesopotâmia, depois o Egito, depois a 

Grécia...), o professor colabora para a construção de significado da aprendizagem, 

                                                        
16 A linha do tempo que costuma organizar o ensino de História nas escolas brasileiras é a 
linha europeia, criada pela historiografia francesa a partir do século XIX. Geralmente, no 
Ensino Fundamental, dividem-se os períodos linha entre os anos: 6o ano – Pré-história e 
Antiguidade, 7o ano – Idade Média, 8o ano – Idade Moderna, 9o ano – Idade 
Contemporânea. 
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retirando-se a ideia do conhecimento que é descartado após sua assimilação e 

comprovação em avaliações. 

É importante apresentar mais um momento da aula para verificar a explicação 

de outro conceito, o que poderia confirmar ou não a ideia da criação de novos 

conhecimentos pelo professor para sua ação didática, ou relativizar essa posição, 

demonstrando-se que, de acordo com cada situação de aula, o docente age de 

determinada maneira. O conceito discutido é o de colônia:  

C Professor: “(...) Vamos ao próximo slide: cada área amarela é um lugar 
onde os gregos dominaram, porque fazendo essas viagens de 
comércio, aí vem aquela primeira hipótese que vocês falaram, havia 
terras vazias, ou até terra com gente que eles dominaram e passaram a 
morar nessas cidades. Os gregos chegaram até a Espanha, naquela 
época, e fundaram ali cidades. Tem um ditado que diz – onde é a 
Grécia? Onde tiver um grego. Não é que a Grécia é só aqui, a Grécia 
antiga é todos os lugares pra onde gregos iam e fundavam uma cidade 
e passavam a viver ali com uma coisa importantíssima – com a sua 
cultura. Então por que que a gente tem tanta influência da Grécia, tem 
palavras que nós usamos que vêm do grego, tem hábitos que a gente 
tem do grego?” 
Aluno: “Porque eles foram pra vários lugares e isso chegou aqui.” 
Professor: “Tem um monte de coisas que a gente ainda faz no presente 
que tem ligação com a Grécia, Olimpíada, por exemplo, que era uma 
festa só grega dos esportes e que se expandiu para o mundo inteiro.” 
Aluno: “Mas por quê?” 
Professor: “Por quê? Porque os gregos tinham esta questão da viagem, 
tinham essa questão de ir para outros lugares, e aí por exemplo, aqui 
na Espanha, eles trouxeram a cultura deles, acabou expandindo para 
Portugal, Portugal quando veio ao Brasil trouxe também.” 
Aluno: “Mas era só a cultura deles?” 
Professor: “A pergunta é boa. Na verdade tem uma mistura. Então o 
que os gregos vão fazer é também conhecer um pouco das culturas e 
acaba influenciando a deles, então é uma cultura muito rica porque ela 
tem várias influências, mas ela é também muito forte. Por quê? Porque 
quando eles viajam e formam essas colônias, eles acabam levando a 
base da cultura deles e acaba influenciando; há uma mistura, só que o 
básico da cultura grega vai sendo preservado.” 
Aluno: “Até hoje a Grécia tem essa influência?” 
Professor: “Tem uma influência, a gente faz parte de uma festa que era 
só da Grécia, tanto é que quando teve a Olimpíada aqui, o que foi feito? 
Teve que ir lá na Grécia, em Atenas pegar a pira olímpica, a tocha 
acender lá, pra trazer para o Brasil e passar nas cidades...”  
Aluno: “Por que algumas cidades são pontinhos pretos e outras 
vermelhas?” 
Professor: “Essas são as cidades originais, essas são as cidades da 
Grécia antiga por excelência, as vermelhas são as cidades que foram 
colonizadas, quer dizer que foram formadas a partir das viagens.” 
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 (...) 
Aluno: “E essas colônias passavam a cultura deles pras pessoas...” 
Professor: “Isso, e tem lugares que eles vão dominar o território, mas 
veja, eles fundam cidades, tá vendo? Então eu vou fundar um povoado, 
gregos vão migrar pra lá, morar lá, só que eles vão manter a sua 
cultura, então, por exemplo, aqui no Brasil, lá na região sul, Santa 
Catarina... Santa Catarina é um bom exemplo, tem cidades lá que eles 
usam traje alemão, às vezes até falam alemão, então eles são alemães 
que moram no Brasil e fundaram ali uma colônia.”    
Aluno: “E eles se parecem com alemão...” 
 

B Professor: “(...) então, esse mapa é muito difícil, mas vocês vão ver que 
não é tão assim - em verde está o que era Grécia, a Grécia começou 
aqui, depois, eles dominaram as ilhas, então todos esses quadrados 
pretos são as cidades-mãe, quer dizer, cidades originais dos gregos, 
conforme eles foram viajando e levando comércio eles foram fundando 
cidades e formando colônias, teve cidade grega até na Espanha, teve 
um monte de cidades gregas na Itália, na Turquia, então eles foram 
espalhando as cidades; tem que tomar cuidado com uma coisa, nem 
sempre é por guerra, por exemplo, aqui que só tem uma cidadezinha, 
como é que foi formado isso? Vários gregos foram até a Espanha fazer 
comércio, de repente quiseram morar ali, viram que a terra era melhor, 
viram que podiam construir casas, ter uma produção de alimentos e aí 
formaram uma colônia, tem um ditado popular da época...” 
Aluno: “Olha, também tem no Egito, norte da África...” 
Professor: “Isso! Tem um ditado que diz assim: Onde é a Grécia antiga? 
Onde tiver um grego. Então a Grécia não é só isso aqui, a Grécia é toda 
essa parte amarela (mostra o mapa). Onde é a Grécia? Onde tem um 
grego. Por quê? O grego leva com ele a cultura, aí que vocês falam “ah, 
eu já fui num lugar, eu fui pra Paris, mas a França não é da Grécia, mas 
tem lá uma construção que lembra os gregos”; claro, porque eles 
estiveram aqui, né? Ah, aqui no Brasil a gente tem tanta influência 
grega, a olimpíada...” 
Aluno: “A nossa olimpíada não é dos gregos? A primeira não foi em 
Atenas?”  
Professor: “Sim. Como é que se espalhou pelo mundo? Por causa 
dessa característica, então foi um lugar que ao invés de ficar preso à 
terra, porque  a agricultura faz a pessoa ficar presa à terra,  caso da 
Mesopotâmia e do Egito, se espalhou porque precisava viajar pra 
sobreviver ou do comércio, ou da pesca ou da guerra, então essa 
característica da civilização grega é bastante importante pra gente 
entender até a influência da Grécia na nossa cultura.” 
Aluno: “Então a Grécia é mais importante que o Egito, que a gente 
estudou?” 
Professor: “Eu vou trocar importante por influente, eu acho a cultura do 
Egito, por exemplo, tão importante quanto, só que a cultura do Egito 
ficou lá, os gregos levaram a cultura para outros lugares porque eles 
precisaram pra sobreviver.” 
(...) 
Professor: “Na Mesopotâmia faziam leis que ajudavam o rei daquele 
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lugar pra não ter revolta, aqui isso não acontece. Por quê? Aqui tem 
que fazer uma coisa ... a gente não vai especificar, há lugares, por 
exemplo, na Itália que os gregos dominaram por guerra, invadiram, 
tomaram posse de todo o sul da Itália e tal, e aí cada lugar desse 
formou um rei, cada quadradinho desse é um rei, um governante, são 
cidades-Estado, em outros lugares não, gregos migraram e formaram 
ali uma colônia, aqui no sul do Brasil tem lugares que você vai, Joinville, 
tem lá  um monte de gente que se veste com roupas típicas da 
Alemanha, a construção da casa parece casa da Alemanha, eles falam 
alemão, mas eles são brasileiros, estão no Brasil, eles não dominaram 
o Brasil, mas é uma colônia de imigrantes, então a cultura deles está 
preservada ali, mas eles estão morando em outro país. É o que 
acontecia aqui.” 
Aluno: “Aqui tem a Liberdade.” 
Professor: “Isso, exato! Isso, o bairro da Liberdade aqui em São Paulo, 
mesma coisa, então quer dizer a gente precisa tomar cuidado pra não 
dizer eles dominaram tudo com guerra. Não, às vezes eles migraram e 
formaram ali uma colônia, essa colônia vira uma cidadezinha só que a 
cultura deles estava preservada, isso acabou influenciando a cultura de 
lá.” 

A Professor: “Ótimo, essa localização é fundamental, perto da Itália, perto 
da antiga Mesopotâmia que é a Turquia, perto do Egito, então por estar 
aqui nesse mar chamado Mediterrâneo, ela fazia contato com várias 
culturas. O que deu como consequência isso aqui – é difícil, mas vou 
interpretar com vocês, tem um ditado daquele época que diz assim: 
onde é a Grécia? Onde estiver um grego. Por quê? Os gregos se 
espalharam e foram formando colônias, povoados, então isso aqui é 
considerado Grécia naquela época, mesmo que a Grécia país seja aqui, 
naquela época, hoje não, o que foi acontecendo? Conforme eles iam 
viajando eles percebiam: nossa, aqui é uma cidade boa, aqui tem lugar 
bom pra plantar, é diferente do lugar onde eu moro, tem um grande rio 
onde transborda e molha a terra e deixa a terra fértil ou aqui tem um 
clima mais agradável, não é tão quente, enfim eles iam escolhendo 
lugares e alguns gregos decidiram morar aqui, quando eles iam morar 
lá, eles deixavam a sua cultura, a sua língua naquele lugar e isso 
influenciou o mundo. Se vocês olharem a cultura do Egito é 
maravilhosa, mas chegou pro Brasil muito pouco dela, ela ficou presa 
no Egito. A cultura da Mesopotâmia era super avançada, mas ficou lá 
na Mesopotâmia. A cultura grega se espalhou pelo mundo. Nós 
fazemos até hoje uma competição que é grega, Olimpíada, nós temos 
uma série de palavras que vem do grego...” 
Aluno: “Então tem muitas culturas com influência dos gregos.” 
Professor: “Muitas. Por quê? Porque os gregos espalharam isso 
naquela época formando essas colônias. Só tomem cuidado com uma 
coisa: tem 2 tipos de colônia grega; tem a colônia de guerra, por 
exemplo, os gregos invadiram a Itália, aqui eles tiveram guerra, 
dominaram, e tem a colônia de povoamento, os gregos decidiram morar 
aqui e formar uma cidade, pacificamente, eu vou dar como exemplo o 
sul...” 
Aluno: “Mas esses povos aceitaram? Não podiam ter expulsado os 
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Os trechos selecionados em cada classe procuraram retratar o momento da 

aula em que o professor construiu, em conjunto com os alunos, a noção de colônia 

no contexto da Grécia Antiga. É interessante observar que em todas as classes, o 

professor parte de uma ideia bastante complexa que é a do conceito identitário no 

período, que extrapola a noção de território: “Onde é a Grécia Antiga? Onde estiver 

um grego.”, cita o professor nas três salas. No entanto, mesmo que o ponto de 

partida seja praticamente o mesmo, os desdobramentos a partir da análise do mapa 

e dessa fala docente foram bastante diversos entre as turmas. Essa diversidade 

deveu-se, em certa medida, à crescente participação dos alunos nas aulas, 

especialmente com perguntas sobre todo o conteúdo desenvolvido até então, 

podendo ser observada nas transcrições completas disponíveis na parte final deste 

trabalho. 

