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RESUMO 

 

 

 

A discussão sobre explicação no conhecimento vem sendo feita há décadas. Neste 

percurso, apresentam-se diferentes formas de entendimento sobre o que é explicar a história: a 

primitiva descrição etnográfica, a cronista, a construção positivista de uma ciência histórica e 

a historiográfica da segunda metade do século XX. Nos dias atuais, essa discussão precisa ser 

continuada tanto no marco geral da prática científica quanto no âmbito das instituições 

escolares como habilidade cognitivo-linguística. O foco da nossa pesquisa está na segunda 

abordagem. A formação de habilidades, entre elas, a de explicar, vem sendo estudada por 

autores como: (NÚÑEZ, 2012; JORBA et al, 2000; SANMARTÍ e IZQUIERDO, 2000). Esta 

pesquisa teve como objetivo geral: estudar os processos da formação da habilidade de explicar 

Revolução Social nas aulas de História no Ensino Médio, segundo a opinião dos professores e 

conforme o conteúdo dessa temática nos livros didáticos de História, no sentido de contribuir   

para a compreensão de acontecimentos históricos e ,ao mesmo tempo, o desenvolvimento 

pleno do aluno. A pesquisa de natureza qualitativa privilegiou como instrumentos de coleta de 

dados o protocolo para análise dos livros, elaborado para esse estudo, e a entrevista com os 

professores. Para isso, foram utilizadas as técnicas de análise de conteúdo e do discurso 

referenciadas, respectivamente, em Bardin e Orlandi. No primeiro momento, os instrumentos 

para a coleta de dados foram elaborados e validados, enquanto no segundo, os dados foram 

coletados, organizados e analisados. A partir das respostas às questões de estudo os resultados 

apontam que: a) quanto aos livros analisados - não expressam o trabalho com a definição do 

conceito de Revolução Social, considerando os processos para a formação dessa definição; o 

tipo de explicação predominante tem características da multicausalidade; as propostas para o 

ensino se caracterizam como ecléticas; b) quanto ao discurso dos professores – é importante 

os alunos saberem a definição do conceito de Revolução Social;  a habilidade de explicar está 

mais ligada à explicação didática na sala de aula do que à explicação no sentido 

epistemológico. Estes resultados sinalizam que a formação da habilidade de explicar 

Revolução Social com base no enfoque Histórico-Cultural, não está expressa nos livros 

analisados, mas que eles podem servir como importante recurso didático para este fim. O 

discurso dos professores apresenta um potencial que sinaliza para a possibilidade da 

organização do processo de ensino e aprendizagem, pautado na formação ou atualização da 

habilidade de explicar a partir da teoria de formação das ações mentais e dos conceitos de 

P.Ya. Galperin. Com esse propósito, a pesquisa se constitui numa contribuição para subsidiar 

a formação continuada de professores de História no Ensino Médio. 

 

 

 

 



 
 

Palavras-chave: Habilidade de explicar. Revolução Social. Ensino de História. Livros 

didáticos. Ensino Médio. 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

 

 

 

 

The discussion about explanation in knowledge has been made for decades. Through this 

course, we present different ways of understanding about what is to explain the history: the 

primitive ethnographic description, the chronicler, the positivist construction of a historical 

science and historiography of the second half of twentieth century. Nowadays this discussion 

needs to be continued both in the general framework of scientific practice as within 

educational institutions as cognitive-linguistic ability. The focus of our research is by the 

second approach, which is the explanation as cognitive-linguistic ability. The formation of 

skills, among them, the explaining one, has been studied by the authors as: (NÚÑEZ 2012; 

JORBA et al, 2000; SANMARTÍ and IZQUIERDO 2000). This research had as general 

purpose: to study the processes of formation of the ability to explain social revolution in 

history classes in high school, by teachers opinion and by content as this theme among history 

books, in order to support the continuing education of history teachers for high school. The 

qualitative based research used instruments of data collection and analysis protocol for the 

books prepared for this study, and interviews with teachers. For this, the techniques of content 

analysis and discourse referenced in Bardin and Orlandi , respectively were used. At first, the 

instruments for data collection were developed and validated, while in the second, the data 

were collected, organized and analyzed. From the answers to the questions of the study results 

shows that: a) in the analyzed books - do not express the work with the definition of Social 

Revolution, considering the processes for the formation of this definition, the predominant 

type of explanation has characteristics of multicausality; proposals for teaching are 

characterized as eclectic; b) while teachers speech - it is important the students know the 

definition of Social Revolution, the ability to explain is more linked to didactic explanation in 

the classroom than the explanation through epistemological sense. These results indicate that 

the formation of the ability to explain Social Revolution based in Cultural History approach, 

are not expressed in the analyzed books, but they can serve as an important resource for this 

purpose. The discourse of teachers has a potential pointing to the possibility of teaching 

organization and learning process, based on training or upgrading the explanation skill from 

the theory of stepwise formation of mental actions and concepts by P.Ya. Galperin. For this 

purpose, the research constitutes a contribution to support the continued education of history 

teachers in high school. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Desde o início do século XXI, passamos por muitas mudanças e avanços significativos 

na sociedade científica e tecnológica, envolvendo o aspecto político das nações do mundo 

inteiro, incidindo em mudanças sociais, culturais e atingindo os artifícios de globalização e 

desenvolvimento de tecnologias. Nessa conjuntura, é consenso que para um país ser 

competitivo num mundo globalizado, o ensino das  diversas  áreas do conhecimento se 

tornam essenciais para que sejamos capazes de gerar suas próprias tecnologias 

Essa nova forma de pensar, sentir e agir, deve ser colocada como desafio para a 

sustentabilidade do planeta, onde a cultura de paz e a conquista da democracia, dos direitos 

humanos devem se harmonizar, para darem sentido aos avanços tecnológicos, sobretudo, nas 

diversas escalas, de modo que as desigualdades econômicas e sociais diminuam e valorizem a 

diversidade cultural, a singularidade de cada experiência humana. Esse contexto exige que os 

indivíduos desenvolvam as competências básicas
1
 exigidas no século XXI. Ao elegermos a 

área de História para esse estudo, consideramos a importância do ensino e da aprendizagem 

da referida área para a formação plena do educando. De acordo com Prats (1998), a área de 

História como disciplina educativa tem grandes potencialidades formadoras, entre elas: 

 

 Facilitar a compreensão do presente, já que não há nada no presente que não possa ser 

compreendido melhor através do passado; 

 Oferecer um marco referencial para entender os problemas sociais; 

 Despertar o interesse pelo passado, o qual indica que a História não é sinônimo de 

passado. O passado é o que ocorreu; a História é a investigação que explica e dá 

coerência a este passado; 

 Potenciar aos alunos um sentido de identidade; 

 Ajudar os alunos a compreender as raízes culturais; 

 Contribuir para o desenvolvimento das faculdades mentais mediante o estudo da 

disciplina, já que a História depende em grande medida da investigação rigorosa e 

sistemática; 

                                                           
1 Para o grupo Definição e Seleção de Competências (DeSeCo), “competência é a combinação de 

conhecimentos, habilidades e atitudes adequadas para uma determinada situação [...] as competências básicas são 

aquelas que capacitam os indivíduos para participar, de modo ativo, em múltiplos contextos ou âmbitos sociais.” 

(SACRISTÁN, 2011, p.37) 

 



17 
 

 Fortalecer outros ramos de conhecimento, pois há disciplinas como a Filosofia, que 

não são possíveis sem conhecer algo da História e de sua História. 

 

A importância do ensino de História se justifica pelo seu valor formativo que contribui 

para o desenvolvimento de ideias sobre fatos e acontecimentos, permitindo a formação de 

opiniões e  análises de tais fatos e acontecimentos. Esse processo, dependendo do tipo de 

orientação no seu ensino contribui para o desenvolvimento do homem integral. Nesta 

perspectiva, o ensino da História deve contribuir para que o aluno seja e se perceba um sujeito 

ativo no proceso de aprendizagem dos conteúdos da História. Assim,“ensinar História 

pressupõe um trabalho constante e sistemático com as experiências do aluno no sentido de 

resgatá-las, tanto individual como coletivamente, articulando-as com o conteúdo trabalhado 

em sala de aula” (SCHMIDT; CAINELLI, 2004, p. 51).  

 As Orientações Curriculares para o Ensino Médio(OCEM) indicam que seja feita uma 

reflexão sobre os conceitos e procedimentos relevantes para o ensino da História. Sinalizam 

que os conteúdos sejam entendidos em sua historicidade,  mencionando os conceitos 

estruturadores para a disciplina de História quais sejam: processo histórico, história, tempo 

(temporalidades históricas), sujeitos históricos, trabalho, poder, cultura, memória e cidadania. 

A partir desses conceitos são definidas as competências e habilidades a serem desenvolvidas 

no ensino de História. Um grande desafio da escola é o de dar significados para esses 

conceitos, considerando os objetivos do Ensino Médio. Para efetivar o que dizem as 

orientações é necessária à implementação de estratégias didático-pedagógicas adequadas. 

Uma alternativa é o planejamento e execução de situações nas quais os alunos sejam levados a 

buscar as soluções de problemas e a contextualização de situações significativas envolvendo o 

conteúdo. 

Nesse tipo de estratégia, o propósito do ensino da História não é a transmissão de 

conhecimentos sobre personagens e instituições do passado (muito embora possamos contar 

com experiências inovadoras no interior das salas de aula), mas contribuir para a compreensão 

do mundo de hoje. No contexto escolar, a tentativa de utilizar as ferramentas da história para 

compreender nosso entorno precisa se efetivar através de metodologias adequadas que 

permitam o estabelecimento de relações entre os fatos humanos e as distintas dimensões 

(política, cultural, econômica etc), nos permitindo buscar causas e consequências, 

contextualizar os sujeitos e suas ações, relacionar tempo e espaço, resolver situações-

problema. Defendemos que o enfoque que melhor se adequa a esse tipo de ensino é o Enfoque 

Histórico-Cultural, inaugurado por Vygotsky e continuado por seguidores como: Leontiev, 
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Luria, Davidov, Galperin e Talízina. Destacamos nesse trabalho as contribuições desses 

últimos através da Teoria das Ações Mentais e dos Conceitos, que dá suporte para a 

organização de sistemas didáticos que permitem a formação de habilidades como recurso para 

ser integrado ao desenvolvimento do pensamento estratégico do aluno. 

A educação escolar, em qualquer nível, deve cumprir a função de transmitir e refletir 

as conquistas científicas e culturais aos educandos, possibilitando-lhes através da apropriação 

de conhecimentos, o desenvolvimento das funções mentais superiores, e consequentemente, o 

desenvolvimento integral dos alunos. 

A escola deve proporcionar experiências ao aluno para lidar com situações que 

contenham conteúdos na sua forma mais ampla, não apenas conceitual, mas também 

atitudinal e procedimental; tradicionalmente o ensino privilegia o conteúdo conceitual. No 

caso da nossa pesquisa, não consideramos que essa prevalência deva existir. Selecionamos o 

conteúdo Revolução Social pela natureza do nosso trabalho, que necessita de uma 

delimitação, e por considerar que a partir do estudo profundo com uma orientação adequada 

desse tema na sala de aula, pode suscitar situações de aprendizagem que contribuirão para o 

desenvolvimento integral do aluno, propiciando ao aluno a utilização desse conhecimento 

para além da sala de aula. Nesse entendimento, consideramos que a seleção do conteúdo 

Revolução Social, tem grande relevância, uma vez que é um tema que transcende a vários 

períodos da história e tem sido trabalhado muitas vezes de forma reprodutiva. 

A formação de habilidades nesse processo deve ser objetivada como um recurso que 

contribui para o  desenvolvimento do pensamento estratégico dos alunos em qualquer área. 

Em se tratando da habilidade de explicar em História, a sua formação no contexto escolar 

torna-se imprescindível visto que “a explicação envolve diferentes estratégias de 

comunicação, diferentes interesses, necessidades e motivações dos estudantes e do professor.” 

(NÚÑEZ, 2012, p.27) É importante destacar que a explicação nessa perspectiva significa um 

processo cognitivo-afetivo que mobiliza, de forma dinâmica, os saberes apropriados pelos 

indivíduos para justificarem determinados fatos ou acontecimentos da história da humanidade.  

Nesse processo não há lugar para a simples reprodução de explicações disponíveis nos livros 

didáticos ou dadas pelo professor. Esta pesquisa visa, portanto, estudar os processos de 

formação da habilidade de explicar Revolução Social nas aulas de História do Ensino Médio, 

segundo a opinião de professores e o conteúdo dessa temática nos livros didáticos de História. 

Esse estudo situa-se no cenário da ampla discussão que vem se efetivando sobre o 

ensino e a aprendizagem no século XXI, de modo geral e em particular, no contexto das 

pesquisas sobre o Ensino Médio na área de História. Teve origem a partir da nossa 
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participação nos debates sobre as exigências para a educação do século XXI referidas acima. 

Todavia, motivada pelos seguintes antecedentes: em primeiro lugar, a experiência na área de 

ensino e aprendizagem; e em segundo, pela participação por ocasião do ingresso no 

doutorado, no Grupo de Estudos da Teoria das Ações Mentais e dos Conceitos–GETAME, 

inserido na base de pesquisa Formação e Profissionalização Docente do Programa de Pós-

graduação em Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN. O 

referido grupo liderado pelo Professor Doutor Isauro Beltán Núñez; discute a formação de 

professores na perspectiva histórico-cultural com ênfase na formação de Habilidades. Outro 

fator motivador para a definição do objeto é a participação na qualidade de membro no 

projeto financiado pelo CNPq, intitulado: Aprender a ensinar habilidades cognitivo-

linguísticas como ferramentas na educação em ciências. Uma abordagem baseada na teoria 

de formação das ações mentais e dos conceitos de P.Ya. Galperin, coordenada pelo Prof. Dr. 

Isauro Beltrán Núñez.  

Consideramos que esse estudo pode contribuir para o efervescente debate acerca da 

educação para o século XXI, no qual existe a exigência de propostas que viabilizam o 

desenvolvimento pleno do cidadão. Para isso, vem requerendo nas suas primeiras décadas a 

aprendizagem por competências e no seu interior o desenvolvimento de habilidades. 

  Em nível internacional, em 2001, o conselho Europeu adotou uma série de objetivos 

básicos no documento que ficou conhecido como o Programa Educação e Formação 2010. 

Esse documento estabelece que competências básicas são as que todas as pessoas precisam 

para a sua realização e desenvolvimento, assim como para a cidadania ativa, a inclusão social 

e o emprego. Dentre essas competências estão as sociais e cívicas. (SACRISTÁN, 2011) 

 Nesse contexto, foi produzida a proposta de uma competência social e cidadã como 

uma das chaves na formação daqueles que devem aprender a conviver, porque se 

desenvolvem em sociedades com aspirações democratizadas.  

Vejamos o que diz Rodriguez (2011): 

 

Com a competência social e cidadã pretende-se compreender a realidade 

social em que vive, cooperar, conviver e exercer a cidadania democrática em 

uma sociedade plural, bem como comprometer-se com a sua melhora. O 

exercício da cidadania implica dispor de habilidade para participar ativa e 

plenamente da vida cívica. Significa construir, aceitar e praticar normas de 

convivência de acordo com os valores democráticos, exercer os direitos, as 

liberdades, as responsabilidades e os deveres cívicos, e defender os direitos 

dos demais. A exasperação política no momento de surgimento da proposta 

que foi reduzida a algumas questões como consequência de uma tentativa de 

consenso. Da Europa se pressiona na direção das competências no sistema 
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educacional e também na proposta da competência social e cidadã. 

(RODRÍGUEZ, 2011, p. 134). 

 

No Brasil, de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio o 

desenvolvimento de competências básicas se constitui em um princípio de caráter 

epistemológico (no que diz respeito ao aprender a conhecer) somado aos princípios 

filosóficos: aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Esse princípio destaca-se 

como base que qualifica o fazer, o conviver e o ser.  

As competências básicas e específicas da área de Ciências Humanas e suas tecnologias 

são agrupadas nas competências ligadas à:  

 

 Representação e comunicação - apontam as linguagens como instrumentos de 

produção de sentido e, ainda, de acesso ao próprio conhecimento, sua organização 

e sistematização. 

 Investigação e compreensão - apontam os conhecimentos científicos, seus 

diferentes procedimentos, métodos e conceitos, como instrumentos de intervenção 

no real e de solução de problemas.  

 Contextualização sociocultural - apontam a relação da sociedade e da cultura, em 

sua diversidade, na constituição do significado para os diferentes saberes. 

 

Considerando os grupos de competências já referidos, as Orientações Educacionais 

Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio – PCN+ 

(2002), e o significado das específicas para a disciplina História, temos o quadro 1 com a 

síntese de tais significados. 
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Campo de Competências 

gerais 

Significados atribuídos à História 

Representação e comunicação 

 

- Criticar, analisar e interpretar fontes documentais de natureza 

diversa, reconhecendo o papel das diferentes linguagens, dos 

diferentes agentes sociais e dos diferentes contextos 

envolvidos em sua produção. 

- Produzir textos analíticos e interpretativos sobre os processos 

históricos, a partir de categorias e procedimentos próprios do 

discurso historiográfico. 

Investigação e compreensão 

 

- Relativizar as diversas concepções de tempo e as diversas 

formas de periodização do tempo cronológico, reconhecendo-

as como construções culturais e históricas. 

- Estabelecer relações entre continuidade/permanência e 

ruptura/transformação nos processos históricos. 

- Construir a identidade pessoal e social na dimensão histórica, 

a partir do reconhecimento do papel do indivíduo nos 

processos históricos, simultaneamente, como sujeito e como 

produto dos mesmos. - Atuar sob os processos de construção 

da memória social, partindo da crítica dos diversos “lugares de 

memória” socialmente instituídos. 

Contextualização 

sociocultural 

- Situar as diversas produções da cultura – as linguagens, as 

artes, a filosofia, a religião, as ciências, as tecnologias e outras 

manifestações sociais nos contextos históricos de sua 

constituição e significação. 

- Situar os momentos históricos nos diversos ritmos da 

duração e nas relações de sucessão e/ou de simultaneidade. 

- Comparar problemáticas atuais e de outros momentos 

históricos 

- Posicionar-se diante de fatos presentes a partir da 

interpretação de suas relações com o passado. 
Quadro – 1 Competências específicas da História e respectivos significados 

FONTE: Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares   

Nacionais para o Ensino Médio – PCN+ (2002). 

 

Como  podemos constatar essa proposta para o Ensino da História  já determina o 

campo de competências gerais, bem como significados atribuídos a História, contemplando 

dessa forma  o trabalho com o desenvolvimento de habilidades o que certamente contribuirá 

para desenvolução pela e integral do aluno. 

 A Matriz de Referência do Enem
2
 2013, em consonância com os já referidos 

documentos está estruturada em: alguns eixos comuns a todas as áreas de conhecimento, 

competências e habilidades específicas para cada área. 

 

                                                           
2
 Documento criado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) 

juntamente com o Ministério da Educação e Cultura (MEC) que tem como objetivo auxiliar os estudantes na 

orientação dos seus estudos. 
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Eixos comuns  Competências para área de Ciências Humanas e suas 

Tecnologias  
a) Dominar 

linguagens  

 

b) Compreender 

fenômenos 

 

c) Enfrentar 

situações-problema  

 

d) Construir 

argumentação  

 

e) Elaborar 

propostas  

 

 Compreender os elementos culturais que constituem as 

identidades; 

 Compreender as transformações dos espaços geográficos como 

produto das relações socioeconômicas e culturais de poder.  

 Compreender a produção e o papel histórico das instituições 

sociais, políticas e econômicas, associando-as aos diferentes 

grupos, conflitos e movimentos sociais. 

 Entender as transformações técnicas e tecnológicas e seu 

impacto nos processos de produção, no desenvolvimento do 

conhecimento e na vida social. 

 Utilizar os conhecimentos históricos para compreender e 

valorizar os fundamentos da cidadania e da democracia, 

favorecendo uma atuação consciente do indivíduo na 

sociedade. 

 Compreender a sociedade e a natureza, reconhecendo suas 

interações no espaço em diferentes contextos históricos e 

geográficos. 

Habilidades
3
 

Interpretar, analisar, comparar, identificar, reconhecer e avaliar. 

 Quadro 2   - Síntese da Matriz de Referência do ENEM            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Tendo em vista que os campos de competências estão inter-relacionados, bem como os 

significados para cada um deles na área de História, necessário se faz a tentativa de não 

negligenciar as competências gerais, mas, dada a natureza do objeto de estudo, qual seja o 

estudo dos processos de formação da habilidade de explicar Revolução Social, será enfatizado 

o campo investigação e compreensão, uma vez que aprender a explicar envolve, além de uma 

análise profunda do conteúdo a ser tratado, considerar as diferentes estratégias de 

comunicação, (próprias de cada área), diferentes interesses e habilidades cognitivo-

linguísticas, motivações, objetivos e papéis sociais. Nesse sentido, a explicação tem um papel 

fundamental tanto para as ciências da natureza como para as Ciências Humanas.  

Nesse cenário, o ensino e a aprendizagem nas Ciências Humanas, pautados em 

métodos de investigação, possibilitam a análise e compreensão da sociedade e sua 

complexidade. Isso demanda que os educandos tenham contato com as mais variadas fontes 

históricas e geográficas, de modo que desenvolvam capacidade de leitura, análise, 

interpretação, inferência, avaliação crítica, síntese e narrativa; de modo que busquem 

informações em fontes diversas as quais os livros didáticos estão inseridos, e transformem 

essas informações em conhecimentos com um alto grau de solidez.  

                                                           
3
 No documento constam trinta habilidades; para efeito de organização, selecionamos os termos que aparecem. 

São os que iniciam cada sentença, que são dez. Esses termos se repetem. 
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As discussões na área de educação sobre aprendizagem ou saber escolar nem sempre 

sugerem o debate sobre a natureza das disciplinas escolares demarcadas pelo estatuto da 

ciência. A História pode ser considerada um dos exemplos mais radicais em que tal discussão 

fica relegada às primeiras páginas dos livros didáticos, não sendo retomada ou explicitada ao 

longo dos capítulos de conteúdo.  

 

 
Contraditoriamente, o tratamento escolar dos conteúdos específicos da 

história nos livros didáticos termina explorando diferentes modelos 

explicativos, utilizando-se de interpretações historiográficas de caráter 

distinto. Em nenhuma parte, por exemplo, explica-se a razão do tratamento 

diferenciado para abordar a Antiguidade mesopotâmica e a Revolução Russa 

nos manuais escolares. Porque um caso é estudado a partir de estruturas 

abrangentes e que cobrem uma temporalidade alargada e, noutro caso, o 

historiador caracteriza um processo de curta duração que não é colocado 

como questão. É possível entender isso pela operação de conceitos 

diferenciados (civilização e revolução), mas se poderia, igualmente, 

explicitar de que modo os conceitos dependem e têm por base os diferentes 

modelos de lógica explicativa, por exemplo. Explicitar essa diferença de 

tratamento equivale a entregar o verdadeiro ouro do conhecimento, exibir o 

próprio processo intelectual de construção e polemizar a melhor maneira de 

abordar e interpretar o processo social. Confrontar modelos de explicação da 

história científica significa também chamar atenção para o debate 

historiográfico, não apenas em termos de confronto de versões, mas em 

termos lógicos e formais de análise (KNAUSS, 2005, p.291) 

  

 

Essa situação nos leva a considerar atual e necessário, estudarmos os processos de 

formação da habilidade de explicar na opinião dos professores e nos livros didáticos de 

História para o Ensino Médio. É interessante destacar que apesar das novas tecnologias, o 

livro didático ainda é um recurso intensamente utilizado pelos professores nas suas aulas. Há 

a utilização do livro didático como fonte de atividades diversificadas e de consulta pessoal, 

tornando-se um dos responsáveis pelo conhecimento histórico que constitui o que poderia ser 

chamado conhecimento do homem comum. É o construtor do conhecimento histórico cujo 

saber não vai além do que lhe foi transmitido pela escola. (SCHMIDT; CAINELLI, 2004) 

      Mediante tais constatações sobre a carência de investigações que abarquem o duplo 

aspecto, qual seja: a opinião dos professores sobre a formação da habilidade de explicar 

Revolução Social nas aulas de História e o conteúdo dessa temática nos livros didáticos, 

optamos por investigar o seguinte objeto de estudo: a formação da habilidade explicar 

Revolução Social no contexto do Ensino Médio. 
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1.1 Objetivo geral 

 

Estudar os processos da formação da habilidade de explicar Revolução Social nas 

aulas de História no Ensino Médio, segundo a opinião dos professores e conforme o conteúdo 

dessa temática nos livros didáticos de História, no sentido de contribuir   para a compreensão 

de acontecimentos históricos e ,ao mesmo tempo, o desenvolvimento pleno do aluno. 

 

 

1.2 Questões de estudo 

 

Para a efetivação deste objetivo elaboramos questões de que correspondem objeto de 

estudo. Essas questões foram respondidas a partir do referencial teórico e dos instrumentos de 

coleta de dados. As cinco primeiras questões são referentes aos livros didáticos, enquanto as 

demais ao discurso dos professores que participaram da pesquisa. 

 

 Como é definido o conceito de Revolução Social nos livros didáticos? Que tipo de 

conceito é usado? 

 Que modelo de explicação é usado no estudo da Revolução social? 

 A formação da Habilidade de explicar Revolução Social é trabalhada? 

 Que tipos de atividades são propostas para o ensino do conteúdo Revolução Social? 

 Qual o enfoque caracteriza a proposta de ensino do conteúdo Revolução Social?  

 Como os professores definem a habilidade de explicar em História? 

 Como os professores identificam um aluno que desenvolveu a habilidade de explicar 

em História?  

 O que pensam os professores sobre a formação da habilidade de explicar fatos e 

acontecimentos no Ensino Médio? 

 O que os professores pensam sobre a importância dos alunos aprenderem a explicar 

Revolução Social no Ensino Médio? 

 Para os professores o que é explicar uma Revolução Social? 

 O que os professores compreendem sobre o que é pensar conceitualmente o processo 

Revolução Social?  
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1.3 A tese 

 

A discussão sobre os processos da formação da habilidade de explicar Revolução 

Social nas aulas de História no Ensino Médio, segundo a opinião dos professores e conforme 

o conteúdo dessa temática nos livros didáticos de História, se constitui numa ferramenta para 

se pensar na importância da formação de habilidades no que diz respeito  a compreensão de 

acontecimentos históricos e o desenvolvimento pleno do aluno. 

Reconhecendo que a habilidade de explicar envolve a apropriação de outras 

habilidades e procedimentos lógicos de forma empírica, concluímos que a formação da 

habilidade de explicar Revolução Social pode contribuir para a explicação de outros fatos e 

acontecimentos,   na medida em que o aluno aprenda não somente a explicar, mas também 

saiba quais os procedimentos ele necessita realizar para explicar determinado fato ou 

acontecimento. 

Neste sentido a tese central deste estudo é: A formação de habilidades na área de 

História contribui para a compreensão de acontecimentos históricos e ao mesmo tem 

promover o desenvolvimento integral do aluno. 

Para este estudo especificamente estamos priorizando a habilidade de explicar e como 

recorte o tema Revolução Social. 

 

1.4 A novidade da pesquisa  

 

A temática da formação de habilidades, entre elas, a habilidade de explicar, vem sendo 

estudada por autores como: (JORBA et al, 2000; SANMARTÍ e IZQUIERDO, 2000; 

NÚÑEZ, 2012); vem sendo bastante citada nos documentos destinados ao Ensino Médio, tais 

como: PCN+, Diretrizes curriculares, OCEM, e Matriz de referência do ENEM. Os livros 

didáticos aprovados pelo PNLD para o triênio 2010-2014 também fazem referência à 

formação de habilidades.  

Diante dos estudos realizados, consideramos como novidade desta pesquisa um estudo 

sobre a formação da habilidade de explicar na área de História com utilização do exemplo da 

Revolução Social, pois nos limites desta investigação não encontramos estudos com essa 

delimitação. 
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1.5 A estrutura da tese  

 

Na perspectiva de atingir o objetivo geral da tese, organizamos sua estrutura em 8 

(oito) capítulos, da seguinte forma: os cinco primeiros se referem à fundamentação teórica 

que perpassa toda a tese, e os demais são referentes à metodologia, resultados e considerações 

finais. 

 O primeiro capítulo faz uma discussão introdutória sobre a educação para o século 

XXI, justificando a importância da formação da habilidade de explicar Revolução Social no 

Ensino de História e apresentando o objetivo geral, as questões de estudo e a novidade da 

tese. 

 Na sequência, discutimos sobre a problemática do ensino de História no nível médio e 

o lugar de aprender a explicar Revolução Social, contemplando, de modo geral, discussões 

sobre a natureza da disciplina, e de maneira específica, as dificuldades dos professores e 

alunos inerentes à habilidade de explicar Revolução Social em História. 

Continuando nossa fundamentação teórica, discutimos sobre o que é explicar em 

História, os modelos de explicação e a construção de uma explicação como uma habilidade 

cognitivo-linguística.  

 No próximo capítulo, considerando as contribuições de representantes da Psicologia 

da Aprendizagem, discutimos sobre as tendências no Ensino de História, destacamos as 

tendências: tradicional (base behaviorista – Watson, Skinner); Construtivista (Piaget e 

Ausubel) e Enfoque Histórico-Cultural (Vigotsky; Leontiev; P. Ya. Galperin). 

 Concluindo a fundamentação teórica, argumentamos sobre Revolução. Iniciamos   

promovendo um debate sobre as definições Revolução do ponto de vista de vários pensadores. 

Logo após, apresentamos o conceito de Revolução Social, conteúdo que serve de referência 

para o estudo do processo de formação da habilidade de explicar no caso dessa pesquisa. 

 No capítulo da metodologia descrevemos todo o percurso da pesquisa; no início  

apresentamos os fundamentos metodológicos, posteriormente, seguimos com a sequência da 

descrição minuciosa das fases: seleção dos livros e dos professores, elaboração e validação 

dos instrumentos para a coleta dos dados e, finalmente, a organização e tratamento dos dados 

sobre os livros e discurso dos professores. 

Nos dois últimos capítulos expusemos os resultados e considerações finais. Quanto aos 

resultados, apresentamos e analisamos os dados referentes aos livros didáticos de História e 

ao discurso dos professores sobre os processos de formação da habilidade de explicar 

Revolução Social. Nas considerações finais apresentamos as conclusões sobre o estudo e 
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sugerimos a continuidade das discussões relativas aos processos de explicar em História no 

Ensino Médio, como contribuição para a formação de professores nesta área e nível de ensino. 

O capítulo seguinte expõe a importância do estudo dos processos de formação da 

habilidade de explicar Revolução Social nas aulas de História no Ensino Médio, sobre como 

este conteúdo se encontra organizado nos livros didáticos, e como tem sido pensado pelos 

professores.  
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2 A PROBLEMÁTICA DO ENSINO DE HISTÓRIA NO ENSINO MÉDIO: O 

LUGAR DE APRENDER A EXPLICAR REVOLUÇÃO SOCIAL 

 

 

As habilidades cognitivo-linguísticas mais habituais no ensino das Ciências Sociais, 

entre elas a História, são: a descrição, a explicação, a justificação, a interpretação e a 

argumentação. (JORBA ET AL, 2000; SANMARTÍ e IZQUIERDO, 2000; NÚÑEZ, 2012). A 

ação de citar acontecimentos, fatos, fenômenos ou situações, sem estabelecer relações 

explícitas entre elas, apresenta uma certa organização interna e responde às perguntas: O que? 

Como? Quando? Onde? No processo de ensino e aprendizagem a informação deve ser 

completa, pois ativará a habilidade de descrever, e quanto mais ampla a descrição, mais 

completa e rigorosa será a explicação. Nesse estudo nos interessa diagnosticar a opinião de 

professores sobre a formação da habilidade de explicar. Para tento utilizamos como recorte, o 

conteúdo Revolução Social nas aulas de História e como o referido conteúdo é tratado nos 

livros didáticos de História. 

Neste capítulo, trataremos da problemática do ensino de História no Ensino Médio, 

contemplando discussões sobre a natureza da disciplina, as dificuldades específicas da área 

relativas ao aprender a explicar o conteúdo Revolução Social.   

 

2.1 O Ensino Médio no Brasil 

 
 No âmbito das políticas públicas foram produzidas desde os anos 90 do século passado 

documentos que visam o estabelecimento das diretrizes para o Ensino Médio e suscitar 

discussões nas unidades de ensino sobre projetos pedagógicos e diferentes possibilidades de 

organização curricular. Em consonância com o Ministério da Educação, o Conselho Nacional 

de Educação estabeleceu as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio 

(Resolução CEB/CNE nº 03/98) que servem de subsídios para a elaboração dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais para o Ensino Médio – PCNEM (2000), PCN+ Ensino Médio - 

Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais (2002), 

Orientações Curriculares para o Ensino Médio (2006), Programa Ensino Médio Inovador 

(2009).  

Cerri (2004), em um estudo sobre as políticas públicas para o Ensino Médio, 

essencialmente entre o ENEM e os PCNEM, faz algumas considerações acerca das relações 

entre o currículo e a avaliação, no que se refere aos conteúdos históricos para a Educação 
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Básica, considerados necessários ao estudante pelo Estado. De acordo com Cerri (2004, p. 

218): 

Determinismo tecnológico. Tecnologia, mercado, representação política, são 

essas coisas para as quais temos que preparar e adaptar os alunos, para que 

possam encontrar um lugar em meio a isso tudo e não sejam excluídos. Daí 

pode-se depreender parte do conceito de cidadania que compõe o conteúdo 

dos PCN, porque "formar o cidadão" é uma missão da História desde que ela 

se instituiu enquanto disciplina, e o problema começa quando queremos saber 

o que se está entendendo por cidadania.  

 

 Nesse contexto a cidadania é compreendida à luz da intencionalidade das leis 

nacionais que são adequadas ao determinismo dos organismos internacionais. Essas leis 

carregam em si marcas desses organismos como: o economicismo, o determinismo 

tecnológico, a racionalidade técnica e o condicionamento da cidadania a ser formada. 

 Não é esse tipo de cidadania que defendemos para nossa sociedade. As próprias leis 

nos possibilitam a efetivação de propostas para a formação de um cidadão autônomo, 

independente, enfim, capaz de compreender e atuar no mundo em que vivemos. Citamos 

como exemplo a abertura que temos em relação aos PCNEM, no qual as antigas listagens dos 

conteúdos factuais mínimos obrigatórios cedem lugar a orientações que possibilitam ao 

professor estruturar os referidos conteúdos.   

 

O objetivo do Ensino Médio é o desenvolvimento de competências e 

habilidades cognitivas que conduzam a apropriação, por parte dos alunos, de 

um instrumental conceitual – criado e recriado pela disciplina científica-, que 

lhes permita analisar e interpretar as situações concretas da realidade vivida 

[...]. Ao mesmo tempo, esse instrumental conceitual permite a 

problematização de aspectos da realidade e a definição de eixos temáticos 

que orientam os recortes programáticos, bem como apontam novas 

possibilidades de criação de situações de aprendizagem. (PCNEM+2002, 

p.77) 

 

 

  Nessa perspectiva, fazendo as devidas ressalvas a alguns termos
4
 consideramos que 

nossa proposta está em consonância com as “determinações” legais, o que contribui para que 

ressaltemos a relevância social do nosso estudo. Para discutir objetos de estudo do contexto 

do Ensino Médio, é necessário fazer uma delimitação, pois em vários ângulos esse nível de 

ensino é terreno propício para o trabalho. Podemos até considerar que historicamente ele o 

gargalo mais crucial da educação no Brasil. Segundo o IBGE, nos últimos anos os jovens 

                                                           
4
 Termos como habilidades, competências e construir serão esclarecidos em outra parte deste trabalho. 
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estão mais tempo no sistema escolar priorizando a sua formação para a entrada no mercado de 

trabalho. Isso não quer dizer que eles se desenvolvam integralmente.  

A finalidade precípua do Ensino Médio é a de criar as condições básicas e necessárias 

para que o aluno compreenda os fundamentos científico-tecnológicos dos processos 

produtivos, relacionando a teoria com a prática em cada disciplina. Vale destacar que essa é 

uma visão tradicional de conceber teoria e prática, já que a partir do Enfoque Histórico-

Cultural, teoria e prática formam uma unidade. As concepções sobre o Ensino Médio no 

Brasil têm como base três ideias: 

a) Formação do cidadão; 

b) Preparação para o trabalho e; 

c) A preparação para a continuação dos estudos.  

As duas primeiras ideias são consideradas fundamentais para a concepção de 

Educação presente na atual organização do ensino no Brasil, pelo menos nos termos da Lei. 

Quanto à ideia de preparar para a possível continuação dos estudos, é finalidade peculiar do 

Ensino Médio. 

Nessa condição, o ensino médio como etapa final da educação básica articulado ao 

mundo do trabalho, da cultura e da ciência, é direito social e subjetivo e deve ser vinculado a 

todas as esferas e dimensões da vida. É uma base para o entendimento crítico de como 

funciona e se constitui a sociedade humana em suas relações sociais e como funciona o 

mundo da natureza da qual fazemos parte. (FRIGOTTO, 2005) 

Esse pensamento é historicamente constatado, quando trata do caráter desse nível de 

ensino, qual seja um caráter eminentemente propedêutico, ou profissionalizante, ou ainda, 

conexo (propedêutico e profissionalizante). Neste estudo optamos por discutir sobre a 

possibilidade do aluno aprender na perspectiva de desenvolve-se integralmente através do 

processo de formação de habilidades. 

 

2.2 A aprendizagem de História no Ensino Médio no Brasil 

  

 

Existe uma necessidade da introdução no ensino da História, de metodologias e 

técnicas compatíveis com a natureza desse ensino, assim como ocorre nas ciências naturais. 

(PRATS, 2006) 

 A informação e compreensão sobre acontecimentos históricos antecedem a explicação 

sobre o motivo de ocorrerem de determinada forma no passado. Para conhecer e compreender 
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um acontecimento histórico, necessitamos receber informação histórica, mas os componentes 

dessa informação não são a finalidade, e sim, o início, pois a história não se reduz em saber 

nomes, datas e acontecimentos. 

  Em se tratando da educação formal a formação de habilidades pode e deve ser 

iniciada a partir da educação infantil, considerando os níveis e ritmos de aprendizagem, por 

isso, o Ensino Médio é um campo fértil para dar continuidade ao processo de formação de 

habilidades como por  exemplo a de explicar. No que diz respeito à área de História, nesse 

nível de ensino é possível trabalhar globalmente temas causais, ou seja, o estabelecimento de 

uma rede de relações causa-efeito entre diversos fatos e situações. Para esse trabalho é 

importante proporcionar situações-problema aos alunos. 

Nas últimas décadas, o termo habilidade tem sido utilizado com frequência no cenário 

educacional, no entanto, não existe um consenso sobre o conceito, o que se torna um terreno 

fértil para estudos relacionados ao processo de ensino e aprendizagem,  envolvendo tanto a 

polissemia desse termo  quanto à possibilidade  de contribuir com pesquisas, para a formação 

e desenvolvimento de habilidades no contexto escolar (NÚÑEZ e RAMALHO, 2012). 

 

Segundo Fariñas (2010, p.p 85-86) afirma: 

 

[...] o conceito de habilidade que tem sido tratado por diferentes correntes de 

pensamento (comportamentalismo, cognitivismo, entre outras) para analisar 

o que representa assumir uma perspectiva vivencial nesses estudos. Existe 

uma certa coincidência entre estas correntes no que se refere a conceber 

habilidade como um conjunto de ações que, fixadas (hábitos) em um 

processo de aprendizagem, fazem eficaz a execução humana. Sem entrar em 

outros detalhes nem considerar as diferenças específicas de cada enfoque, 

deve-se acrescentar que as habilidades têm sido tratadas habitualmente como 

processos cognitivos puros. No melhor dos casos, e com o propósito de não 

restringir, seu conceito tem sido classificado como habilidades cognoscitivas 

e habilidades sociais, o que na percepção de alguns psicólogos dá uma visão 

mais “completa e acabada” das mesmas. Esta posição supõe que a 

consideração das habilidades sociais implica a inclusão adequada da esfera 

afetiva do comportamento humano, o que na minha percepção, resolve o 

problema de modo parcial. É verdade que uma pessoa, por exemplo, pode 

ser muito hábil para resolver questões técnicas e não tenha habilidade para 

tratar os demais ou ao contrário, porém essa não é a essência da questão. [...] 

a questão é que o processo de habilitação humana deve se estudar como um 

fenômeno complexo, não desjuntivamente como dinâmica cognitiva ou 

afetiva. (grifo da autora) 

 

  

 Essa afirmação reforça a necessidade de estudarmos a formação de habilidades 

considerando a unidade entre o cognitivo e o afetivo. Nesse sentido, devemos considerar o 
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estilo pessoal de realização da habilidade, a segurança com que a ação é executada, prazer que 

produz executá-la, entre outros aspectos. (Fariñas, 2010) 

          Núñez e Ramalho (2010, p. 33) afirmam:  

 

A formação de habilidades é a etapa que compreende a apropriação 

consciente dos modos do fazer, quando sob a orientação do professor, o 

estudante constrói/atualiza a estrutura da atividade (sistema de operações) 

que permite transformar o conhecimento em saber, dirigida por motivo, 

como parte da atuação competente. É um processo que coloca os estudantes 

como sujeitos ativos da aprendizagem. 

  

 Em termos legais a seleção de conteúdos de História para o Ensino Médio, tanto os 

PCNs como a Diretrizes curriculares oferecem orientações para o desenvolvimento de 

habilidades e competências. De acordo com o PCNs de História para o Ensino Médio: “cabe 

ao professor a responsabilidade última e pessoal de elaborar programas e selecionar os 

conteúdos para a sua prática pedagógica.”(Brasil, MEC, 2006, p. 96) 

Seguindo esse raciocínio, o ensino da História deve evitar práticas tradicionais, como a 

memorização mecânica de nomes e datas, por exemplo, que leva o aluno a obter informações 

descontextualizadas evidenciando o saber por saber. O referido ensino deve despertar nos 

alunos a motivação para o conhecimento histórico favorecendo o desenvolvimento de 

habilidades, valores e atitudes que se manifestam em sua vida na sociedade. Um dos muitos 

problemas do ensino da disciplina História é o de não conseguir que os alunos valorizem a 

importância do estudo dessa disciplina para o seu desenvolvimento, isto é, que vejam a 

história como um conhecimento útil para a explicação do mundo o qual vive e seu cotidiano. 

A diversidade científica de explicações pode servir para a redefinição dos conteúdos 

da disciplina de História e o seu sentido na educação escolar. Geralmente, a disciplina da 

História está relacionada aos seus fatos em detrimento da sua natureza teórico-metodológica 

relativa à sua definição como conhecimento científico. Ao destacar os fatos, os programas 

escolares terminam negligenciando a base epistemológica das disciplinas (KNAUSS, 2005). 

No Ensino Médio essa disciplina deve contribuir para a formação de um cidadão capaz 

de compreender o seu papel na sociedade, como sujeito apto de pensar teoricamente sobre as 

manifestações, no presente, da essência dos acontecimentos ocorridos ao longo da História. 

Dessa forma, estamos colaborando para a promoção colaborar  com  cientificidade da 

disciplina. 

O desenvolvimento das Tecnologias de Informação e Comunicação – TICs, bem como 

a produção científica, contribuem para as mudanças da sociedade, entre elas destacamos: a 



33 
 

organização do trabalho, a globalização dos mercados e o aumento da competitividade. Essas 

transformações exigiram mudanças também na esfera educacional, o que implica dizer que as 

formas de ensinar e aprender também necessitam ser reelaboradas no intuito de se tornarem 

compatíveis com as transformações que estão a cada dia se efetivando de forma mais 

acelerada.  

As disciplinas escolares, cada uma com suas especificidades e relacionadas entre si 

deverão ser estruturadas teórico e metodologicamente para acompanhar essas transformações 

e assim contribuir para o desenvolvimento pleno do aluno.  Uma das vias para isso é o 

trabalho com a formação de habilidades, as quais constituem um componente do conteúdo do 

processo de ensino e aprendizagem, que é o domínio consciente da atividade. O seu processo 

de formação é complexo e está indissoluvelmente ligado à formação dos conhecimentos. 

É importante que a História seja ensinada de forma que congregue sua coerência 

interna e ofereça caminhos para o acesso a sua estrutura pautada no conhecimento científico. 

Os alunos devem compreender o que aconteceu no passado, e como podemos explicar, em 

detrimento de receber explicações prontas.  

Pensar um processo de aprendizagem, na expectativa da participação ativa do sujeito, 

bem como no redimensionamento de novos conteúdos e novas dinâmicas desse processo, é 

um desafio didático-pedagógico no século XXI. Desde crianças vivenciamos situações que 

requerem explicações do que acontece, perguntamos o porquê das coisas e experimentamos 

para termos informações sobre o mundo e comprovarmos se nossas expectativas se cumprem 

e, caso contrário, procurarmos melhores explicações.  

A apropriação do conhecimento, seja no contexto escolar ou não, tem sua origem 

numa necessidade. Pensando desse modo, necessitamos a cada contexto de conhecimentos 

que proporcionem a resolução de  situações problemas de maior ou menor intensidade. Neste 

caso, não é mais admissível que o ensino de História estabeleça um ensino mecanicista, 

memorizador e descritivo, que não considera a capacidade e o desejo dos educandos em 

compreenderem a realidade no sentido amplo.  

Consideramos a importância do ensino e da aprendizagem da disciplina História para a 

formação plena do educando, isso se dá através do entrelaçamento entre o presente o passado, 

pois não existe nada do presente que não possa ser melhor compreendido através do 

conhecimento dos antecedentes, contribuindo para o desenvolvimento pleno do educando.  

Nesse aspecto o ensino da História tem o papel educativo, formativo, cultural e 

político. Desse modo é necessário localizarmos no campo da História questões, temas, 

problemas considerados importantes para a formação da consciência histórica dos alunos. O 
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conteúdo revolução contribui para a formação dessa consciência, pois as revoluções são 

marcos de grandes transformações em toda a História da humanidade. Dessa forma,, a forma a 

aprendizagem desse conteúdo deve impulsionar o desenvolvimento dos alunos, o que implica  

num dos problemas da educação para o século XXI.  

De modo geral, formalmente, o desenvolvimento da consciência crítica aparece como 

objetivo a ser alcançado nos programas, planos ou aulas de História, porém tal 

desenvolvimento não vem sendo muito efetivado. No meio escolar, ainda existe a concepção 

da disciplina História como matéria decorativa e cansativa, o que dificulta a formação desse 

tipo de consciência. 

A disciplina História não é a única que pode contribuir para a compreensão do 

presente, mas dentro da sua especificidade pode oferecer importantes contribuições para o 

desenvolvimento pleno do educando. Por isso, seu ensino não deve se pautar num relato do 

passado, desprovido de uma análise critica deste. Deve ser ensinada de forma que sirva para 

explicar o presente numa perspectiva de contribuir para a sua compreensão. De acordo com 

Prats(2001), os argumentos que justificam esta finalidade da História como disciplina 

educativa são:  

 

a) Permitir a análise exclusiva das tensões temporais; 

b) Estudar a causalidade e as consequências dos fatos históricos; 

c) Permitir a construção de esquemas de diferenças e semelhanças; 

d) Estudar a mudança e a continuidade nas sociedades; 

e) Potencializar a racionalidade na análise do social, do político; 

f) Explicar a complexidade dos problemas sociais; etc. 

 

Dos argumentos acima mencionados, interessa aprofundar sobre a necessidade do 

aluno aprender a explicar como recurso integrador do pensamento estratégico, 

compreendendo que aprender a explicar contribui para o seu desenvolvimento. Estudiosos 

ligados a corrente construtivista como Carretero; Pozo; Asensio,(1986) destacam como um 

dos propósitos para o ensino da História a aquisição de conceitos ou categorias explicativas 

básicas e de habilidades específicas do domínio da História. 

De acordo com Carretero et al (1997),  as teorias causais têm importante papel para o 

ensino da História na sala de aula, através do uso do livro didático. Porém argumenta que 

além dos conhecimentos sobre os acontecimentos históricos, os alunos necessitam possuir a 

capacidade de “criar e compreender explicações sobre o que se refere a eles.” (p. 74) 
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De acordo com Dominguez (1997), cada forma de conhecimento tem também uma 

estrutura sintática própria na qual os conceitos se mostram relacionados e articulados. A 

História usa procedimentos explicativos próprios. Desse modo, a noção de causalidade 

utilizada é diferente da utilizada por outra disciplina. Para todo indivíduo historicamente 

educado esta diferença está clara, mesmo que ele não saiba explicitá-la, ou seja, saber que na 

explicação de fatos históricos, as causas que muitas vezes se utilizam têm caráter 

determinante e fechado. Portanto, é necessário que o aluno saiba fazer a distinção entre a 

casualidade na área de História e em outras áreas, pois esse tipo de causalidade oferece 

grandes dificuldades de compreensão e explicação por parte dos alunos.  

Nesse cenário, a formação da habilidade de explicar em História sofre a influência 

dessas teorias, uma vez que um mesmo acontecimento pode ser explicado de diversas formas. 

Como o aluno não tem consciência dos conhecimentos e procedimentos necessários para 

explicar de modo consistente, ele tende a dar explicações superficiais.  

 Sob esse prisma,    

[...] os alunos adolescentes, provavelmente possuem uma compreensão mais 

anedótica e personalista das causas históricas, demonstrando sérias 

dificuldades para compreender fatores abstratos como o são os aspectos 

sociais, políticos e econômicos. (CARRETERO et. al,  1997, p.74) 

 

Essa situação perpassa o ensino, mas não pode continuar, por isso é necessário e 

urgente que os estudos sejam aprofundados na perspectiva de contribuir com uma visão 

holística que provoque modificações na maneira de ensinar e aprender História, visto que esse 

ensino continua se efetivando, baseado na perspectiva tradicionalista e a ser entendido como 

um estudo do passado remoto, um passado que privilegia os acontecimentos políticos, as 

guerras, os heróis. Apesar de mudanças ocorridas, em termos de propostas curriculares, nas 

últimas décadas do século XX e início do século XXI, o ensino da História segue carregando 

em si a tradição positivista, que nem mesmo correntes como o marxismo e a nova história 

conseguiram romper. Desta forma, a História ensinada: 

 

 [...] tem como fundamento teórico a historiografia tradicional positivista, 

europocêntrica e linear, organizada nos marcos/fatos da política 

institucional, numa sequência cronológica causal. [...] hoje no século XXI, 

apesar das mudanças, das conquistas de direitos, algumas escolas e alguns 

professores ainda trabalham essas concepções de história [...] por meio da 

reprodução acrítica de materiais curriculares e didáticos[...] (FONSECA, 

2003, p.91) 
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 Diante do exposto, é importante ressaltar que, mesmo considerando o peso e a força 

dos modelos tradicionais de ensino e aprendizagem da História, a principal característica 

desse tipo de ensino no Brasil, para o século XXI, se dá através de caminhos distintos como 

os diversificados currículos e práticas pedagógicas. Nesse sentido é necessário ampliar as 

discursões sobre o campo da História ensinada, através da incorporação de novas 

metodologias para esse ensino.  

Prats (2006) discute sobre as dificuldades apresentadas no ensino da História na 

Espanha, suas relações entre os problemas do sistema educacional, os processos, os atores e 

conteúdos implicados no desenvolvimento de sua teoria e de sua prática. Para ele são dois 

tipos de dificuldades: a) contextuais – ligadas a três fatores: a visão social da história, da 

função política e a tradição e formação de professores e, b) Dificuldades ligadas à natureza da 

história como ciência social – a História reúne uma série de características que a convertem 

num campo de aprendizagem com especiais dificuldades. 

 Em relação às dificuldades apontadas anteriormente, existe semelhança com a 

realidade brasileira, pois o Ensino da História tem como demarcação uma trajetória que 

oscilou entre uma pedagogia da religião e uma pedagogia da civilização situando-se entre a 

história sagrada e a história profana, dividindo-se entre santos e heróis. Dessa forma, o 

fundamento científico da história não tem sido contemplado na sala de aula, não se 

constituindo base da organização do conhecimento histórico. Portanto, em nossas escolas o 

ensino da História tem fortalecido ao determinismo social em detrimento da análise, da 

compreensão e da ideia de processo dialético.  

No Brasil, as pesquisas no campo educacional que problematizam o Ensino de 

História se intensificaram a partir das últimas décadas do século passado. O processo de 

redemocratização da sociedade brasileira contribuiu para mudanças referentes à produção de 

conhecimentos historiográficos e pedagógicos. Nessa visão o modelo tradicional de ensino de 

História, ainda que de forma tímida, começou a ser questionado.  

Knauss (2005) estuda sobre a ciência no ensino de História, defende que a 

aprendizagem escolar pode ser caracterizada como uma iniciação científica colocando no 

centro de suas preocupações as diferentes bases lógicas da construção do conhecimento 

científico. Parte da constatação de que nas percepções de professores e alunos há uma 

dificuldade em definir o conhecimento como científico. 

Na literatura constatamos estudos, temas diversos acerca do ensino de História, como: 

análise de propostas curriculares, politicas públicas, estudos da história como disciplina e 
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questões didático-pedagógicas, nos quais destacamos: Cabrine (2000); Pinsky (2000), 

Bittencourt (2002; 2004), Fonseca (2003), Karnal (2004), Schmidt e Cainelli (2004), Silva e 

Fonseca (2007), Pacheco (2010), Knauss (2005). 

Cabrine (2000) centrou seus estudos na formulação de uma proposta para o ensino da 

História com base na inserção de procedimentos da produção dos conhecimentos históricos na 

sala de aula, que se constituísse numa prática problematizadora, na qual os alunos se 

apropriassem das relações espaço-temporais, o que sustentaria o pensamento histórico. 

Pinsky (2000) propõe a discussão de um tipo de ensino no qual o professor considere a 

História como um campo potencializador de discussões e problematizações. Essa obra reúne 

historiadores que discutem sobre o ensino de História, privilegiando a construção da 

nacionalidade, a cidadania, o tempo histórico e o lugar das camadas populares e da ideologia 

do livro didático.  

Preocupada em fomentar o processo de reflexão dos professores na área de História a 

respeito da caracterização do conhecimento histórico e das representações sobre o presente e o 

passado, Bittencourt (2002; 2004), entre outras questões, discute a importância dos debates 

para a redefinição do conhecimento histórico escolar, e aponta vias de transformações do 

fazer histórico na sala de aula. Desse modo, tendo como foco a formação de professores de 

História discute sobre fundamentos e métodos desse ensino no Brasil. De acordo com essa 

autora, 

 

Em razão da importância e da extensão do problema relativo ao debate 

sobre os conteúdos mais apropriados para as atuais gerações e sobre 

os métodos de ensino de História, os fundamentos que sustentam essa 

problemática merecem atenção. (BITTENCOURT, 2004, p. 25) 

 

  

 Karnal (2004), ao estudar os conceitos, as práticas e propostas para o ensino de 

História, apresenta uma coletânea de artigos sobre abordagens historiográficas e os recortes 

temáticos para o ensino da referida disciplina. 

Fonseca (2003), refletindo sobre didática, metodologia e práticas de ensino de 

História, apresenta reflexões e sugestões para o desenvolvimento de práticas pedagógicas nos 

processos de formação profissional e instiga a necessidade de questionar e redimensionar as 

relações entre teoria e prática, saberes disciplinares, pedagógicos e experienciais.   

Schmidt e Cainelli (2004), ao apresentarem questões relativas às metodologias e à 

prática do ensino de História, abordadas a partir das produções historiográficas e propostas 

pedagógicas atuais, sugerem uma aproximação entre o fazer historiográfico e o fazer 
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pedagógico.  Essa aproximação pode conduzir a uma educação histórica que privilegie a 

problematização, a historicidade dos conceitos, a contextualização temporal e a valorização 

dos documentos históricos. Em relação à problematização do conhecimento histórico, 

Schmidt e Cainelli (2004, p. 52), afirmam:  

 

Em primeiro lugar, significa partir do pressuposto de que ensinar história é 

construir um diálogo entre o presente e o passado, e não reproduzir 

conhecimentos neutros e acabados sobre fatos que ocorreram em outras 

sociedades e outras épocas [...] No ensino da História, problematizar é, 

também, construir uma problemática relativa ao que se passou em um objeto 

ou um conteúdo que está sendo estudado, tendo como referência o cotidiano 

e a realidade presentes dos alunos e do professor.   

 

 

De acordo com Pacheco (2010) no caso da história ensinada, o fundamento científico 

da história foi raramente considerado na sala de aula, não se constituindo na base da 

organização dos conteúdos do conhecimento histórico a serem trabalhados. Desta forma, a 

disciplina escolar História, na grade curricular do ensino básico, se associa a tarefa de 

reproduzir uma determinada narrativa histórica com a finalidade de construir a identidade 

nacional, a afirmação de laços simbólicos que proporciona ao aluno o desenvolvimento da 

noção de pertencimento a uma mesma comunidade de sentidos, deixando de lado, as questões 

relacionadas à compreensão  do conhecimento histórico.  

Nesse contexto, os programas da disciplina escolar História devem trabalhar com “três 

ordens de conhecimentos: as informações históricas, os conceitos das ciências humanas e os 

procedimentos de coleta e organização das informações sociais. Todos articulados na ação do 

sujeito no mundo social.”(PACHECO, 2010, p. 773-774) 

Silva e Fonseca (2007) discutem as perspectivas atuais do ensino de História no Brasil, 

articuladas ao debate internacional sobre a formação do professor de História. Discutem 

também sobre o patrimônio material e lançam um olhar sobre o papel dos recursos 

tecnológicos no ensino de História.    

O processo de ensino e aprendizagem é uma realidade inacabada, estabelecida no 

processo de desenvolvimento e intervenção. Dessa forma:  

 

A vida da sala de aula, dos indivíduos e dos grupos que nela se 

desenvolvem, tem muitas formas diferentes de ser e diversos modos de 

manifestação em virtude das trocas e interações que se produzem, tanto na 

estrutura das tarefas acadêmicas como nos modos de relação social que se 

estabelecem. Cada uma dessas formas e modos distintos de ser cria a 

possibilidade de novos esquemas de conhecimento, novas formas de 
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compreensão e novas perspectivas de intervenção. A relação entre 

compreensão e intervenção forma uma espiral dialética na qual ambos 

elementos estimulam-se mutuamente. (PÉREZ GÓMEZ, 1998, p. 81) 

 

O mecanismo geral da apropriação do conhecimento tem origem em uma necessidade. 

O sujeito precisa gerar um conhecimento novo para dar conta da situação e resolver as 

situações problemáticas nas quais se encontram. 

A História como disciplina escolar,  contribui para que os alunos compreendam a 

realidade a qual se insere. Isso nos motiva a estudar uma forma de contribuir efetivamente 

com as produções nessa área, através de uma proposta de cunho teórico que vise desenvolver 

o pensamento teórico, que é a função primeira da escola, e assim sirva como uma 

possibilidade para o ensino e aprendizagem História. 

Pretendemos contribuir com possibilidades de metodologias que visam ativar as 

funções mentais para a realização das operações com o pensamento histórico, seja na 

internalização e efetivação dos conceitos históricos na sua vida, que é o seu aspecto 

substantivo, seja na sua vertente meta-histórica, que se refere aos instrumentos cognitivos 

utilizados para pensar historicamente. Isso acarreta a necessidade de “uma formação histórica 

que compreenda os estudantes, não como depositários de conteúdos factuais, mas como 

portadores de habilidades e competências que o farão enfrentar, crítica e autonomamente, os 

desafios do mudo contemporâneo” (ALVES, 2011.p. 25). 

Nesse entendimento, a formação da habilidade de explicar a partir da teoria de 

Galperin, que considera uma unidade conceito-ação, se faz necessária. A referida teoria dá 

suporte para o professor orientar o aluno no manejo dessas noções básicas da História, ou 

seja, descrever e explicar mudanças e causas históricas, analisar características de diferentes 

fatos e acontecimentos, entre outras. 

 

 

2.3. A explicação de Revolução Social na História 

 

 Nesse tópico discutiremos sobre a explicação de modo geral e em particular no 

Ensino da História a partir do conteúdo Revolução Social. No âmbito escolar tal explicação 

histórica é apresentada de forma acabada, como um axioma, e os alunos dificilmente 

compreendem o processo de explicar. Esta habilidade permite  estabelecer a relação entre os 

fatos, processos e fenômenos, ao revelar os vínculos causais, espaciais e temporais e as 

consequências. Seu desenvolvimento implica em determinar os aspectos essenciais do 
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fenômeno, estabelecer os nexos entre tais aspectos para identificar as a relações causais e 

espaço-temporais, bem como os nexos internos essenciais entre os fatos, fenômenos e 

processos que estudam.  

A habilidade de explicar estabelece as relações causais, temporais, espaciais entre os 

fatos históricos, os nexos e as consequências. A explicação é um momento superior do 

processo mental no qual participa a análise e fundamentalmente a síntese. É necessário 

conhecer dados concretos do fato histórico, haver realizado sua interpretação na qual se ponha 

de manifesto o essencial, os nexos e as relações que interconectam os fatos e fenômenos 

históricos. Expressa a compreensão e assimilação dos nexos causais entre os objetos e 

fenômenos (relação de causa efeito). Responde a diferentes perguntas: por quê? Como? 

Onde? Para quê? Realiza as seguintes operações: analisar os dados iniciais, interpretar os 

juízos iniciais, buscar conceitos, regras, leis ou princípios, encontrar outras fontes dos juízos 

que corroboram o juízo inicial, reafirmar o expresso dando razões para ele. (CAÑEDO; 

CÁCERES, 2008, p.25).  

 A compreensão e assimilação dos nexos causais entre os objetos e fenômenos, requer 

que o aluno perceba “as diversas temporalidades no decorrer da História e sua importância 

nas formas de organizações sociais e de conflitos” (OCEM, 2006, p. 74). Esta percepção é 

necessária para que o aluno explique qualquer fato. No caso dessa pesquisa interessa mostrar 

a importância do estudo do conteúdo Revolução Social na formação para a formação da 

habilidade de explicar. A organização dos conteúdos dos documentos destinados ao Ensino 

Médio as OCEM (2006); PCNEM (2002); PCN+ (2002 ); Matriz de referência do ENEM 

(2013) e Matriz de referência para avaliação do telecurso – Ensino Médio Novo telecurso, traz 

o conteúdo revolução e estabelece os objetivos para o estudo deste conteúdo. Deste forma, é 

necessário nos remeter ao conteúdo revolução de modo geral, uma vez que a explicação 

envolve diversas ações e operações, entre elas a definição do conceito, portanto, é necessário 

que ele saiba primeiro distinguir uma revolução de outros movimentos.  

As OCEM (2006) apontam os conceitos estruturantes da história (historicidade dos 

conceitos, História, processo histórico, tempo, sujeito histórico, trabalho, poder, cultura, 

memória e cidadania), descreve as habilidades decorrentes da prática do conhecimento 

histórico expectativas de como trabalhar o conhecimento. Refere-se ao conteúdo revolução 

quando discute sobre a historicidade dos conceitos, destacando o referido conteúdo como uma 

categoria por se tratar de um conceito amplo.  
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Para a historicidade dos conceitos, entre as habilidades para o trabalho com História, 

sugere “perceber os conceitos como representações gerais do real social organizado pelo 

pensamento [...] e considerar a dinâmica dos conceitos, que adquirem especificidade, a partir 

da construção de representações” (OCEM, 2006, p. 80). Este elemento é indiciário da 

importância do estudo do conteúdo revolução e consequentemente Revolução Social. 

Nos PCNEM, o conteúdo Revolução está relacionado à concepção de duração como 

elemento importante para a compreensão das revoluções como movimentos de mudanças 

irreversíveis da História. Esse documento destaca o campo de competência geral e habilidades 

para cada uma. Está implícito aí a habilidade de reconhecer, onde será feito o estabelecimento 

de relações entre o objeto do conhecido e o papel do indivíduos nos processos históricos. 

Nos PCN+ o conteúdo Revolução está presente nos eixos, cultura e trabalho, nações e 

nacionalismos o que sugere ser um conteúdo com grandes possibilidades para a formação e 

atualização de habilidades tanto gerais quanto especificas na área de História. Faz referência, 

ainda que de forma genérica, as operações de comparar, hierarquizar e reconhecer ligações e 

influências recíprocas entre aspectos sociais, valores e ideias ou relações sociais. Não 

especifica a necessidade dessas operações para o processo de formação de habilidades. 

Na Matriz de Referência, Habilidades e Objetivos de Ciências Humanas e suas 

Tecnologias – Novo ENEM, o conteúdo Revolução aparece em dois grandes temas: no campo 

das competências, a compreensão e investigação, representam uma competência geral. Em 

relação às habilidades se refere a processos lógicos, sem, no entanto, esclarecer qual seria a 

habilidade geral a ser formada.  

Em relação à Matriz de referência para avaliação do telecurso – Ensino Médio Novo 

telecurso, em seu conteúdo apresentam-se várias revoluções. As habilidades propostas a 

serem trabalhadas a partir desses conteúdos são: refletir, mas não expressa que tipo de 

reflexão; comparar, mas não expressa que seja com o conteúdo revolução; conhecer, mas não 

expressa que operações devem ser realizadas para isso; e classificar.  

No nosso entendimento a formação dessas habilidades ou conjunto de ações requer a 

definição do conceito de revolução que não está expresso nesse documento. O conteúdo 

revolução em termos conceituais é tratado de diferentes formas, ou seja, não traz uma 

regularidade em termos de aprofundamento. Em relação às competências, esse documento 

deixa explícito que entre as competências/habilidades cognitivo-linguísticas, mais habituais a 

serem desenvolvidas no ensino das Ciências Sociais, quais sejam: a descrição, a explicação, a 
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justificação, a interpretação e a argumentação. No entanto as referidas competências não 

permeiam os documentos oficiais. A formação dessas habilidades, a partir do enfoque o qual 

defendemos o Histórico-Cultural, pressupõe a definição do conceito que passa pelos 

procedimentos lógicos de analisar, sintetizar e generalizar. Para descrever, necessitamos 

observar, comparar, classificar para explicar um fenômeno, isto é responder a pergunta por 

quê? É necessário estabelecer relações, comparar entre outras, como realizar tais operações 

sem a definição do conceito? Quanto melhor a descrição tanto melhor será a explicação. Para 

justificar, ou seja, explicar o porquê dos porquês é necessário explicar. 