Também por isso, vale ressaltar o esforço do professor em procurar, através 

das próprias questões dos alunos, retomar a narrativa planejada para a aula, 

buscando o alcance dos objetivos projetados para a mesma. Tal esforço pode ser 

melhor observado se for reproduzido o trecho, em cada turma, da retomada 

promovida pelo professor, fazendo com que as turmas tenham acesso aos mesmos 

conteúdos e conceitos estruturantes da aula: 

gregos?” 
Professor: “Poderiam ter expulsado, mas aceitaram os gregos lá porque 
tinha a vantagem do comércio, alguns lugares que eles foram fazer 
comércio, alguns, os gregos decidiam morar naquele lugar e com isso 
levavam a cultura pra lá. Aqui, no sul do Brasil, tem Joinville, Santa 
Catarina, é uma cidade de brasileiros, mas um monte de gente veio da 
Alemanha, o que eles formaram lá? Um povoado onde se fala alemão, 
se veste com as roupas típicas, a construção da casa é igual na 
Alemanha, então eles não dominaram o Brasil, mas é uma colônia que 
mantém a cultura do país de origem, era mais ou menos isso aqui.” 
Aluno: “Eles se espalharam por um terreno muito grande!” 
Professor: “É grandão.... esse tipo de espalhamento aqui do povo grego 
é que fez a cultura ser tão forte.”  
Aluno: “E ali (aponta para a Grécia no mapa) é a colônia-mãe...”  
Professor: “Isso, as cidades-mães são essas originais e as vermelhas 
são as que eles fizeram como colônia. Muito bem, Sofia!”  

C Nesta turma, a questão da influência cultural dos gregos gerou uma 
série de perguntas dos alunos relacionadas à História da Grécia e da 
região. O professor precisava fechar a conceituação de colônia e 
buscou, para isso, uma comparação com o Brasil: 
Aluno: “E essas colônias passavam a cultura deles pras pessoas...” 
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Professor: “Isso, e tem lugares que eles vão dominar o território, mas 
veja, eles fundam cidades, tá vendo? Então eu vou fundar um povoado, 
gregos vão migrar pra lá, morar lá, só que eles vão manter a sua 
cultura, então, por exemplo, aqui no Brasil, lá região sul, Santa 
Catarina... Santa Catarina é um bom exemplo, tem cidades lá que eles 
usam traje alemão, às vezes até falam alemão, então eles são alemães 
que moram no Brasil e fundaram ali uma colônia.”    
Aluno: “E eles se parecem com alemão...” 
 

B Na sala B, os alunos fizeram questões de temáticas diversas (como 
transporte e organização política), comparando a Grécia com as demais 
sociedades estudadas. O professor não deixou de responder as dúvidas 
e utilizou uma das respostas para retomar ao fio condutor da narrativa, 
utilizando o mesmo exemplo da aula anterior, na sala C: 
Professor: “Na Mesopotâmia faziam leis que ajudavam o rei daquele 
lugar pra não ter revolta, aqui isso não acontece. Por quê? Aqui tem 
que fazer uma coisa ... a gente não vai especificar, há lugares, por 
exemplo, na Itália que os gregos dominaram por guerra, invadiram, 
tomaram posse de todo o sul da Itália e tal, e aí cada lugar desse 
formou um rei, cada quadradinho desse é um rei, um governante, são 
cidades-Estado, em outros lugares não, gregos migraram e formaram 
ali uma colônia, aqui no sul do Brasil tem lugares que você vai, Joinville, 
tem lá  um monte de gente que se veste com roupas típicas da 
Alemanha, a construção da casa parece casa da Alemanha, eles falam 
alemão, mas eles são brasileiros, estão no Brasil, eles não dominaram 
o Brasil, mas é uma colônia de imigrantes, então a cultura deles está 
preservada ali, mas eles estão morando em outro país. É o que 
acontecia aqui.” 
Aluno: “Aqui tem a Liberdade.” 

A Esta classe se manteve dentro do tema proposto, não necessitando de 
uma retomada ao assunto pelo professor como nas classes anteriores. 
O trecho, portanto, seria reproduzido na íntegra, idêntico ao da tabela 
anterior; porém, chama-se a atenção para o fato de que a resposta do 
professor a uma das dúvidas pode ter encaminhado a turma para a 
permanência nessa temática, evitando os desvios ocorridos nas salas 
anteriores: 
Aluno: “Mas esses povos aceitaram? Não podiam ter expulsado os 
gregos?” 
Professor: “Poderiam ter expulsado, mas aceitaram os gregos lá porque 
tinha a vantagem do comércio, alguns lugares que eles foram fazer 
comércio, alguns, os gregos decidiam morar naquele lugar e com isso 
levavam a cultura pra lá. Aqui, no sul do Brasil, tem Joinville, Santa 
Catarina, é uma cidade de brasileiros, mas um monte de gente veio da 
Alemanha, o que eles formaram lá? Um povoado onde se fala alemão, 
se veste com as roupas típicas, a construção da casa é igual na 
Alemanha, então eles não dominaram o Brasil, mas é uma colônia que 
mantém a cultura do país de origem, era mais ou menos isso aqui.” 
Aluno: “Eles se espalharam por um terreno muito grande!”  
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Nesta última sala, verifica-se novamente a aprendizagem com a experiência17 

mencionada por Shulman. É possível que tendo experimentado certa dificuldade nas 

aulas anteriores em concluir o tema previsto para a aula, o professor tenha 

reorganizado seu discurso para manter a sala dentro do foco analítico proposto, sem 

deixar de manter o espaço aberto para as dúvidas e participação dos alunos. 

Nota-se a utilização do mesmo exemplo pelo professor para trazer o conceito 

de colônia para um contexto mais próximo dos alunos. Em uma das salas, um aluno 

demonstra essa apropriação através de outro exemplo, citando o bairro paulistano 

da Liberdade como um exemplo de colônia. 

Pensando no conceito como um agrupamento de identidade cultural, 

preservado em outro espaço que não o seu de origem, pode-se dizer que nesta 

situação, o exemplo não distancia o aluno do conceito acadêmico. De fato, há uma 

certa ousadia do professor em permitir a comparação das colônias gregas da 

Antiguidade com cidades catarinenses ou um bairro de São Paulo. Evidentemente, 

do ponto de vista da organização espacial e do estatuto político-geográfico dessas 

estruturas, a analogia é bastante perigosa. Contudo, a maneira simples e próxima 

para demonstrar a forte presença cultural de outras nacionalidades em espaços 

longínquos é validada na medida em que o conceito de colônia passa a ser mais 

bem entendido pelos alunos, comprovada pela elaboração de suas próprias 

analogias. 

Como reforço ao argumento de que, nesse caso, evidencia-se uma 

transposição didática, está o fato de que o professor procura enfatizar a 

multiplicidade de formas que as colônias gregas adquiriram na Antiguidade: “(...) tem 

a colônia de guerra, por exemplo, os gregos invadiram a Itália, aqui eles tiveram 

guerra, dominaram, e tem a colônia de povoamento, os gregos decidiram morar aqui 

e formar uma cidade, pacificamente...”. Os tipos de colonização foram produzidos 

pela historiografia e há um grande debate acadêmico a respeito da sua validade, 

mas é inegável uma compreensão do professor a respeito do assunto e a adaptação 

feita para a narrativa da aula. 

                                                        
17 A “nova compreensão”, nas palavras do autor, embora nesse contexto, seja algo bastante 
pontual e se trate de uma readequação discursiva, quando o autor explica que essa nova 
compreensão é responsável por uma outra visão a respeito das aprendizagens dos alunos, 
dos procedimentos didáticos e até mesmo dos objetivos educacionais. 
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O final da aula nas três classes ocorreu de forma muito semelhante. O 

professor apontou para a continuidade da exploração de imagens e conversa sobre 

a Grécia Antiga em aulas posteriores. No entanto, passou para uma última imagem 

onde se observava a acrópole ateniense. Os alunos mostraram-se muito curiosos, 

ergueram as mãos para perguntar, conversavam uns com os outros sobre cada 

detalhe da imagem. O professor pediu a palavra e disse que teriam tempo em outra 

aula para explorar com calma as construções e seus significados para a sociedade 

grega. Nesse momento, ele chamou a atenção para um templo localizado ao lado do 

Parthenon e disse aos alunos que gostaria de explicar apenas sobre essa pequena 

construção. 

O professor falou brevemente sobre o templo, chamado Athena-Nikè. Disse 

que a deusa Athena, homenageada no nome e nas principais construções de 

Atenas, costumava se vincular a uma deusa alada para dar a vitória aos habitantes 

da cidade em suas batalhas. Athena, deusa da sabedoria e estratégia militar, 

andava junto, portanto, com a deusa Nikè, a deusa da vitória, e o templo fora 

construído para celebrar as duas divindades. Assim, o professor faz um esboço na 

lousa da deusa Nikè, salientando as asas da deusa. Em seguida, aponta para a sua 

camiseta, onde há um símbolo da marca esportiva Nike. Os alunos vibram e o 

professor completa que o símbolo da marca nada mais é que a asa da deusa da 

vitória. 

Ao término da aula, as crianças parecem encantadas com a última narrativa e 

ansiosas para continuar os estudos sobre Grécia. Nota-se isso pelas falas dos 

alunos e pelo tempo que o professor demora para sair da sala, cercado por meninos 

e meninas que querem falar sobre a aula concluída. 

Com o objetivo principal de promover uma comparação em relação ao 

conteúdo oral de uma narrativa pensada e construída em aula pelo professor e seus 

alunos e outra, produto de uma mídia audiovisual, foi proposta às mesmas turmas 

em que as aulas foram acompanhadas, uma segunda aula em que não seria o 

diálogo com o professor a estratégia principal de ensino, mas a passagem de um 

vídeo. O recurso teria a mesma finalidade e conteúdo da aula anterior: introdução 

aos estudos de Grécia Antiga. 

É importante considerar que o apelo visual não foi considerado na análise. 

Pode-se dizer que o vídeo já teria certa desvantagem, nesse sentido. Contudo, as 
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imagens projetadas pelo professor na aula expositiva dialogada também não foram 

objeto de estudo, já que o enfoque do trabalho está na construção narrativa oral da 

aula de História. 