De acordo com Casas et al (2004), a interpretação é um elemento essencial para a 

argumentação, pois permite acrescentar as justificativas estritamente científicas. É importante 

destacar que tal argumentação é produzida a partir das convicções pessoais fundamentada no 

conhecimento cientifico, nas afirmações ideológicas e do compromisso pessoal. Como vimos, 

essas habilidades se relacionam dialeticamente, por isso na lógica dialética, para o 

desenvolvimento das habilidades  o conteúdo conceitual não deve está separado do 

procedimental e do atitudinal. Segue quadro síntese sobre o conteúdo Revolução e suas 

respectivas habilidades. 

Quadro 3 Síntese dos documentos com seus respectivos conteúdos e 

competências/habilidades 
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Documento  Conteúdo  Competência/ha

bilidades  

Orientações Curriculares para o 

Ensino Médio - 2006 

O conteúdo Revolução como conceito 

vetor 

Reconhecer  

Parâmetros Curriculares 

Nacionais para o Ensino Médio 

(PCNEM) 

A Revolução agrícola 

Revolução Industrial dos séculos XVIII e 

XIX 

Reconhecer  

PCN+ Ensino Médio - 

Orientações Educacionais 

Complementares aos 

Parâmetros Curriculares 

Nacionais 

Revolução agrícola no Oriente Médio, 

Revolução Industrial na Inglaterra 

(séculos XVIII e XIX) Revolução 

tecnológica na segunda metade do século 

XX, Revolução Francesa e Revolução 

Americana. 

Comparar, 

Classificar 

Reconhecer. 

Documento Conteúdo  Competência 

/habilidade 

Matriz de Referência, 

Habilidades e Objetivos de 

Ciências Humanas e suas 

Tecnologias – Novo ENEM 

Revoluções sociais e políticas, Revolução 

Bolchevique, Revolução Chinesa, 

Revolução Cubana, Revolução Industrial.  

Compreender  

Analisar  

Comparar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Avaliar 

Matriz de referência para 

Avaliação do telecurso – Ensino 

Médio Novo telecurso 

 

A Revolução Industrial, Revolução 

Francesa,  

A Revolução Gloriosa, Revoluções 

Americanas, Revolução Industrial, 

Revoluções Europeias, Revolução Russa, 

Revolução de 1930 no Brasil, da 

revolução política à revolução dos 

costumes, Chíndia e Atuação de Gandhi. 

Refletir 

Comparar 

Conhecer 

Classificar 

Quadro 3 – Síntese dos documentos 

Fonte: MEC 

 

 Constatamos que o conteúdo revolução está presente nos 6 documentos, embora não 

observemos o mesmo no que se refere aos processos revolucionários ocorridos na nossa 

História. Seguimos a nomenclatura presente nos documentos para mostrar a frequência com 

que aparecem os processos revolucionários. O conceito de Revolução como vetor está 

presente apenas nas Orientações Curriculares para o Ensino Médio - 2006. Esse é o único 

conteúdo conceitual que aparece nesse documento. A Revolução industrial está presente em 5 

documentos; a Revolução Francesa em todos; as Revoluções americanas, políticas e chinesa 
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em 2. As demais: Revoluções sociais e políticas, Revolução Bolchevique, Revolução Cubana, 

Revolução Gloriosa, Revoluções Europeias, Revolução Russa, Revolução de 1930 no Brasil, 

da revolução política à revolução dos costumes, Chíndia e Atuação de Gandhi, aparecem 

somente em um só documento. Como podemos observar no quadro acima parte delas na 

Matriz de Referência, Habilidades e Objetivos de Ciências Humanas e suas Tecnologias – 

Novo ENEM e outra parte na Matriz de referência para avaliação do telecurso – Ensino 

Médio Novo telecurso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

3. EXPLICAR EM HISTÓRIA 

 

Sem dúvida, os porquês são perguntas básicas da mente humana e muitas vezes partes 

do processo de elaboração do nosso conhecimento. Todavia, a resposta de um por que nem 

sempre deve começar com outro por que. Por isso necessitamos dispor de diferentes tipos de 

explicação. 

Na linguagem filosófica da teoria do conhecimento, e também na linguagem da 

ciência, o que chamamos de explicação não é isolada da linguagem do cotidiano, porém 

apresenta-se de maneira bem mais complexa.  

A “explicação” é discutida sob diferentes abordagens das quais destacamos: uma 

atividade de conhecimento e, também, uma habilidade cognitivo-linguística. Tendo em vista 

que pretendemos estudar como o livro didático trata o conteúdo a explicação de Revolução 

Social, no sentido de contribuir para a aprendizagem dos alunos do Ensino Médio, o foco do 

nosso trabalho está essencialmente relacionado à segunda abordagem, qual seja a explicação 

como habilidade cognitivo-linguística. Nesse capítulo, num primeiro momento será feita uma 

análise sobre a ideia de explicação em história, tomando como parâmetro duas posições: os 

cientificistas da Escola Metódica do século XIX e os historicistas e, num segundo momento 

discutiremos sobre como a formação da habilidade de explicar pode ser efetivada no ensino 

de História.  

Os cientificistas defendem a existência de uma formulação de leis gerais para a 

explicação na ciência independente da sua natureza, ou seja, em todas as ciências a explicação 

pode ser dada através de leis gerais. Os historicistas se opõem ao modelo cientificista; para 

eles uma explicação em História só tem sentido na ciência da História, o paradigma das outras 

ciências não faz sentido na área de História.  

 

 

3.1 Definições  

 

O século XIX assistiu a um acelerado desenvolvimento do estudo do homem, da sua 

história, da linguagem, equivalente àquele que no século XVII se verifica relativamente ao 

estudo da natureza. Portanto, semelhante às Ciências Naturais que nasceram na sua 
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cientificidade própria e específica no século XVII, também as Ciências Sociais nascem 

efetivamente no século XIX. 

 Ao primado metodológico das Ciências Naturais sobre as Ciências Sociais, defendido 

pelo positivismo, um grupo significativo de pensadores na segunda metade do século XIX, 

dentre eles, Dilthey, evidencia os conceitos de explicação e compreensão e combate a 

autonomia metodológica das Ciências Sociais. 

O problema da explicação no conhecimento vem sendo discutido há décadas.  Nesse 

percurso, apresentam-se diferentes formas de entendimento sobre o que é explicar a história: a 

primitiva descrição etnográfica, a cronista, a construção positivista de uma ciência histórica e 

a historiográfica da segunda metade do século XX. Nessa área a explicação na história é um 

tema que necessita ser estudado tanto no marco geral da prática científica como no seu ensino 

em instituições escolares. No contexto das ciências o problema relacionado à explicação é 

alvo de um imenso debate; aqui nos deteremos a discutir sobre a explicação no campo da 

História. 

 Na segunda metade do século XX, as abordagens sobre a natureza da investigação 

histórica, propõem esquemas conceituais de explicação dos fatos. Deste modo, a tarefa da 

História enquanto ciência deve extrapolar o nível da descrição de fatos e enfrentar o problema 

da explicação, visto que a História não corresponde ao acaso, mas a um desenvolvimentro 

inteligível e comunicável.  

 

A reflexão sobre a História seja de origem filosófica seja propriamente 

historiográfica, foi se ocupando cada vez mais dela. Essa problemática tem 

estado sempre unida [...] a das formas do seu discurso. Entre a explicação da 

História e a sua escrita existe, certamente, uma ligação indissóluvel na 

prática e que é, também perfeitamente analisável, mas são dois momentos 

lógicos distintos do processo de historiar. Toda explicação deve ocorrer 

através de um meio de expressão que, por sua vez, condiciona a própria 

natureza daquela. Cada forma de explicação requer seu próprio “discurso”, 

equanto que cada discurso tem em sua origem uma forma de explicar. [...]
 

(ARÓSTEGUI, 2006, p.356, Grifos do autor). 

 

 

Deste modo, a explicação da história está intimamente ligada a uma questão distinta, 

mais importante o discurso histórico. Assim, a tarefa da pesquisa histórica tem dado respostas 

de duas formas basilares: 1) o argumento de que a historiografia tem como objetivo o 

conhecimento do indivíduo (a historiografia é essencialmente uma narrativa) e, 2) as 

reivindicações que pretende encontrar o processo histórico, considerado como um todo, ou 

dentro de processos individuais de tendências de desenvolvimento e sua afirmação final, em 
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forma de leis (a historiografia é apresentada como uma ciência, nem sempre as aspirações 

puramente narrativas) É necessário, porém, esclarecer as diferenças de analogia ou o que 

existe entre as leis da História e as das ciências naturais (YTURBE,2005). 

Sobre o estudo dos problemas e possibilidades de explicação da História decidimos 

traçar um perfil epistemológico desta explicação, a partir das contribuições de correntes 

filosóficas diversas. 

Veyne (1998) destaca dois sentidos para o termo explicação: um sentido forte no qual, 

explicar “significa atribuir um fato a seu princípio ou uma teoria a outra mais geral, como 

fazem as ciências ou a Filosofia”, e um sentido fraco e familiar, “como ao dizer deixe-me 

explicar-lhe o que se passou e logo compreenderá.” Para esse historiador não existe 

explicação histórica no sentido científico da palavra. 

 

Pensando dessa forma, vejamos: 

 

A História não explica no sentido de que ela não pode deduzir e prever (só 

um sistema hipotético-dedutivo pode fazê-lo); essas explicações não são a 

volta a um princípio que tornaria o acontecimento inteligível, elas são o 

sentido que o historiador dá à narração. Aparentemente a explicação parece 

às vezes tirada do mundo das abstrações. (VEYNE, 1998, p. 82) 

 

 

 Em alguma medida, a explicação histórica aprofunda a explicação dos fatores; que são 

de três tipos: 1) o acaso, que chamados de causas superficiais, incidentes, gênio ou 

oportunidade; 2) causa materiais e, 3) a liberdade, a deliberação, causas finais. ”O menor fato 

histórico, se for humano, contém esses três elementos; todo homem, ao nascer, encontra dados 

objetivos que são o mundo como ele é, e que vão fazer dele um proletário ou um capitalista” 

(VEYNE. p. 84). 

 

 Corroborando com essa concepção da explicação da história Ricoeur, afirma: 

 

Falta caracterizar ainda de maneira mais precisa a natureza das operações 

dependentes da explicação. Evocamos a eventual diversidade do uso do 

“porque”... que serve de embalagem para as respostas dadas às pergunta “por 

que?” É aqui que se deve insistir na variedade dos tipos de explicação em 

história. A esse respeito pode se dizer, com justiça que não existe em história 

um modo privilegiado de explicação. Essa é uma característica que a história 

divide com a teoria da ação na medida em que o referente penúltimo do 

discurso histórico são interações suscetíveis de engendrar algum vínculo 

social. (RICOEUR, 2010, p.195) 
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 Os debates relacionados à filosofia da história não só resultaram na mudança de ênfase 

para a explicação e compreensão no final, na narrativa, mas também para a deslocalização de 

outras questões clássicas da historiografia. Nesta perspectiva, na linguagem da Filosofia, da 

teoria do conhecimento e da ciência, a explicação se apresenta na forma complexa, conectada 

com o próprio significado da sua linguagem. 

 
É indubitável que a discussão a que, em termos de filosofia ou de ciência, a 

natureza da explicação histórica pode nos levar dependerá, em primeiro 

lugar, do alcance exato que se dê ao conceito de explicação. Se a essa 

expressão se concede o valor próprio e rigoroso que adquire como atividade 

final do trabalho científico, então a capacidade ou possibilidade de 

explicação dos fenômenos histórico-sociais é uma questão francamente 

problemática, e, em todo caso um obstáculo de especial relevância para a 

fundamentação de uma ciência social.
 
(ARÓSTEGUI, 2006, p. 358-359) 

  

 A explicação da história enfrenta um dilema. Se os historiadores se propuserem a 

explicar as diferenças de comportamentos sociais em épocas diferentes, considerando as 

discrepâncias nas atitudes conscientes ou convenções sociais, pode desembocar na 

superficialidade e se as diferenças comportamentais explicarem a diversidade da densa 

estrutura de natureza social corre o risco de negar a liberdade e flexibilidade dos agentes 

individuais no passado.  

 

A ideia individualizada de uma explicação da história flutuou, desde as 

origens da disciplina, entre fazer uso dos recursos que a tradição alemã das 

“ciências do espírito” punha a sua disposição, a tradição de raiz 

hermenêutica com o conteúdo psicológico nas ações humanas, que não 

podiam ser explicadas pelos procedimentos que as ciências naturais 

aplicavam à natureza, e a tradição positivista que pretendia descobrir 

determinadas “causas” dos fatos históricos. (ARÓSTEGUI, 2006, p. 362-

363, grifos do autor). 

 

 

Em geral, se destacam dois tipos e explicação em história: causal e intencional. Um 

fato é explicado causalmente quando se remete às circunstâncias antecedentes que o fizeram 

possível ou necessário.  São características peculiares da causalidade histórica: 1) O intervalo 

temporal entre causa e efeito é especialmente grande (Em história, os fatos têm consequências 

a curto e longo prazo); 2) As explicações causais em história não priorizam fatos históricos 

que possuem uma só causa e uma consequência. (POZO, ASENSIO, CARRETERO, 1996). 

As explicações intencionais não remetem ao passado, mas ao futuro. Em vez de se 

dirigir as circunstâncias antecedentes de um fato, busca indagar muito mais as suas 
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consequências, isto é, tenta explicar os fatos históricos não por suas causas, mas pelos 

motivos, ou seja, intenções no que se refere ao futuro.  

A diferença entre estes dois tipos de consiste em: explicações intencionais se referem 

não apenas as estruturas sociais, mas também a motivos psicológicos, quer sejam individuais 

ou grupais e estão relacionadas ao futuro de quem as executam. Enquanto que as explicações 

causais se remetem as estruturas sociais do passado.
·.
 

A respeito da explicação da história é comum na literatura; propostas, concepções, 

orientações e doutrinas, que tiveram origem no século XIX e vêm se intensificando no 

decorrer do tempo, sejam referentes aos grandes grupos de enfoques, sejam posições 

alternativas, ou seja, uma visão naturalista e outra culturalista, uma cientificista e outra 

humanista.  

 

O paradigma da primeira dessas grandes linhas seria o modelo das “leis de 

cobertura“ de Hempel, o segundo o modelo de compreensão de Droysen, 

Dilthey ou Paul Veyne, mas parece claro que essa dicotomia não esgota o 

panorama total das posições e acaba não sendo satisfatório devido a sua 

simplicidade. (ARÓSTEGUI, 2006, p. 381-382) 

   Marx e Weber são dois teóricos cujas ideias permanecem paradigmáticas para os 

historiadores. A perspectiva analítica aberta de Marx tem sido um ponto de referência. No 

campo da filosofia analítica, a crise do marxismo levou ao desenvolvimento de um córrego 

chamado "marxismo analítico", que visa tornar a teoria marxista da história uma teoria forte, 

verdadeiramente científica. O trabalho de Weber foi fundamental em vários pontos para o 

desenvolvimento contemporâneo da historiografia. Por um lado, Weber identifica o campo do 

conhecimento científico com a explicação causal, sem negar que as ciências históricas e 

sociais deve usar um processo de compreensão adequada de sua finalidade. (YTURBE, 2006). 

  

 

De acordo com Aróstegui,  

Uma explicação da história significa, indubitavelmente, em seu conteúdo 

central, dar conta das açõesdos homrens, da atuação social, de sua origem, 

seu “motor” – para chamá-lo de alguma forma – e sua execução. Mas a ação 

humana não esgota o conteúdo histórico. A História não esta explicada se 

não reflete os “resultados” da ação humana como processo temporal [...] as 

causas, as razões, intenções e modalidades da ação humana são uma parte da 

história, mas ela mesma em sua totalidade é a sucessão temporal de situações 
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e estados sociais de estruturas cambiantes como reflexo da ação. Portanto, a 

explicação da história é algo muito mais, ou muito mais, do que a explicação 

da ação social. [...] A explicação histórica como toda verdadeira explicação 

do social, tem de se basear nas circustâncias reais em que os homens 

executam suas ações, nas que atuam os sujeitos, seja o que for o que se 

entenda por sujeito: individuos, grupos, entidades, instituições ou abstrações. 

[...] (ARÓSTEGUI, p. 385-386) 

 

Neste raciocínio, o referido historiador propõe um modelo integrado de explicação 

histórica que consiste num tipo de explicação sistêmica, no qual “não propõe nem estabelece 

leis, mas estuda o complexo para explicar a própria complexidade, sem simplificá-la 

arbitrariamente”. (ARÓSTEGUI, 2006, p. 391) 

Para isso é necessário considerar, num primeiro momento, que toda explicação 

histórica tem sua origem num estado social para explicar outro posterior. Extrapola o fato de 

considerar apenas um evento ou componente de uma determinada situação. Num segundo 

momento, é necessário levar em conta que a explicação histórica não termina na análise do 

estado de partida e no esclarecimento provável das intenções humanas na ação. No modelo 

integrado de explicação histórica proposto por Aróstegui trata-se de uma explicação 

estrutural-dinâmica ou agencial-estrutural, e segundo ele, abrange três grandes etapas 

analíticas: as estruturas existentes; a ação do sujeito e a dialética resultante ação-estrutura. 

As estruturas existentes se referem a uma condição prévia básica para a explicação, 

reside no caráter das estruturas existentes no início do processo de mudança histórica. Essas 

estruturas se constituem no marco de referência possível para o entrosamento de uma ação, de 

um acontecimento.  

 

Toda ação tem um contexto que torna possível sua realização; esse contexto 

não é indiferente, está estruturado, tem relações estabelecidas definíveis e 

uma lógica de funcionamento e regulação. A ocorrência de um 

acontecimento tem uma possibilidade cujos limites estão ligados à natureza 

do sistema onde aquele ocorre. Por outro lado, a consideração “sistêmica” de 

determinadas estruturas nos permite predizer que qualquer ação que se 

exerção do ponto de vista do sistema terá efeitos sobre o conjunto. Nenhuma 

variável pode ser definida senão em sua relação com as demais dentro de um 

sistema. (ARÓSTEGUI, 2006, p. 391) 

 

 Nesta lógica, toda e qualquer ação humana de mudança só pode ser explicada no 

contexto da estrutura na qual ela ocorre, pois é no referido contexto que provavelmente nasce 

a causa do surgimento de determinados fenômenos. 
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 Em relação à ação do sujeito, todo processo é posto em marcha pela ação de um 

sujeito, ou com ele, de acordo com a subjetividade. Nesta perspectiva a explicação de uma 

mudança se dá através da ação concreta de um sujeito histórico, seja ele, individual ou 

coletivo. 

 Nesse sentido, pode-se dizer que quem atua são os “indivíduos”. É um ato 

concreto, não a ação das forças imanentes ou potências supostas, que 

desencadeia o movimento social, o processo histórico. Mas sucede também a 

vircitude social das ações dos indivíduos nem sempre, nem 

fundamentalmente, se manifesta e se transmite como decisões individuais. 

As ações individuais se transmitem como decisões individuais e as ações 

sociais não obedecem à mesma lógica. Pode-se falar de um “sujeito 

coletivo” como autor de uma ação.
        

(ARÓSTEGUI, 2006.p 391-392)  

 

 No que diz respeito à dialética resultante ação-estrutura, como já referido 

anteriormente, o processo da ação histórica está no sujeito, uma vez que seus resultados 

consistem na lógica da situação, resultando no produto da interação ação-estrutura. Nesta 

perspectiva, “o processo histórico tem um resultado correlativo à natureza se sua origem e as 

possibilidades objetivas, quer dizer, externas aos atores, de cumprimento de determinados 

fins”. É o resultado da dialética entre a ação e o que as estruturas toleram para o 

desenvolvimento da ação (ARÓSTEGUI, 2006, p. 391). 

3.2 Os modelos de explicação 

 

Para a análise sobre a explicação como atividade do conhecimento apresentaremos as 

contribuições de filósofos como: Nagel e Hempel, representantes do modelo cientificista da 

explicação na área de história e como representantes do modelo historicista apresentaremos 

contribuições de clássicos como, Wash e Dray. A escolha desses filósofos justifica-se pelo 

fato de que: 

[...] o problema crucial da explicação histórica interessou muito mais a 

filosofia do que a teoria historiográfica e isso é um detalhe a mais que atesta 

inequivocamente a debilidade da teoria historiográfica. [...] e o que é mais 

grave, o fato é que desde há muito tempo os historiadores têm acreditado, 

que este era um assunto de filósofos (ARÓSTEGUI
5
, 2006, p. 361). 

 

                                                           
5
 Historiador marxista do século passado. 
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 Sendo assim, na literatura consultada encontramos referência a estes filósofos em 

diversos estudos, então recorremos a suas obras para referenciar nosso estudo. 

Definição  Autor  

Explicar é se remeter às circunstâncias antecedentes que o fizeram 

possível ou necessário. 

POZO, ASENSIO, 

CARRETERO 

A explicação histórica como toda verdadeira explicação do social tem 

de se basear nas circustâncias reais em que os homens executam suas 

ações, nas que atuam. 

ARÓSTEGUI  

“significa atribuir um fato a seu princípio ou uma teoria a outra mais 

geral, como fazem as ciências ou a Filosofia”. 

VEYNE  

Explicação de uma ocorrência histórica deve ser feita a partir de uma lei 

geral que inclua o acontecimento desse evento sob suas predições; a 

explicação pode ser considerada apenas um esboço de explicação. 

HEMPEL 

Explicar é tornar inteligível; é encontrar sentido e razão de ser em 

material que inicialmente parecia não ter sentido nem razão de ser. 

WALSH  

É uma classificação satisfatória daquilo que parece exigir uma 

explicação. 

DRAY 

A explicação dos fatos históricos aparece semelhante a uma espécie de 

aglomerado de interpretações diferentes a respeito de coisas, que por 

terem existência real, deveria se mostrar com uma evidente identidade. 

SHAFF 

A História tem uma forma particular de pensamento e pode ser 

explicada quando se explica o pensamento que existe nas ações 

humanas 

COLLINGWOOD ( 

Quadro  4– Algumas das definições de explicação em História 

3.2.1 O modelo cientificista 

Foi Hempel, filósofo alemão, que em 1942 iniciou uma ampla discussão sobre como 

explicar a história através do modelo que ele chamou de monológico, ou hipotético-dedutivo 

no qual a explicação de uma ocorrência histórica deve ser feita a partir de uma lei geral que 

inclua o acontecimento desse evento sob suas predições. Desse modo, na história, como nas 

outras ciências empíricas, a explicação de um fenômeno consiste em submetê-lo as leis gerais 

empíricas; o critério de sua conexão não reside em nossa imaginação ou em analogias 

sugestivas, que devam parecer mais ou menos plausíveis, mas exaustivamente em 

pressupostos empiricamente bem confirmados, relativos às suas condições iniciais e às leis 

gerais. 

Desse jeito, inaugurou-se uma ampla discussão sobre a maneira de como a história 

pode ser explicada na mesma direção, na qual se explica as ciências naturais, ou seja, a partir 

de leis gerais. A assunção implícita de que a explicação da história é a explicação de eventos 

ou acontecimentos é uma das particularidades essenciais a destacar desse modelo de 

explicação hempeliano (HEMPEL, 1986). 
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Este modelo é para todas as ciências independentes da diversidade de seus objetos de 

estudo. Isso quer dizer que, do ponto de vista metodológico, não deve haver nenhuma 

diferença entre as explicações dadas pelas ciências naturais e as proporcionadas pelas ciências 

sociais. Se se define uma lei geral para a explicação em todas as ciências, a explicação causal 

também deve estabelecer leis causais gerais. Deste modo, o esquema causal das ciências 

naturais se converte em um modelo ideal para as ciências sociais. 

Dentre a variada tipologia de opções para desenvolver explicações, Hempel, (1986)  

apresenta os  seguintes tipos de explicação:  

 Explicação monológica-dedutiva – nesse tipo de explicação se estabelece uma relação 

entre causa e efeito, na qual, necessariamente, sempre a causa produzirá o efeito. Tais 

explicações visam estabelecer modelos legais, nos quais se distinguem na 

argumentação dois elementos: as condições antecedentes e as leis científicas que 

permitem explicar o fenômeno. Deste modo, a explicação seria estabelecida pela 

dedução, considerando as condições iniciais, a observação e as leis que 

necessariamente se aplicaria. 

 Explicação estatística – se o esquema da Explicação monológica-dedutiva, acrescenta 

que uma das leis deve ser estatística, demonstrando que o enunciado explicado tem 

grande probabilidade de estar certo. Neste tipo de explicação é possível estabelecer 

relações estatísticas, tanto derivadas de experimentos que pretenderam estabelecer 

relações de casualidade, como as derivadas de estudos não experimentais, havendo, 

para o segundo caso, relações de associação. 

 Explicações por processos – é baseado na reconstrução completa de um processo 

tipificado, para o que devem identificar-se todas as fases, selecionando aquelas que, 

provavelmente tem relevância para o desenvolvimento do fenômeno. 

 Explicação funcional – é um tipo particular de explicação dos acontecimentos das 

ciências sociais. É a explicitação das funções desempenhadas por um sistema e seus 

elementos. Assim, quando se compreende um sistema é possível explicar as funções 

de seus elementos.  

 Explicação crítico-racional – pretende identificar os aspectos intencionais da atividade 

humana, estabelecendo os interesses, motivações e intenções, de determinados 

fenômenos, explicando através de teorias que mostram sua eficácia cognitiva até o 

momento. Trata-se de explicações que necessitam de informação contextual e de 
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processos deliberativos das comunidades científicas de referência, até que se consiga 

estabelecer consensos para explicar os fenômenos. 

 Explicação teleológica – explicação pelas causas finais do que se trata a análise da 

adequação de meios e fins. É a explicação das ações ou sucessos atuais pelas 

finalidades esperadas, sendo as ações os meios pelos quais se desenvolvem para 

alcança-las. Esse tipo de explicação parece implicar na noção de intenção ou desejo, 

embora o próprio sujeito não esteja plenamente consciente do que faz e do porquê faz. 

Tal implicação limita seu âmbito de aplicação nas ciências sociais. 

 De acordo com Hempel, a explicação preparada pelos historiadores deve ter a mesma 

estrutura da explicação feita ou construída por outras ciências, ou seja, deve ser baseada nas 

premissas que denotam as condições determinantes do fato ou acontecimento que se pretende 

explicar e as leis gerais que permitem resultar do fenômeno a ser explicado. Neste sentido, 

explicar um fenômeno em História, ou em qualquer outra ciência consiste em submetê-lo a 

leis gerais empíricas. Destacamos aqui um argumento que consideramos conveniente para o 

nosso estudo, que corresponde a essa forma de pensar a explicação na História. 

 

[...] se se explica uma determinada revolução em função do crescente 

descontentamento de uma grande parte da população em face de certas 

condições predominantes, é evidente que nesta explicação se subtende  uma 

regularidade geral, embora dificilmente nos encontraremos em condições de 

afirmar exatamente as proporções e a forma específica que esse 

descontentamento há de apresentar e as condições ambientais que hão de 

existir, para provocar uma revolução. (HEMPEL, 1995, p. 428) 

 

 Argumentos idênticos se aplicam a todas as explicações em história que estejam 

relacionadas a lutas de classes, condições econômicas ou geográficas, de interesses, entre 

outros aspectos, todos eles têm como base a aceitação de hipóteses universais, que relacionem 

características da vida individual ou coletiva com outras, embora em muitos casos, só muito 

aproximadamente a reconstrução do conteúdo das hipóteses seja possível (HEMPEL, 1995).  

 Em outras palavras, a explicação histórica deve ter como ponto de partida as condições 

iniciais e certas hipóteses de probabilidade, derivadas de leis determinantes que conjugam 

experiências empíricas da vida cotidiana e experiências da vida social ou grupal, que por sua 

devem conjugar-se com experiências de outro tipo, para poder explicar a probabilidade de 

ocorrer um fato ou fenômeno em determinadas circunstâncias. Sobre probabilidade Hempel 

(1995, p. 129) reforça: 
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[...] muitas das explicações apresentadas em história; se completam e 

explicitamente formuladas exprimem certas condições iniciais, e certas 

hipóteses de probabilidade, como por exemplo, que devido às hipóteses de 

probabilidade, as condições iniciais tornam altamente provável a ocorrência 

do evento a explicar. Mas quer as explicações em história sejam definidas, 

quanto a sua natureza, como “causais” quer como “probabilística”, a verdade 

é que as condições iniciais de uma maneira geral, e especialmente as 

hipóteses universais em causa não estão claramente indicadas, nem podem 

ser inequivocamente acrescentadas. (grifos do autor) 

Considerando o elemento probabilidade discutido por Hempel, a explicação em 

história apresenta um caráter estatístico, porém os historiadores não estabelecem de maneira 

clara as hipóteses gerais implicadas nas explicações que constroem e na maioria das vezes 

estabelecem as condições iniciais do fenômeno que estão tentando explicar. Por essa 

dificuldade metodológica que os historiadores têm para explicar, a explicação pode ser 

considerada apenas um esboço de explicação. Tal esboço consiste “numa indicação mais ou 

menos vaga das leis e das condições iniciais consideradas relevantes, e precisa de um 

‘enchimento’ para se transformar numa explicação perfeita.” (HEMPEL, p. 429, grifo do 

autor). 

Sintetizando, o modelo de explicação denominado Modelo de explicação monológico-

dedutiva proposto por Hempel, parte da afirmação de que a explicação de um evento histórico 

deve ser feita a partir de uma lei geral, que inclui a ocorrência desse evento sob suas 

predições, isto é, de acordo com Hempel (2005), para que uma explicação seja considerada 

válida, seus componentes devem satisfazer certas condições de adequação, as quais podem 

dividir-se em condições lógicas e empíricas. Para um melhor entendimento, apresentaremos o 

esquema proposto por Hempel, no qual se encontram as características de uma explicação 

científica. O esquema explicativo baseado no modelo de explicação monológico-dedutiva 

costuma ser representado da seguinte forma:  

 

                    C1, C2.........CN                 Condições iniciais     EXPLANANS 

                    L1,   L2 ..........LN                           Leis gerias               (o que se explica) 

Dedução                    _________________________________________ 

 lógica                     E    Descrição do fenômeno a ser explicado      EXPLANANDUM 

                                                          (o que deve ser                           

explicado) 

Esquema 1 – Modelo de explicação monológico-dedutiva 



56 
 

 

De acordo com tal esquema, as condições lógicas de adequação são as seguintes: 

1.  o explanandum – deve ser uma consequência lógica do explanans (deve ser 

logicamente dedutível da informação contida no explanans);  

2. o explanans deve conter leis gerais (as que se deve requerer para a derivação 

do explanadum); 

3.  o explanans deve ter conteúdo empírico (os enunciados que o integram devem 

ser passíveis de pôr-se à prova mediante experimento ou observação). A 

condição empírica de adequação nos dirá que os: 

4.  Enunciados que constituem o explanans devem ser verdadeiros (HEMPEL, 

2005). 

                              Considerando o exemplo citado anteriormente sobre revolução, que é coerente com o 

nosso objeto de estudo segue a aplicação do esquema acima referido: 

 

 

Motivações econômicas                                                   C1  

Motivações políticas, sociais                                        C2          EXPLANANS 
Descontentamento de uma grande parte da população L1  

Ruptura radical                                                                  L2  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Contradições econômicas, políticas e sociais geram descontentamento e ruptura radical 

Como se explica esse fenômeno? 

 

 

EXPLANANDUM  

Segundo esse modelo, um acontecimento que se constitui o explanandum, o que tem 

que ser explicado, no caso uma revolução, se produz em determinadas condições iniciais, C1, 

Cn, o projeto de explicação deve considerar as condições. Se tais condições se produzem, o 

acontecimento pode ser explicado pelo fato de que ao se produzir se cumprem determinadas 

leis conhecidas. Porém, “nunca foi exposto claramente um exemplo de algumas dessas 

grandes leis gerais que explicam as ações históricas. Estabelece-se que existe uma causa do 

acontecimento que está contida no que tais leis dizem e que funcionam se as condições 

iniciais forem adequadas”. (ARÓSTEGUI, 2006, p. 365) Podemos concordar com esse autor, 
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uma vez que Hempel fala apenas de regularidades gerais e deixa claro que dificilmente 

encontram-se condições de afirmar exatidão, as proporções e a forma específica que tal 

regularidade apresente às condições suficientes para a explicação de fenômenos que ocorrem 

na sociedade. 

Para Ernest Nagel, filósofo tcheco, professor de filosofia da cátedra de Dewey, 

defende que a estrutura lógica e conceitual das explicações históricas a torna 

fundamentalmente diferentes das ciências naturais, porém como Hempel é considerado 

cientificista, apesar de considerar que há diferença entre a lógica da análise histórica e a 

lógica da análise das ciências naturais, defende que não “há razão de peso para afirmar que o 

padrão geral de explicações em investigação histórica, [...] não difere das que se encontram 

nos processos generalizadores das ciências naturais” (NAGEL, 1995, p. 460). 

Para esse filósofo, o estudo da explicação não pode deixar de admitir, mesmo de forma 

implícita, afirmações universais aos moldes das ciências naturais. Dessa forma, mesmo que se 

considere o “irrecorrente e único, o historiador faz seleções e abstrações a partir das 

ocorrências concretas que estuda, e a sua linguagem acerca daquilo que é individual e 

particular exige o emprego de nomes comuns e de termos descritivos gerais.” (NAGEL, 1995, 

p. 458). 

Neste sentido, é parte da tarefa do historiador estabelecer autenticidade de documentos 

e outras relíquias do passado, definir o que é primoroso das informações conservadas e a 

veracidade do testemunho no que se refere aos acontecimentos passados. Sendo assim,  

 

Para eficazmente levar a cabo esta tarefa de crítica interna e externa, deve o 

historiador encontrar-se de posse de um bom equipamento de leis gerais, 

adotadas de qualquer das ciências naturais ou sociais. E, porque 

normalmente pretende ser algo mais do que simples cronistas do passado, e 

porque procuram compreender e explicar os feitos arquivados em função das 

suas causas e consequências, é evidente que os historiadores têm de partir de 

leis de dependência causal que se supõem corretamente estabelecidas 

(NAGEL, 1995, p.458 ). 

 

 O empirismo lógico propôs um método único para todas as disciplinas, inspirado no 

modelo da Física Hempel, este, um dos mais importantes influentes da filosofia analítica, 

considerava que o método poderia ser extensivo a disciplinas como História, conseguiu 

adeptos como Nagel, mas também gerou um profundo debate, no qual participaram outros 

filósofos também analíticos a exemplo de Dray e Walsh, historicistas que defenderam a 
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singularidade do fato na historiografia, e a dificuldade de estabelecer leis gerais no caso da 

História. 

3.2.2 O modelo historicista 

 No que diz respeito à explicação histórica, existem possibilidades e problemas. Adam 

Schaff (1986), filósofo marxista polonês, tomou como exemplo a Revolução Francesa, mas 

especificamente as causas dessa revolução para mostrar que a explicação dos fatos históricos 

aparece semelhante a uma espécie de aglomerado de interpretações diferentes a respeito de 

coisas, que por terem existência real, deveria se mostrar com uma evidente identidade. 

 

 Nessa direção, 

Nenhum historiador contesta que a Revolução Francesa tenha sido um 

grande acontecimento histórico e nenhum omite este fato nem as suas 

repercussões no mundo ao apresentar o processo histórico da época [...] Com 

efeito, todos os historiadores são unânimes em reconhecer o fato em si e a 

sua importância, cada um vê esse fato, apresenta-o ou explica-o à sua 

maneira. (SCHAFF, 1986, p. 10) 

 

 A explicação histórica, nesse caso, não se apresenta com o sentido que uma explicação 

científica tem, mas interpretações diversas dos fatos do passado. Estudos subjacentes a essa 

visão de Adam Shaff, serão discutidas neste capitulo. No sentido epistemológico da expressão 

não há prática científica se não existir explicação, porém não apenas um tipo de explicação 

uma vez que para este filósofo a compreensão esta atrelada ao estilo de vida ou ao contexto de 

cada um. 

Para William Dray (1977), professor e filósofo da História no século passado, a tarefa 

do historiador não se resume a estabelecer fatos, mas também de compreendê-lo, para isso é 

necessário explicar. 

 

Na ciência, as leis necessárias para uma explicação constituem-se elas 

próprias em objeto de descoberta na esfera da particular disciplina em causa. 

Em História, desde que o propósito da investigação não é estabelecer leis, 

estas leis hão de derivar de fonte diversa – talvez das ciências sociais ou 

mesmo daquela experiência humana geral a que, por vezes, chamamos senso 

comum. [...] Esse problema de origem não interessa, de maneira direta à 

posição positivista. Em verdade, essa posição é, em essência, uma posição 

conceitual. O que ela defende é a existência de uma ligação lógica ou 

conceitual entre o ter o conhecimento de leis e o ser capaz de fornecer 

explicações defensáveis. E afirma-se que o que é, verdadeiro, em termos 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Fil%C3%B3sofo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Marxismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%B3nia
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gerais, acerca das explicações deve também ser verdadeiro acerca das 

explicações históricas. (DRAY, 1977, p. 16), (grifos do autor). 

 

De acordo com Dray (1995), modelo de explicação na história proposto por Hempel 

não proporciona uma análise satisfatória para as respostas que os historiadores oferecem a 

perguntas do tipo por quê? E como aconteceu?  visto que, o problema do historiador é 

descobrir o que foi o que realmente aconteceu e a maneira de tratá-lo. Para Dray, explicar o 

que aconteceu pode, por exemplo, querer explicar por que é que aconteceu. Nos casos mais 

difíceis de explicar o quê, pode apresentar-se uma forma diferente e requerer uma exposição 

pormenorizada daquilo que aconteceu. O problema pode consistir não em descobrir novos 

elementos, não em fornecer mais pormenores, mas em reorganizar os elementos já obtidos, 

pois trata-se mais de uma questão de síntese do que de análise do que se pretende explicar. 

Explicar o que uma coisa é quando isto significa explicá-la como sendo isto-e-aquilo, e isto 

pode se caracterizar mais como uma explicação mediante um conceito geral do que como uma 

lei geral. A explicação se dá quando se encontra uma classificação satisfatória daquilo que 

parece exigir uma explicação. 

 Ao analisar "explicações o quê”, dadas por meio de um conceito como "revolução", 

Dray (1995) considera que é necessário reconhecer na explicação a subsequente regularidade: 

que o que aconteceu – é um fenômeno social recorrente ao nível da generalização indicado 

pelo termo utilizado. Entretanto, tal regularidade não ampara a afirmação de que a explicação 

esteja subordinada fundamentalmente a uma lei global daquilo que se pretende explicar, mas é 

importante frisar que as explicações deste gênero não são sempre dadas por meio de um 

conceito cuja utilização implique que aquilo que se pretende explicar é um fenômeno social 

recorrente. 

Walsh, filósofo britânico e professor de lógica e metafísica do século passado, no 

imediato pós-guerra foi o primeiro filósofo que estuda o problema do conhecimento da 

História, ele é o primeiro exemplo da tentativa de explicação das mudanças históricas a partir 

as ações intencionais. Em sua obra, sugere o seu objetivo de explicar o que o historiador faz.  

 

[...] a tarefa dos historiadores é construir, não apenas uma narrativa seca 

daquilo que aconteceu no passado, mas aquilo que dou o nome de narrativa 

‘significativa’.  Por essa expressão entendo eu uma narrativa que, em certo 

sentido, se explique a si própria; que nos permita ver não só a ordem dos 

acontecimentos, mas também suas conexões. Numa narrativa deste género, 

os acontecimentos diferenciam-se de acordo com sua importância, 

distinguindo-se uns por terem exercido uma influência vital sobre as 

evoluções subsequentes ou por terem antecipado de modo significativo o que 



60 
 

viria a suceder, apresentando-se outros como consequência natural daquilo 

que os precedera. Uma narrativa desta espécie é indispensável se tivermos de 

responder às que os professores de história põem aos seus alunos, ou às que 

a si próprios põem todos aqueles que independentemente se interessam pelo 

assunto (WALSH, 1995, p. 361, grifo do autor). 

 

 Neste momento, as explicações teleológicas ou intencionais, no âmbito da História, se 

justificam para certos acontecimentos históricos em determinadas circunstâncias e lugares, 

mas não se justificam para todos os acontecimentos históricos. Tal condição só é aplicável às 

demais Ciências Sociais. É devido a isso que o estudo retrospectivo do passado humano e dos 

demais fenômenos sociais depende menos da busca de "leis históricas" ou "padrões 

sociohistóricos recorrentes" e mais da crítica analítica dos aspectos metodológicos da 

pesquisa histórica e sociológica em si, sobretudo no tocante ao delineamento preciso, ou pelo 

menos o mais preciso possível, dos critérios metodológicos de pesquisa conjugados com a 

explicitação dos parâmetros de interpretação subjetivos do historiador ou do cientista social. 

Nessa direção, para Walsh (1995) explicar é tornar inteligível; é encontrar sentido e 

razão de ser em material que inicialmente parecia não ter sentido nem razão de ser. Assim, 

uma narrativa histórica significativa é causal, mas essa expressão não deve ser mal 

interpretada. Destaca a complexidade da noção de causalidade. Recorre a Aristóteles para 

destacar três tipos de causalidade: eficiente, formal e final. Para ele a narrativa histórica 

significativa dá diferentes espécies de respostas à pergunta “por quê?.” 

 

[...] quando nos pedem explicação de um determinado evento histórico, 

podemos nos referir, e geralmente nos referimos, a um evento anterior de 

que aquele tivesse sido consequência, mas podemos também [...] dar uma 

resposta em termos disposicionais, à semelhança de ‘o copo quebrou-se 

porque era quebradiço’ [...]; podemos ainda, ao responder, especificar o 

objetivo mais amplo, ou objetivos mais amplos, das pessoas implicadas no 

caso, ou mencionar o que elas tinham em mente ao agirem como agiram. [...] 

seria sem dúvida, mais natural, para o último tipo de caso, de grande 

importância para os historiadores, dizer que estamos antes a dar a  razão de 

ação, e não a especificar a sua causa.(WALSH, 1995, p.359) 

 

Resumindo, a causalidade eficiente se manifesta quando se recorre a um evento 

anterior para explicar determinados fenômenos, explicando-o como consequência dos seus 

antecedentes, ou seja, buscamos no passado as causas para dar explicações. Quando se dá 

explicação a partir da causalidade formal recorre-se a traços do caráter do indivíduo, 

aparecem na história ou remetendo-se ao indivíduo ou a grupos humanos. A causalidade final 
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ou teleológica aponta para uma finalidade no futuro, ou seja, explica a ação em termos de 

propósitos, finalidade do agente, o propósito aparece no presente e a ação vai concretizar esse 

propósito.             

Segundo Walsh (1995), não existe um conceito específico de explicação em história. 

Para abordar esta questão, o autor prefere começar pela observação da prática dos 

historiadores quando estes se propõem a esclarecer um acontecimento histórico ou uma série 

de acontecimentos. Ele afirma que os historiadores não parecem empregar, ao menos 

explicitamente, generalizações da mesma maneira que os cientistas. Neste panorama, os 

diferentes acontecimentos históricos podem ser considerados reunidos num processo único, 

como um todo de que são partes e ao qual pertencem de uma forma especialmente reservada. 

Portanto, o objetivo do historiador, quando tem que explicar um acontecimento, é ver “o 

acontecimento como parte desse processo, localizá-lo no seu contexto, mencionando outros 

acontecimentos com os quais está relacionado" Walsh (WALSH, 1991,p.69-70). O 

pensamento histórico é uma forma peculiar, coordenada com o pensamento científico, mas 

não redutível a ele. E, para conseguir um todo coerente dos acontecimentos que estuda, no 

entender de Walsh (1991), o historiador utiliza o procedimento de "coligar" os 

acontecimentos, que é uma parte importante do pensamento histórico. Busca os conceitos ou 

ideias dominantes esclarecendo os fatos, procura fazer conexões entre aquelas ideias e depois 

mostra os fatos detalhados e inteligíveis construindo uma narrativa "significativa" e coerente 

sobre os acontecimentos. Este processo de "coligação" é certamente uma especificidade do 

pensamento histórico, e por isso é de grande importância quando estudamos a natureza da 

explicação histórica. 

O pensamento histórico, segundo Walsh (1991) difere de outros tipos de pensamento, 

como o das ciências naturais. Estas interessam-se pelo mundo que nos cerca, valem-se da 

percepção sensorial para seus dados. A história interessa-se pelo passado, e as impressões 

mnemônicas devem, por isso, constituir a matéria-prima do trabalho, pois sua preocupação 

essencial são as experiências e ações humanas. É certo que a história registra não apenas o 

que os seres humanos fizeram e sofreram, mas também um número considerável de 

acontecimentos naturais do passado, como terremotos, enchentes, secas entre outros. No 

entanto, o historiador não está interessado pela natureza como natureza, mas apenas como 

pano-de-fundo das atividades humanas e, quando menciona acontecimentos naturais, é porque 

estes tiveram efeitos sobre as vidas de homens e mulheres cujas experiências estão 

descrevendo. 



62 
 

Além deste modo de explicar a história, a teoria idealista ofereceu uma maneira 

"ousada e precisa" de explicação histórica. Um dos pensadores que se ocuparam em 

desenvolver essa teoria foi o historiador e filósofo britânico Collingwood (1981), sua ideia 

fundamental é de que a História tem uma forma particular de pensamento e pode ser explicada 

quando se explicita o pensamento existente nas ações humanas.  

 Neste cenário, Walsh (1991) discute dois enfoques: a) o que no qual o historiador fica 

limitado à descrição exata do que aconteceu e constrói uma narrativa direta dos 

acontecimentos passados; b) aquele no qual ele vai além da narrativa direta e pretende não só 

dizer o que aconteceu, mas também explicar o que aconteceu, este tipo de narrativa pode ser 

chamada de significativa. Assim, não é uma simples relação de fatos sem conexões, e sim 

uma narrativa contínua, na qual todos os acontecimentos sucedem e permanecem inteligíveis. 

A cerca da questão da narrativa histórica, tem ocorrido um intenso debate entre 

historiadores e filósofos da História. Alguns defendem a narrativa e a revitaliza como um tipo 

de explicação histórica, com a intenção de diferenciar os processos históricos dos que 

ocorrem na natureza entre eles podemos citar: teóricos como Dray (1977), o qual coloca que a 

História trata das ações humanas ocorridas no passado; Veyne (1971), para quem “os 

historiadores relatam acontecimentos verdadeiros”, onde os atores são os homens; Ricoeur 

(1984) quando diz que compreender as ações históricas supõe captar conjuntamente os 

agentes das ações, as intenções que motivam as suas ações, as próprias ações e as suas 

consequências, refletidas em um contexto social.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

3.3 A construção de uma explicação como habilidade cognitivo-linguística na 

aprendizagem de História 

 

Nas Ciências Sociais as habilidades cognitivo-linguísticas vêm sendo discutidas por 

teóricos como: Jorba et. al., (2000); Sanmartí; Izquierdo (2000); Nuñez e Ramalho (2012). 

Em relação à habilidade de explicar no Ensino de História, há necessidade de aprofundar 

conhecimentos na área. 

 De acordo com Prats (2006), existe uma necessidade da introdução no ensino da 

História, de metodologias e técnicas compatíveis com a natureza desse ensino, assim como 

ocorre nas ciências naturais. 

 A informação e compreensão sobre acontecimentos históricos antecedem a explicação 

sobre o porquê de tais acontecimentos terem ocorrido de determinada forma no passado.   

 Para conhecer e compreender um acontecimento histórico, necessitamos receber 
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informação histórica, mas os componentes dessa informação não são a finalidade, e sim, 

início, pois a história não se reduz em saber nomes, datas e acontecimentos. 

 No Ensino Médio é possível trabalhar globalmente temas causais, ou seja, o 

estabelecimento de uma rede de relações causa-efeito entre diversos fatos e situações. Para 

esse trabalho é importante proporcionar situações-problema aos alunos. 

 Nas últimas décadas, o termo habilidade tem sido utilizado com frequência no cenário 

educacional, no entanto, não existe um consenso sobre o conceito, o que se torna um terreno 

fértil para estudos relacionados ao processo de ensino e aprendizagem, envolvendo tanto a 

polissemia desse termo quanto à possibilidade de contribuir, com pesquisas, para a formação e 

desenvolvimento de habilidades no contexto escolar (NÚÑEZ e RAMALHO, 2012). 

 

Segundo Fariñas (2010, p.p 85-86), 

 

[...] o conceito de habilidade que tem sido tratado por diferentes correntes de 

pensamento (comportamentalismo, cognitivismo, entre outras) para analisar 

o que representa assumir uma perspectiva vivencial nesses estudos. Existe 

uma certa coincidência entre estas correntes no que se refere a conceber 

habilidade como um conjunto de ações que, fixadas (hábitos) em um 

processo de aprendizagem, fazem eficaz a execução humana. Sem entrar em 

outros detalhes nem considerar as diferenças específicas de cada enfoque, 

deve-se acrescentar que as habilidades têm sido tratadas habitualmente como 

processos cognitivos puros. No melhor dos casos, e com o propósito de não 

restringir, seu conceito tem sido classificado com o habilidades 

cognoscitivas e habilidades sociais, o que na percepção de alguns psicólogos 

dá uma visão mais “completa e acabada” das mesmas.  Esta posição supõe 

que a consideração  das habilidades sociais implica a inclusão adequada da 

esfera afetiva do comportamento humano, o que na minha percepção, 

resolve o problema de modo parcial. É verdade que uma pessoa, por 

exemplo, pode ser muito hábil para resolver questões técnicas e não tenha 

habilidade para tratar os demais ou ao contrário, porém essa não é a essência 

da questão. [...] a questão é que o processo de habilitação humana deve ser 

estuda como um fenômeno complexo, não desjuntivamente como dinâmica 

cognitiva ou afetiva. (grifo da autora) 

 

 

  

 Esta afirmação reforça a necessidade de estudarmos a formação de habilidades 

considerando a unidade entre o cognitivo e o afetivo. Neste sentido, devemos considerar o 

estilo pessoal de realização da habilidade, a segurança com que a ação é executada, prazer que 

produz executá-la, entre outros aspectos. (Fariñas, 2010). A formação de Habilidades pode ser 

estudada não só no ponto de vista psicológico, mas também no ponto vista didático 

pedagógico.       

          Núñez e Ramalho (2010, p. 33) considerando os dois pontos de vista, afirmam:  



64 
 

 

A formação de habilidades é a etapa que compreende a apropriação 

consciente dos modos do fazer, quando sob a orientação do professor, o 

estudante constrói/atualiza a estrutura da atividade (sistema de operações) 

que permite transformar o conhecimento em saber, dirigida por motivo, 

como parte da atuação competente. É um processo que coloca os estudantes 

como sujeitos ativos da aprendizagem. 

  

 Neste panorama, a formação de habilidades pode ser entendida como processo que 

exige a atenção voluntária e consciente, a apropriação de um sistema de ações, mas também o 

conhecimento conceitual, ou seja, os alunos devem compreender o significado e o valor das 

habilidades e hábitos para o seu desenvolvimento integral.  

 Nos estudos sobre o processo de ensino e aprendizagem para o desenvolvimento 

integral dos alunos, a linguagem tem ocupado um espaço considerável. Estudiosos como: 

Vygotsky (1998), Galperin (2001), Talízina (2001), Leontiev (1985), Núñez (2012) entre 

outros, enfatizam a importância da linguagem no que diz respeito ao desenvolvimento do 

aluno. Vygotsky e Galperin destacam a verbalização como  necessária e como ferramenta da 

cognição, contribuindo assim para o desenvolvimento e compreensão do mundo, sendo ela 

um elemento efetivo nos processos comunicativos.  

Mais recente Núñez e Jorba estudam sobre as habilidades cognitivo-linguísticas: o 

primeiro dá destaque às ciências da natureza e o segundo estuda de modo geral. Como já 

referido, este estudo é parte de um  projeto em desenvolvimento, coordenado por  Núñez, no 

qual  entre  as habilidades contempla a de explicar.  

No Brasil, de acordo com as Orientações Curriculares Nacionais para o Ensino Médio 

(BRASIL, 2006) definem as habilidades de linguagem a partir das competências pautadas na 

representação e comunicação essa competência aponta as linguagens como instrumentos de 

produção de sentido e, ainda, de acesso ao próprio conhecimento, sua organização e 

sistematização. As Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares 

Nacionais para o Ensino Médio – PCN+ (2002), apresentam  o significado específico para a 

disciplina História.  

Neste documento, a competência geral, representação e comunicação, apontam para as 

seguintes habilidades: 

 Criticar, analisar e interpretar fontes documentais de natureza diversa, reconhecendo o 

papel das diferentes linguagens, dos diferentes agentes sociais e dos diferentes 

contextos envolvidos em sua produção. 
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  Produzir textos analíticos e interpretativos sobre os processos históricos, a partir de 

categorias e procedimentos próprios do discurso historiográfico. 

 

Outro aspecto a ser destacado refere-se à perspectiva de que os educandos 

venham a ser capazes de desenvolver diferentes habilidades de comunicação 

(oral, escrita, gráfica, pictórica etc.). Essa competência também se relaciona 

de maneira fundamental para o desenvolvimento de atitudes e valores que 

reconheçam que o conhecimento humano não se constrói pelo esforço 

meramente individual e isolado, e sim pela soma, pela ação coletiva 

(BRASIL, 2002). 

 

 

Nas ciências sociais, incluindo a História, é possível a formação de habilidades 

cognitivo-linguísticas. Entre essas habilidades Benejam e Quinquer (2000) destacam as 

seguintes:  

 A capacidade de processar informação, porque sem informação não é possível 

reconstruir o conhecimento criado pela sociedade ao longo do tempo. O discurso 

informativo utiliza basicamente o discurso descritivo e narrativo; 

 

 A capacidade de compreender as pessoas, os grupos humanos, os fatos e fenômenos 

sociais, de modo que a compreensão implica em estabelecer relações entre as 

informações para entender as causas e as consequências de determinados fatos e 

problemas a compreensão recorre ao discurso explicativo. 

 

 Aplicar a informação e a compreensão da realidade para a avaliação das situações, dos 

fenômenos e dos fatos para descobrir a intenção das pessoas ou grupos de pessoas que 

tem influenciado ou pretende influenciar os acontecimentos históricos e sociais na 

construção do espaço humanizado. Esta interpretação entra claramente no campo dos 

valores e exige argumentos fortes e adequados para a sua justificação no corpo de 

conhecimentos científicos. A avaliação e interpretação social recorrem a um discurso 

justificativo. 

 

 Confrontar as próprias interpretações e as interpretações de determinadas pessoas ou 

autores com outras interpretações diferentes, para por em prova o conhecimento. O 

diálogo entre visões diferentes exige a capacidade de duvidar e a possibilidade de 
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convencer ou de ser convencido. A confrontação se expressa através do discurso 

argumentativo. 

 

 Essas ponderações sugerem a necessidade de propiciar ao aluno a formação dessas 

habilidades, que é um desafio para elaboração e execução de propostas psicopedagógicos que 

propicie ao aluno a formação das habilidades cognitvo-linguístico: descrever, explicar, 

justificar e argumentar na disciplina História. É interessante destacar que tal formação requer 

a realização de operações como: descrever, comparar, narrar, entre outras. 

As habilidades se desenvolvem simultaneamente realizando aprendizagens e 

contribuindo para o desenvolvimento pleno do ser humano, no contexto escolar. Estas 

habilidades podem ser desenvolvidas a partir de propostas que visem não somente a 

reprodução do conhecimento, mas fundamentalmente que objetive a promoção da 

aprendizagem para o desenvolvimento, de modo que tal aprendizagem sirva para informar, 

explicar, interpretar, aprofundar acerca da compreensão dos fatos e fenômenos do mundo, 

para poder defender sua própria visão, para desenvolver atitudes e para atuar. 

  Partindo do princípio que a habilidade de explicar é parte do nosso objeto de estudo, 

tomamos o esquema apresentado por Jorba (2000), para ilustrar que as habilidades de explicar 

desenvolvem simultaneamente; ao mesmo tempo que se aprende as explicações sobre fatos e 

fenômenos do mundo se constrói a própria explicação e ideias. 

Segue esquema que representa a formação da habilidade de explicar. 
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                                                                Permite 

 

 

 

 

 

 

Esquema  2  – Desenvolvimento da habilidade de explicar (tomado de JORBA, 2000, p. 23) 

De acordo com o esquema acima o desenvolvimento da habilidade de explicar em 

situações de ensino e aprendizagem, permite compreender as explicações científicas sobre o 

mundo, dar suas próprias explicações, e situa-se em realidades concretas de maneira pessoal e 

ativa. Para isso se faz necessária a orientação explícita de atividades por parte dos professores, 

considerando a dimensão da formação de habilidades cognitivo-linguísticas nas diferentes 

áreas do currículo escolar, promovendo situações didáticas que possibilitem os alunos a 

explicar, justificar ou argumentar em vez destes ficarem limitados a descrever e narrar.  

Explicar expressa a compreensão e a assimilação dos nexos causais entre os objetos e 

fenômenos, responde as perguntas: Por quê?, Como?, Onde? Para quê? Deste modo, “explicar 

supõe ultrapassar o fenômeno e penetrar na sua essência para estabelecer relações diversas e 

complexas de causas e efeitos.” (NÚÑEZ; RAMALHO, 2011, p.93).  

Em situações de ensino-aprendizagem  

O desenvolvimento das habilidades de explicar 

Compreender as explicações 

cientificas sobre o mundo 

Construir as próprias 

explicações 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situar-se em realidades 

concretas de maneira pessoal e 

ativa 

São objetivos de todas as áreas curriculares 
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É importante destacar que a natureza determina tipo de explicações, e a forma de 

explicar nas ciências naturais é diferente das ciências sociais na história; à medida que suas 

explicações são dirigidas aos atos humanos intencionais, não deixam de fazer referência aos 

fins de tais atos. 

O desenvolvimento da habilidade de explicar requer determinadas situações: 

operações como análise dos dados da proposição, interpretação, definição de conceitos, 

comparação entre outos. 

É interessante salientar que a formação da habilidade de explicar como habilidade 

cognitivo-linguística no contexto escolar implica a escolha do enfoque que seja coerente com 

os objetivos propostos. Nossa escolha é o Enfoque Histórico-Cultural que tem como 

pressuposto que a aprendizagem promove o desenvolvimento. Este aspecto será discutido 

mais adiante. Este enfoque nos permite o trabalho com situações-problema, que por sua vez 

diz respeito a uma circunstância na qual não há um caminho de “resolução preestabelecida, 

cujos passos possam ser apreendidos e aplicados de forma quase automática, e sim, se trata 

sempre de questões cuja resposta deve ser necessariamente explorada." (CASTILLO, 2008, 

p.102) 

Qualquer enfoque adotado deve considerar que a formação de habilidades cognitivo-

linguísticas na área de História, assim como em outras Ciências Sociais, requer, segundo 

Benejam e Quinquer (2000): 

 

 A capacidade de compreender os fenômenos sociais, ou seja, estabelecer as relações 

entre os fatores para entender as causas e consequências de determinados fatos ou 

problemas; 

 

 Desenvolver a capacidade de compreender as motivações e as ações dos agentes 

sociais a partir da perspectiva empática. 

 

Em relação à compreensão dos fenômenos sociais, deve-se considerar que a 

compreensão da causalidade se constitui em uma das tarefas mais difíceis na aprendizagem 

das disciplinas sociais, visto que as explicações causais implicam na conjunção de múltiplos 

fatores condicionantes de um determinado fenômeno que está inter-relacionado assim, por 

exemplo: as diversas causas de uma revolução social têm influência múltipla, mesmo que 

umas sejam mais determinantes que outras. 
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A compreensão das motivações dos agentes sociais deve inevitavelmente contemplar o 

fator humano, o contexto e o que o que produz o fenômeno a ser explicado e a mentalidade 

dominante. 

 

Modelo Tipo  Caracterização  Autores   

C
ie

n
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fi
ci

st
a 

 

   C
ie

 
E

x
p

li
ca

çã
o

 

m
o

n
o
lS

ó
g
ic

a-
d

ed
u
ti

v
a 

 

Explicação de uma ocorrência histórica deve ser feita a 

partir  de uma lei geral que inclua o acontecimento desse 

evento sob suas predições; a explicação pode ser 

considerada apenas um esboço de explicação. 

Estabelece uma relação entre causa e efeito, na qual, 

necessariamente, sempre a causa produzirá o efeito. Visam 

estabelecer modelos legais, nos quais se distinguem na 

argumentação dois elementos: as condições antecedentes e 

as leis científicas que permitem explicar o fenômeno. 

HEMPEL,  

NAGEL 

E
x
p
li

ca
çã

o
 

es
ta

tí
st

ic
a É possível estabelecer relações estatísticas, tanto derivadas 

de experimentos que pretenderam estabelecer relações de 

casualidade, como as derivadas de estudos não 

experimentais, havendo, para o segundo caso, relações de 

associação. 

H
is

to
ri

ci
st

a 

C
au

sa
l 

Um fato é explicado causalmente quando se remete às 

circunstâncias antecedentes que o fizeram possível ou 

necessário. São características peculiares da causalidade 

histórica: 1) O intervalo temporal entre causa e efeito é 

especialmente grande; 2) As explicações causais em história 

não priorizam fatos históricos que possuem uma só causa e 

uma consequência. Considera os três tipos de causalidade: 

eficiente -  busca-se no passado as causas para dar 

explicações; Formal – dá-se explicação a partir dos  traços 

do caráter do indivíduo;  final ou teleológica aponta para 

uma finalidade no futuro, ou seja explica a ação em termos 

de propósitos.  

SCHAFF 

 

DRAY 

 

WALSH 

 

COLLING

WOOD 

 

In
te

n
ci

o
n
al

 As explicações intencionais não remetem ao passado, mas 

ao futuro. Em vez de se dirigir às circunstâncias 

antecedentes de um fato, busca indagar muito mais as suas 

consequências, isto é, tenta explicar os fatos históricos não 

por suas causas, mas pelos motivos, ou seja, intenções no 

que se refere ao futuro.  

M
o

d
el

o
 

in
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g
ra

d
o
 

E
st

ru
tu

ra
l

-d
in

âm
ic

o
 Trata-se de uma explicação estrutural-dinâmica ou 

agencial-estrutural, e abrange três grandes etapas analíticas: 

as estruturas existentes; a ação do sujeito e a dialética 

resultante ação-estrutura. 

Aróstegui 

(2006) 

 Quadro 5 – Alguns dos tipos de explicação em História 

 

 Em nosso trabalho, conforme já mencionado,  nos decidimos pelo  enfoque Histórico 

Cultural. Sendo ele aberto, confere à investigação a possibilidade de perscrutar a essência dos 

fenômenos como forma de intentarmos uma proposta  que contemple o que há de positivo em 

cada uma da caracterizações  expostas acerca dos modelos de explicação, bem como da 
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formação da habilidade de explicar.  Assim  poderemos contribuir para e efetivação de uma  

prática de ensino que considere a formação de habilidades a partir da ativação da ZDP. Dessa 

forma, estaremos possibilitando ao aluno a oportunidade de promoção do seu 

desenvolvimento integral. 
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4 HISTÓRIA E SEU ENSINO: TENDÊNCIAS 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 O Conhecimento humano, dependendo dos referenciais, é explicado de diferentes 

maneiras em sua gênese e desenvolvimento, o que condiciona conceitos diversos de homem, 

mundo, cultura, sociedade, educação. Partindo desta análise o ensino de história ganha um 

significado bastante amplo, haja vista que no seu bojo intenta relacionar e acondicionar todos 

os pressupostos básicos histórico-sociais reverenciados na sociedade tanto local quanto 

mundial.  

Qualitativamente, o ensino de história se baseia na condução tanto numérica com 

relacional aos fatos no seu tempo presente, passado e nas considerações com o futuro que faz 

em relação do homem com seu meio. Não resta dúvida que se tratando do ensino de história 

num mesmo referencial, é possível haver várias abordagens, tendo em comum apenas os 

diferentes primados: ora do objeto, ora do sujeito, ora da interação de ambos.  

Neste questionamento é possível observar posicionamentos pessoais diversos por parte 

de quem ensina, mas isto não invalida o contexto histórico, pois ele pode ser focado de 

variados tipos de viés; com isto, podemos identificar diferentes arranjos de situações de 

ensino e aprendizagem e diversas ações educativas em sala de aula quando se contextualiza o 

ensino de história, isto porque o pressuposto da ação educativa exercida pelos professores em 

situações planejadas de ensino-aprendizagem é sempre intencional.  

Subjacente a esta ação, estaria presente – implícita ou explicitamente, de forma 

articulada ou não um referencial teórico que compreenda os  conceitos históricos tanto da 

sociedade, quanto na cultura interna  o que de certa forma imprime um conhecimento global 

da realidade humana. 

 

4.1 Tendências de aprendizagem no Ensino de História 

 

O ensino de História na realidade tem sido objeto de estudos por diversos 

pesquisadores que têm se preocupado com a análise das contradições manifestadas na 

História. Estes pesquisadores  buscam as diferentes tendências pelas quais o estudo de 

História vem passando, inclusive as problemáticas epistemológicas, o contexto da ação 

construtivista no entendimento e compreensão da realidade histórica em cada momento que se 

passou e como pode ser analisado na situação conjuntural atual de cada nação. Entre eles 
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estão: Bittencourt (1990, 1993, 2004), Cordeiro (2002), Gasparello (2004), Fonseca (1993, 

2004, 2010), Schimidt (2004) e tantos outros. 