Quer-se, com essa comparação, compreender de que forma o recurso 

audiovisual – consagrado pela sociedade e reconhecidamente potente para gerar 

interesse e atenção dos alunos – aborda o conteúdo conceitual e estabelece 

conexões com a realidade dos estudantes. Como comentado nas primeiras páginas 

deste trabalho, pretende-se verificar se a substituição da aula expositiva por esse 

recurso pode ser eficaz do ponto de vista do ensino e da construção narrativa da 

aula de História. 

O vídeo escolhido chama-se “Grandes Civilizações” e trata-se de uma 

coletânea de episódios de animação, disponível no Youtube, que abarca diversas 

sociedades da Antiguidade e Idade Média, como árabes, chineses e romanos. Há 

um narrador que conduz a fala na maior parte do tempo e um personagem, que 

aparece para fazer perguntas ou chamar a atenção para alguma imagem. O vídeo é 

indicado para as séries iniciais do Ensino Fundamental II, sendo o caso do 6o ano. O 

episódio sobre Grécia Antiga é dividido em dois capítulos e possui cerca de 20 

minutos. 

O professor apresentou a proposta da aula: assistir ao vídeo, fazer registros 

pessoais sobre seu conteúdo e, a partir dele, responder algumas questões. Reitera-

se que a análise debruçou-se para o discurso oral e sua interação com o universo 

dos alunos, não estando preocupada com o encaminhamento da aula em si ou suas 

características didático-pedagógicas. 

 A narrativa do vídeo começa apresentando aos alunos a Grécia Antiga, 

relacionando-a às ideias de beleza e virtude:  

 

 A beleza é, bom, é linda, mas o que é beleza? O que é que atrai o 
nosso olhar para o que é belo? Essa é uma pergunta à qual os gregos 
antigos dedicaram muito tempo, estudo e trabalho. Os antigos gregos 
acreditavam que uma vez que os seres humanos são os únicos seres 
vivos capazes de apreciar a beleza e os únicos capazes de criá-la, 
então a beleza pode ser encontrada dentro de nós e criada por nós. 
Além da habilidade de criar beleza os seres humanos também podiam 
criar virtudes. A virtude é uma capacidade especificamente humana e 
consiste em querer alcançar a perfeição em cada aspecto da vida, ou 
seja, os seres humanos deviam cultivar a beleza e a virtude e essa era 
uma ideia muito profunda, aliás, se é uma coisa que os antigos gregos 
fizeram bem foi desenvolver grandes ideias. De fato, muitos dos 
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princípios da sociedade moderna e o modo como o mundo é visto e 
pensado hoje foram influenciados por essas pessoas que viveram no 
Mar Egeu há 2.600 anos. (Grandes Civilizações – Grécia Antiga) 

 
Observa-se a tentativa de aproximar conceitos complexos e filosóficos dos 

alunos; no entanto, pensando esta aula como introdutória ao assunto, talvez não 

seja a abordagem mais adequada para mobilizar a classe ao estudo de Grécia, pois 

o discurso é organizado em torno de uma abstração que pode ser difícil para as 

crianças e de conexão frágil com estas. Não há uma transposição didática, já que os 

termos são explicados de maneira rápida e descontextualizada, sem as tais 

analogias presentes na aula anterior e citadas por Shulman.  

Em seguida, o vídeo escolhe a Literatura como forma de expor a influência 

grega na cultura ocidental, narrando brevemente as histórias da Ilíada e da Odisseia. 

Aqui, vê-se um tema mais potente para atrair o interesse dos alunos e, durante o 

vídeo, alguns esboçaram certo reconhecimento do enredo dessas narrativas. Vale 

ressaltar que, pelo próprio caráter desse tipo de mídia, a apresentação é rápida, não 

permitindo muito aprofundamento por parte da turma. Não há, por exemplo, 

explicações sobre a localização das cidades-Estado envolvidas na Guerra de Troia; 

tal esclarecimento aparece posteriormente, mas sem recuperar o contexto da 

guerra. Fica a dúvida se Troia era ou não uma cidade grega, algo fundamental para 

a compreensão histórica. 

A etapa seguinte do vídeo é explicar a organização política da Grécia Antiga. 

Cita-se o Egito (e também a Pérsia) como contraponto do poder descentralizado e 

espalhado pelas cidades-Estado gregas. Não há uma discussão sobre o conceito de 

colônia, como na aula expositiva dialogada, nem mesmo sobre a existência de 

possessões gregas fora do território compreendido como Grécia na atualidade. Há, 

inclusive, um erro conceitual, ao tratar a Grécia Antiga como “reino”:   

 

O reino da Grécia Antiga não era tão organizado como o país é hoje. 
Na verdade, a cultura grega foi a soma de muitas cidades individuais 
e de um grande número de povos independentes. Não houve uma 
cidade capital onde toda riqueza e poder tivesse nela concentrada 
como houve no Egito e na Pérsia naquele momento. Cada cidade 
tinha seu próprio governo, mas todas tinham acordado que faziam 
parte do mesmo grupo que chamamos de Grécia Clássica. (Grandes 
Civilizações – Grécia Antiga). 
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 A simplicidade da explicação não chega a ser, como Chervel declarara, um 

novo conhecimento produzido e distante do acadêmico, mas um reducionismo que 

compromete o raciocínio histórico pretendido. Como as cidades “acordariam” fazer 

parte de um mesmo grupo? De que maneira o reconhecimento cultural e identitário 

se constroem? A questão é demasiadamente complexa e, se não pode ser ensinada 

a alunos dessa faixa etária, deveria ser feito outro recorte para conteúdo a ser 

explorado pelo vídeo. 

 Por fim, o vídeo descreve as cidades de Atenas e Esparta, estabelecendo 

comparações entre elas. A oposição entre as cidades é recorrente nas aulas de 

História sobre Grécia Antiga e a narrativa do vídeo fortalece a ideia de uma cidade 

mais voltada ao conhecimento e à produção intelectual, e outra, dedicada à guerra e 

à formação de uma elite militar. 

 O final do episódio procura fazer o exercício de combate à linearidade, 

também presente na aula anterior, demonstrando outros povos e fatos ocorridos no 

mesmo tempo histórico. Há um recurso interessante para isso, que o vídeo nomeia 

como “bússola do tempo”: 

 

Vamos usar a nossa bússola do tempo para ver o que estava 
acontecendo em outros lugares do mundo nessa mesma época... 
Enquanto os persas tentavam destruir as prósperas cidades-Estados 
gregas, o que estava acontecendo nas outras costas do Mar 
Mediterrâneo? Neste mesmo tempo, os hebreus estavam 
reconstruindo o templo de Jerusalém que havia sido destruído pelo rei 
da Babilônia, Nabucodonosor II, havia uns 100 anos. Nabucodonosor 
havia capturado os hebreus e os fizera escravos, mas um dia vieram 
os persas e os libertaram. Os mesmos persas que queriam destruir os 
gregos? Isso, os mesmos. (Grandes Civilizações – Grécia Antiga). 

 
A percepção da simultaneidade é muito importante para a criação da 

consciência histórica, termo construído por Jörn Rüsen, amplamente citado no 

primeiro capítulo. A única ressalva a ser feita, não em relação ao vídeo, mas à sua 

utilização como principal estratégia em sala de aula, é que os fatos apresentados 

como simultâneos ao objeto de estudo atual podem não ser de conhecimento dos 

alunos, desfavorecendo as conexões entre essas sociedades. A tentativa do vídeo 

foi contar outra história envolvendo os persas, que acabara de apresentar no 

contexto da guerra contra os gregos. Contudo, se há um desconhecimento dos 

persas – o que era o caso das turmas em que a observação das aulas foi feita – o 

que ocorre é um somatório de novas informações e não uma comparação a 
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momentos distintos de um povo já conhecido, o que favoreceria a apropriação da 

dinâmica do movimento histórico. 

Aproveita-se essa última consideração para começar a encaminhar as 

conclusões deste trabalho. O vídeo é um produto, enquanto a aula é o processo, a 

construção. A comparação, portanto, ocorreu na perspectiva de duas aulas distintas: 

uma em que o professor organiza a narrativa oral; outra, em que o vídeo é a “voz” da 

explicação histórica. Não se pretende invalidar o uso de vídeos como recurso 

didático; é impensável nos dias atuais a não utilização de recursos audiovisuais em 

sala de aula, seja como fonte de informação, como objeto de crítica e análise, como 

contraponto de discursos ou versões, entre tantas outras possibilidades 

pedagógicas. Essa linguagem é estruturante para a compreensão da 

contemporaneidade e para a própria inserção e existência no mundo atual. 

 

Estamos vivendo momentos de exacerbação do indivíduo e da 
sociedade globalizada, novas demandas têm sido impostas à escola e 
ao professor, suscitando dúvidas e inquietações sobre como 
desenvolver o ensino e possibilitar a aprendizagem num universo 
tecnológico. Tem sido requerido ao professor articular o trabalho 
escolar com as tecnologias da informática, do cinema e da televisão, 
sob o argumento de que as formas de ensinar hoje já não se 
justificam, estão obsoletas.(...) a inserção das novas tecnologias nas 
aulas não garante, por si só, a consecução dos objetivos educativos; 
ao contrário, se não forem bem planejadas e desenvolvidas com base 
nos objetivos, contribuirão para o desenvolvimento de práticas 
repetitivas...(SILVA, 2008, p.35). 

 

O que motivou este estudo, portanto, foi a tendência em reprimir uma forma 

de aula em detrimento da outra, desencorajando docentes a organizarem suas 

próprias narrativas das aulas pelas quais são responsáveis e entregando a 

condução narrativa destas às palavras e imagens de recursos audiovisuais. 

As motivações pela opção pelo vídeo são diversas e, de fato, não foram 

investigadas neste trabalho. Ao contrário, buscou-se compreender a importância de 

uma aula na qual o professor narra seus entendimentos e pensamentos a respeito 

da dinâmica histórica de uma sociedade, construindo outros a partir do diálogo com 

seus alunos. Estes, aliás, ajudarão na conclusão do trabalho.  

A última etapa metodológica concretizou-se através da aplicação de um 

questionário para os alunos que participaram das duas aulas observadas. Afinal, 

qual é a percepção dos alunos a respeito desses dois tipos de aula? Qual é a “voz” 
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que lhes fala com maior clareza e eficácia? Diante das repostas a essas indagações 

e do levantamento teórico realizado sobre a narrativa oral presente na aula de 

História, segue-se a conclusão do presente trabalho.  
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CONCLUSÃO  

 

 A palavra narrativa tem sido muito utilizada nos últimos tempos e, também por  

essa frequente utilização, seus significados tornaram-se múltiplos e, muitas vezes, 

descontextualizados. Neste trabalho, pensou-se em narrativa simplesmente 

enquanto o ato de contar histórias. Essa atividade, seja ela realizada em volta da 

fogueira neolítica, no palácio do sultão ou na sala de aula, sintetiza a habilidade que 

nos fez sobreviver na Terra e sobrepujar outras espécies, inclusive hominídeas: a 

comunicação por meio de palavras. 

 A palavra, no caso, falada, é a mais avançada tecnologia humana. A partir 

dela, o mundo que se conhece hoje foi criado. Cada ferramenta, recurso ou 

construção surgiu primeiro como palavra. Assim também ocorre com o 

conhecimento. Quando se pensa em aulas, mesmo as imagens, os gestos e os 

silêncios que as compõem tornar-se-ão palavras.  

 Essa premissa moveu a pesquisa apresentada; a sala de aula é um lugar 

potente e rico em experiências e, portanto, em palavras. Quando estas não estão 

representadas nas vozes de professores e alunos, elas estarão em outras vozes. A 

aula, portanto, terá outra autoria, e a responsabilidade por ela distanciar-se-á do 

docente. 

 O recurso tecnológico deve ser o que o próprio nome sugere, um recurso. 

Como tal, é selecionado pelo professor, da mesma maneira que ocorre com tantos 

outros materiais, e deve servir a objetivos e a desenvolver conteúdos pensados para 

determinada aula. O uso pelo uso, isento de reflexão ou de critérios de escolha, 

acaba por roubar a narrativa da aula de seus narradores originais e por excelência – 

professor e alunos. 

 Esquece-se, muitas vezes, de investigar com os próprios alunos suas 

opiniões a respeito dessa condução narrativa da aula. 

 Como última etapa metodológica do trabalho de campo, os alunos das turmas 

em que as aulas foram observadas responderam algumas questões nesse sentido. 

Embora a análise de dados não deva constar na conclusão de um trabalho, faz-se a 

exceção justamente pelo caráter desses dados e sua relevância para o fechamento 

do texto.  
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 Perguntados sobre a preferência em relação a uma aula em que o professor 

explica oralmente o conteúdo e outra, em que o vídeo conduz a narrativa oral, os 

resultados, em número de alunos, por turma, foram os seguintes: 

 

 Em outra questão, numeraram, por grau de importância, estratégias de aula 

importantes para a aprendizagem. Os números obtidos referem-se à comparação da 

explicação do professor com a utilização de recursos audiovisuais, demonstrando a 

posição superior de um em relação ao outro:  

 

 Por fim, de maneira mais qualitativa, os estudantes foram convidados a 

escrever quais são as características de uma boa aula de História. Os números 

apresentados são absolutos, sendo contabilizadas mais de uma resposta por aluno, 

quando foi o caso. 

C Professor: 20 
Vídeo: 8 

B Professor:  18 
Vídeo: 8 

A Professor: 23 
Vídeo: 2 

C Professor: 23 
Vídeo: 5 

B Professor:  24 
Vídeo: 2 

A Professor: 25 
Vídeo: 0 

C Explicação do professor: 17 
Registro: 9 
Diálogo: 5 
Respeito: 6 
Atenção do aluno: 4 
Participação de todos: 7 
Criatividade: 1 
Ter vídeos ou outros recursos audiovisuais: 4 
Exercícios: 1 

B Explicação do professor: 14 
Registro: 6 
Diálogo: 8 
Respeito: 7 
Atenção do aluno: 1 
Participação de todos: 3 
Criatividade: 3 
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 Muito se fala da necessidade de um caminho para o ensino e a escola da 

contemporaneidade. Eis uma pista. A última tabela reflete uma expectativa ainda 

presente nos estudantes do século XXI: as ações docentes são fundamentais para a 

aprendizagem. A explicação, o registro, logicamente acrescidos de diálogo e 

participação, organizam a aula e possibilitam as estruturas para a construção do 

saber. 

Há o reconhecimento pelos alunos do valor da explicação histórica, 

conceituada neste trabalho, e da estratégia expositiva dialogada, pois é na conversa 

com pauta, pensada no planejamento da aula pelo professor, mas costurada em 

cada turma com base em suas dúvidas, conhecimentos, reflexões e conexões, que 

se constrói a narrativa histórica em sala de aula. 

 Caminha-se para o fim do trabalho. Trabalhando com a narrativa histórica em 

sala de aula, procurou-se dar voz a teóricos de diversas áreas do conhecimento, 

professores e alunos. Uma última “voz” aparece para a conclusão do texto. Não por 

acaso, também foi a última fonte a ser consultada: trata-se da obra de David Sax, 

intitulada A vingança dos analógicos. 

 Como anuncia o título, o autor procura investigar um movimento atual que 

aponta para a retomada de processos e produtos anteriores à revolução tecnológica 

digital. O texto cabe especialmente na conclusão, pois, pode-se pensar que ao tratar 

da aula expositiva, a tônica do trabalho desenvolvido é conservadora ou até mesmo 

saudosista. David Sax faz uma análise do futuro e não do passado. Em seu livro, 

pinça tendências, especialmente em países do Hemisfério Norte, de freio à adoção 

do digital e da valorização de relações e materiais mais físicos, analógicos. 

 Fala-se do retorno ao disco de vinil, das anotações em cadernetas de papel, 

do divertimento com jogos de tabuleiro. E, sim, há um capítulo sobre a escola. 

Ter vídeos ou outros recursos audiovisuais: 6 
Exercícios: 1 

A Explicação do professor: 11 
Registro: 9 
Diálogo: 7 
Respeito: 9 
Atenção do aluno: 5 
Participação de todos: 6 
Criatividade: 1 
Ter vídeos ou outros recursos audiovisuais: 5 
Exercícios: 1 
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 O capítulo inteiro é um estudo sobre o fracasso na ampla utilização de novas 

tecnologias em sala de aula como forma de inovação ou de melhoria nos índices de 

aprendizagem. A própria adoção dos recursos é questionada: 

 

Qualquer ceticismo sobre decisões que compram e distribuem 
aparelhos eletrônicos em escolas costuma ser considerado rápido 
demais e muito dinheiro é gasto. Por quê? Não importa o que as 
pesquisas dizem, ou o que divergências nesse campo apontam. 
Qualquer um que discorda é ludita. Tudo é suspenso por causa da 
pressa para levar a nova tecnologia às salas de aula (...) Quando se 
trata de tecnologia, é muito importante que conselhos escolares e 
administradores digam “Estamos na vanguarda. Compramos esses 
iPads para o maternal!”. Professores raramente se envolvem nessas 
decisões, e esses aparelhos aparecem nas salas de aula. (SAX, 2017, 
p.214) 

 

 A falta de participação na escolha dos materiais didáticos deixa o professor 

alheio ao próprio trabalho. Basta retomar as etapas do raciocínio pedagógico de 

Shulman para perceber que esse tipo de tomada de decisão vertical ou externo 

compromete a concepção e materialização do ensino em classe.  

 Importante também é a consideração que se faz ao processo de 

aprendizagem não virtual. David Sax cita a fala de uma professora de 

Massachusetts que salienta a importância das experiências físicas para o 

desenvolvimento das grandes ideias e da formação dos relacionamentos. 

 O texto de Sax contribui também para pensar a questão da construção 

narrativa em sala de aula e seu desenvolvimento por meio da aula expositiva 

dialogada: 

 

“Ensinar e aprender é uma relação entre professores e alunos”, disse 
Larry Cuban, o professor de educação de Stanford (...) “As relações 
são analógicas. Aqueles que forçam a tecnologia não interpretam 
ensinar e aprender como uma relação, mas como uma entrega de 
informação. A educação não é vista em termos de relação de forma 
alguma. É vista como uma maneira de ter mais acesso à informação e 
ter comunicação de modos que não eram possíveis antes, e isso não 
é uma relação. (...) É óbvio para mim que toda a base de ensino entre 
jovens e adultos está ancorada na relação entre essas pessoas. Um 
professor  se relaciona com um grupo de alunos. São essas relações 
independentes a base do ensino. Ponto.” (SAX, 2017, p.239) 

 

 O momento seria oportuno também para colocar ponto final ao trabalho. No 

entanto, outra citação, esta de um professor da educação básica entrevistado por 



88 
 

Sax, é fundamental para a conclusão do estudo comparativo que se pretendeu fazer 

entre as narrativas orais de uma aula de História: 

 

(...) qualquer que seja a tecnologia usada, o sucesso ou o fracasso 
vem da interação entre o aluno e o professor e como o professor lida 
com essa relação. Como o professor coloca as perguntas. Como o 
professor orquestra a sala de aula. Como dirige o diálogo no sentido 
do aprendizado...” (SAX, 2017, p.240) 

 

 A fala desse professor coaduna com o que foi pesquisado e observado em 

sala de aula. Um profissional do ensino que se ocupa em compreender o que vai 

ensinar, realizando uma transposição didática correta, que tem objetivos e 

expectativas de aprendizagem claros, que investe no canal de comunicação com 

seus alunos, buscando explicações e analogias adequadas, com oportunidades 

amplas de participação dos alunos, pode ser o elemento fundamental para 

transformações significativas na educação. 

 Um professor, portanto, que investe na mais avançada das tecnologias – a 

palavra – é o caminho para a educação de qualidade e, acima de tudo, humana, que 

o mundo do século XXI procura alcançar.  
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 – Questionário de avaliação docente pelos alunos  

 Critérios de avaliação: sempre, muitas vezes, algumas vezes e nunca.  

O professor que teve suas aulas analisadas, obteve mais de 90% de critérios 

“sempre” e “muitas vezes” em todas as questões preenchidas pelos alunos das três 

turmas do 6o ano. 

Questões para autorreflexão dos alunos: 

A. Teve atitude adequada nas aulas (concentrou-se nas atividades, registrou no 
caderno, acompanhou e participou das discussões)? 

B. Apresentou as lições e trabalhos com qualidade e no prazo? 

C. Estudou regularmente em casa (reviu as matérias, releu os textos trabalhados, 
leu os livros indicados)? 

D. Participou regularmente das atividades extraclasse propostas pela escola 
(simulados, oficinas, visita as exposições e museus, ida ao cinema e teatro, etc.)? 

E. Utilizou os contratos de trabalho para auxiliar sua organização e seus estudos? 

  

Questões para reflexão sobre as dinâmicas das aulas: 

1. Apresentou os instrumentos de avaliação de maneira clara e objetiva? 

2. As provas corresponderam aos conteúdos e ao nível de exigência das aulas? 

3. Trabalhos e provas foram corrigidos e devolvidos nos prazos estipulados (10 dias 
úteis)? 

4. Os instrumentos de avaliação foram distribuídos de maneira adequada durante o 
trimestre? 

5. As explicações e orientações foram apresentadas de maneira clara? 

6. Procurou utilizar recursos diversos, explorando diferentes linguagens (como 
vídeos, textos, laboratórios ou listas de exercício, dentre outras)? 

7. Propôs atividades extraclasse com regularidade (como tarefas, resumos, leituras 
ou pesquisas, dentre outras)? 
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8. As atividades extraclasse foram corrigidas, discutidas ou retomadas em sala de 
aula? 