          De acordo com Bittencourt (2004, p. 76): 

 

A História foi uma disciplina incluída no plano de estudos no Colégio Pedro 

II, a escola secundária pública modelar criada pelo governo imperial em 

1837. Embora o nível secundário tenha sofrido transformações constantes no 

século XIX ao atual, a História permaneceu como ensino obrigatório, 

integrando tanto os currículos das humanidades clássicas, como os currículos 

científicos. Nesse percurso, os conteúdos selecionados e os métodos variam 

bastante, sem, contudo, deixarem de estar a serviço de finalidades 

fundamentais associadas à constituição de identidades nacionais. (grifos da 

autora) 

 

           Esta trajetória é perpassada por tendências que pretenderam abarcar a compreensão e 

orientação da prática educacional nos diferentes momentos e circunstâncias da história 

humana. Neste capítulo, com o objetivo de produzidos elementos para a formação da 

habilidade de explicar Revolução Social no livro didático de História para o Ensino Médio 

bem como, estudar sobre o que os professores pensam sobre a formação da referida 

habilidade, discutiremos sobre as seguintes tendências no Ensino de História: Tendência 

Tradicional no ensino de História (base behaviorista, condutista - Watson, Skinner); Ensino 

de história na escola Construtivista.  (Piaget, Ausubel) e; O ensino que desenvolve (com 

ênfase a Teoria de formação por etapas das ações Mentais e dos conceitos P.Ya. Galperin) 

Para cada uma dessas tendências elegemos os seguintes critérios de organização para 

análise. 

 Pressupostos e metas da educação; 

 Definição dos objetivos; 

 Seleção e organização dos conteúdos; 

 Estratégias, formação dos conceitos e habilidades; 

 Recursos didáticos; 

 Acompanhamento e avaliação.  

 

 

 

 



73 
 

4.1.1 Tendência Tradicional no ensino de História (base behaviorista - Watson, Skinner) 

  

A tendência tradicional do ensino ou pedagogia tradicional foi introduzida no final do 

século XIX com o advento do movimento renovador que, para marcar a novidade das 

propostas que começaram a ser veiculadas, classificaram como comentava o choque violento 

e mesmo brutal, que se experimenta ao comparar o empirismo da pedagogia com o “realismo 

são reto e fecundo dos estudos psicológicos e sociológicos em que a pedagogia poderia 

inspirar-se”. 

 Esta tendência das correntes pedagógicas tem funcionado como referencial para o 

ensino de História. Neste caso, como o objeto de estudo é empírico se evidencia uma visão 

pedagógica centrada no educador (professor): O ensino tradicional apresenta como uma de 

suas características os exercícios intensivos de repetição  para a memorização mecânica. 

Acreditava-se que o indivíduo aprendia  repetindo embora esse aprendizado não apresentasse 

nenhum significado para si. A utilização do livro didático seguido pelo professor identificava 

na história apenas a datas e fatos históricos, sem que o aluno tivesse oportunidade de 

problematiza-los. 

Neste raciocínio, a tendência tradicional se caracteriza por priorizar o ensino 

humanístico, de cultura geral, no qual o aluno é educado para atingir, pelo próprio esforço, 

sua plena realização como pessoa  sob os auspícios dos ensinamentos do professor, que 

evidentemente, primava pelo aspecto intelectual (LUCKESI, 1993). 

 

Corroborando com esse pensamento Libâneo (1992, p. 61), declara:  

 
A pedagogia tradicional, em suas várias correntes, caracteriza as concepções 

de educação onde prepondera a ação de agentes externos na formação do 

aluno, o primado do objeto do conhecimento, a transmissão do saber 

construído na tradição e nas grandes verdades acumuladas pela humanidade 

e uma concepção de ensino como impressão de imagens propiciadas ora pela 

palavra do professor, ora pela observação sensorial. 

 

 

 No ensino de História, portanto,  como em outras áreas inda se constata a prevalência 

do modelo tradicional.  

 

 

 

 



74 
 

 Pressupostos e metas da educação 

 

Nesta tendência o ensino é centrado no professor que expõe e interpreta o 

conhecimento. Às vezes, o conteúdo de ensino é apresentado com auxílio de objetos, 

ilustrações ou exemplos, embora o meio principal seja a palavra, a exposição oral. Supõe-se 

que ouvindo e fazendo exercícios repetitivos, os alunos “gravam” o assunto para depois 

reproduzi-lo quando forem interrogados pelo professor ou através das provas. Para isso, é 

importante que o aluno “preste atenção” para que possa registrar mais facilmente, na 

memória, o que é transmitido (LIBÂNEO, 1992) 

Neste panorama, no ensino de História a preocupação é com o estudo dos fatos, a 

neutralidade do historiador e da explicação histórica, enfatizando a história dos fatos políticos 

e a história como produto da ação de heróis, sendo a  história considerada como a ciência que 

estuda exclusivamente o passado, (SCHMIDT; CAINELLI, 2004). 

As lembranças de muitos alunos da História escolar e os livros escolares 

produzidos no Século XIX, indicação o predomínio de um método de ensino 

voltado para a memorização. Aprender História significava saber de cor, 

nomes e fatos com suas datas, repetindo exatamente o que estava escrito no 

livro ou copiado no caderno (BITTENCOURT, 2004, p. 67). 

 

 O que corresponde a dizer que saber História era saber dominar muitas informações, 

mesmo que sem nexo plausível de conhecimento duradouro era um conhecimento imediatista, 

isto é, saber de cor a maior quantidade de acontecimentos da História com suas datas e nomes, 

aspecto muito criticado no meio acadêmico.  

O pressuposto fundamental da tendência tradicional é o de considerar que a aquisição 

de conhecimentos é realizada principalmente na escola, lugar onde a tarefa é preparar o aluno 

intelectual e moralmente para assumir seu papel na sociedade. Para isso, “o caminho em 

direção ao saber é o mesmo para todos os alunos, havendo necessidade de que estes apenas se 

esforcem. Nessa perspectiva, quem sabe (o professor) ensina a quem não sabe (o aluno)” 

(FARIA; NÚÑEZ, 2004, p.17). 

 

 

Definição dos objetivos 

  

 

 

 Os objetivos são definidos de forma desvinculada da realidade concreta, sendo 

elaborados de forma descritiva, declarativa e estão direcionados mais para a tarefa do 
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professor, do que para as ações que os alunos devem realizar não estabelecendo as habilidades 

a serem formadas pelos alunos. 

  No Brasil, a definição dos objetivos nessa tendência,  não foge a esse entendimento: 

são definidos para a formação do homem ideal, ou seja, para  construir identidades nacionais, 

através do estudo dos legados anteriores, especialmente aqueles da civilização europeia, além 

da compreensão da nação brasileira, como fruto da integração entre três raças: branca, índia e 

negra  (SCHMIDT; CAINELLI, 2004). No entanto, não esclarece quais as  ações devem ser 

realizadas para obtenção dos objetivos. 

 

 

Seleção e organização dos conteúdos 

 

De acordo com a tendência do ensino tradicional, o critério para a determinação dos 

conteúdos relevantes e como devem ser organizados no currículo, é o conhecimento 

disciplinar, “entendido como o corpo de conhecimentos aceitos em uma comunidade 

científica.” (POZO; CRESPO, 2009, p.248) 

Na seleção dos conteúdos são os acumulados pelas gerações adultas e repassados ao 

aluno como verdades. Porém, é separado das experiências do aluno e das realidades sociais, 

valendo pelo valor intelectual, razão pela qual a pedagogia tradicional é criticada como 

intelectualista e, às vezes, como enciclopédica (LUCKESI, 1993). 

  São organizados de forma sequencial que se expressam nos programas curriculares, 

mesmo que suas partes não apresentem interação entre os temas, podendo aparecer de 

maneira isolada, sem relação entre si. 

Para o ensino de História, os conteúdos são organizados de forma linear, cronológica, 

baseados principalmente na periodização política e  em fontes escritas. A História apresente 

se assim de forma narrativa e descritiva. E os conteúdos são selecionados com base em visões 

oficiais da História, valorizando as datas comemorativas. (SCHMIDT; CAINELLI, 2004) 

 Este tipo de seleção dos conteúdos envolve um conjunto de conhecimentos e 

habilidades que modelam o ensino de forma que há predominância do pensamento empírico, 

pois este tipo de pensamento tem um caráter classificador no qual o aluno se orienta por 

qualidades externas do objeto e propriedades isoladas. Esse tipo também é caracterizado pelo 

grande volume de informações, e pela prevalência da atividade do professor através da 

explicação em detrimento da participação do aluno. 

  

Estratégias formação dos conceitos e habilidades 
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 As estratégias para formação de habilidades são as de mecanismo de repetição sem a 

compreensão, fato que corresponde no enfoque Histórico Cultural, em particular na proposta 

defendida Galperin
6
,  à Base Orientadora da Ação-BOA do tipo II. Neste tipo de BOA são 

dadas aos alunos orientações prontas com todas as condições necessárias para que a ação seja 

cumprida de forma correta, entretanto, tais condições só servem para um determinado 

conteúdo. 

Na conceituação estratégica da história, a mesma está baseada na memorização e as 

aulas são dadas a partir da exposição verbal do conteúdo e/ou demonstração. No caso, tanto a 

exposição quanto à análise são feitas unicamente pelo professor.  

A ênfase nos exercícios, na repetição, na memorização, visa a disciplinar a mente e 

formar hábitos. Esse “modelo tradicional, baseado na transmissão de saberes conceituais 

estabelecidos, não assegura um uso dinâmico e flexível desses fora da sala de aula e, além 

disso, gera numerosos problemas e dificuldades dentro dela”, (POZO E CRESPO, 2009, p. 

251).  

Recursos didáticos; 

 

Na tendência tradicional, as aulas são predominantemente expositivas, se utiliza 

material “concreto” como documentos, ilustrações, gravuras, etc.. O material é manipulado, 

porém o aluno não lida mentalmente com ele, não repensa, não reelabora o seu pensamento. 

(LIBÂNEO,1992). Nas aulas são realizadas atividades de fixação e o livro como recurso 

didático é quase exclusivo. 

   A utilização destes recursos não data dos dias atuais,  pois já estava presente no século 

XIX. Nas aulas de história eram utilizados mapas e uma linha cronológica para auxiliar os 

alunos nas respostas sobre os principais acontecimentos de cada século.  

De maneira geral, no Colégio Pedro II, e nas escolas públicas, o ensino 

centrava-se nas preleções dos professores, na leitura de livros que norteavam 

os alunos para responderem os questionários que seriam repetidos em 

arguições orais ou nas provas escritas, realizadas aos sábados 

(BITTENCOURT, 2004, p.85). 

 

                                                           
6
 Esta proposta será  discutida mais adiante, no item que trata do Enfoque Histórico Cultural 
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 Neste contexto, os livros didáticos de História passaram a indicar os rumos da aula. É 

interessante destacar que não existiam cursos de formação de professores secundários, assim 

os livros se tornaram ferramentas fundamentais para o desempenho da função docente. 

 Avaliação e acompanhamento 

A avaliação da aprendizagem é dirigida aos resultados, os objetivos são reprodutivos 

se dá por verificações de curto prazo (interrogatórios orais, exercício de casa) e de prazo mais 

longo (provas escritas, trabalhos de casa). Em outras palavras, nesse contexto, a avaliação em 

história, como em todas as áreas, tem a função de exame, pois valoriza os aspectos cognitivos 

com ênfase na memorização; a verificação dos resultados se dá através de provas orais ou 

escritas nas quais o aluno deve reproduzir exatamente aquilo que lhe foi ensinado.  

Pozo e Crespo, (2009, p. 250-251) reforçam essa ideia quando relatam: 

Esse tipo de ensino leva a avaliações em que os alunos devem, por sua vez, 

devolver ao professor o conhecimento que lhes foi dado por ele, de forma 

mais precisa – ou seja, reprodutiva – possível, quanto mais o que o aluno diz 

ou escrever for parecido com o que, em seu momento o professor ou o livro 

disse melhor conceituado será o aprendizado. Também são utilizados na 

avaliação os exercícios repetitivos nos quais se tenta comprovar o grau em 

que o aluno domina uma rotina ou um sistema de resolução previamente 

explicado pelo professor. 

 

Nesta tendência, o ensino tem caráter verbalista, extremamente autoritário, inibidor da 

ação ativa por parte do aluno, não permitia o desenvolvimento da iniciativa ou espontaneidade 

na realização de qualquer criação dele. O ensino era centrado no professor que apresentava os 

conteúdos totalmente desvinculados da realidade, não havendo nenhuma articulação com o 

contexto social ou com o momento histórico que estava sendo vivenciado. 

Em síntese, a avaliação está ligada aos objetivos propostos e geralmente é realizada no 

inicio, meio e fim do processo de aprendizagem. No inicio do processo, avalia-se para 

verificar o que o aluno conhece para planejar e executar as etapas que seguem; no decorrer do 

processo se avalia em função dos dados obtidos. Esta avaliação contribui para o planejamento 

de reforços que a aprendizagem necessita e no final do processo, se avalia para verificar se a 

aprendizagem realmente foi efetivada (FARIA; NUÑEZ, 2004). Deste modo o 

acompanhamento se dá através destas etapas da avaliação 
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4.1.2 Tendência construtivista (Piaget e Ausubel)   

 Antes de discutir sobre a tendência construtivista no Ensino de História, é interessante 

comentar sobre aspectos que consideramos importantes. Não existe um só construtivismo, há 

“diferentes expressões, tais como o construtivismo piagetiano; o construtivismo cognitivo; o 

construtivismo sociocognitivo; o enfoque sociocultural; a aprendizagem significativa e a 

teoria da construção do conhecimento em domínios específicos.” (LIMA; FILHO; NÚÑEZ, 

2004, p. 90). Nesta pesquisa, serão apresentadas as ideias de Piaget e Ausubel, a partir de 

Becker (1993), Carretero (1993) e Molina (1991). 

a) Principais ideias de Piaget 

 

 O conhecimento é construído pelo que se aprende na interação com meio. O 

desenvolvimento cognitivo pode ser descrito como um processo de construção 

sucessivo e de estruturas lógicas, cada vez mais complexo. A ordem sucessiva em que 

tais estruturas aparecem é invariável, independente dos grupos culturais. Tem caráter 

universal, sua descrição pode ser apresentada em forma de estágio. Portanto, podem 

ser considerados como conjunto de estratégias executivas qualitativamente distintas, 

conjunto de ferramentas, habilidades que auxiliam a lidar com a realidade dos seus 

problemas. 

 

 A capacidade de compreensão e apreensão de informações novas está determinada 

pelo nível de desenvolvimento cognitivo em que se encontram. 

 

 O indivíduo só consegue assimilar e acomodar em suas estruturas cognitivas as 

informações moderadamente discrepantes que já possui. 

 

 Nem todos os indivíduos atingem necessariamente as estruturas, as estratégias 

cognitivas mais avançadas. 

 

b) Principais ideias de Ausubel 

 

 A primeira e mais fundamental condição a considerar para uma aprendizagem 

significativa é o conhecimento que o auno já traz. 
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 Assimilação de conhecimentos novos requer que sejam estabelecidas relações 

significativas com a estrutura cognitiva do aluno. É preciso que já existam 

conhecimentos prévios dos alunos, conceitos que possibilitem o estabelecimento de 

relações com o novo conhecimento a ser apreendido. 

 

 Denominam-se organizadores os materiais de maior nível de generalidade e poder 

inclusivo que auxiliam na incorporação de novos conhecimentos. Sua função é 

estabelecer a relação entre o que o aluno já sabe e se propõe a conhecer. 

 

 A assimilação de um novo conhecimento do aluno dá-se por meio da diferenciação 

progressiva e da reconciliação integradora. Neste processo desempenham papel 

essencial, os organizadores. 

 

Analisando estas ideias verificamos que, enquanto Piaget dá ênfase ao 

desenvolvimento das estruturas lógicas de caráter geral, Ausubel destaca as estruturas 

cognitivas individualizadas, dependentes dos conteúdos e do contexto concreto. Piaget 

destaca estruturas intelectuais utilizadas como ferramentas de apreensão da realidade. Ausubel 

salienta estruturas cognitivas e conceituais, que de alguma forma se distingue de individuo 

para individuo e que se constitui em ponto de partida para novas aprendizagens.  

Neste sentido, nós nos aproximamos do imaginário cotidiano ao mesmo tempo em que 

nos distanciamos das afirmações behavioristas evidenciadas na tendência tradicional. A 

grande contribuição da tendência construtivista está na  explicação das aprendizagens ou 

aquisição dos conhecimentos, considerando o caráter ativo do indivíduo. Desse modo 

considera-se que os alunos trazem para a sala de aula teorias e explicações sobre o seu 

cotidiano (Carretero, 1993), vindas de várias fontes, entre elas: conversas com amigos, 

familiares, mídia, e contextos social e cultural. Estas apresentam um caráter espontâneo 

(Carretero, 1993; Pozo; Gómez; Crespo, 1998) e referenciam explicações do mundo 

embasadas basicamente na experiência e nas percepções sensoriais. Assim sendo, são de nível 

conceitual menos complexo e estão relacionadas com o que se convencionou chamar de 

conhecimento cotidiano, ideias prévias, ou seja, construções individuais, representações 

mentais do mundo, que permitem entender o entorno e atuar de acordo com elas. 

Como já referido, existem vários tipos de construtivismo, no momento destacamos as 

contribuições de Piaget e Ausubel, O primeiro relaciona ideias prévias com conflitos 
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cognitivos com objetivo de mudar a ideia e o segundo, relaciona com relações significativas 

que visa consolidar as ideias. 

No Brasil a década de 80 do século passado que coincide com a efervescência do 

debate sobre o construtivismo, foi marcada também por discussões a cerca da retomada da 

disciplina História como espaço para o ensino crítico, centradas nos debates sobre temáticas 

relacionadas ao cotidiano dos alunos, seu trabalho e sua historicidade. O objetivo era tornar o 

aluno sujeito produtor, e não como apenas espectador da história já determinada pelos heróis 

dos livros didáticos (SCHMIDT; CAINELLI, 2004). 

Na segunda metade do século XX, surge o construtivismo como uma tendência capaz 

de responder aos vários questionamentos provenientes do contexto social. Essa vertente 

advoga que a construção significativa do conhecimento se faz a partir da inter-relação entre o 

novo saber e os conhecimentos já sistematizados pelos alunos. Essa tendência é baseada em 

campos como: o epistemológico, o da história das ciências e o da psicologia da aprendizagem. 

No ocidente, esta tendência emerge 30 anos depois, trazendo a tona outro olhar sobre o 

processo de ensino e aprendizagem, que mencionado anteriormente até então havia  a 

predominância do ensino tradicional caracterizado pela transmissão-recepção de informações. 

Segundo Carretero (1997), o construtivismo é a ideia de que o indivíduo nos aspectos 

cognitivos, sócio comportamental e nos afetivos, não é um mero produto do ambiente nem um 

simples resultado de suas disposições internas, mas, sim, uma construção própria que vai se 

produzindo, dia a dia, como resultado da interação entre esses dois fatores. Em consequência, 

segundo a posição construtivista, o conhecimento não é uma cópia da realidade, mas, sim, 

uma construção de novas ideias pelo ser humano. 

No aspecto epistemológico, constatamos importantes contribuições a partir de 

filósofos que fazem críticas ao positivismo como Kunh, Lakatos, Toumin, Bachelard, entre 

outros. No campo da psicologia, é importante destacar trabalhos de Piaget (1997) que enfatiza 

a questão da inteligência nas fases qualitativamente distintas e Ausubel (1978), que evidencia 

a importância das ideias que o individuo traz para a construção do conhecimento através do 

significado que isto exerce para este indivíduo. 

É importante esclarecer que o termo construtivismo é aplicado por PIAGET na fase a 

qual sua obra foi marcadamente epistemológica. Especificamente, quase ao final da década de 

60, com as publicações de Lógica e Conhecimento Científico (1967) e A Epistemologia 

Genética (1970), na qual  autor utiliza mais frequentemente o termo construtivismo, com 

dupla finalidade: reafirmar o papel ativo do sujeito na construção dos conhecimentos novos e 



81 
 

recorrer à perspectiva genética para explicar a construção de conhecimentos novos no âmbito 

da lógica, da matemática e da física (1970/1983).  

No que se refere a Ausubel, podemos afirmar que ele focaliza primordialmente a 

aprendizagem cognitiva. É ele o representante do cognitivismo e, como tal, propõe uma 

explicação teórica do processo de aprendizagem segundo o ponto de vista cognitivista, 

embora reconheça a importância da experiência afetiva.  

As reformulações curriculares ocorreram permeadas por essas discussões, atendendo a 

uma articulação entre os fundamentos conceituais históricos, advindos das ciências de 

referência e as transformações pelas quais a sociedade tem passado. Assim, as propostas 

curriculares mais recentes têm procurado centrar-se na relação ensino e aprendizagem, e não 

mais exclusivamente no ensino, muito embora isso não se efetive completamente, como 

sinalizam estudos de (BITTENCOURT, 2003 e SACRISTÁN, 1998) entre outros. 

Nesse cenário, os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN foram elaborados.  

[...] sob uma orientação internacional oriunda de pressupostos da psicologia 

da aprendizagem piagetiana. cabe ressaltar que essa tendência psicologista 

dos currículos não é nova, mas foi redimensionada sob novas perspectivas, 

prevalecendo as interpretações do espanhol César Coll, daquilo que se 

denomina de construtivismo. [...] (grifo da autora). 

 

Para Solé e Cool (2001), o construtivismo não é uma teoria, mas uma referência 

explicativa, composta por diversas contribuições teóricas, que deve auxiliar os professores nas 

tomadas de decisões durante o planejamento, aplicação e a avaliação do ensino. Portanto, não 

é uma receita, um manual que deve ser seguido à risca sem considerar as necessidades de cada 

situação particular. Ao contrário, os profissionais da educação devem utilizá-lo como auxílio 

na reflexão sobre a prática pedagógica; sobre o como se aprende e se ensina, considerando-se 

o contexto em que os agentes educativos estão inseridos. 

 Para esses autores no que se refere, a aprendizagem e o ensino essa tendência 

considera que a escola deve tornar acessíveis aos seus alunos aspectos da cultura que são 

fundamentais para o seu desenvolvimento pessoal, não só no âmbito cognitivo. Sendo a 

educação, motor para o desenvolvimento considerado integralmente, isso inclui as 

capacidades de equilíbrio pessoal, inserção social, de relação interpessoal e motora. 

 Esses autores apresentam ideias que se aproxima do enfoque Histórico Cultural, 

quando se refere ao desenvolvimento integral do aluno, e a educação que desenvolve, 
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respectivamente, se aproximam das ideias de Galperin e Davidov, que aprofundaremos mais 

adiante.  

Passaremos a analisar a tendência construtivista para a educação de modo geral e 

especificamente para o ensino de História. É interessante destacar que como referido, os PCN 

foram elaborados como base referencial. Sendo assim,  nos utilizaremos também desse 

documento para essa análise. 

 

Pressupostos e metas da educação em história 

 

 Todo conhecimento é uma construção humana. O aluno é reconhecido como um ser 

ativo que constrói conhecimentos, pois existem estruturas prévias, a partir das quais o 

conhecimento é construído. Nesse processo tal construção tem um valor pessoal, que são 

verdadeiros ou falsos, mas variáveis. Nessa perspectiva, podemos dizer que o construtivismo 

parte do pressuposto de que o indivíduo aprende à margem do seu contexto social e que tal 

aprendizagem se dá através da construção de novos significados, isto é, de atribuir novas 

representações para o objeto de estudo. No contexto escolar destacamos as seguintes questões: 

1) o aluno é construtor do seu próprio conhecimento; 2) o conhecimento é contínuo isto é, 

todo conhecimento é construído a partir do que já é conhecido e, 3) o conhecimento a ser 

ensinado deve partir do conhecimento prévio que o aluno já traz à sala de aula e ter 

significado. Esses conhecimentos são denominados na literatura como concepções, ideias, 

noções ou conhecimentos prévios, intuitivos, alternativos ou espontâneos. 

 

Definição dos objetivos na disciplina História 

 

O objetivo principal da formação na disciplina de história é que aluno assimile os 

conteúdos historiográficos e adapte este seu novo conhecimento para o futuro, e construa sua 

identidade frente ao contexto social, onde sua formação vai privilegiar a autoaprendizagem 

em detrimento da transmissão do saber já produzido, permitindo que os alunos se apropriem 

de processos histórico-sócio-culturais e intelectuais. Dessa forma, o ensino tem como objetivo 

contribuir para a construção da cidadania e desenvolvimento de raciocínios historicamente 

corretos, aquisição da capacidade de análise da relação presente-passado e apreensão da 
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pluralidade de memória nacional. Preocupação com as finalidades do ensino da História no 

mundo contemporâneo (SCHMIDT; CAINELLI, 2004). 

O objetivo do ensino de História proposto pelos PCN+ está em consonância com essa 

ideia, vejamos: 

Ao considerarmos como objetivo do ensino da História a superação da 

passividade dos alunos frente à realidade social e ao próprio conhecimento, 

faz-se necessário levá-los ao desenvolvimento de competências e habilidades 

que possibilitem a compreensão da lógica dessa realidade e da construção do 

conhecimento (BRASIL, p. 74). 

 

 

No entanto, esse objetivo, dado a complexidade do conteúdo da História, não parece 

ser facilmente atingido, “diversas pesquisas baseadas na teoria de Piaget têm manifestado a 

dificuldade que muitos alunos têm tanto para raciocinar sobre os conteúdos sociais e 

históricos quanto para compreendê-los” (CARRETERO, 1997, p. 31).  

Seleção e organização dos conteúdos 

No construtivismo, os conteúdos devem ser organizados de forma a estabelecer 

relações entre os conceitos pré-existentes na estrutura cognitiva do aluno. Existem diversas 

maneiras para estabelecer-se esta relação, normalmente faz-se de maneira empírica, ou seja, 

considerando-se de forma lógica primeiramente os conteúdos pré-requisitos de outros. Os 

mapas conceituais (Ausubel) são estruturas gráficas que organizam e relacionam os 

conhecimentos, segundo as teorias educacionais cognitivistas. Ao serem aplicados na 

organização de conteúdos programáticos, podem auxiliar de maneira substantiva na ativa 

construção dos conhecimentos dos alunos. 

Em consonância com a definição dos objetivos, os conteúdos escolares devem ser 

selecionados e organizados de forma que o aluno,  aprenda a partir do seu processo de 

construção pessoal,  no qual ele (o aluno) seja considerado o centro do processo educativo. É 

o aluno, como ser ativo, que aprende a aprender. Auxiliar na construção dessa competência é 

o papel do professor.  

No caso particular do ensino da História, tal seleção deve contemplar a: 

Recuperação da historicidade do conhecimento histórico, o conteúdo histórico como produto 

do saber fazer específico, novas potencialidades de organização curricular para o ensino da 

História temática, o ensino por conceitos. Valorização do conteúdo e de visões plurais e 

críticas da História, incorporação de novas produções historiográficas. (SCHMIDT; 

CAINELLI, 2004, p.16) 
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Os PCN+ apresentam indicativos que orientam a seleção e organização dos conteúdos 

de forma que qualquer conteúdo programático seja considerado como um meio para a 

construção/reconstrução de conhecimentos por parte dos educandos, e não fins em si mesmos.  

São eles:  

 Os conteúdos programáticos não possuem ordem pré-estabelecida para ser estudado, o 

que significa dizer que os educadores devem romper com ordenamentos inflexíveis, 

materializados, sobretudo pela sucessão temporal linear e por supostos pré-requisitos, 

ditados tão somente pela tradição escolar. 

 

 A ausência de sequências obrigatórias não significa que os diferentes temas/assuntos 

não possuam articulação entre si, do ponto de vista das competências que se pretenda 

que o educando venha a desenvolver, da opção metodológica, da concepção de 

disciplina, das finalidades do ensino da disciplina em determinado nível de ensino e da 

particularidade do objeto de estudo que caracteriza determinada disciplina (conhecer e 

dominar esses aspectos teórico-metodológicos é um fundamento essencial para o 

professor construir uma prática docente que efetivamente contribua para o 

desenvolvimento da autonomia intelectual do educando). 

 

Os indicativos apresentados pelos PCNs, não contemplam as estratégias de formação 

de conceitos sugeridas pelo enfoque construtivista pautado nas ideias de Ausubel.  

 

Estratégias de formação dos conceitos e habilidades 

 

 Estratégias – Os princípios estratégicos na disciplina de História ao ser regida pela 

base construtivista levam a crer que a tonicidade das ações a serem desenvolvidas pelo 

professor ganha forte impacto no desejo fazer o aluno assimilar o conteúdo próprio da 

disciplina história, como também   auxiliar na sua formação de cidadão. 

  Na complexidade da disciplina é necessário que o professor se utilize ao máximo de 

exemplos  sobre as situações ou acontecimentos históricos sem visar heróis nem vilões.  No 

entanto, muitos professores ainda não conseguem entender as formulações do construtivismo 

e utiliza-las na compreensão dos fatos históricos 

É importante destacar que o trabalho com a construção de conceitos no ensino de 

História, implica na consideração de pelo menos, dois aspectos: 1) o respeito pelo 
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conhecimento do aluno, o conjunto de representações que ele já tem do mundo e que traz para 

a sala de aula. Muitas vezes o aluno já possui ideias próprias acerca do mundo social – o 

significado de poder, economia, família – os quais foram sendo construídos pela sua própria 

interação social e cultural e baseadas nelas.  

 É importante ter como ponto de partida as representações dos alunos, porém não se 

deve centralizar e deter o ensino nesses conhecimentos, pois certas compreensões podem ser 

insuficientes para explicar a realidade. Os conhecimentos trazidos para a sala de aula podem 

ser considerados marco inicial e assimiladores, e servir para dá significado aos conteúdos 

históricos trabalhados. O segundo aspecto, esta relacionado ao primeiro, implica que baseado 

nas suas representações, o aluno tem a possibilidade de efetivar suas próprias ideias sobre os 

fenômenos e os objetos do mundo social, pois nessa perspectiva não um mero receptor das 

informações do professor. (SCHMIDT; CAINELLI, 2004) 

 

Bittencourt, (2005, p. 189) declara que: 

 

As novas interpretações sobre a aprendizagem conceitual e a importância das 

interferências sociais e culturais nesse processo erigiram o aluno ou aprendiz 

e seu conhecimento prévio como condição necessária para a construção de 

novos significados e esquemas. 

  

Nesse sentido a construção de conceitos no ensino deve ter como referência a 

concepção de História a qual se trabalha, que servirá de orientação metodológica para a 

seleção dos conteúdos. Também é necessário considerar os objetivos que se pretendem 

alcançar, os interesses dos alunos e a inserção desses bem como do professor o contexto o 

qual estão inseridos. Schmidt e Cainelli (2005) apresentam critérios para a primeira seleção de 

conceitos a serem trabalhados no ensino de História como:  

 Selecionar uma quantidade ampla de conceitos extraídos do conteúdo a ser ensinado e 

do material didático utilizado; 

 

 Escolher conceitos que possuam o caráter mais universal possível para poderem ser 

usados em circunstâncias e contextos históricos diversos; 

 

 Valer-se de tratamento didático que facilitem a aprendizagem do aluno, pois os 

conceitos históricos são de difícil apreensão. 
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Compreendendo-se que aprender é construir conhecimentos, identifica-se a natureza 

ativa dessa construção e a necessidade de conteúdos ligados ao ato de aprender conceitos, 

procedimentos e atitudes, é preciso organizar e planejar intencionalmente as atividades 

didáticas tendo em vista os conteúdos das diferentes dimensões: procedimental; conceitual; e 

atitudinal.  

Consideramos que essa tendência não enfatiza a interligação entre as referidas  

dimensões  uma vez que considera essencialmente o conteúdo conceitual, embora no seu rol 

de adeptos, haja quem sinalize para a tipologia dos conteúdos, procedimentais conceituais e 

atitudinais. Esses conteúdos são trabalhados de forma separada o que de acordo com o nosso 

enfoque (Histórico Cultural), mais precisamente na teoria de Galperin, a qual analisaremos a 

seguir, não é possível separar. Sendo assim, no que concerne à formação de habilidades, nos 

limites desse capítulo não encontramos trabalho nessa perspectiva, que relate estratégias de 

como formar habilidades. 

 

Recursos didáticos 

 

Os recursos didáticos são os materiais disponíveis para a ação didática, entre eles estão 

os recursos humanos: os professores, coordenadores, supervisores. Nessa tendência o 

professor trabalha com suportes pedagógicos em especial os documentos chamados 

mediadores. Esse método apresenta duas vertentes: exposição indutiva e exposição hipotético-

dedutiva que é parte da teoria construtivista. Respectivamente vão do concreto ao abstrato e, 

com base em um comentário de documento segundo regras precisas, observação, classificação 

e estabelecimento de relações que são especificadas pelo professor. Ele conjuga a ideia e 

dirige-se ao geral na forma de conduzir o aluno a  construir o texto escrito. “Eficaz sob o 

ponto de vista metodológico, essa exposição é discutível do ponto de vista epistemológico, 

pois pressupõe que o documento tenha verdade objetiva, que fará um questionamento 

orientado inevitavelmente seguir.” (SCHMIDT; CAINELLI, 2004, p.33).  

Schmidt e Cainelli (2004), asseveram que, no que diz respeito  ao ensino de História, a 

ideia de documento levanta duas interpretações. Quais sejam:  a) o documento como apoio 

informativo para o ensino, ou seja, material usado para fins didáticos, o livro didático, o mapa 

histórico e filme com objetivos educacionais;  b) o documento entendido como fonte, isto é, 

fragmentos ou indicativos de situações já vividas, que podem  ser exploradas pelo historiador. 
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Essa tendência valoriza o uso do documento histórico em sala de aula, bem como 

incorporação de novas linguagens e tecnologias no ensino de História, como análise de filmes 

e o uso da informática, entre outros. 