9. Durante as aulas, disponibilizou-se para esclarecer dúvidas? 

10. Criou oportunidades em sala de aula que possibilitaram a participação dos 
alunos? 

11. Manteve um ambiente adequado à aprendizagem? 

12. Estabeleceu diálogo com seus alunos em situações de conflito? 
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ANEXO 2 – Instrumento de autoavaliação docente  

 O questionário é aplicado no final do ano letivo e segue uma listagem de 

descritores (com pontuação de 1 a 5) para que o professor avalie seu trabalho. A 

matriz dos descritores não pode ser divulgada, mas é possível observar o perfil do 

profissional esperado pela instituição. 

 

 
AUTOAVALIAÇÃO DO TRABALHO DOCENTE  

 Professor(a) ______________________________________________________ 
Unidade:  _______ 
Coordenador(a)_________________________________________Data__________ 
 
Consulte o material Avaliação por Competências, com os descritores para cada 
indicador, e preencha a tabela abaixo realizando uma reflexão sobre sua atuação 
profissional. 
 
COMPETÊNCIAS ESSENCIAIS 
 

SER APRENDIZ 
Nº do 

descritor 
COMENTÁRIOS 

Atualização Profissional  

 

Formação Profissional  

 
POSTURA 

PROFISSIONAL 
Nº do 

descritor 
COMENTÁRIOS 

Exercício Profissional  

 Abertura ao Diálogo  

Trabalho em Equipe  

 

LEITURA DE MUNDO 
Nº do 

descritor 
COMENTÁRIOS 

Atualização 
Tecnológica 
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Atenção à realidade 
sócio histórica 

 

 

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS: PEDAGÓGICO–EDUCACIONAIS 
 

PLANEJAMENTO 
Nº do 

descritor 
COMENTÁRIOS 

Seleção de Conteúdos  

 

Atividades de 
Aprendizagem 

 

Produção do Aluno  

Indicadores  

 
AMBIENTE DE 

APRENDIZAGEM 
Nº do 

descritor 
COMENTÁRIOS 

Ambiente para 
Aprendizagem 

 

 

Mediação da 
Aprendizagem 

 

Diversidade de 
Estratégias e Recursos 

 

Interação Professor-
Aluno 

 

 

PROJETOS 
Nº do 

descritor 
COMENTÁRIOS 

Construção dos 
Projetos 
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AVALIAÇÃO 
Nº do 

descritor 
COMENTÁRIOS 

Instrumentos de 
Avaliação 

 

 

Avaliação do Progresso 
do Aluno 
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ANEXO 3 – Transcrição das aulas nas turmas 6o A, 6o B e 6o C.  

Transcrição –  6oA 
Professor: Bom, nós vamos estudar Grécia. A Grécia é muito diferente em 

relação a Egito e Mesopotâmia por um grande motivo - não há aquele rio que 
transborda e deixa o solo fértil - não há isso na Grécia. O sedentarismo, tem outras 
diferenças, mas o sedentarismo só aconteceu na Grécia por outros motivos, não foi 
o rio, não foi porque eles viram um rio e resolveram plantar, ao contrário ; talvez se 
nós fossemos os nômades e estivéssemos andando pela Grécia a gente ia falar: 
“Nossa, esse é o pior dos lugares para se sedentarizar, para ficar fixo, porque a 
natureza da Grécia não é lá muito convidativa, receptiva. Como a gente consegue 
saber disso? Pelos mapas. Então a gente tem aqui, no primeiro mapa, mapa de 
satélite, você tem: olha o deserto lá na África, olha o Rio Nilo e olha aqui o Egito, a 
Mesopotâmia, aqui a Turquia é seca, mas tem uns rios, tem uma  vegetação, a 
Grécia é vizinha da Mesopotâmia e também perto do Egito, os três são próximos, 
eles formam um triângulo. Só que Grécia, olhando assim, parece que está com 
bastante vegetação, não tá seco, não tem um deserto... 

Aluno: Era melhor que o Egito, então? 
Professor: Ah! Então deve ser bom, só que primeira coisa – a Grécia é 

pequena , em termos de território, olha o tamanho da Mesopotâmia, o Egito nem 
aparece inteiro aqui, a Grécia é pequenininha , e outro problema que a Grécia tem 
vem nesse mapa de agora – é um mapa que dá pra perceber que tem o que na 
Grécia? 

Aluno: Montanhas. 
Professor: Muita montanha. Montanha, tem rios, mas não um grande rio, rio 

de transbordar... 
Aluno: Então o relevo também não ajuda.Tem muita montanha. Plantar na 

montanha desmorona, a terra não é fértil, tem muita pedra. 
Professor: Então é um lugar péssimo, chove, tem o problema do 

deslizamento de terras, então é um território ruim pra morar, os historiadores ficam 
pensando assim. Os historiadores ficam pensando assim: “Nossa, o que o povo de 
lá viu?” e aí, no 6º B, teve um aluno que levantou uma hipótese muito legal – se é 
ruim para mim, é ruim para os outros – então é um lugar o quê? 

Aluno: Protegido.  
Professor: Seguro, protegido, então ninguém vai atacar. Então talvez os 

povos que vieram morar na Grécia pensaram assim: bom, não é um lugar grande 
coisa, mas também ninguém vai querer entrar, então pela segurança eles optaram 
por morar aqui, só que a gente vai ter um grande problema: como sobreviver numa 
terra em que não dá pra plantar direito, em que não dá pra criar muitos animais? 
Vou dar um exemplo: não sei se vocês já estudaram a pecuária, criação de boi, 
quando você cria boi na montanha, ele sobe e desce, isso deixa o boi musculoso, a 
carne fica dura, fica aquela carne borrachuda, quando você cria o boi num lugar 
plano, até preso, só comendo ração, o bicho fica gordão; aquela gordura dá maciez 
para a carne, então a carne boa é a carne do boi que é preso, se ele é criado solto, 
ainda subindo montanha, a carne vai ficar dura, então nem pra criar animais é boi, 
não cria animal e não planta, sobrevive do quê? 

Aluno: De caçar .... 
Professor: De caça?  
Alunos: Não, não... 
Professor: De pesca?  
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Aluno: É uma boa.....roubando outros lugares também.  
Professor: Invasões, guerra. Mas tem uma... 
Aluno: Não consegui entender. 
Professor: Eles fizeram tudo isso. 
Aluno: Usavam dinheiro para comprar as coisas? 
Professor: Comprar como? 
Aluno: Comércio. 
Professor: Então vamos lá . Yasmin, vou te atender. Eu só posso exportar se 

eu faço alguma coisa... 
Aluno: Você invade. 
Professor: Se eu não consigo produzir , então ou eu invado, ou aí tem a 

solução que vocês tiveram, eu faço um comércio chamado comércio intermediário.  
Aluno: Mas professor, se ele não tinha...  
Professor: Eu vou usar a Gabi e a Bia. Aqui a Mesopotâmia, a Mesopotâmia 

produz muito arroz, tem bastante rio, água, eles plantam arroz, aí sobrou arroz pra 
ela, como sobra ela precisa fazer alguma coisa, então ela vai vender, esse 
excedente ela vai me vender, só que como tem muito na terra dela, eu compro 
barato, e eu saio daqui vou investigando, aqui também tem arroz, aqui também tem, 
mas tem pouco, nossa, aqui não tem – olha  você precisa de arroz, né, eu vendo pra 
você , só que eu comprei lá por 10 aqui eu vou vender por 80. Por quê? Porque tem 
o meu trabalho, o meu gasto de fazer essa viagem e tem também o que eu quero 
ganhar, meu lucro, então eu vendo e aproveito e olho aqui e falo – nossa, você tem 
muito trigo aqui, e lá não tem... 

Aluno: Mas por que eles faziam isso? 
Professor: Você quer vender seu trigo? 
Aluno: Mais barato?  
Professor: Mais barato, obviamente, porque sobra. Eu compro barato e vou 

lá e vendo caro. Eu, Grécia, não produzi nada, quem produziu trigo e arroz foram 
elas, porém elas não se conhecem, então eu faço o contato e vendo de uma para 
outra sem elas saberem com um preço mais alto, então em duas viagens ela ganhou 
10, porque foi o que eu paguei no trigo, ela ganhou 10, foi o que eu paguei no arroz, 
eu ganhei 140. 

Aluno: Por que 140? 
Professor: Porque eu cobrei 70 a mais de uma, 70 a mais da outra, ou seja, 

isso é comércio intermediário, eu não produzo nada, eu compro de um e vendo mais 
caro pro outro. 

Aluno: Isso é legal? 
Professor: Isso é legal, porque eu tô cobrando a minha viagem e o conforto 

delas de não precisar sair do lugar; acontece isso até hoje aqui, você vai ao 
shopping e compra uma calça jeans por R$ 200,00, o shopping tem ar condicionado, 
tem estacionamento, a loja é bonita, tem luz, você serve água e cafezinho, 
maravilha; você vai na fábrica que é no centro de São Paulo a mesma calça custa 
100. Ah! Então por que eu não vou comprar lá? Porque lá é abafado, não tem ar 
condicionado, não tem lugar para parar o carro, é desconfortável, é longe, não tem 
provador... 

Aluno: Por isso que é bem mais caro... 
Professor: Então, esse conforto custa. Os gregos viajavam muito, por isso o 

mar é muito importante, indo de um lugar a outro investigando, o que um precisa, o 
que um tem em excesso e fazendo essas trocas e foi assim que eles... 

Aluno: Também estocavam? 
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Professor: Claro; parte do que comprar serve para abastecer a Grécia 

também... 
Aluno: Atenas é na Grécia, né? 
Professor: Isso, é. 
Aluno: Mas não é o nome de uma deusa? 
Professor: Ao contrário, Atena deu o nome pra cidade, eu vou contar essa 

história depois, tá bom, Pedro? 
Aluno: Mas eu não entendi a Grécia comprava para vender para os outros ou 

a Grécia só comprava?  
Professor: Ela fazia as duas coisas. A Grécia tem pouca produção de 

agricultura e de pecuária. Então, pra ela ganhar dinheiro, sobreviver, enfim, ela fazia 
esse contato entre povos que não se conheciam e estavam distantes entre si, 
comprando o que era barato de um povo e vendendo caro o que ele não tinha. 