 

 

Avaliação e acompanhamento 

 

  

Com o desenvolvimento de propostas teóricas, metodológicas e instrumentais, 

expressões e conceitos como o de avaliação inicial, formativa e somatória povoam o 

vocabulário educacional. Junto a isso, construiu-se o consenso de que não se deve avaliar 

somente o aluno, mas também a atuação do professor, o planejamento de atividades e também 

sua aplicação. No entanto, muitas questões ainda se encontram sem respostas e se configuram 

como desafios aos envolvidos com o tema. 

A avaliação na proposta construtivista tem finalidade de saber diagnosticar o que o 

aluno já apreendeu e o que ainda está necessitando de ajuda. O erro, as soluções incompletas 

ou destorcidas dos alunos devem ser analisadas como aliado normal e comum na 

aprendizagem mediando a favor destes, para que os próprios alunos através destas 

implicações corrijam-se construindo e reconstruindo o seu próprio saber.  

Desse modo, ao contrário das concepções que buscam neutralizar as influências do 

contexto nos resultados das avaliações, a concepção construtivista ressalta a necessidade de 

considerar as variáveis proporcionadas pelos diversos contextos particulares. Para isso, 

recomenda-se a utilização de uma gama maior possível de atividades de avaliação ao longo do 

processo educativo. Sintetizando, a avaliação é diagnóstica, processual, formativa. Visa o 

crescimento do aluno e não sua classificação e exclusão. 

O construtivismo contribuiu para a inovação, pois em termos legais quebrou a 

predominância da tendência tradicional, pois permite o uso de estratégias para a construção do 

conhecimento, considerando que o aluno é um ser ativo, partindo dos seus conhecimentos 

prévios.  
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4.1.3 Enfoque histórico-cultural (Vigotsky, Leontiev, P. Ya. Galperin) 

 

O enfoque Histórico-Cultural, introduzido por Vygotsky e consolidado por seus 

colaboradores, entre eles: Leontiev, Davidov, e Galperin, apresentam desde século passado, 

ideias que extrapolam a psicologia tradicional no que se refere à visão de homem, 

conhecimento, ensino e aprendizagem, contribuindo para a inserção de uma pedagogia 

voltada ao desenvolvimento humano.  

Contemporâneo de Leontiev e continuador das ideias  de Vygotsky, P. Ya. Galperin 

criou a Teoria da Formação por Etapas das Ações Mentais e dos Conceitos, uma teoria do 

desenvolvimento psíquico que parte do estudo da gênese dos processos cognitivos e destaca o 

papel de destaque às ações externas no surgimento e formação das ações mentais no processo 

de ensino.  

Para Galperin (2001), assimilar significa apropriar-se do objeto do conhecimento, 

onde as principais etapas nas quais a ação é realizada representam os níveis sucessivos da 

transformação do objeto do conhecimento em algo mais próprio do sujeito que aprende. 

Segundo Talízina (2009), assimilação é a passagem da experiência social para a experiência 

individual, e essa passagem pressupõe a atividade do sujeito que assimila a experiência social. 

Por isso, durante o planejamento de qualquer conhecimento, é necessário determinar em que 

atividade  os alunos devem utilizar tais ações e com que objetivo deverá assimilá-las. 

 O grande mérito dessa teoria é que ela não se limita a teses generalistas sobre a 

atividade e nem simplesmente enfatiza a ação como unidade de análise da atividade psíquica, 

mas sim converte a investigação da gênesis das ações mentais (psíquicas) em um método de 

estudo da atividade psíquica e determinou a tarefa de analisar os tipos específicos da atividade 

psíquica com base no ângulo das ações mentais que os compõem (TALÍZINA,1988). 

Conforme apreensão de Núñez e Oliveira (2012), ao considerar a atividade de  

orientação como o objeto da Psicologia e como categoria essencial da sua teoria, Galperin dá 

um novo significado ao processo de internalização (apropriação) da atividade externa 

(material) como gênese da atividade mental (psíquica).  

 

  

Pressupostos e metas da educação 
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Na perspectiva de Galperin (1959), a aprendizagem de conceitos e habilidades 

vincula-se às ações mentais do sujeito, tendo em vista a pressuposição de que estas se 

organizam ativamente, inicialmente, elas assumem uma forma externa e, depois, em uma 

relação de colaboração, se transformam em ações mentais.  

De acordo com Núñez (2012), os pressupostos e metas para a educação são: 

 

a) Considerar a aprendizagem como um tipo específico de atividade vinculado ao ensino. 

Nesse processo o aluno é objeto e sujeito ativo, motivado e orientado por finalidades 

(objetivos); 

 

b) A assimilação de uma nova habilidade, ou atualização da mesma, é um processo que 

segue várias etapas, as quais são explicadas pela teoria de Galperin. 

 

  Nesse entendimento, a meta da educação é promover uma aprendizagem que contemple 

o desenvolvimento integral do aluno. 

  

Definição dos objetivos 

  

A definição dos objetivos como um dos princípios didáticos da organização do 

processo de ensino, se torna uma categoria chave que orienta a seleção dos conteúdos, 

métodos de ensino e avaliação. Para a definição de objetivos é necessário considerar, em 

última instância, a finalidade que a educação tem para assim, orientar o processo de 

aprendizagem “[...] ao iniciar-se o processo pela finalidade do ensino, sua estruturação torna 

possível a diminuição de erros e frustrações que aparecem quando dirigido de forma 

espontânea”(NÚÑEZ, 2009, p. 152 ).  

 Nesse sentido, os objetivos são definidos em termos das ações que os alunos devem 

realizar com os conhecimentos pautados em uma aprendizagem que desenvolve. 

Para o ensino de História, como em outras disciplinas em geral, a definição de 

objetivos é feita a partir dos objetivos que o estado tem para a educação. Sendo estes 

definidos em contextos autoritários ou não, demanda uma postura crítica por parte dos 

educadores, a fim de desperta no aluno o aprofundamento na leitura, incluindo aí os livros 
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didáticos, de forma que estes, de acordo com o seu uso contribua para a formação do integral 

do aluno, meta do enfoque Histórico Cultural. 

 As abordagens propostas a partir dos anos 80 e 90 que atingiram o status de proposta 

oficial, os Parâmetros Curriculares Nacionais, vem sendo discutidas por diversos grupos de 

estudo, especialmente nos estados de São Paulo e Paraná. Isso reafirma que esses documentos 

são sujeitos à crítica, e não devem ser apreendidos como modelos rígidos.  

 

Um dos objetivos centrais do ensino de História, na atualidade, relaciona-se  

à sua contribuição na constituição de identidades. A identidade nacional, 

nessa perspectiva, é uma das identidades a ser construídas pela História 

escolar [...] associa-se a formação da cidadania, problema essencial na 

atualidade, ao levar as finalidades educacionais mais amplas e o papel da 

escola em particular (BITTENCOURT, 2004, p. 121). 

 

 Passados quase uma década dessa afirmação, consideramos que ela ainda é 

contundente para os dias atuais. Nesse sentido, além de se ensinar conteúdos específicos da 

área, a História na Educação Básica, tem um sentido maior na formação de cidadão crítico, 

capaz de participar ativamente da sociedade resolvendo problemas que surgem no cotidiano.  

Seleção e organização dos conteúdos  

  

A seleção e organização de conteúdos é uma tarefa importante que merece intensa 

discussão, constitui-se a base do domínio do saber disciplinar dos professores. As condições 

de ensino para a realização dessa tarefa são múltiplas e interferem nos critérios para seleção 

dos conteúdos, sendo preciso levar em conta desde a precariedade da rede escolar até o 

excesso de materiais didáticos e de informações disponíveis por intermédio dos diversos 

meios de comunicação, além da necessidade de organizar os conteúdos dentro dos limites do 

tempo pedagógico destinado a disciplina na grade curricular. 

 

Para além das condições  do sistema escolar, um aspecto fundamental que 

preside a seleção dos conteúdos é o domínio da produção historiográfica e o 

processo de reelaboração e apropriação desse conhecimento em uma 

situação escolar que invariavelmente, tem de está relacionada aos objetivos 

pedagógicos e às especificidades das condições de aprendizagem 

(BITTENCOURT, 2004, p. 138) 

 

 

 Nesse sentido, o conteúdo como componente da cultura escolar, se vincula a 

informação científica e ao conjunto de métodos e técnicas para o trabalho com determinada 
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disciplina, respondendo a pergunta: o que se ensinar? Responder a esta pergunta como já 

referido não se constitui numa tarefa fácil é uma situação problemática. Talizina (2009, p. 

385) destaca as seguintes alternativas para selecionar e organizar conteúdos: 

 É necessário organizar o conteúdo da matéria escolar de tal forma, para que seja 

possível, sem ampliar seu volume proporcionar ao aluno todos os conhecimentos 

necessários; 

 

 Garantir a formação de métodos intelectuais que permitam aplicar os conhecimentos 

obtidos de forma independente, assim como obter conhecimentos novos.  

 

Uma importante via para a possível resolução desses problemas é a utilização dos 

critérios para o seleção e organização dos conteúdos. Nesse contexto, a Teoria da Formação 

por Etapas das Ações Mentais e dos Conceitos de P. Ya. Galperin, ao estabelecer a definição 

de objetivos como  atividades gerais, requer novas formas de estruturação e organização dos 

conteúdos, assim, ao selecionar  e organizar os conteúdos, de acordo com Núñez (2009) é 

necessário levar em conta: 

 Os objetivos e as tarefas de ensino; 

 

 A teoria da assimilação na qual apoia o processo de aprendizagem; 

 

 A lógica psicopedagógica. 

Do ponto de vista da lógica da teoria de Galperin na organização dos conteúdos é 

fundamental que seja considerado a estruturação sistêmica. Nesse enfoque, a maneira de olhar 

e estudar os objetos e fenômenos não deve ser isolada, mas como parte do todo. É a interação, 

de forma integral, produzindo novas qualidades superiores aos componentes que a integram. 

  

De acordo com Núñez, (2009, p. 184), 

 

 A estruturação sistêmica dos conteúdos é um dos fatores que contribuem 

para garantir o êxito do ensino, segundo a teoria de assimilação de P. Ya.  

Galperin, pois oferece ao aluno um sistema adequado para a orientação da 

atividade. Além do mais, permite que o aluno assimile a lógica de análise 

sistêmica e converta em lógica de seu próprio pensamento. 
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 Isso reforça a ideia de uma seleção e organização de conteúdos que não parta do 

pressuposto do acúmulo de conteúdos de forma mecânica, desconsiderando o caráter ativo do 

aluno, como é caso da tendência tradicional, ou do armazenamento de informações com base 

numa hierarquia conceitual, na qual os elementos mais específicos do conhecimento estão 

ligados a conceitos gerais, como é apresentada na tendência cognitiva. 

 Os conteúdos dos conhecimentos assimilados tem um papel fundamental para o 

desenvolvimento do ensino, porém devem ser direcionados à Zona de Desenvolvimento 

Proximal (ZDP), isto é, ao selecionar os conteúdos devemos considerar os níveis de 

desenvolvimento  psíquico do aluno na perspectiva de Vygotsky, quais sejam: a) o nível atual 

de desenvolvimento, como resultado dos ciclos desenvolvimento de ensino já concluídos e a 

ZDP que se encontra em processo de formação. Para isso, a melhor forma de organizar os 

conteúdos é segundo os enfoques sistêmicos que são correspondentes a BOA do tipo III. 

 Em síntese, a seleção e organização dos conteúdos, nessa tendência, deverão ponderar, 

segundo Fariñas (2004), os seguintes aspectos: 

 A seleção de problemas-tarefas de aprendizagem, com valor social-pessoal real para 

orientar a busca do conhecimento necessário para a sua resolução. 

 

 A seleção de conteúdos de alto valor metodológico e generalizador do conhecimento, 

em outras palavras, de conhecimentos que gerem outros conhecimentos. 

 

 A organização do conteúdo em sistemas, capazes de estimular o desenvolvimento do 

pensamento complexo, dialético e outras funções psíquicas superiores. 

 

 A busca de desenvolvimento dos pontos do educando, sobre a realidade e atitudes 

congruentes com estes, com ou consequência da realização das tarefas de 

aprendizagem e a organização de conhecimentos para resolvê-las. 

 

Consideramos essa forma de selecionar e estruturar os conteúdos, uma possibilidade 

para o ensino da História, na qual temos a oportunidade de valorizar o conteúdo e visões 

plurais e críticas da referida disciplina. É importante destacar que, no caso do ensino de 

História um ponto fundamental é o estabelecimento de critérios para a seleção e organização 

de conteúdos, além da tendência de aprendizagem assumida, é a concepção de história, a qual 

defende. Em outras palavras, importa lembrar que é preciso ter critérios que fundamentem a 
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seleção e estruturação de conteúdos. A coerência de uma opção do tratamento do conteúdo 

desde a sua seleção até a efetivação do seu ensino em sala de aula, ocorre a partir da 

concepção que se tem de história e a sua tendência de aprendizagem correspondente, 

fundamentando os conceitos. “Estes juntamente com as informações e as narrativas, 

constituem o conteúdo histórico escolar.” (BITTENCOURT, 2004, p. 172, grifos da autora) 

 

Estratégias de formação dos conceitos-habilidades 

 

No Brasil, o processo de formação de conceitos-habilidades no ensino escolar, em 

geral e em particular no ensino de História, tem sido estudado essencialmente considerando 

duas tendências, a tradicional e a construtivista. Na primeira, o processo de assimilação se dá 

baseado na memorização mecânica das aulas que são dadas a partir da exposição verbal do 

conteúdo, na segunda, é descrito como uma assimilação gradual do conteúdo do conceito, 

como sua liberação gradual do conjunto de representações cotidianas e como sua 

generalização gradual.  

 Seguindo este raciocínio, a ação sob a qual se produz a assimilação é desconhecida e 

não é organiza de forma consciente, sendo realizada pelos alunos de maneira casual e a 

assimilação do conceito produzida também casualmente. No nosso enfoque, este problema é 

abordado do ponto de vista da ação sob a qual é produzida a formação de um novo conceito 

na consciência do aluno (GALPRIN, 2001). Isso significa que as ações e os conceitos formam 

uma unidade e que a apropriação do conhecimento pode ser representado da seguinte 

esquema:  

AÇÕES - CONCEITOS - INDICADORES DE QUALIDADE (definidos por 

Galperin) = CONHECIMENTO.  

Terminado esse ciclo de formação da atividade, as ações totalmente novas são 

assimiladas, inicia-se um novo ciclo. Assim,  

 

A passagem pelas etapas de assimilação de um conceito, como um tipo 

específico de atividade explicado pela teoria de Galperin, que se oriente não 

somente para a definição do conceito,  mas também para a sua aplicação, que 

exija trabalhar as características essenciais do conceito, é uma via para a 

formação de abstrações e generalizações, sob forma de conceitos científicos 

(NÚÑEZ, 2009, p. 127). 

 

 

 Na teoria de Galperin, a aprendizagem como um tipo particular de atividade no qual o 

desenvolvimento conduz o aluno a novos conhecimentos e habilidades, ou seja, 
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“aprendizagem é toda atividade cujo resultado é a formação de novos conhecimentos e 

habilidades em que as executa, a incorporação de novas qualidades a os conhecimentos e 

habilidades que já possuem” (GALPERIN, 2001, p.85). O processo de assimilação do 

conceito é também o procedimento de sua aplicação em forma de habilidades. A qualidade 

dos conhecimentos é determinada pelo caráter da atividade utilizada para sua assimilação. 

As estratégias para formação de habilidades e conceitos a partir da teoria de Galperin 

permite formar ações mentais adequadas e estes, conforme as qualidades definidas 

considerando as diferenças individuais de cada aluno.  

 

A essência da teoria de Galperin consiste primeiro, encontrar a forma 

adequada da ação, segundo, encontrar a forma material de representação de 

ação e terceiro, transformar essa ação externe em interna. Nessa 

transformação, que passa por esses três momentos, são produzidas mudanças 

na forma da ação, pois, segundo a teoria, o conteúdo continua o mesmo 

(NÚÑEZ; OLIVEIRA, 2012) 

 

Para podermos utilizar estratégias condizentes com a formação de conceitos e 

habilidades, a partir de Galperin, é necessário considerar as condições de planificação que 

estão dadas quais: 

a)  Um sistema de orientações da Base Orientadora de Ação –BOA 

 

b)  Um sistema de características psicológicas ou indicadores da qualidade da ação que 

manifestam a qualidade do processo de aprendizagem e seus resultados; 

 

c)  Um sistema de etapas do processo que seguem minuciosamente a linha da 

interiorização. 

 

Esse sistema de condições constituem o aparato conceitual da teoria. Em outras 

palavras, as estratégias utilizadas para a formação de conceitos e habilidades à luz da teoria de 

Galperin devem ser baseadas nesse aparato conceitual (FARIÑAS, 1999). 

 

a) O sistema de orientações da BOA 

 

A orientação é um processo de direção construído pelo ser humano, em determinadas 

condições históricas e culturais. É a orientação quem direciona as nossas vidas, e no caso do 

ensino deve corresponder às exigências do processo de aprendizagem ao qual está dirigida. 



95 
 

Isso significa que a orientação tem um papel decisivo em qualquer atividade humana, em 

particular, durante o processo de ensino e aprendizagem.  Do tipo de orientação efetivada 

dependerá se será produzida uma aprendizagem memorística ou uma aprendizagem que 

desenvolve.  

Talízina (1988), tem se referido a orientação como decisiva em qualquer atividade 

humana durante a aprendizagem determinando a rapidez da formação e da qualidade das 

ações. Tem estudado minunciosamente sobre essa categoria considera a orientação como a 

Base Orientadora da Acão – BOA, incorporando seus fundamentos a Teoria de Galperin. 

No contexto da educação escolar o sistema de orientação que se propõe a cumprir as 

etapas do processo de formação de habilidades e conceitos, proposto por Galperin, envolve 

tanto o professor, na sua concepção de atividade prática, como o aluno em sua execução. 

Ambos participam desde o inicio em todo o processo mental, de análise e reflexões 

cognitivas. O professor concebendo cada uma das ações e procedimentos a realizar pelos 

alunos que cumpram os objetivos previstos. O aluno, em como levar a diante o plano 

estratégico metodológico sugerido pelo professor (a BOA) 

A BOA é criada para planejar a orientação da ação, pois o aspecto da ação que é 

interiorizado é a própria ação, ou seja,  a representação da ação. Essas ações são algorítmicas. 

A ação possui uma estrutura qual seja: organização, execução, controle e retroalimentação. 

Para se formar processos mentais é necessário realizar ações no caso, adequadas à 

complexidade do conhecimento. O processo de aprendizagem é o processo de interiorização 

da experiência.  

É importante ressaltar que existem vários tipos de orientação e que não é qualquer 

orientação que produz o desenvolvimento, ou seja, cada tipo de orientação corresponde um 

determinado processo de formação da ação e uma determinada qualidade do produto final. O 

tipo de orientação determina o tipo de formação da ação e o tipo de produto final, já que eles 

formam um tipo único de aprendizagem. Galperin (2001) define três tipos de orientação e 

descreve suas características fundamentais, quais sejam: 

 Tipo I – em geral, a base orientadora da nova ação não se assinala, ou se assinala de 

maneira insuficiente.  Nesse tipo, a orientação do aluno transcorre por meio de indicadores 

isolados e é débil e incoerente. Na tarefa, a orientação se distingue não tanto externamente, 

mas pelo tempo e o modo da sua realização; quase não se diferencia das operações de 

execução, as quais pelo mesmo tem um caráter de ensaio e erro. 

A respeito desse tipo de orientação, Núñez, (2009 p. 102)  relata que a BOA I: 
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Caracteriza-se por ser uma composição incompleta da orientação. As 

orientações para a solução de tarefas estão representadas de forma particular 

o processo de assimilação, conforme esse tipo de orientação caracteriza-se 

por ser lento e por conter um grande número de erros na solução das tarefas. 

A transferência dos conhecimentos é limitada. 

  

Tipo II - nesse tipo de base orientadora de, ação a orientação é completa para a nova 

tarefa, sendo explicada suas conexões e relações objetivas, a significação dos pontos de apoio 

e o modo de execução da ação. Como regra geral, no inicio o aluno não leva em consideração 

estas condições, e se não lhe controla atua a seu modo, regressando aos ensaios e erros. 

Evidentemente que a indicação da base orientadora é utilizada só como sugestão, na medida 

em que a própria atividade preparou o sujeito para a sua percepção. A partir daqui, o processo 

de formação da ação se abrevia um pouco, mas não muda seu próprio caráter.  

 A BOA II, é característica do ensino tradicional, pois apesar se serem dadas todas as 

condições necessárias para a realização correta da tarefa, essas condições são particulares, 

servindo apenas para a orientação de um caso particular. Apesar da formação da ação avançar 

rapidamente e com poucos erros, a campo de transferência é limitado (NÚÑEZ, 2009) 

 Tipo III – o aluno forma individualmente a imagem orientadora completa da ação. 

Pressupõe a orientação do aluno, para as propriedades e relações essenciais para qualquer 

objeto da área dada, “a aprendizagem do terceiro tipo consta de três partes: 1) formação da 

análise geral; 2) sua aplicação a uma tarefa particular; (com traçado da imagem e do material); 

3) a formação da ação especial através da execução desta tarefa particular.” (GAPERIN, 

2001, p. 44) 

 Corroborando com as ideias de Galperin, acerca da BOA III, Núñez, (2009, p. 102-

103) esclarece: 

 

A BOA do tipo III tem uma composição completa e generalizada; aplica-se a 

um conjunto de tarefas de uma determinada classe. Nela está contida a 

essência invariante da atividade, por se tratar de uma orientação teórica. O 

estudante pode construí-la de forma independente, com ajuda de métodos 

gerais que lhes são dados pelo professor. A atividade, segundo esse tipo, 

forma-se rapidamente, com poucos erros e se caracteriza por sua 

estabilidade, alto nível de generalização e, portanto, por uma maior 

transferência. 

 

 

Sendo assim, esse tipo de orientação se constitui numa possibilidade real para a 

formação planejada de processos psíquicos e das propriedades da personalidade, não só com 

os indicadores que hoje são considerados mais efetivos, mas com indicadores que serão 

promovidos no futuro sobre a base das novas possibilidades. 
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b) O sistema de características ou indicadores da qualidade da ação 

 

Nessa teoria o processo de formação de habilidades a partir da transformação da 

atividade externa e material em mental efetiva-se segundo o sistema de características 

qualitativas das ações definidos por Galperin, quais seja: a forma da ação, o grau de 

generalização, o grau de detalhamento, o grau de independência, o grau de consciência e o 

grau de solidez. . Essas características da ação são classificadas em primárias a secundárias 

(TALÍZINA 1998). As qualidades primárias são: forma da ação, grau de generalização, grua 

detalhamento e grau de independência e as secundárias: grau de consciência e grau de solidez 

(TALÍZINA 1998; NÚÑEZ, 2009). 

 

Cada um dessas características qualitativas definidas por Galperin e Talízina, podem 

ser descritas da seguinte forma: 

 Forma da Ação – caracteriza o grau de apropriação da ação pelo  aluno, ou seja, é a 

medida do grau de internalização da ação. Apresenta-se de maneira especifica em 

cada uma das etapas da teoria (TALÍZINA,1988). Estabelece que o alunos ao final da 

formação da habilidade tenham transitado de forma material ou materializada, 

passando pela linguagem externa e assimilado no plano mental o procedimento geral, 

ou seja, a estrutura da habilidade ou sistema de operações. 

 

 Grau de Generalização – Talízina (1988) define a generalização em relação extensão 

do conceito, ou seja, ao limite de aplicação da ação. Galperin (2001, p.48) diz que “a 

generalização consiste em destacar o essencial (para a ação) em vários sentidos [...] 

implica uma diferenciação mais exata tanto do objeto da ação como de suas 

operações, implica também destacar seu conteúdo constante.” Assim, o grau de 

generalização é a relação entre as situações nas quais o sujeito aplica a habilidade e as 

situações objetivamente passível de aplicação (NÚÑEZ, 2009), se caracterizando pela 

separação de suas propriedades essenciais e não essenciais (TALÍZINA, 1988).  

 

 Grau de Detalhamento – “Mostra todas as operações, que originalmente formavam 

parte da ação” (TALÍZINA, 1988, p. 63), ou seja, está relacionado ao nível de 

detalhamento da ação em seu sistema de operações. No processo de formação de 
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habilidades, a atividade deve ser realizada de forma detalhada (executa todas as 

operações do sistema previsto inicialmente) e, ao final, de forma reduzida ou mental. 

 

 Grau de Independência – “inclui as características da ação tais como a facilidade do 

cumprimento, o grau de automatização e a rapidez do cumprimento” (TALÍZINA, 

1988, p. 63). O aluno tem a possibilidade de realizar corretamente uma ação com ou 

sem determinados tipos de ajuda. Nos momentos iniciais do processo de formação da 

habilidade, é necessário planificar níveis de ajuda que possibilitem a realização 

correta da ação mesmo sem possuir o domínio dela, ou seja, no próprio processo de 

aprendizagem (NÚÑEZ, 2009). 

 Grau de Consciência – “consiste na habilidade para argumentar corretamente a 

execução da ação e depende da qualidade de sua assimilação na forma verbal externa” 

(TALÍZINA, 2009). É possibilidade do aluno não só cumprir corretamente a ação, 

mas também de fundamentar de forma verbal sua correta execução.  

 

 Grau de Solidez – relacionado à possibilidade do aluno desenvolver com sucesso a 

habilidade formada após algum tempo de sua formação. Isso significa que o aluno  

apropriou-se daquele conhecimento de uma forma sólida. O grau de solidez também 

pode ser medido pela capacidade do aluno aplicar os conhecimentos formados em 

novas habilidades de maiores exigências cognitivas e mais complexas (NÚÑEZ, 

2009). 

 

O alcance ou não dos mais altos graus de qualidades da ação, nem sempre é possível, pois 

tal qualidade depende dos objetivos estabelecidos para o ensino. E para atingir esses altos 

graus de qualidade, torna-se necessário passar por uma série de etapas; dessa forma, as ações 

chegam à forma mental, após passar pela forma materializada e verbal externa. É importante 

destacar que essas etapas não são rígidas, mas que dependem dos ciclos de desenrolamento 

que se encerram para o início de um novo ciclo, já que nesse enfoque o desenvolvimento se 

dá de forma espiral.     

 

c) O sistema de tapas  

 

Como já referido, o sistema de etapas faz parte do aparato conceitual da teoria de 

Galperin. É esse do processo que permite seguir minuciosamente a linha da interiorização, já 
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que “as ações que depois se convertem em mentais, primeiro foram externas, materiais. As 

ações mentais são reflexos, derivadas destas ações materiais e externas” (GALPERIN, 2001, 

p. 46). Nesse processo, se distinguem as seguintes etapas: 

a) A etapa da formação da base orientadora da ação; 

 

b) A etapa da formação da ação no plano material ou materializado 

 

c) A etapa da formação da ação no plano da linguagem externa 

 

d) A etapa da Formação da ação no plano mental. 

 

Talízina (1987; 1988; 2001; 2009), tem discutido sobre as etapas propostas por 

Galperin e destaca mais uma etapa, a motivacional, considerando-a etapa zero.  Galperin não 

discute expletivamente essa etapa, porém dada a sua relevância na seleção de organização de 

estratégias para a formação de habilidades e conceitos, consideramos oportuno incluí-la 

também nesse estudo. 

A etapa motivacional, segundo Talízina (1987) está relacionada com a utilização de 

situações-problema previamente elaboradas. Nessa etapa se descobre diante dos alunos o 

conteúdo da base orientadora da ação (1988). E continua Talízina, “esta etapa é necessária 

somente naqueles casos quando os alunos não têm motivação para a assimilação do material 

planejado (p.164). Isso porque a motivação para aprender é definida por valores que 

sustentam ou justificam a aprendizagem como aprendizagem de estudo. 

  

a) A etapa da formação da Base Orientadora da Ação 

 

Nessa etapa os alunos conhecem a nova atividade e os conhecimentos incluídos nela.  

Desde o início da aprendizagem, a nova ação deve ser planejada e explicada, como é formada 

a representação do conteúdo da ação e de seu produto e também a representação do que pode 

servi de suporte para a sua correta execução (GALPERIN, 2001). 

  

De acordo com Núñez (2009, p. 100), 

 
A Base Orientadora da Ação expressa o sistema de condições no qual o 

homem realmente se apoia para exercer a atividade. O aluno pode construir o 

sistema de conhecimentos e estabelecer os modelos das ações a serem 
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executadas tendo em vista a realização da atividade, assim como a ordem de 

realização dos componentes da ação: orientação, execução e controle. 

 

Assim a BOA se constitui no modelo de atividade, uma vez que um projeto de ação é 

refletido em todas as partes estruturais e funcionais da atividade, garantindo não só a 

execução correta da ação, mas também a escolha racional de possíveis execuções. Como 

referido anteriormente, a qualidade da ação depende do tipo de BOA.  

É importante destacar que as ações não são realizadas de forma mecânicas e, às vezes 

podem ser operadas simultaneamente, isso está fundamentalmente relacionado ao nível de 

desenvolvimento da habilidade por parte dos alunos. 

 

b) A etapa da formação da ação no plano material ou materializado 

 

Nessa etapa, inicia-se a execução da atividade no plano interpsicológico no qual os 

alunos realizam a ação, porém na forma material ou materializada externa com o 

detalhamento de todas as operações que formam a habilidade. Essa etapa permite que os 

alunos assimilem o conteúdo da ação e o professor, realize o controle do objetivo do 

cumprimento de cada uma das operações que formam a ação (TALÍZINA, 1988).  

Nessa etapa uma grande parte da ação se transforma em mental, no sentido que já não 

se realiza se não for de forma consciente a parte que se mantem. Sobre isso Galperin (2001, 

p.49) esclarece: 

 

Quando as ações se realizam com objetos concretos (ou com suas 

representações) a parte que se mantém da ação permanece relacionada com 

os objetos (ou com suas representações) e isso é uma considerável limitação 

da ação material (ou materializada) inclusive do que já tem sido reduzida. 

  

 Essa limitação da ação material para o processo de assimilação é gradativamente 

superada, “as operações que se executam tem que serem pronunciadas em voz alta, o que 

garante o caráter consciente destas operações e prepara seu passo até a forma verbal. A ação 

adquire um determinado grau de generalização” (TALÍZINA, 2009, p. 170 – 171).  

 Normalmente o aluno necessita de ajuda, considerando que não basta determinar os 

seus níveis evolutivos, mas descobrir as relações desse processo com as possibilidades de 

aprendizagem. Assim, é imprescindível revelar dois níveis evolutivos: o de suas capacidades 

reais e a de suas possibilidades de aprender com a ajuda dos demais, ou seja, ativação da 

ZDP. Na teoria de Galperin quando são determinados esses dois níveis e organizadas 

orientações para trabalhar com eles está ativando a Zona de Desenvolvimento Proximal – 
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ZDP, estudada por Vygotsky. Nesse sentido, o desenvolvimento é contínuo, ocorrendo em 

ciclos de aprendizagem em forma espiral, essa etapa da teoria de Galperin também explicita 

isso. 

  

 

c) A etapa da formação da ação no plano da linguagem externa 

 

Nessa etapa, a linguagem se torna portadora do processo tanto da tarefa quanto da 

ação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Desse modo, o aluno deve se conduzir não somente pelo conteúdo do objeto, mas 

também na expressão verbal, evitando o formalismo das ações verbais. Os símbolos, os sinais, 

contraem novos significados compartilhados, na medida em que vão sendo assimilados na 

atividade produtiva conjunta (GALPERIN, 2001). Nessa etapa ocorrem três mudanças 

essenciais: 

 

Em primeiro lugar, ação verbal estrutura-se não somente como um reflexo 

real da ação realizada com o objeto, mas também como uma forma de 

comunicação, subordinada às exigências da compreensão e o sentido 

específico que deve ter para as outras pessoas e, consequentemente, como 

um fenômeno da consciência social. [...] Em segundo lugar, agora a 

habilidade é constituída na base da ação e isso elimina a limitante principal 

da ação com os objetos. Sua forma verbal se apresenta com uma realidade 

material nova e estável. [...] A terceira mudança processa-se depois de que a 

forma verbal da ação é bem assimilada e esta novamente se submete a uma 

redução consecutiva e se transforma em uma “ação por fórmula” e, se esta 

ação foi ensinada corretamente, o conteúdo da ação com o objeto se faz 

consciente, porém já não se executa. (GALPERIN, 2001, P. 49-50) 

 

 

 Nessa fase, o aluno deve assimilar de forma detalhada, adquirindo novas 

possibilidades que a linguagem oferece nesse processo, que gradativamente vai começado à 

redução das operações. 

 

d) A etapa da Formação da ação no plano mental 

   

 Essa etapa se inicia no momento em que a ação a forma verbal abreviada, começa a ser 

executada para si, mudando assim, o fundamental de suas condições. É o momento em que a 

tarefa da comunicação é substituída pela tarefa da reflexão e o “fala para si” se converte em 

um meio de transformação do próprio pensamento em objeto para melhor análise, em 

detrimento da simples transmissão de um pensamento para outro.  (GALPERIN, 2001, p. 50)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
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 Quando o aluno chega à etapa da formação da ação no plano mental, adquire um 

desenvolvimento rápido e automatizado e o percurso das ações por todas as etapas necessárias 

a cada situação de aprendizagem, sob a orientação e controle do professor, garante a 

transformação de ações externas em internas, reduzidas, independentes e generalizadas. 

Finalmente, quando o aluno assimila a atividade dessa maneira, tem a possibilidade de 

trabalhar individualmente, sem se apoiar em esquemas ou modelo, sem comentários em voz 

alta. Em síntese, ao final dessa etapa a ação adquire a generalização mais profunda, é reduzida 

e automatizada. 

 É importante que nas etapas da teoria de Galperin, não existe linearidade, o próprio 

Galperin (2001), desperta para essa crítica quando esclarece que nem toda formação de 

habilidade e conceitos, deve passar por todas as etapas; isso depende dos indicadores da 

qualidade da ação, que determinam qual a parte nova que precisa ser formada, pois as 

operações que já foram realizadas numa experiência anterior podem ser executadas a nível de 

habilidades já formadas. Sendo assim, é necessário atualizar ou formar somente os aspectos 

que precisam elevar o grau de desenvolvimento de seus conhecimentos ou apropriar-se como 

novo. 

 O sistema de etapas dessa teoria tem sido talvez o mais criticado. No entanto, é 

necessário esclarecer que o curso minucioso da internalização deve ser visto como uma 

complexa gama de eventos interconexionados entre si, na busca da formação do plano mental 

ou na busca da inclusão deste em algum conteúdo. Esses eventos acontecem sob a direção do 

professor ou experimentador e através de um conjunto de tarefas concebidas para chegar à 

internalização. Tais tarefas enfatizam em cada momento um tipo de compreensão ou 

execução, mas cada momento não é puro. A partir da construção da BOA, desde a etapa da 

base orientadora o aluno pode estar incorporando os conteúdos da atividade no plano mental, 

não tem que esperar o final para receber a ordem do professor e agora incorporar ao plano 

mental, essa é uma visão simplista. Tudo depende mais das possibilidades do 

desenvolvimento alcançado pelos alunos no momento da aprendizagem. (FARIÑAS, 1999) 

 

Recursos didáticos: 

 

Tomando como referência a teoria da atividade, da qual Galperin toma a estrutura da 

atividade como componente da sua teoria, incluímos aí os recursos didáticos como parte do 

que Leontiev considera meios para realizar a atividade. Desse modo, tais recursos devem ser 

selecionados segundo as etapas da ação. 



103 
 

Os meios se encontram entre o objeto e o sujeito da atividade. Eles podem ser: 

materiais (objetos e instrumentos) e meios de natureza informativa ou simbólico. Os 

instrumentos que os alunos utilizam para desenvolver suas atividades de aprendizagem 

pertencem ao grupo de tecnologias, no sentido amplo dessa última categoria.  

Os recursos linguísticos, objetos, materiais ou suas representações são recursos 

necessários para o sucesso da atividade. Por isso, a necessidade de compreender que função, e 

quais são as potencialidades e limitações de cada tecnologia no planejamento e execução da 

atividade.  

 Os recursos didáticos devem ser selecionados e utilizados, considerando a sua relação 

com os outros componentes de processo de ensino e aprendizagem, e as necessidades 

específicas para cada etapa de formação da habilidade.  

Sendo assim, por exemplo, de acordo com Núñez (2009, p. 190) na etapa material ou 

materializada: 

 

O aluno deve desenvolver ações com os meios, consequentemente os meios 

baseados em projeções não são úteis. Os recursos didáticos devem respeitar 

o que Talízina (1987) chama de princípio da evidência. Segundo a autora, 

uma ilustração inadequada pode ser prejudicial à aprendizagem, pois pode 

ajudar a fixar atenção em elementos irrelevantes, não essenciais do objeto de 

estudo. 

 

 

Nessa condição, para o ensino de História, é necessário que no caso do livro didático, 

que é uma categoria deste trabalho, seja organizado um sistema de tarefas coerentes com os 

objetivos propostos e o conteúdo (Revolução Social, no caso do nosso estudo), para que a 

leitura de textos de história, do próprio livro didático como apoio, e a  relação do aluno com 

fontes primárias (sobre fontes históricas discutiremos mais adiante, em texto específico), não 

sejam prejudiciais ao processo de aprendizagem. 

 

 Avaliação e acompanhamento. 

 

O processo de ensino aprendizagem é composto pelos seguintes componentes 

essenciais: objetivos, conteúdos, métodos, meios e avaliação. Esses componentes formam 

uma unidade indissociável. Os objetivos que se propõem alcançar determinam o conteúdo, os 

métodos e os meios; os conteúdos exigem a definição e seleção de métodos e os meios a 

serem utilizados.  
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No nosso enfoque, a avaliação permite conhecer a marcha da apropriação dos 

conteúdos, portanto, em que medida os objetivos vão sendo alcançados através do uso dos 

métodos e dos meios empregados, de que maneira os métodos e meios utilizados facilitam o 

processo de aprendizagem e o desenvolvimento das capacidades e habilidades dos alunos, ter 

uma valoração inicial sobre os conteúdos, as possibilidades do aluno e as condições existentes 

(BEATÓN, 2001). 

Na teoria de Galperin, o controle e a avaliação da aprendizagem é uma exigência. A 

parte do controle se encontra dirigida para seguir o curso da ação e para a comparação dos 

resultados por meio dos modelos inicialmente propostos nos objetivos. Através do controle é 

possível a correção, tanto da parte orientadora como da parte executora da ação (TALÍZINA, 

1988).” No processo de aprendizagem, faz-se necessário diferenciar o controle da avaliação. 

Não se submete o aluno a uma avaliação constante, mas ao controle necessário” (NÚÑEZ, 

2009, p. 201). 

O controle é feito através da comparação entre o modelo do objeto e o modelo da 

ação, através de seus elementos constitutivos: adequação das ações, alcance dos objetivos, 

objetivação do planejamento, autoregulação. 

Conforme as etapas da assimilação, o controle é organizado para garantir suas funções. 

A partir de Talízina (1988; 2009) e  Núñez (2009), o quadro 5 sintetiza o processo de 

acompanhamento e avaliação da formação de conceitos e habilidades na perspectiva da teoria 

de Galperin, vejamos: 

 

Etapas da 

assimilação 

Tipo de 

controle 

Função do controle Forma de controle 

Motivacional Preliminar 

ou prévio  

Constatar o nível de 

partida  

Grau de desenvolvimento das 

habilidades e dos 

conhecimentos BOA Preliminar 

ou prévio  

Compreensão da 

orientação construída 

Material ou 

materializada 

Frequente ou 

contínuo 

Retroalimentação, 

motivação, ajuda  

Pelas operações de acordo com 

a estrutura da ação 

Linguagem 

externa  

Frequente ou 

contínuo 

Retroalimentação, 

motivação  

Por operações ao início, 

posteriormente pelos resultados 

Mental  Final  Comprovação (outorgar a 

nota) 

Pelos resultados  

Quadro 6 - Acompanhamento e avaliação da formação de conceitos e habilidades na perspectiva da teoria de 

Galperin 
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 Nesse sentido, a avaliação não é do produto da aprendizagem, mas de todo o processo 

envolvido nas diferentes formas de execução das ações que levam à assimilação dos 

conhecimentos e habilidades (nas formas material, verbal e mental). Aqui pode ser destacada, 

mais uma vez, a natureza compartilhada do processo educativo. A avaliação do desempenho 

do aluno precisa ser feita em correspondência com a avaliação da atividade do professor, sem 

se deixar de considerar as condições concretas nas quais a atividade transcorreu. Finalmente, e 

em concordância com os pressupostos teóricos vigotskianos, toda avaliação deve levar em 

conta os níveis reais e potenciais do aluno. 

 

De acordo com Talizina (1987), nesse enfoque da avaliação é preciso levar em conta 

que: 

a) O problema da norma evolutiva depende das condições sociohistóricas e culturais do 

tipo de ensino e de educação. 

 

b) A norma evolutiva deve ser representada como característica do conteúdo da atividade 

do aluno, o desenvolvimento intelectual acontece como mudança dos estágios 

qualitativamente característicos da atividade processo ou resultado da aprendizagem. 

A avaliação deve estar orientada ao estabelecimento dos tipos normativos de 

atividades como de seus estágios. 

Nessa perspectiva, a função da avaliação deve ser a de determinar as condições que 

mais favorecem o desenvolvimento do aluno, para fornecer o processo de aprendizagem, em 

detrimento da função exclusiva de classificar e certificar, características do ensino tradicional.  

Podemos considerar que a avaliação é: diagnóstica, porque caracteriza os níveis de 

desenvolvimento do aluno no processo de formação das habilidades; processual porque 

reconhece que a aprendizagem se dá via processo de internalização das ações por etapas e; 

formativa porque o aluno tem consciência da estrutura das atividades que desenvolve, 

podendo participar da regulação da atividade. Em outras palavras, o aluno participa tanto do 

processo de acompanhamento da formação da habilidade quanto da avaliação. 

Para melhor compreensão das tendências apresentadas neste capítulo,  a partir dos 

critérios estabelecidos para esse estudo, o quadro 7 traz uma síntese das discursões acerca 

desta temática. 
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Quadro 7 – síntese das discursões sobre as tendências pedagógicas.  

 

 

 

 

CRITÉRIOS 

DE ANÁLISE 

TENDÊNCIA 

TRADICIONAL CONSTRUTIVISTA  ENFOQUE HISTÓRICO 

CULTURAL  

Pressupostos e 

metas da 

educação; 

O aluno é preparado 

intelectual e 

moralmente, na escola, 

para assumir seu papel 

na sociedade. 

O aluno aprende a 

margem do seu contexto 

social, a aprendizagem se 

da através da construção 

de novos significados. 

 

O aluno é objeto e sujeito ativo, 

motivado e orientado por 

finalidades. A meta da educação 

é promover uma aprendi\agem 

que contemple o 

desenvolvimento integral do 

aluno. 

Definição dos 

objetivos; 

Em termos da 

construção de 

identidades nacionais, 

através do estudo dos 

legados anteriores.  

Em termos da construção 

do conhecimento, 

permitindo que os alunos 

se apropriem de 

raciocínios que permitam 

a análise da relação 

presente-passado. 

Em termos das ações que os 

alunos devem realizar com 

conhecimentos pautados na 

aprendizagem que desenvolve. 

Seleção e 

organização 

dos conteúdos; 

Considera o 

conhecimento 

disciplinar, que 

corresponde aos 

conteúdos acumulados 

pelas gerações adultas. 

Considera o processo de 

construção pessoal do 

aluno, partindo das 

estruturas prévias, 

entendendo o conteúdo 

histórico como produto do 

saber especifico. 

Considera a estruturação 

sistêmica que contempla: os 

objetivos e as tarefas, a teoria na 

qual o processo de 

aprendizagem se apoia e a 

lógica psicopedagógica.   

Estratégias 

formação dos 

conceitos e 

habilidades; 

Parte dos mecanismos 

de repetição sem 

compreensão. Baseiam-

se na memorização 

mecânica através da 

exposição verbal do 

professor. O caminho 

para aquisição do saber 

é o mesmo para todos os 

alunos. 

Parte dos conhecimentos 

prévios para a definição 

de conceitos, centra a 

atividade no aluno.  

Pode partir da teoria de 

Galperin, que considera os 

seguintes sistemas: a) 

orientações da Base Orientadora 

da Ação; b) características ou 

indicadores da qualidade da 

ação e; c) etapas do processo 

que seguem a linha de 

interiorização. 

Recursos 

didáticos 

Material “concreto” 

(mostrar objetos, 

ilustrações, gravuras, o 

livro didático etc).  

Documento histórico em 

sala de aula.  

 Novas linguagens e 

tecnologias no ensino de 

História, como análise de 

filmes e o uso da 

informática. 

Linguísticos, objetos, materiais 

ou suas representações.  

Avaliação e 

acampamento. 

 

Avaliação de resultados, 

do produto da 

aprendizagem, baseada 

na memorização 

mecânica. 

Diagnostica e processual. É diagnostica – caracteriza os 

níveis de desenvolvimento; 

processual – a aprendizagem de 

dar via processo de 

internalização e formativa – o 

aluno tem consciência da 

estrutura das atividades 

desenvolvidas, participando da 

sua regulação.   
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5  REVOLUÇÕES SOCIAIS 

 

Ao longo da História têm ocorrido muitos acontecimentos sociais que modificaram a 

ordem das coisas, transformando costumes sociais ou tem afetado, de forma substancial, a 

vida dos seres humanos. Tais acontecimentos podem ocorrer a curto, médio e longo prazo. 

Alguns desses processos sociais de mudanças são chamados de revoluções.  Delas derivam 

transformações nos campos da economia, da cultura, o que provoca também drásticas 

mudanças das instituições e ideários sociais e políticos. Porém, o que é revolução? 

Este capítulo tem como objetivo discutir o conceito Revolução, sua classificação em 

tipos, com ênfase para as Revoluções sociais. Inicialmente se apresentada uma evolução do 

conceito de Revolução a partir das contribuições de filósofos e historiadores de diferentes 

correntes filosóficas. Em seguida serão expostos os tipos de revolução. E para a definição do 

conceito de Revolução Social, será enfatizado o Materialismo Histórico e dialético como 

referência. 

 

5.1 O conceito de revolução  

 

No processo de ensino e aprendizagem o estudo de um conceito deve iniciar com a sua 

definição. A definição de um conceito trata-se da operação lógica que revela o seu conteúdo 

do conceito ou estabelece o significado do termo. É interessante esclarecer que estamos nos 

referindo ao conceito científico na perspectiva do enfoque Histórico. De acordo com esse 

enfoque o conceito manifesta a compreensão do pensamento teórico como reflexo subjetivo 

do mundo material. Estudiosos nessa linha como Galperin, Davidov, Talízina e Núñez, 

discutem sobre o que é um conceito e sua formação. 

Para Galperin (2001, 2009), o conceito é a imagem do objeto em seus traços essenciais 

e tem como principal objetivo refletir a realidade e orientarmos em relação a ela. No 

processo de ensino, para Davidov (1988), ter um conceito sobre um objeto significa saber 

reproduzir de forma mental o seu conteúdo, construí-lo. Nesse processo ”a ação de construção 

e transformação do objeto mental constitui o ato de sua compreensão e explicação, o 

descobrimento de sua essência" (p. 126).  
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 Talízina (2001), esclarece que o conteúdo do conceito compreende um sistema de 

características que serve de base para o surgimento das relações entre objetos de determinada 

classe. Destaca como essência dos conceitos, para o processo de assimilação no contexto 

escolar, o fato de que são elementos da experiência social e que neles “se fixam as conquistas 

das gerações anteriores e os estudantes devem convertê-la em experiência individual própria, 

em elementos de seu desenvolvimento intelectual” (TALÍZINA, 2009, p.266). São dois tipos 

de conceitos: os absolutos e os relativos, a seguir:  

 [...] os conceitos absolutos unem os objetos em classes de acordo com 

determinados traços que caracterizam a essência destes objetos como tais 

[...] no caso dos conceitos relativos, os objetos se unem em classes de acordo 

com os traços que caracterizam sua relação com os outros objetos. 

(TALÍZINA, 2009, 264) 

 

Nesse debate sobre o conceito e sua definição podemos sintetizar que o conceito é uma 

representação mental da realidade de forma que represente um conjunto de objetos da mesma 

classe e “em geral o conceito científico, segundo a lógica formal e dialética, define-se pelo 

conjunto de propriedades necessárias e suficientes [...]” (NÚÑEZ, 2009, p. 40) 

No processo de ensino e aprendizagem a definição de conceitos tem uma importância 

fundamental, porém “obtenção da definição não é o fim da assimilação do conceito, mais só a 

primeira via. O seguinte passo é a inclusão do conceito naquelas ações que os alunos realizam 

com objetos correspondentes [...]” (TALÍZINA, 2009, p. 271). 

No caso do nosso trabalho que objetiva o estudo da habilidade de explicar Revolução 

Social, é necessário estudarmos sobre a definição do conceito de Revolução e sobre o que é 

definir um conceito, na perspectiva de que o conceito não se separa da ação.  

Assim por exemplo, quando o aluno sabe a definição do conceito de Revolução, pode 

analisar diferentes objetos a partir da presença ou ausência das características dela. Nesse 

sentido, os conceitos científicos têm como características em sua formação, os elementos 

essenciais da experiência social, as conquistas das gerações anteriores, na forma de imagens 

abstratas e generalizadas, que são convertidas em experiências individuais, será feito a 

discussão sobre a definição do conceito de Revolução, através da determinação da presença 

ou ausência, no material proposto, das características necessárias e suficientes para tal 

definição.  
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Nas esferas sociais e da ciência política, é comum a utilização do termo revolução 

como sendo um grande e repentino acontecimento, normalmente violento, que provocam   

alterações  no governo, nas associações e estruturas relacionadas.  

Ainda que a ideia de revolução tenha sido inicialmente relacionada à noção aristotélica 

de alterações cíclicas nas formas de governo, posteriormente passou a implicar numa 

mudança radical de qualquer padrão histórico anterior. Nesse contexto, uma revolução se 

constitui num desafio à ordem política estabelecida e a casual criação de uma nova ordem 

radicalmente diferente da ordem vigente. As revoluções da Europa notadamente as revoluções 

inglesa, francesa e russa, mudaram não só o sistema de governo, como também o sistema 

econômico, a estrutura social e os valores culturais dessas sociedades.  

Emmanuel Kant, filósofo alemão do século XVIII, acreditava na revolução como uma 

força para o progresso da humanidade. Kant acreditava que a revolução foi um passo 

"natural" na realização de um fundamento ético mais elevado para a sociedade. Essa ideia 

ajudou a servir de base para as revoluções americana e francesa.  

O historiador moderno, americano Crane Brinton, analisou as tendências de uma 

sociedade antes de uma grande revolução. Ele viu que numa sociedade pré-revolucionária 

existe numa combinação de tensões sociais e políticas, causada por um colapso gradual de 

valores. 

 Brinton se refere à Revolução como: “[...] uma palavra elástica. A grande Revolução 

Francesa, a Revolução Americana, a Revolução Industrial, e a Revolução em Honduras, 

Revolução social, revolução da mentalidade de um povo, ou na moda feminina, ou na 

indústria automobilística [...] (BRINTON, 1958, p. 25)” Para esse historiador, de certo modo, 

a palavra Revolução passou a exprimir pouco mais do que o sinônimo da palavra 

transformação, “talvez sugerindo ação repentina ou dramática, mas mesmo essa ênfase nem 

sempre lhe está implícita (BRINTON, 1958, p. 25).” 

Em torno do termo Revolução existem múltiplas interpretações, além da amplitude de 

campos a qual ele se aplica. A princípio, foi agregado no campo da astronomia, considerado 

por Copérnico como o movimento cíclico dos astros no retorno ao seu ponto de partida. Já no 

campo da política constatamos aplicações como: Revolução Francesa, Revolução Inglesa, 

Revolução Americana, Revolução Mexicana, Revolução Russa, Revolução Cubana, entre 

outras. No campo da historiografia da ciência Thomas Kuhn e Koyré se destacam por 

ampliarem a noção de Revolução a esse campo.  

Nessa perspectiva, discutir a polissemia do conceito de Revolução nos remete a 

estudos que nos permitem conhecer as origens desse fenômeno e seu desenvolvimento. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=/search%3Fq%3Dcrane%2Bbrinton%26start%3D10%26sa%3DN%26biw%3D1366%26bih%3D596&rurl=translate.google.com.br&sl=en&u=http://www.britannica.com/EBchecked/topic/467721/political-science&usg=ALkJrhiAZaNNrxREUqWZpv5v9cx5oClzSA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=/search%3Fq%3Dcrane%2Bbrinton%26start%3D10%26sa%3DN%26biw%3D1366%26bih%3D596&rurl=translate.google.com.br&sl=en&u=http://www.britannica.com/EBchecked/topic/240105/government&usg=ALkJrhiA7mxVUgak9hFaN-dfULcnuxy2Bg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=/search%3Fq%3Dcrane%2Bbrinton%26start%3D10%26sa%3DN%26biw%3D1366%26bih%3D596&rurl=translate.google.com.br&sl=en&u=http://www.britannica.com/EBchecked/topic/551478/social-structure&usg=ALkJrhhdu4bOg-1QRmrU2RIZMYWZdET_vQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=/search%3Fq%3Dcrane%2Bbrinton%26start%3D10%26sa%3DN%26biw%3D1366%26bih%3D596&rurl=translate.google.com.br&sl=en&u=http://www.britannica.com/EBchecked/topic/311398/Immanuel-Kant&usg=ALkJrhgEmTS4dZQzxlTJilUsUfDdVuT8Xg
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Como foi referido anteriormente, o termo revolução tem sua raiz no vocabulário da 

astronomia significando o movimento circular completo que um astro realiza ao voltar ao seu 

ponto de partida. Implica, então, em um movimento circular cíclico. Transpondo para o 

vocabulário político o referido termo tem sua base na explicação de mundo daquele momento 

das revoluções burguesas, ou  seja, na Bíblia, segundo a qual a volta de Cristo ao mundo 

significaria o elo entre o passado (ponto de partida dos homens no paraíso) e o futuro (ponto 

de chegada dos homens na Nova Jerusalém). Esse movimento seria a restauração do tempo 

passado original – o paraíso ponto de chegada e o ponto de partida coincidiriam com a 

existência de justiça e da felicidade, no qual o futuro e o passado se encontravam fechando o 

ciclo e o círculo da existência humana, graças à ação do presente (CHAUÍ,1995).  Nesse 

raciocínio, “a palavra Revolução foi criada exatamente na Renascença, numa referência, ao 

lento, regular e cíclico movimento das estrelas, como que a indicar que as mudanças políticas 

não se podem apartar de leis universais e implícitas” (BOBBIO  et al. 2004, p. 1688).  

 No século XVII, a palavra revolução que era estranha ao vocabulário político do 

ocidente, apareceu com conotação política, embora próxima ao sentido original, qual seja o de 

movimento cíclico e recorrente. Esse significado assinala que no princípio os revolucionários 

apontavam para a restauração de um estado político anterior, desabonado pela tirania ou pelo 

domínio colonial. A transformação de um sistema político, voltado para a ampliação das 

liberdades cívicas, passou a ser conhecida a partir da Revolução Inglesa (1640-1688) e da 

Revolução Francesa (1789-1799). (ARENDT, 2011)  

A revolução como categoria de análise, significa todo e qualquer fenômeno que 

transforma radicalmente as estruturas de uma sociedade, sejam elas políticas, econômicas ou 

sociais, ou seja, como fenômeno político-social de mudança radical na estrutura social 

implicando no confronto entre a classe que detém o poder e as classes dominadas que se 

acham excluídas desse poder. Sendo assim, a revolução como categoria de análise apresenta 

algumas características próprias como a rapidez sob a qual as mudanças acontecem durante o 

fenômeno e a violência. Uma revolução é sempre traumática, pois a sociedade sai da inércia 

movimentando a estrutura social (BRUIT, 1988). 

Para Bobbio et al, “Revolução é a tentativa acompanhada do uso da violência, de 

derrubar as autoridades políticas existentes e de substituí-las, a fim de efetuar o ordenamento 

jurídico-constitucional e na esfera socioeconômica” BOBBIO et al. (2004, p. 1688). Nesse 

caso, estamos nos referindo à revolução social. 

 Há também formas de pensar que não consideram o termo Revolução controvertido 

como:  
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Palavra muito utilizada pela historiografia, revolução é uma das poucas 

categorias das Ciências Sociais cujo significado não é controvertido. O 

problema, quando existe, está no emprego político do termo, pois revolução 

é às vezes utilizada com o sentido de golpe ou reforma.(SILVA; SILVA, 

2010, p. 362) 

 

 Nessa linha de pensamento, 

 

A Revolução é um termo com sentido preciso: destruição política, de baixo 

para cima, de uma ordem estatal, e sua substituição por outra.  Não se ganha 

nada ao se diluir no tempo esta noção, ou ao estendê-la por todas as áreas do 

espaço social. No primeiro caso, ela se torna indiscutível de meras reformas 

– da simples mudança enquanto tal, não importando quão pequena ou 

gradual [...] no segundo caso, ela se reduz a mera metáfora – podendo ser 

reduzida simplesmente a não mais que supostas conversões morais ou 

psicológicas [...], é necessário insistir que a Revolução é um processo 

pontual e não permanente. Ou seja: uma revolução é um episódio de 

transformação política convulsiva, comprimido no tempo e concentrado no 

alvo que tem início determinado – quando o antigo aparelho do Estado ainda 

está intacto – e um final limitado, quando o antigo aparelho é decisivamente 

destruído e outro se ergue em seu lugar. (PERRY ANDERSSON, 1988, p. 3) 

 

 Caio Prado Júnior, político e historiador brasileiro, participou da Revolução de 1930, 

no Brasil. Discute sobre as ambiguidades do termo revolução, que em sua opinião dão 

margem a frequentes confusões. De um lado, revolução tem o sentido de insurreição, quando 

comumente se refere ao emprego da força e da violência para a derrocada de um governo e 

tomada do poder por um grupo, camada social, ou seja, qualquer outra força que esteja na 

oposição. Por outro lado, o termo revolução tem sido empregado com o significado de 

transformação do regime político-social, que tem a possibilidade de ter sido desencadeada por 

insurreições. No entanto, é na transformação que se concentra o significado próprio da 

revolução.  

 

“Revolução” em seu sentido real e profundo significa o processo 

histórico assinalado por reformas e modificações econômicas, sociais e 

políticas sucessivas, que, concentradas em período histórico 

relativamente curto, vão dar em transformações estruturais da sociedade, 

e em especial das relações econômicas e do equilíbrio reciproco das 

diferentes classes e categorias sociais. (PRADO JR; FLORESTAN 

FERDANDES, 2000, p. 26) 

 



112 
 

 Florestan Fernandes, político, sociólogo e professor brasileiro, considerado fundador 

da sociologia crítica no Brasil, escreveu mais de 50 obras, entre elas “A Revolução Burguesa 

no Brasil” (1975), que abordava questões sobre a resistência que a classe dominante brasileira 

tinha a mudanças sociais. Para ele, a palavra “revolução” encontra empregos correntes para 

designar alterações contínuas que ocorrem na natureza ou na cultura. No essencial, porém, há 

pouca confusão quanto ao seu significado central: mesmo na linguagem de senso comum, 

sabe-se que a palavra se aplica para designar mudanças drásticas e violentas da estrutura da 

sociedade. Daí o contraste frequente de “mudança gradual” e “mudança revolucionária” que 

sublinha o teor da revolução como uma mudança que “mexe nas estruturas”, que subverte a 

ordem social imperante na sociedade (FLORESTAN FERNANDES, 1981; grifos nossos). 

A mudança contundente no significado do conceito de Revolução se deu durante a 

Revolução Francesa. Tais mudanças já subentendidas nos ideais iluministas, nos quais de 

mera restauração de uma ordem movida pelas autoridades, passa para a possibilidade da 

criação de uma nova ordem, na qual a procura da liberdade nas velhas instituições se 

transforma na criação de novos instrumentos de liberdade. Nesse contexto, até mesmo os 

pensadores mais conservadores concordam que uma Revolução só ocorre no momento em 

que a mudança se processa tendo em vista um novo início. 

O conceito moderno de revolução, indissociavelmente ligado à ideia de 

que o curso da história de repente se inicia de novo, de que está para se 

desenrolar uma história totalmente nova, uma história jamais narrada ou 

conhecida antes, era desconhecido antes das duas revoluções no final do 

século XVIII. [...] O fundamental para qualquer compreensão das 

revoluções na era moderna é a convergência entre a ideia de liberdade e a 

experiência de um novo início. ARENDT (2011, p.p 56-57) 

 

Para o termo Revolução, é Marx quem dá uma forma completa, na qual ela surgirá não 

somente como ferramenta para a aquisição da liberdade, que se identifica com o término da 

exploração do homem pelo homem, mas também como forma de alcançar a igualdade, 

pautada na justiça social e no pleno desenvolvimento do homem.  

É Marx, afinal quem fundindo perfeitamente os dois elementos acentuados 

pelos iluministas – liberdade e felicidade – apresenta a perspectiva da sua 

consecução simultânea pela libertação do produtor. Desde então a Revolução 

despontará como panaceia dos males de qualquer sociedade [...].BOBBIO et 

al. (2004. p.p 1123-1124) 
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Toda definição marxista de revolução são relativas ao seguimento da realidade que 

desejamos discutir, ou seja, ao objeto em relação o qual aplicamos essa categoria. No terreno 

histórico social, para podermos utilizá-las de forma coerente, devemos considerar seu caráter 

relativo. Se nos referirmos à estrutura da sociedade, as classes sociais, a única revolução 

possível é a expropriação da velha classe dominante pela classe revolucionária. Essa 

expropriação transforma totalmente a sociedade, pois a partir daí desaparece a classe que 

dominava a produção e distribuição do capital. 

5.2 Tipos de Revolução 

Como vimos, o termo revolução é controverso, contudo, de modo geral, se refere a 

toda e qualquer transformação profunda que abranja drasticamente os mais variados aspectos 

da existência de uma sociedade. Passaremos a discutir sobre os tipos de Revolução tendo em 

vista que existem diferentes classificações na ciência social e na literatura.  

  Allexis de Tocqueville, escritor, político e historiador francês, é considerado um dos 

autores mais influentes do liberalismo no ocidente e tornou-se célebre por suas análises sobre 

a Revolução Francesa. Diferencia as revoluções em: a) Revoluções políticas; b) Revoluções 

súbitas e violentas e, c) aquelas lentas, mas que trazem profundas transformações em toda 

sociedade passando por várias gerações para se efetivar. Dentre as tipologias defendidas pelos 

marxistas encontramos a seguintes: pré-capitalista, burguesa primitiva, burguesa, democrática 

burguesa, e Revoluções proletárias primitivas e socialistas. Para Chales Tilly
 
(1995) são do 

tipo que transformem estruturas econômicas e sociais e instituições políticas como é o caso da 

Revolução Francesa e a Revolução Russa. A tipologia pautada nas ideias do Marxismo 

destacam a revolução social, proletária ou Revolução comunista. 

 Nessa abordagem, são muitas as classes de revolução. Existem ainda as revoluções 

tecnológicas, que consistem em uma revolução radical dos meios e as técnicas de produção, a 

Revolução Neolítica que aconteceu na idade da pedra ao longo de vários milênios, que 

significou uma mudança sociocultural transcendental. Através da observação da própria 

natureza permitiu que as primeiras técnicas de cultivo agrícola fossem desenvolvidas. 

(GIMPEL, 1977) 

 No campo sociopolítico, são quatro os tipos de Revoluções que ocorreram em tempos 

modernos:  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Revolu%C3%A7%C3%A3o_Francesa
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Algumas de origem em insurreições mais ou menos populares; algumas são 

guiadas por pensadores ideológicos com um projeto para a sua utopia futura; 

outras surgem de lutas por libertação nacional; mas raramente, a mudança 

revolucionária acontece como consequência de golpes de estado; ou a luz da 

complexidade da vida, com frequência elementos característicos de todos os 

quatro tipos entra em ação durante alguma determinada revolução 

(ALMOND, 2003,  p.13). 

 

 É importante compreender o que aconteceu e olhar através de inúmeros eventos 

revolucionários para se obter a noção da sua complexidade, por exemplo, a Revolução 

Industrial, que se constituiu num conjunto de transformações no uso das máquinas, das fontes 

de energia: como o petróleo, a água ou o átomo e mão-de- obra, que afetou totalmente tanto a 

forma de fabricação de produtos para consumo humano, quanto os costumes socioculturais e 

econômicos das pessoas. Este processo teve início na Inglaterra e logo se estendeu em todo o 

mundo. 

  Hobsbawm, historiador marxista britânico do século XX, membro do Partido 

Comunista Britânico, tornou-se militante político de esquerda e, em 1936, ingressou no 

Partido Comunista da Grã-Bretanha, que então apoiava o regime estalinista, o mesmo regime 

que anos antes havia exilado parte da ala crítica ao PC soviético. Sobre a Revolução industrial 

explica: 

Nenhuma sociedade anterior tinha sido capaz de transpor o teto que uma 

estrutura social pré-industrial, uma tecnologia e uma ciência deficientes, e 

consequentemente o colapso, a fome e a morte periódica, impunham à 

produção. A "partida" não foi logicamente um desses fenômenos que, como 

os terremotos e os cometas, assaltam o mundo não técnico de surpresa [...] 

De fato, a revolução industrial não foi um episódio com um princípio e um 

fim. Não tem sentido perguntar quando se "completou", pois sua essência foi 

a de que a mudança revolucionária se tornou norma deste então. 