Aluno: Então a localização dele era no meio, ajudava isso. 
Professor: Ótimo, essa localização é fundamental, perto da Itália, perto da 

antiga Mesopotâmia que é a Turquia, perto do Egito, então por estar aqui nesse mar 
chamado Mediterrâneo, ela fazia contato com várias culturas. O que deu como 
consequência isso aqui – é difícil, mas vou interpretar com vocês , tem um ditado 
daquele época que diz assim: onde é a Grécia? Onde estiver um grego. Por quê? 
Os gregos se espalharam e foram formando colônias, povoados, então isso aqui é 
considerado Grécia naquela época, mesmo que a Grécia país seja aqui, naquela 
época, hoje não, o que foi acontecendo? Conforme eles iam viajando eles 
percebiam: nossa, aqui é uma cidade boa, aqui tem lugar bom pra plantar, é 
diferente do lugar onde eu moro, tem um grande rio onde transborda e molha a terra 
e deixa a terra fértil ou aqui tem um clima mais agradável, não é tão quente, enfim 
eles iam escolhendo lugares e alguns gregos decidiram morar aqui, quando eles iam 
morar lá, eles deixavam a sua cultura, a sua língua naquele lugar e isso influenciou o 
mundo. Se vocês olharem a cultura do Egito é maravilhosa, mas chegou pro Brasil 
muito pouco dela, ela ficou presa no Egito. A cultura da Mesopotâmia era super 
avançada, mas ficou lá na Mesopotâmia. A cultura grega se espalhou pelo mundo. 
Nós fazemos até hoje uma competição que é grega, Olimpíada, nós temos uma 
série de palavras que vem do grego... 

Aluno: Então tem muitas culturas com influência dos gregos. 
Professor: Muitas. Por quê? Porque os gregos espalharam isso naquela 

época formando essas colônias. Só tomem cuidado com uma coisa: tem 2 tipos de 
colônia grega; tem a colônia de guerra, por exemplo, os gregos invadiram a Itália, 
aqui eles tiveram guerra, dominaram, e tem a colônia de povoamento, os gregos 
decidiram morar aqui e formar uma cidade, pacificamente, eu vou dar como exemplo 
o sul... 

Aluno: Mas esses povos aceitaram? Não podiam ter expulsado os gregos? 
Professor: Poderiam ter expulsado, mas aceitaram os gregos lá porque tinha 

a vantagem do comércio, alguns lugares que eles foram fazer comércio alguns os 
gregos decidiam morar naquele lugar e com isso levavam a cultura pra lá. Aqui, no 
sul do Brasil, tem Joinville, Santa Catarina, é uma cidade de brasileiros, mas um 
monte de gente veio da Alemanha, o que eles formaram lá ? Um povoado onde se 
fala alemão, se veste com as roupas típicas, a construção da casa é igual na 
Alemanha, então eles não dominaram o Brasil, mas é uma colônia que mantém a 
cultura do país de origem, era mais ou menos isso aqui. 

Aluno: Eles se espalharam por um terreno muito grande! 
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Professor: É grandão.... esse tipo de espalhamento aqui do povo grego é que 

fez a cultura ser tão forte.  
Aluno: E ali (aponta para a Grécia no mapa) é a colônia-mãe...  
Professor: Isso, as cidades-mães são essas originais e as vermelhas são as 

que eles fizeram como colônia. Muito bem, Sofia!  
Aluno: Esses povoados da Grécia foram colonizados também?  
Professor: Colonizados não. O que vai facilitar aqui é o seguinte: se eu sou 

um grego que moro em Esparta e pego meu barco de comércio e venho para 
Siracuza e faço comércio aqui, eu vou fazer comércio com gregos, eu não preciso 
aprender a língua do lugar porque são gregos , os costumes. 

Aluno: Mas matavam gregos?  
Professor: Não; houve guerra entre os próprios gregos, tá, houve guerra 

entre as cidades gregas, mas não por atacar essas contra essas, por exemplo, as 
pretas contra as vermelhas, isso não, houve guerras gerais, por motivos diversos, 
aliás uma pergunta importante, política, a parte política, caiu até na prova, da Grécia 
é mais parecida com Egito ou Mesopotâmia? Quem acha que é Egito? 

Alunos (vários): Egito!  
Professor: Tem um líder só, faraó, unificando tudo? 
Aluno: Eu não, não é igual o Egito! 
Professor: Quem acha que é igual a Mesopotâmia? Cidade-Estado, cada 

cidade com um rei. 
Alunos (vários): Mesopotâmia. 
Professor: Mesopotâmia, muito bem! A Grécia lembra muito a Mesopotâmia 

porque cada cidade tem o seu governante. 
 

 Transcrição – 6o B 

Professor: Bom pessoal, então nós vamos começar o estudo de Grécia 
falando basicamente de 3 coisas: a  localização, então o trabalho com mapas; 
algumas características gerais da Grécia e nós vamos focar o nosso estudo, até pelo 
número de aulas restrito que a gente tem, em duas cidades: Atenas e Esparta. 

Hoje talvez a gente chegue aqui (mostra um slide de PowerPoint); o 6oC 
parou até aqui e está ótimo, a gente só não pode ficar no primeiro slide, no segundo, 
mas se a gente chegar até Atenas e falar um pouco da cidade, já estou bastante 
satisfeito. 

Vamos aos mapas: a Grécia fica entre a Itália e a Turquia, é um país europeu, 
só que se vocês olharem o mapa de satélite, também esse mapa aqui em cima – o 
mapa político, dá pra gente ver o seguinte: ao contrário do Egito, com o rio Nilo e o 
deserto, e ao contrário da Mesopotâmia, a Grécia não é um território muito grande, 
ela é um território menor e recortado, ou seja, ele não é um terreno plano, tranquilo, 
é menor.  A Mesopotâmia, se você pegar o Tigre e Eufrates, a Turquia está aqui 
(aponta no mapa), ela faz isso aqui, Tigre e Eufrates dois grandes rios e a 
Mesopotâmia no meio; o Egito é cortado ao longo pelo Nilo, aqui você não tem esse 
território tão grande assim e você tem um conjunto de ilhas, de península, então não 
é um terreno tão tranquilo como é a Mesopotâmia e Egito. Isso é uma característica 
importante, e a característica pior ainda, é essa (aponta para o mapa físico da 
Grécia) – o que se destaca aqui?  

Aluno:  O relevo.  
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Professor: O relevo é montanhoso, então imagina um lugar não tão extenso, 

super recortado, com muito litoral e montanhoso, dá pra fazer uma boa agricultura 
aqui?  

Alunos: Não.  
Professor: Então, esse foi o primeiro problema que tiveram os povos que 

foram morar aqui, e aí vem uma pergunta estranha da gente pensar: por que que 
eles escolheram esse lugar? Não é um lugar bom, tá, é um lugar muito montanhoso, 
com pouca terra fértil, sem um grande rio como era o Tigre ou como era o Nilo, 
enfim... 

 Aluno: Pra deixar os templos?  
Professor: Mas nem tinha religião ainda, eles são nômades, como é que 

foram escolher um lugar tão ruim pra viver?  
Aluno: Eu acho que era para não ser atacado... se é ruim para mim, é ruim 

para os outros! 
 Professor: Então vamos lá, talvez eles usaram exatamente o raciocínio do 

Pedro, quer dizer, é um lugar ruim pra viver, mas ninguém vai atacar e, se atacar, 
estamos protegidos, então talvez, uma boa hipótese dos historiadores é essa, quer 
dizer, você tem um lugar protegido, de acesso difícil e se eu conseguir morar lá, 
pouca gente vai conseguir, e se conseguir, eu tenho uma proteção natural, que são 
as montanhas, então o que é legal estudar na Grécia é que ela é completamente 
diferente em termos do sedentarismo do Egito e da Mesopotâmia, não há um grande 
rio, não há transbordamento da água para molhar o solo, foi por outro motivo e então 
vai ter uma sociedade completamente diferente . 

Aluno: Então o que aconteceu lá? 
Professor: Eu fui morar lá, não tem como fazer uma boa agricultura, criar 

animais também não é bom, não sei se vocês já estudaram isso em Geografia; 
quando você faz uma pecuária, por exemplo, numa região montanhosa, o boi tem 
capim pra comer, mas ele sobe morro, desce morro, sobe morro,  a carne fica dura, 
porque ele cria músculo, ele não cria gordura, o bom do boi, às vezes criam ele até 
preso, só comendo ração, ele fica com bastante gordura e a carne fica macia, se 
você cria ele numa região montanhosa, ele vai ficar musculoso, então  nem o gado, 
nem pecuária tinha direito, então se não tem pecuária, agricultura para sobreviver, 
eles vão viver do que?  

Aluno : Pesca! 
 Professor: Pesca é um  bom exemplo. Vivem do mar?  
Aluno: E guerra... 
Professor: Guerra contra outros lugares é uma boa hipótese... Invasões, 

vocês estão no caminho certo, então chegamos ao ponto principal, embora a guerra 
foi usada, embora a pesca fosse importante, a atividade mais forte na Grécia era o 
comércio, só que era um comércio diferente.... é um comércio que a gente chama de 
intermediário, ou seja, eu não produzo nada pra vender, não é igual no Egito: eu  
plantei trigo, sobrou muito trigo, eu troco com alguém, mas eu não planto quase 
nada, como é que eu vou trocar?  

Aluno: Você compra e revende. 
 Professor: Só que pra fazer isso que o Rafael falou, você precisa viajar 

muito e olhar a necessidade; então, vamos lá, eu cheguei aqui na Mesopotâmia, a 
Mesopotâmia produz muito arroz, tem muita umidade, sobra arroz, o arroz aqui é 
barato, mas quando eu vou até o Egito que é mais seco, não tem arroz, então o que 
eu faço? Eu compro arroz barato aqui e vendo caro ali, e aqui ele produziu muito 
trigo, o trigo é barato, não tem trigo lá, então eu compro trigo barato aqui e vendo ali; 
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eles podiam trocar entre eles, mas como eles não se conhecem, eles estão distantes 
fisicamente, geograficamente, quem faz isso é o grego, então a Grécia faz um 
comércio intermediário, ela fica no meio, e compra daqui e vende... 

Aluno: Então é igual a gente! 
Professor: Isso, isso , a gente vive num comércio intermediário: Ah, não 

quero ir até o centro de São Paulo comprar uma calça jeans, então alguém do 
shopping vai lá compra a calça, põe uma etiqueta bonita , põe aquela luz na vitrine 
do shopping, você vai, compra e paga muito mais caro, mas é a mesma calça, quer 
dizer, comprar na fábrica, comprar direto no lugar onde produz, ah, é ruim de ir, o 
acesso não é legal, é melhor ir ao shopping, parar o carro, tem ar condicionado, só 
que você vai pagar um preço por isso. 

 Aluno: Tem conforto. 
Professor: Tem conforto, não precisa sair do lugar, eu venho e trago o 

produto pra ele, venho pessoalmente, a mesma coisa lá, só que eu tenho  que 
pesquisar também, onde falta o produto e onde o produto é mais barato e fazer esse 
comércio pra lucrar nos dois lugares, porque também tem o custo da viagem, enfim,  
os gregos fizeram isso muito bem feito e isso deu origem então a isto aqui (mostra 
outro mapa); então, esse mapa é muito difícil, mas vocês vão ver que não é tão 
assim - em verde está o que era Grécia, a Grécia começou aqui, depois, eles 
dominaram as ilhas, então todos esses quadrados pretos são as cidades-mães, quer 
dizer, cidades originais dos gregos, conforme eles foram viajando e levando 
comércio eles foram fundando cidades e formando colônias, teve cidade grega até 
na Espanha, teve um monte de cidades gregas na Itália, na Turquia, então eles 
foram espalhando as cidades; tem que tomar cuidado com uma coisa, nem sempre 
é por guerra, por exemplo, aqui que só tem uma cidadezinha, como é que foi 
formado isso? Vários gregos foram até a Espanha fazer comércio, de repente 
quiseram morar ali, viram que a terra era melhor, viram que podiam construir casas, 
ter uma produção de alimentos e aí formaram uma colônia,  tem um ditado popular 
da época... 

Aluno: Olha, também tem no Egito, norte da África... 
Professor: Isso! Tem um ditado que diz assim: Onde é a Grécia antiga? 

Onde tiver um grego. Então a Grécia não é só isso aqui, a Grécia é toda essa parte 
amarela (mostra o mapa). Onde é a Grécia? Onde tem um  grego. Por quê? O grego 
leva com ele a cultura, aí que vocês falam “ah, eu já fui num lugar, eu fui pra Paris, 
mas a França não é da Grécia, mas tem lá uma construção que lembra os gregos”; 
claro, porque eles estiveram aqui, né? Ah, aqui no Brasil a gente tem tanta influência 
grega, a olimpíada... 

Aluno: A nossa olimpíada não é dos gregos?  A primeira não foi em Atenas?  
Professor: Sim. Como é que se espalhou pelo mundo? Por causa dessa 

característica, então foi um lugar que ao invés de ficar preso à terra, porque  a 
agricultura faz a pessoa ficar presa à terra,  caso da Mesopotâmia e do Egito, se 
espalhou porque precisava viajar pra sobreviver ou do comércio, ou da pesca ou da 
guerra, então essa característica da civilização grega é bastante importante pra 
gente entender até a influência da Grécia na nossa cultura. 

Aluno: Então a Grécia é mais importante que o Egito, que a gente estudou? 
Professor: Eu vou trocar importante por influente, eu acho a cultura do Egito, 

por exemplo, tão importante quanto, só que a cultura do Egito ficou lá, os gregos 
levaram a cultura para outros lugares porque eles precisaram pra sobreviver. 

 É preciso saber que a Grécia não era um lugar tão grande e ela tem também 
como componente as ilhas; por ter ilhas, precisa de navegação, a navegação deu 
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origem então ao comércio, às guerras, às viagens, por isso formaram colônias pela 
Europa quase toda, na África, na Ásia, então é um império, só que aí fizeram uma 
pergunta muito boa lá no 6ºC: o tipo de política é mais parecido com o Egito ou 
Mesopotâmia? O que vocês acham? Quem acha que é Egito? (alunos levantam o 
braço) Tem um líder só, um faraó, um  imperador. Quem acha que é Mesopotâmia? 
(alunos levantam o braço) Tem cidades-Estado, cada uma com um governante.  

Aluno: Pra mim é Egito! 
Professor: A Grécia parece com ele? Olha (aponta para o mapa), cada 

cidade tem um governo, pensa... 
Aluno: É Mesopotâmia, tem vária cidades, não dá para um só governar. 
 Professor: Até daria, mas há uma enorme distância, ele está em Atenas, 

como ele vai governar? É muito longe uma cidade da outra, ele não teria controle. 
Poderia fazer como o Hamurabi fez, lembra? Ele colocava as leis, só que ele fazia 
isso num espaço que era todo junto, aqui tá muito separado, hoje se você pegar um 
avião daqui pra lá você vai demorar horas, imagina naquela época... 

Aluno:  É, da Turquia até a Espanha demora muito! 
 Professor: Imagina naquela época que não tem nenhum tipo de transporte, 

de comunicação eficiente, então demoraria meses pra ele chegar lá pra resolver um 
problema que já teria acabado. 

Aluno: Mas eles não iam de barco como no Egito? 
Professor: Sim, o transporte por água é importante pros três, no caso do 

Egito, da Grécia e da Mesopotâmia, mas tem uma diferença, no Egito e na 
Mesopotâmia eles vão usar o rio, aqui eles vão usar o mar, e o mar te leva pra 
outros lugares; no caso do Egito e da Mesopotâmia você ainda está no mesmo 
lugar, você só muda de região, do alto pro baixo Egito, por exemplo, na 
Mesopotâmia de uma cidade do sul para uma cidade do norte, mas aqui você muda 
de lugar e por isso que a Grécia conquistou esses lugares todos, tá, ou por guerra 
ou por comércio. Tudo bem? 

Aluno: Por viajar tanto é que a cultura dos gregos é mais conhecida, né? 
Professor: Isso, exato! Porque ela influenciou por conta dessas viagens, por 

ir a outro lugar, o que não significa que aqui (aponta o mapa) eles também não 
tivessem uma influência da cultura da Espanha da época; a cultura grega vai 
somando os conhecimentos das outras culturas e ficando cada vez melhor, ela vai 
se combinando, exatamente, com outras culturas, mas a cultura dela é muito forte, 
tanto é que os mitos gregos a gente conhece mais, festas gregas a gente ainda faz, 
filmes tem muita influência dos gregos, olimpíada é uma comemoração esportiva 
que é grega... 
 Aluno: A marca da Grécia na nossa cultura é muito forte, então! 
 Professor: Verdade! Nós vamos ver um pouco da cultura deles através dessa 

última imagem, a acrópole grega, em Atenas.  
 Aluno: Posso fazer uma pergunta da outra imagem? 
 Professor: Pode! 
 Aluno: Os ricos desses lugares também se aliavam aos reis da Grécia que 

nem na Mesopotâmia? 
 Professor: Na Mesopotâmia faziam leis que ajudavam o rei daquele lugar pra 

não ter revolta, aqui isso não acontece. Por quê?  Aqui tem que fazer uma coisa ... a 
gente não vai especificar, há lugares, por exemplo, na Itália que os gregos 
dominaram por guerra, invadiram tomaram posse de todo o sul da Itália e tal, e aí 
cada lugar desse formou um rei, cada quadradinho desse é um rei, um governante, 
são cidades-Estado, em outros lugares não, gregos migraram e formaram ali uma 
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colônia, aqui no sul do Brasil tem lugares que você vai, Joinville, tem lá  um monte 
de gente que se veste com roupas típicas da Alemanha, a construção da casa 
parece casa da Alemanha, eles falam alemão, mas eles são brasileiros, estão no 
Brasil, eles não dominaram o Brasil, mas é uma colônia de imigrantes, então a 
cultura deles está preservada ali, mas eles estão morando em outro país. É o que 
acontecia aqui. 
 Aluno: Aqui tem a Liberdade. 
 Professor: Isso, exato! Isso o bairro da Liberdade aqui em São Paulo, 
mesma coisa, então quer dizer a gente precisa tomar cuidado pra não dizer eles 
dominaram tudo com guerra. Não, às vezes eles migraram e formaram ali uma 
colônia, essa colônia vira uma cidadezinha só que a cultura deles estava 
preservada, isso acabou influenciando a cultura de lá. 
  

Transcrição – 6o C 
Professor: Nós vamos estudar a Grécia. A Grécia junto com Roma são as 

duas civilizações que a gente chama de civilizações clássicas, ou seja, elas 
trouxeram para a cultura do Ocidente, a América e o Brasil estão inseridos nela, as 
suas bases: a base política , a base da convivência entre as pessoas, a base às 
vezes até religiosa, porque são religiões muito fortes, mitos muito fortes, da 
literatura, várias obras de arte tem relação com a Grécia e com Roma e a Grécia 
tem uma ligação com o Egito, alguns deuses, algumas mitologias foram adaptadas 
pelos gregos e depois Roma adaptou da Grécia.  Então a gente vai estudar a 
Grécia, não estudaremos Roma ainda no 6º ano, no 7º talvez vocês ouçam falar um 
pouco de Roma por causa da Idade Média, mas a Grécia fecha o nosso ano e é uma 
civilização, uma sociedade da Antiguidade, bastante interessante. Por quê? Ao 
contrário do Egito e da  Mesopotâmia, não houve sedentarismo lá exclusivamente 
por causa dos rios, por um motivo: não há uma grande rio na Grécia. 

Aluno: Só tem mar? 
Professor: Ela tem rios, mas não são rios que transbordam, que molham as 

margens que fazem ter uma grande agricultura, não. 
Aluno: Mas seria bom? 
Professor: Seria bom, mas não é a geografia da Grécia , então a gente vai 

começar falando um pouco da localização da Grécia. Aqui temos um mapa de 
satélite, então, olha o Egito aqui, olha o Nilo, deserto, seco, etc, a Grécia, olhando 
de satélite, não é seca, mas ela tem um outro problema, são áreas muito recortadas, 
ou seja, não tem uma terra plana, grande, ela é um conjunto de ilhas e tem uma 
parte também no continente, mas não dá pra ver direito neste mapa. 

Aluno: Dá pra ver no próximo? 
Professor: Dá pra ver no próximo. Qual é a característica geográfica da 

Grécia? O que é isso aqui?  
Aluno: Montanhas. 
Professor: São montanhas, então a montanha não é boa pra plantar, porque 

escorre a água, você não consegue ter uma área plana pra fazer um grande cultivo, 
às vezes você tem problemas até de frio no alto da montanha, geada dependendo 
da altitude, você tem problema de espaço pra criar animais, quando a gente cria um 
boi, por exemplo na montanha, de tanto ele andar pra cima e pra baixo, a carne fica 
musculosa, aí ela fica dura, o bom do boi é ele pastar num lugar plano porque aí ele 
vai acumulando gordura o que dá maciez à carne. Então não é bom pra criar 
animais , não é bom pra plantar, não tem um grande rio, o que vai acontecer aqui? 

Aluno: Pescaria? 
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Professor: Pescaria. Pescar, tirar os peixes e se alimentar ou até vender é 

uma alternativa; então o mar parece ser bastante importante aqui pra Grécia. Que 
mais? 

Aluno: Um exército para dominar outras terras. 
Professor: Olha aí que boa ideia! Então, investir no exército, na guerra e 

tentar dominar outros povos, outras culturas... 
Aluno: Terras que sejam planas. 
Professor: Terras que sejam planas, que sejam férteis, que tenham o que 

eles precisam... 
       Aluno: Eles também podiam viver de turismo... 

Professor: Turismo, quer dizer, trazer gente pra visitar, isso traz dinheiro, 

talvez naquela época ainda não houvesse esse costume, mas com certeza hoje a 
Grécia vive muito disso, de turismo. Então eu posso dominar pela guerra outros 
lugares, eu posso pescar, eu posso atrair turistas, mas tem uma coisa que eu posso 
fazer também em outros lugares, mas que exige viajar muito. 

Aluno: Navegação? 
Professor: Tá, navegação, mas eu navego para? 
Aluno: Descobrir outros países...  
Professor: Eu viajo pra dominar os outros povos ou também para...? Que 

atividade eu faço? 
Aluno: Comércio. 
Professor: Comércio. Negociar. Só que o comércio grego, aí que está a ideia, 

ele não é o comércio que a gente está acostumado na Mesopotâmia e no Egito. O 
Egito produziu muito trigo, arroz, trocam entre eles. Aqui eu não consigo produzir 
muita coisa, então o comércio grego vai ser o comércio que a gente chama de 
intermediário. 

Aluno: Como assim? 
Professor: Vou dar um exemplo: o Edu mora lá na Mesopotâmia e ele 

produziu muito arroz e a Vitória mora no Egito e produziu muito trigo. Trigo em 
excesso vai ser barato, arroz em excesso vai ser barato, só que aqui onde falta trigo, 
o trigo vai ser caro, ali onde falta arroz, o arroz vai ser caro, o que faz o grego? 

Aluno: Ele vende. 
Professor: Ele troca, ele compra aqui barato o que tem em excesso e vende 

caro aqui; em troca, compra barato o que tem em excesso e vende caro lá, ou seja, 
ele lucra nos dois lugares, tá, mas tem que viajar muito. 

Aluno: Ele é tipo o meio da negociação. 
Professor: Ele é um intermediário, chama intermediário, quer dizer, ele 

compra mais barato e vende mais caro. 
 

Aluno: Isso acontece às vezes até hoje. 
              Professor: Isso acontece no nosso comércio sempre, só que os gregos 

precisavam fazer isso porque eles produzem pouco aqui, então eles não têm o que 
vender, eles vendem os produtos que eles têm pra ter um dinheiro inicial, mas eles 
vão ganhar dinheiro mesmo fazendo esse tipo de comércio de longa distância.                                                                       

Aluno: A pessoa não vai querer tipo comprar mais caro, é rendoso pra ele, 

ele comprar mais barato... 
Professor: Na verdade, Nicolas, o que está acontecendo aqui, o comerciante 

está fazendo a viagem no lugar dele, se o Eduardo quisesse fazer essa viagem, 
comprar direto da Vitória, ele iria pagar barato, só que ele não quer fazer essa 
viagem, ou não conhece ou não sabe onde tem; o grego pesquisa os produtos, onde 
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falta mais, onde é mais barato e faz essa negociação, então ele está cobrando a 
viagem dele, ele tem um trabalho, mas óbvio que se eles comprassem, um direto do 
outro, eles iam sair ganhando e eu sair perdendo, no caso que estou representando 
a Grécia. 

Aluno: Isso é um comércio intermediário? 
Professor: É intermediário porque eu estou no meio, entre eles, então eu 

faço o comércio entre eles, facilito a vida dos dois, porém eles vão pagar mais caro 
por isso.  

Aluno: Se for alguém lá na Turquia e fazer o comércio, ele vai ter que passar 

pela Grécia? 
Professor: É, só que na verdade eram os gregos que faziam contato com 

esses povos, não é que eles tinham que passar por mim e eu cobrava, eu ia até lá e 
levava até ele. 

Aluno: Se tivesse comércio entre a Itália e a Turquia, a Grécia ia tá no meio...  
Professor: É, é que aqui ele ia tá no meio fisicamente, geograficamente, mas 

o que eles faziam era viajar até aqui, comprar e levar até lá. Como essa viagens são 
perigosas, são demoradas, tem o  trabalho da pessoa fazer a viagem, eles vão 
cobrar mais, é daí que vem o lucro. Vamos ao próximo slide: cada área amarela é 
um lugar onde os gregos dominaram, porque fazendo essas viagens de comércio, aí 
vem aquela primeira hipótese que vocês falaram, havia terras vazias, ou até terra 
com gente que eles dominaram e passaram a morar nessas cidades. Os gregos 
chegaram até a Espanha, naquela época e fundaram ali cidades. Tem um ditado 
que diz – onde é a  Grécia? Onde tiver um grego. Não é que a Grécia é só aqui, a 
Grécia antiga é todos os lugares pra onde gregos iam e fundavam uma cidade e 
passavam a viver ali com uma coisa importantíssima – com a sua cultura. Então por 
que que a gente tem tanta influência da Grécia, tem palavras que nós usamos que 
vem do grego, tem hábitos que a gente tem do grego? 

Aluno: Porque eles foram pra vários lugares e isso chegou aqui. 
Professor: Tem um monte de coisas que a gente ainda faz no presente que 

tem ligação com a Grécia, Olimpíada, por exemplo, que era uma festa só grega dos 
esportes e que se expandiu para o mundo inteiro. 

Aluno: Mas por quê? 
Professor: Por quê? Porque os gregos tinham esta questão da viagem, 

tinham essa questão de ir para outros lugares, e aí por exemplo, aqui na Espanha, 
eles trouxeram a cultura deles, acabou expandindo para Portugal, Portugal quando 
veio ao Brasil trouxe também. 

Aluno: Mas era só a cultura deles? 
Professor: A pergunta é boa. Na verdade tem uma mistura. Então o que os 

gregos vão fazer é também conhecer um pouco das culturas e acaba influenciando a 
deles, então é uma cultura muito rica porque ela tem várias influências, mas ela é 
também muito forte. Por quê? Porque quando eles viajam e formam essas colônias, 
eles acabam levando a base da cultura deles e acaba influenciando; há uma 
mistura, só que o básico da cultura grega vai sendo preservado. 

Aluno: Até hoje a Grécia tem essa influência? 
Professor: Tem uma influência, a gente faz parte de uma festa que era só da 

Grécia, tanto é que quando teve a Olimpíada aqui, o que foi feito? Teve que ir lá na 
Grécia, em Atenas pegar a pira olímpica, a tocha acender lá, pra trazer para o Brasil 
e passar nas cidades...  

Aluno: Por que algumas cidades são pontinhos pretos e outras vermelhas? 
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Professor: Essas são as cidades originais, essas são as cidades da Grécia 

antiga por excelência, as vermelhas são as cidades que foram colonizadas, quer 
dizer que foram formadas a partir das viagens. 

Aluno: Tudo isso é Grécia? 
Professor: Aqui é origem, a origem da Grécia antiga é aqui (apontando no 

mapa). Fundei uma cidade mas não tenho muito como sobreviver aqui, o que eu 
faço? Viajo. Viajo pra dominar ou viajo para fazer o comércio, e aí eu formo colônias, 
desde a Espanha, tem aqui o que seria atualmente a França, Itália, Turquia, Oriente 
Médio, quer dizer, muitos lugares até África, norte da África, aqui é o Egito, eles  
tiveram colônia no Egito, então a Grécia conseguiu se expandir muito, não é que ela 
dominou o mundo, isso aí vai ser Império Romano...   

Aluno: Aí expandiu, fez comércio, mas voltou a ser só isso?  
Professor: Voltou, voltou porque houve outros povos que dominaram essas 

áreas que eram gregas, os romanos principalmente, mas também a gente vai ter os 
árabes aqui na Idade Média que vão dominar todo o norte da África e a Espanha. 
Outros povos foram pegando as possessões que eram gregas. 

Aluno: Professor, tem guerra nesses lugares até hoje, né? 
Professor: Oriente Médio é um lugar confuso, de muita guerra mas é em 

outro contexto, tem a ver com religiões, com política e com petróleo, lugar muito rico 
em petróleo,  Enzo. 

Aluno: Nessas terras não dava pra eles fazerem tudo que faltava na Grécia? 
Professor: Essa é uma questão, ele pode tentar produzir o que lhe falta, o 

ideal de um povo é esse, a gente chama isso de autossuficiente, mas precisa haver 
uma série de coisas. Primeiro, o clima é adequado? Há solo bom para aquele tipo de 
planta? Cada planta se adéqua a um lugar, se ela conseguir, é óbvio que ela vai 
tentar, mas vamos supor que o trigo se adapte mais a um lugar seco e é verdade, e 
o arroz a um  lugar mais úmido, que também é verdade. Então se você não tem um 
ambiente bom pra esses dois tipos de planta, um você não vai conseguir produzir. 

Aluno: Mas dá pra criar ambientes diferentes para plantar cada tipo de planta. 
Professor: Ah, você pode ter uma alternativa moderna, os povos podiam até 

tentar fazer isso, mas por enquanto é mais cômodo e até mais fácil pra Grécia 
comprar o que falta.  

Aluno: Mas todos os gregos foram para esses lugares por guerra? 
Professor: Isso é uma questão legal. Na verdade o que você vai ter é uma 

migração de gregos pra morar lá, então mais do que dominar, tem lugares em que 
eles só formam uma colônia de imigrantes.  

Aluno: E essas colônias passavam a cultura deles pras pessoas... 
Professor: Isso e tem lugares que eles vão dominar o território, mas veja, 

eles fundam cidades, tá vendo? Então eu vou fundar um povoado, gregos vão 
migrar pra lá, morar lá, só que eles vão manter a sua cultura, então, por exemplo, 
aqui no Brasil, lá região sul, Santa Catarina... Santa Catarina é um bom exemplo, 
tem cidades lá que eles usam traje alemão, às vezes até falam alemão, então eles 
são alemães que moram no Brasil e fundaram ali uma colônia.    

Aluno: E eles se parecem com alemão... 
Professor: Sim, porque os avós eram, eles mantêm naquele lugar a cultura 

deles e eles estão dentro do Brasil e não dominaram o Brasil, mas eles vieram 
espontaneamente, isso acontecia muito aqui, ou em outros lugares, olha como tem 
bastante na Itália. Na Itália, olha está até com o nome Grécia, aqui já é diferente, 
aqui vai ter um governo, aqui essas cidades já vão ser mais estruturadas, quanto 
mais longe da Grécia, mais haverá esse caráter imigrante. 
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ANEXO 4 - PowerPoint elaborado e utilizado pelo professor nas aulas observadas. 

 Embora não tenha feito parte da análise da aula, as imagens que foram 

utilizadas como suporte para a narrativa oral do professor e de seus alunos auxiliam 

na compreensão dos conteúdos desenvolvidos em cada turma. O material foi 

disponibilizado pelo professor. 

Slide 1 

 

Slide 2 
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Atenas	

Origem	do	nome	da	cidade	
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Slide 9 

 

 

Slide 10 

 

 

Slide 11 

 

 
Slide 12 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acrópole	:	“cidade	alta”,	onde	se	localizavam	os	templos	e	depois,	prédios		da	
administração	pública.	
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ANEXO 5 – Questionário aplicado aos alunos sobre a comparação entre as 

estratégias de aula. 

 Foram reproduzidos alguns questionários respondidos por alunos; as 

questões tabuladas são as de número 3, 4 e 5, tendo como principal critério a 

comparação entre a narrativa oral do professor (ou explicação) e as aulas com 

predominância de recursos audiovisuais. 
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