(HOBSBAWN, 1997, p. 50)  

 

 Essa classe de revolução envolve as comunicações: o rádio a televisão que 

revolucionaram o modo de transmitir a informação; os computadores e a telefonia, com seu 

impacto na inter-relação entre as pessoas e o desenvolvimento dos transportes: ferroviário, 

automotivo e aéreo. No grupo das revoluções tecnológicas estão também as revoluções: a 

revolução verde, a agrícola e a informática, como também as revoluções culturais, intelectuais 

e de pensamento, entre eles o Iluminismo, o Renascimento, a reforma protestante e a 

revolução sexual de meados do século XX. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Materialismo_hist%C3%B3rico
http://pt.wikipedia.org/wiki/UK
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XX
http://pt.wikipedia.org/wiki/Partido_Comunista_Brit%C3%A2nico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Partido_Comunista_Brit%C3%A2nico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Militante_pol%C3%ADtico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Esquerda_pol%C3%ADtica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Partido_Comunista_da_Gr%C3%A3-Bretanha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Stalinista
http://pt.wikipedia.org/wiki/PC_sovi%C3%A9tico
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 Num outro grupo se encontram as revoluções políticas, sociais e econômicas. Nesse 

grupo estão: a Revolução Francesa de 1789 – de cunho liberal ou burguês, a Sandinista da 

Nicarágua de 1979 e a Bolivariana de 1999 na Venezuela, ambas de cunho socialista. Existem 

também as revoluções antissocialistas e a marxista-leninista como a Cubana de 1959 e a mais 

conhecida entre elas, a Russa de 1917. Destacamos duas classes de revoluções: Liberais ou 

burguesas; Socialistas e; Revoluções do pensamento e do conhecimento. 

 

 As revoluções liberais ou burguesas 

 As revoluções liberais ou burguesas agrupam vários processos de mudanças em 

diferentes momentos da história da humanidade entre meados do século XVIII e meados do 

século XIX e principalmente na Europa ocidental, se estendendo para a América e a Europa 

oriental. Destacamos duas dessas revoluções que causaram transformações de forma 

acentuadas na história da humanidade, trata-se da Revolução Industrial na Inglaterra e da 

Revolução Francesa. 

Ao discutir sobre as revoluções Francesa (1789) e Industrial (1848), Hobsbawn  

expõe: 

 [...] A transformação de 1789-1848 é essencialmente o levante gêmeo que 

se deu naqueles dois países com que dali se propagou por todo o mundo. 

Mas não seria exagerado considerarmos esta dupla revolução - a francesa, 

bem mais política, e a industrial (inglesa) - não tanto como uma coisa que 

pertença à história dos dois países que foram seus principais suportes e 

símbolos, mas sim como a cratera gêmea de um vulcão regional bem maior. 

O fato de que as erupções simultâneas ocorreram na França e na Inglaterra, e 

de que suas características difiram tão pouco, não é nem acidental nem sem 

importância. [...] é mais relevante notar que elas ocorreram em algum ponto 

do noroeste europeu e em seus prolongamentos de além-mar, [...] É 

igualmente relevante notar que elas são, neste período, quase inconcebíveis 

sob qualquer outra forma que não a do triunfo do capitalismo liberal 

burguês. (HOBSBAWN, 1997, p. 20) 

 

 Essas revoluções estão entre as maiores da história da humanidade, a Francesa teve a 

influência dos ideais iluministas e da independência Americana, entre as consequências dessa 

Revolução está a proclamação dos princípios universais de “liberdade, fraternidade e 

igualdade.” A Revolução industrial se constituiu em um conjunto de mudanças tecnológicas 

com profundo impacto no processo produtivo econômico e social. Com ela, veio uma nova 

relação entre capital e trabalho se impôs. Essa transformação foi possível através da 
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combinação de fatores como o liberalismo econômico, a acumulação de capital e inúmeras 

invenções, entre elas a do motor a vapor.  

 As revoluções socialistas 

 As revoluções socialistas é um grupo de processos revolucionários, ideologicamente 

movidos pelo socialismo, nascem no seio da sociedade capitalista e se determinam por 

contraposição a ela, como uma reação à pobreza, à discriminação e à injustiça a qual essa 

sociedade engendra. Frente ao individualismo capitalista, o socialismo reivindica o coletivo, o 

social, o comunitário. Ao invés da propriedade privada sugere a propriedade social dos meios 

de produção; propõe a realização efetiva dos direitos do homem e os lemas de liberdade, 

igualdade e fraternidade, angariando e revigorando as ideias das revoluções burguesas que 

deram um passo para o capitalismo, no entanto, esses ideais não se realizaram cabalmente 

dentro desse modo de produção capitalista. 

  Destacamos aqui três revoluções socialistas do século XX, que provocaram grandes 

impactos no mundo, a Russa, a Chinesa e a Cubana. 

           Revolução Russa (1917) - povo se revolta contra o governo e se divide entre 

Mencheviques (liberais) a favor da República democrática, e Bolchevique, os socialistas que 

queriam um Estado proletário marxista. Tal revolução foi um dos acontecimentos mais 

marcantes da história do século XX, produziu importantes transformações num país de grande 

extensão territorial, cuja população era predominantemente agrária. Sua influência teve 

alcance mundial e resultou, entre outras medidas, na criação de partidos socialistas em vários 

países. Eric Hobsbawn  se refere à Revolução Russa como uma Revolução Mundial e afirma: 

O próprio Marx, no fim da vida, tinha esperado que a Revolução Russa, 

agisse como uma espécie de detonador, disparando a revolução proletária 

nos países ocidentais industrialmente desenvolvidos, onde estavam presentes 

as condições para uma revolução socialista proletária.  (HOBSBAWN, 2012, 

p. 54) 

 

 Nesse raciocínio, constatamos, 

Fora do hemisfério ocidental, os dedos das duas mãos bastam para contar os 

poucos Estados do mundo que não passaram por alguma combinação de 

revolução, guerra civil, resistência e libertação da ocupação estrangeira, ou a 

profilática descolonização por impérios condenados numa era de revolução 

mundial. [...] Mesmo no hemisfério ocidental, omitido as grandes mudanças 

violentas de governo sempre localmente descritas como “revoluções”, 

grandes revoluções sociais – no México, Bolívia, a Revolução Cubana e suas 
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sucessoras – transformaram o panorama latino-americano. [...] as 

consequências indiretas da era de levantes após 1917 foram tão profundas 

quanto às diretas. Os anos após a Revolução Russa iniciaram um processo de 

emancipação colonial e descolonização, e introduziram a política de bárbaras 

contrarrevoluções[...] e a política de socialdemocracia na Europa. Em suma, 

a história do breve século XX não pode ser entendida sem a Revolução 

Russa e seus efeitos diretos e indiretos. (HOBSBAWN, 2012, p. 88-89) 

 

 Revolução Chinesa - A conquista da Revolução Russa de outubro de 1917, influenciou 

a criação do Partido Comunista Chinês – PCC, que tem como um dos principais fundadores o 

ativista político Mao Tsé-tung, que contrariando pensamento marxista, acreditava que o poder 

revolucionário estava nas mãos dos camponeses e não do proletariado urbano. Contudo, após 

um período de guerra civil em 1927 e de um longo confronto com o Japão, durante a segunda 

guerra mundial, Mao  e os seus seguidores conseguiram estabelecer o comunismo na China 

em 1949. 

 Revolução Cubana - Tal como ocorreu na China, a vitória da Revolução de Outubro 

de 1917 na Rússia, a difusão dos ideais socialistas, contribuiu para a criação do primeiro 

Partido Comunista de Cuba, originalmente fundado por Carlos Baliño e Júlio Antônio Mella 

em 1925. Os Estados Unidos tinham uma grande influência econômica e política sob Cuba. 

Fidel Castro era opositor do governo de Fulgêncio Batista. De princípios socialistas, planejava 

derrubar o governo e acabar com a corrupção e com a influência norte-americana na ilha. 

Conseguiu organizar um grupo de guerrilheiros enquanto estava exilado no México. No dia 

primeiro de janeiro de 1959, junto com os revolucionários tomou o poder em Cuba, que com 

o apoio tornou-se um país socialista e ganhou o apoio da União Soviética no período da 

Guerra Fria. 

Essas três grandes revoluções do século XX, na Rússia, na China e em Cuba, embora 

diferentes destruíram o estado burguês e deram origem a estados socialistas. Discutir sobre 

cada uma delas pode contribuir para o conhecimento sobre os maiores processos que 

ocorreram na humanidade no referido século, porém uma vez que este tema não é objeto 

estudo deste trabalho, nos utilizamos do seu conteúdo no nível de ilustração para o melhor 

entendimento dessa classe de revolução. 

É importante ressaltar que do ponto de vista histórico, cada uma revolução e as inter-

relacionadas são capazes de produzir alterações políticas, podemos destacar aqui em nível de 

ilustração, a revolução industrial, pois não poderíamos compreender a formação do Estado 
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Liberal, se não tivessem ocorrido mudanças no sistema de ensino e na forma de pensar, 

provavelmente nos moldes de Estado Democrático. 

As revoluções trazem consigo mudanças, novas formas de ver o mundo e interagir 

nele. Podem contribuir para o desenvolvimento de indivíduos com melhor capacidade de 

viver num mundo cada vez mais complexo, contribuindo assim para a formação de sociedade 

que porte a possibilidade de observar e incorporar inúmeras necessidades e novas 

possibilidades. Assim, qualquer tipo de revolução pode ser considerada, a princípio, um 

procedimento social de transformação de uma sociedade, na qual os processos revolucionários 

não são um todo em si mesmo e podem ter diversificadas consequências. Desse modo, seus 

resultados dependem das tendências observadas nas mudanças, das decisões e do uso que for 

feito dos seus resultados, pelas pessoas que dele participaram. 

 

5.3 Revoluções Sociais no tempo 

A partir do momento em que ser humano foi qualificado como tal, reunido em tribos, 

famílias, clãs e outras formas sociais de agrupamento, passando para constituição de uma 

sociedade organizada em torno do conceito de Estado, os fenômenos de um modo geral, em 

particular os sociais têm mudado. Nesse processo, podemos considerar que o pensamento e os 

conhecimentos também vêm passando por revoluções no decorrer da história da humanidade.  

As mudanças verificadas no pensamento e no conhecimento são processos que podem 

provocar alterações nas estruturas sociais para a compreensão, explicação, e domínio, por 

parte da sociedade, do mundo em que vive. No tocante as revoluções podemos afirmar que 

elas são produzidas num amplo movimento de revitalização da cultura podendo expressar-se a 

princípio no campo das artes, da literatura, das ciências tanto naturais quanto humanas, no 

desenvolvimento da tecnologia e da estética, influenciando também o pensamento político, 

econômico e social. 

 Em cada momento da história do pensamento existe um conjunto de noções e 

conhecimentos acumulados que permitem pensar um problema, ou seja, pensa-se, estuda-se, 

analisa-se e identifica-se uma circunstância problemática utilizando somente o conhecimento 

disponível em cada momento histórico.  

Partindo das ideias de Marx, uma Revolução só acontece quando todas as questões 

basilares que amparam o estado atual de uma sociedade invertem-se completamente. Portanto, 

se as relações de trabalho, as práticas econômicas, ou velhos hábitos cotidianos não se 

transformaram, após um movimento social, não podemos defini-lo como revolução.  
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De acordo com Marx, uma revolução social ocorre quando numa certa fase do 

desenvolvimento aparece a contradição entre as forças produtivas materiais da sociedade e as 

relações de produção existentes. Dentro do exposto, o conjunto das condições objetivas para 

que uma revolução, neste caso social, se produza é denominado situação revolucionária. 

  Como referencial teórico consideraremos os estudos de Marx/Lenin, e adeptos de suas 

ideias como: Afanassiev, Hobsbawn, além de Skocpol, onde discutiremos o conceito de 

Revolução Social, para evidenciar as características. 

Na história da humanidade vê-se que as lutas de classes sociais têm sido uma 

constante, observa-se também que a revolução social não se limita apenas às lutas de classe 

pela disputa do poder político, o que caracteriza as revoluções políticas, e que apesar dessas 

fases da revolução social, não têm sido estabelecidas pelas lutas de classes antagônicas, mas 

por lutas travadas entre classes dirigentes de tipos diferentes de relações de produção que 

convivem na sociedade.  

Considerando como exemplo as revoluções de século XX, devemos reconhecer que as 

Revoluções portuguesa e turca foram revoluções burguesas, pois, não foram populares, o que 

quer dizer que a massa, a maioria, com exigências econômicas e políticas, próprias dessa 

classe, não influenciam nessa revolução. Já a Revolução Russa, foi sem contestação, 

verdadeiramente popular; as camadas sociais inferiores rebelaram-se de forma espontânea e 

imprimiram no decorrer da revolução as suas exigências. 

A sociologia da revolução tem se desenvolvido à sombra do paradigma teórico, da 

obra de Marx, para o qual a Revolução não é um tipo de fenômeno histórico que deve ser 

explicado, sem uma regra necessária de mudança social. O peso desse paradigma se manifesta 

inclusive na linguagem comum, na qual a revolução é um tipo muito específico de mudanças, 

é muito comum que, ao contrario, se tende a classificar revolução como toda mudança social 

significativa. 

Não existe revolução sem uma mobilização coletiva que desafia o poder vigente, 

todavia nem toda revolução política é simultaneamente uma Revolução Social. Para Marx, 

sem Revolução Social não é possível uma mudança histórica significativa, uma mudança 

social em profunda, pois, uma transformação radical da estrutura de classes e da ordem social 

exige uma revolução política. As referências abaixo retiradas do Manifesto do partido 

Comunista e da Crítica à Economia Política, respectivamente, reforça essa ideia. 

 

Quando, no curso do desenvolvimento, desaparecem todas as distinções de 

classes e toda produção concentra-se nas mãos da associação de toda nação, 
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o poder público perderá o seu caráter político. O poder político propriamente 

dito é o poder organizado de uma classe para oprimir a outra.  Se o 

proletariado em sua luta contra a burguesia é forçado pelas circunstancias a 

organizar-se em classe; e se se torna, mediante  uma revolução, a classe 

dominante, destruindo violentamente as antigas relações de produção, 

destrói com essas relações as condições dos antagonismos de classes e as 

próprias classes em geral, com isso extingue sua própria dominação como 

classe. (MARX; ENGELS, 1967, p. 113) 

 

 Dessa forma,  

Numa certa etapa do seu desenvolvimento, as forças produtivas materiais da 

sociedade entram em contradição com as relações de produção existentes ou, 

o que é apenas uma expressão jurídica delas, com as relações de propriedade 

no seio das quais se tinham até aí movido. De formas de desenvolvimento 

das forças produtivas, estas relações transformam-se em grilhões das 

mesmas. Ocorre então uma época de revolução social. (MARX, Karl. 

Contribuição para a crítica da economia política. Prefácio. Página visitada 

em 29 de julho de 2012) 

 É importante destacar que, essa forma de ver a revolução talvez seja o ponto no qual o 

materialismo histórico chegou, a partir do clima intelectual da época da Revolução Francesa 

de 1789 e a Revolução Industrial. 

Nesse contexto, Marx pesquisou sobre as condições da revolução. A princípio  fez 

reflexões gerais acerca  das forças produtivas e relações de produção, luta de classes e Estado. 

Em seguida se debruça sobre as formas específicas da exploração capitalista e, de forma 

menos sistematizada, estudou sobre vários aspectos da luta política do proletariado. Desses 

estudos podemos identificar: elementos decisivos para compreendermos a sociabilidade 

instaurada pelas relações capitalistas; indicações práticas sobre os conflitos fabris; as 

possibilidades da luta salarial; os efeitos da expansão capitalista sobre a existência das 

diferentes classes sociais e sobre a projeção de crises cíclicas.  (SANDER, 1991) 

 

O poder de Luís Bonaparte, a Comuna de Paris, a dominação inglesa na 

Índia ressaltaram indicações sobre lutas de classes, as formas do Estado 

capitalista e das representações políticas, o direito e as leis, da mesma forma 

que ocorreu com as análises históricas que Marx fez sobre as revoluções de 

1848. Assim, a compreensão do funcionamento e a historicidade da 

sociedade capitalista armou movimentos que a contestavam de um 

conhecimento que era uma arma de combate. (SANDER, 1991,p. 15) 
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Esses elementos se constituíram em condições para a revolução, esse pensamento foi 

constituído durante um processo de luta política, na qual se aspirava à instituição de uma nova 

sociabilidade, e “num período histórico embebido pelas noções de “progresso” e de “triunfo 

da razão”[...]”  (SANDER, 1991, p.17) 

 Nesse contexto, o sujeito da revolução é o moderno proletariado industrial, o mais 

puro produto do capitalismo e aquele que não pode libertar-se sem subverter toda ordem 

social. 

 Nessa linha, Lenin afirma que uma revolução verdadeiramente popular e profunda, é 

um processo incrível, complexo e doloroso, de morte da velha ordem social e nascimento de 

uma nova ordem de estilos de vida dos homens. A revolução  é a luta de classes e a luta 

militar mais aguda. Não tem lugar na História para nenhuma grande revolução que tenha 

havido guerra civil (LENIN, 1917.) Nesse sentido, as causas mais profundas da Revolução 

não está na vontade de alguns personagens, mas nas condições objetivas da vida material. 

Tais condições, explicam em última instância os interesses profundos das lutas de classe, os 

objetivos que encalçam e os seus limites (HARNECKER, 1985).  A Revolução deve ser 

pensada considerando os modos de produção, como conceitos históricos concretos que 

servem de instrumentos para conhecê-la. 

 Os principais indícios de uma situação revolucionária são: 

1. A impossibilidade das classes dominantes para manter sua dominação sem nenhuma 

mudança: existência de uma crise, de uma ou outra forma, entre as classes altas, uma 

crise política da classe dominante que abre espaço para uma explosão do 

descontentamento e a indignação das classes oprimidas. Para que se instale uma 

revolução não basta acrescentar, em geral que os que estão em baixo não queira viver 

como antes, mas é necessário que os que estão em cima não possam viver como até 

então. (HARNECKER, 1985). 

 

2. Agudização, além do habitual dos sofrimentos e das necessidades das classes 

dominadas (HARNECKER, 1985) 

3. Considerável intensificação da atividade das massas, as quais nos tempos pacíficos se 

deixam espoliar sem queixas, mas que nos tempos agitados são forçadas, tanto por 
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todas as circunstâncias das crises como por elas mesmo, a ação historicamente 

independente (HARNECKER, 1985) 

 

4. Nesse sentido, a revolução não acontece por qualquer situação revolucionária, mas de 

uma situação na qual as mudanças objetivas acima se somam a uma mudança 

subjetiva, ou seja, a capacidade da classe revolucionária conduzir as ações 

revolucionárias a ponto de extinguir o antigo governo, que permanecerá, caso não haja 

as condições objetivas e subjetivas, ou melhor, uma revolução não se produz “por 

encomenda ou por vontade arbitrária de alguém. Para a realização da revolução são 

necessárias determinadas condições históricas, premissas objetivas e subjetivas” 

(AFANÁSSIEV, 1985, p. 326.) 

 

 A Revolução Social é uma profunda viragem na vida política, econômica e 

ideológica da sociedade. Precisamente em resultado da revolução realiza-se 

a substituição das classes dominantes, dos tipos de Estado, são liquidadas as 

antigas relações de produção e o estabelecimento de outras novas, mudam 

radicalmente as concepções e as instituições sociais ( AFANÁSSIEV, 1985, 

p. 325). 

 

 Seguindo tal conceito, a revolução social não se constitui num fenômeno causal, 

natural, derivada das contradições materiais que ocorrem na sociedade no curso do seu 

desenvolvimento, como também das contradições internas que lhe são próprias. Sendo assim, 

num determinado momento de desenvolvimento de uma sociedade, “as forças produtivas 

entram em contradição com as relações de produção [...] estas relações de produção, já 

ultrapassadas, de forma que o desenvolvimento das forças produtivas convertem-se em 

entrave a estas forças. Começa então a época da revolução social.”(AFANÁSSIEV, 1985, p. 

325) 

De acordo com o caráter e as forças motrizes, as revoluções sociais se diferenciam, 

portanto o seu resultado dar-se-á conforme a classe que assume o poder e as relações de 

produção. As classes sociais, nesse caso, são as formas motrizes de tais revoluções. ”Uma das 

classes que realiza a revolução tem a sua hegemonia e direção, conduzindo todas as classes e 

grupos sociais que participam da revolução” (AFANÁSSIEV, 1985, p. 327)  

É interessante destacar, que a realização de uma revolução necessita de determinadas 

condições sociais como: um mal estar geral; os indivíduos se sintam  a margem da sociedade; 

o esgotamento das formas  tradicionais da sociedade funcionar e pensar na esperança de 
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mudanças necessárias, entre outras. Em síntese, é a incapacidade de o modelo vigorante 

atender as necessidades da sociedade e consequentemente a demanda por outro modelo de 

sociedade (MARX;ELGELS, 1977, ROBSBAWN, 1991, ARENDT 2011). 

De acordo com Skocpol, (1979) as Revoluções sociais devem ser analisadas do ponto 

de vista estrutural, com particular atenção para os contextos e eventos internacionais, afetando 

o colapso de organizações estatais. Ela considera as seguintes teorias sociocientíficas para a 

explicação de Revoluções sociais: 

 

1. A Teoria Marxista (Karl Marx): Compreende a Revolução como um movimento 

baseado na classe social que emergiram das contradições estruturais das sociedades e 

desenvolveram historicamente, onde a chave para qualquer sociedade é o seu modo 

produção ou a combinação específica de forças econômicas de produção e sua relação 

com a propriedade e apropriação do excedente. Marx acredita que as revoluções 

surgem a partir dos modos de produção, dividida em classes, e um modo de produção 

transformado em outro através do conflito de classes.  

2. A teoria agregada à psicologia (Ted Gurr): Nessa teoria as Revoluções são explicadas 

através do aparecimento de uma privação generalizada  relativamente intensa e 

multifacetada. 

3. Teoria do conflito político (Charles Tilly): As alegações e afirmações contrárias que 

vários grupos mobilizaram contra um governo existente são mais importantes do que a 

satisfação ou descontentamento geral da população.  O objeto de análise e de ação 

coletiva é definido como a ação das pessoas em conjunto na busca de seus interesses 

comuns. A Revolução é um caso especial de ação coletiva em que os dois candidatos 

(ou todos) luta pela soberania política definitiva uma população, e em que o desafio 

alcançado, pelo menos até certo ponto, deslocar anteriores detentores do poder.  

4. A teoria do consenso de sistemas de valores (Chalmers Johnson): Talcott Parsons 

argumenta que uma crise sem sociedade normal ser concebido como um sistema social 

coordenado por valores. De acordo com valores comuns sociais. Fazer uma revolução 

é aceitar a violência a fim de provocar a mudança do sistema e da estrutura social. 

Quando do triunfo da revolução, a mudança mais importante é o conjunto de 

orientações de valores da sociedade.  
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Skocpol estuda o conceito de revolução social baseado substancialmente na ênfase 

marxista de mudança social estrutural através do conflito de classe, porém considera aspectos 

das propostas de Gurr, Tilly e Johnson, desconsiderando alguns elementos (Desequilíbrio do 

sistema e valores, o descontentamento relativo, etc.). Desse modo a Concepção Marxista vai 

entender a contradição básica ou tensão das classes em uma sociedade, e a concepção de 

conflito político vai entender por que e como eles desenvolveram o conflitos que faz com que 

uma determinada classe é organizada para lutar em defesa de seus interesses (sejam 

proletariado, burguesia, camponeses, etc.). No entanto, nenhuma das quatro famílias de teoria 

revolucionária é mais preferível que o outro, considerando os elementos comuns. 

Skocpol, ainda faz uma análise comparativa entre as Revoluções Francesa, Russa e 

Chinesa. A primeira permitiu ao país se tornar uma força onipresente, acabando com o 

capitalismo liberal e conquistando a Europa, a segunda instituiu uma superpotência militar e 

industrial ímpar, acabando com a ditatura; e a terceira unificou e transformou aquele país, 

acabando com a massa de mobilização do partido-estado. Essas revoluções não só 

transformaram os referidos países, mas também causaram impactos às inúmeras outras 

nações, talvez no mundo inteiro. 

Para essa historiadora as Revoluções sociais dão origem a todas as outras 

transformações, porque só elas têm a capacidade de efetivar mudanças profundas na 

organização social e política de forma rápida. Para isso, destaca dois acontecimentos 

essenciais para que as referidas revoluções possam ocorrer: primeiro, deve existir 

inquietações baseadas nas classes que objetivam as mudanças da estrutura da sociedade; 

segundo a autora, deve existir uma coincidência da política com mudança social. As 

mudanças sociais e políticas na estrutura acontecem simultaneamente e andam de mão devido 

a conflitos sociopolíticos. Skocpol, afirma que diante disso é necessário centrar-se mais no 

Estado, pois as modificações de classes e as transformações econômicas, que são próprias das 

revoluções sociais, se entrelaçam intimamente com a crise das organizações dos estados dos 

antigos regimes e com a organização e consolidação das novas. Assim é necessário tomar os 

estado como macroestrutura. (www.gotterdammerung.org/books/reviewes/s/states-end-

social-revolutions.html) 

 Neste sentido, em todas as instâncias em que o Estado ou Regime político é deposto e, 

assim transformado por um movimento social de forma irregular, extraconstitucional e/ou 

violentos se constitui em Revolução Social. Deste modo, as revoluções implicam não apenas 
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em mobilização de massa e mudança de regime, mas também ou menos rápidas e 

fundamentais mudanças sociais, econômicas e culturais, mas durante ou logo após a luta pelo 

poder do Estado. 

São homens e mulheres ou grupos de indivíduos que consideram em seu tempo a 

necessidade urgente de mudanças radicais na sociedade e que se utilizando da sua condição 

humana, a partir das contradições existentes em determinado espaço-tempo que trabalham 

com a finalidade de transformar o estado atual das coisas, produzindo, assim as revoluções. É 

certo que é através de decisões deliberadas de cada indivíduo que quer atingir um objetivo, 

ideal ou anseio que são produzidas as revoluções. Isso independe de qual seja o tipo de 

revolução, se não for desta forma a revolução não dará frutos se não estiver na alma das 

pessoas que desejam produzi-la. 

 Podemos dizer que a causa fundamental de uma revolução são as contradições 

essenciais, que se tornam incapazes de articular os elementos sociais, suas responsabilidades, 

solucionar conflitos e garantir a sua continuidade. De acordo com materialismo histórico e 

dialético, as contradições existem em todos os processos dos fenômenos penetrando em todos 

eles, desde a sua gênese até o seu estado mais desenvolvido. São elas que provocam a 

manifestação de inconformidade coletiva que pode se expressar de várias maneiras, reação 

contra injustiça, e manifestação do desacordo. 

Nessa perspectiva, um processo social de mudança que se origina quando se chega a 

uma situação de ruptura com uma forma tradicional do funcionamento das coisas que se 

manifestaram, mas, não tem recebido atenção. Em outras palavras, são contradições 

essenciais, modificações necessárias para provocar a mudança. A partir disso, está claro que 

nesse caos as mudanças são inevitáveis para satisfazer os novos fenômenos gerados pelo 

movimento da sociedade. 

Dito isto, para que se produza uma revolução, não basta às classes baixas exploradas e 

oprimidas, compreenderem a incoerência de viver na velha maneira, é necessário também que 

os exploradores não sejam capazes de governar na velha maneira. Portanto, somente quando 

as classes baixas não aceitam viver na velha maneira e as classes altas não conseguem 

permanecer na velha maneira a revolução pode ocorrer. 



126 
 

Sintetizando, para que uma revolução se produza é necessário que haja primeiro a 

contradição que se constitui na sua gênese uma situação de crise revolucionária, ocorrendo 

consequentemente, a manifestação dessa gênese.  

Como vem sendo discutido ao longo deste trabalho, a Revolução é um movimento que 

acompanhada do uso da violência, visa derrubar as autoridades políticas existentes e as 

substituir, efetuando profundas transformações nas relações políticas, no ordenamento 

jurídico-constitucional e na esfera socioeconômica. 

 

Em linhas gerais, os marxista revolucionários afirmam que a mudança no 

caráter do estado e da sociedade, na mudança de capitalismo para o 

socialismo, só é possível por vias revolucionárias. Esta questão tem dividido 

o movimento marxista, precisamente, entre reformistas e revolucionários. Os 

reformistas sustentam que se pode chegar ao socialismo gradualmente, sem 

revoluções, conquistando hoje as oito horas de trabalho, amanhã o voto 

universal, passando amanhã para a legalidade dos partidos operários e, por 

último, com a maioria desses partidos operários no parlamento. Os 

revolucionários sustentam que para construir o socialismo teria que derrotar 

a burguesia fazendo uma revolução, ou seja, tomando o poder para que a 

classe operária assuma-o. Não negavam a existência de reformas, mas 

sustentavam que todas as conquistas que a classe operária conseguisse, sem 

derrotar política e socialmente a burguesia, [...] não poderia levar ao 

socialismo. Este não se daria pelo processo gradual, paulatino, de soma de 

conquistas que preconizam os reformistas. Além disso, se não houver 

revolução social, as conquistas adquiridas poderia retroceder.  
www.nahuelmoreno.org  
 

 

Todavia, se distingue da rebelião ou revolta, porque esta geralmente fica limitada a 

uma área geográfica restringida e muitas vezes não se constata motivações ideológicas, não 

propugna a subversão total da ordem estabelecida, mas sim o retorno aos princípios 

originários que acondicionavam as relações entre as autoridades políticas e os cidadãos têm 

por objetivo a satisfação imediata das reivindicações políticas e econômicas. Dessa forma, a 

rebelião pode ser apaziguada através da substituição de algumas personalidades políticas e 

concessões econômicas. Em relação à diferença entre revolução e golpe de estado, a distinção 

se dá no sentido de que o golpe se configura apenas pela tentativa de substituição das 

autoridades políticas no quadro institucional, sem mudanças significativas nos mecanismos 

políticos e socioeconômicos. É importante destacar que a tomada do poder pelos 

revolucionários pode ocorrer mediante um golpe de estado, no entanto a Revolução só se 

http://www.nahuelmoreno.org/
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concretiza após a introdução de profundas mudanças nos sistemas político, social e 

econômico. (BOBBIO et al, 2004)  

 

Nesse entendimento, as revoluções sociais diferenciam-se, essencialmente, de outros 

movimentos ou processos de transformação, 

[...] devido à combinação de dois aspectos coincidentes: a coincidência da 

mudança estrutural da sociedade com a sublevação de classe; e a 

coincidência entre as a transformação política e transformação social. [...] as 

revoltas, mesmo quando bem sucedidas, podem envolver sublevação das 

classes subordinadas – mas não originam uma mudança estrutural. As 

revoluções políticas  alteram a estrutura do Estado, mas não as estruturas 

sociais, não decorrendo necessariamente dos conflitos entre classes. E 

processos como a industrialização podem transformar as estruturas sociais 

sem obrigatoriamente causarem ou resultarem de súbitos levantamentos de 

caráter político ou de mudanças fundamentais político-estruturais 
(SKOCPOL, 1979, p.16). 

 

 A peculiaridade das revoluções sociais está no fato de as mudanças basilares 

constatadas nas estruturas política e social, acontecem em conjunto e se reforçarem 

reciprocamente, sendo processadas pelo meio de intensos conflitos sociais e políticos, 

segundo os quais as lutas de classes desempenham um papel efetivo.  

No século XX, por exemplo, o Brasil caracterizou-se por inconstâncias políticas e 

democráticas em determinados momentos. Por exemplo, em 1937, o então presidente da 

República, Getúlio Vargas, que assumiu o poder em 1930 por meios não democráticos, impôs 

uma Constituição autoritária ao país, e estabeleceu o período conhecido como o Estado Novo, 

que perdurou até 1945. Em 1964 presenciamos outro golpe. Dessa vez o empreendimento 

partiu dos militares, que monopolizaram o poder com a desculpa colocar ordem no país. Em 

ambos os casos, houve a tentativa de intitular tais movimentos de revoluções, no entanto, 

pelas características dessas ações não passaram de golpes de Estado. 

 Em síntese, é importante destacar que uma revolução provoca mudanças estruturais e 

funcionais na sociedade, de modo irrestrito e estável. Os combates de uma revolução podem 

ser percebidos em praticamente todo o território nacional, atendendo às aspirações coletivas, 

que querem o fim do Estado, com isso a ascensão do bem-estar. Ao passo que o golpe de 

Estado tem características locais, abrangendo apenas determinados pontos. Nesse tipo de 

ação, a coletividade não tem importância, o que prevalece são os interesses de alguns ou de 
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pequenos grupos. Também não se observa nenhuma mudança profunda na estrutura da 

sociedade, exceto no que diz respeito ao poder detentor e formar de exercer tal poder.  

 É importante destacar que tanto as revoluções quanto os golpes, as regras do 

ordenamento jurídico, que os antecedem, são quebradas. Assim sugue um novo sistema de 

normas que concede a jurisprudência e legitimidade da nova ordem que passará a conduzir a 

vida das pessoas de acordo com o novo sistema de ideias e nova maneira de governar a partir 

de então.  

O Esquema 3 representa a definição de Revolução Social segundo a lógica dialética, 

partindo do geral para o particular, isto é, apresenta o conceito de Revolução de um modo 

geral, e entre seus tipos, a Revolução Social 

 

 

 

 

 

Como foi dito, no esquema acima está representado o conceito de Revolução de modo 

geral e as suas particularidades através dos tipos. Esse conceito é uma representação mental 

do que é Revolução, no qual sua definição apresenta as características necessárias e 

suficientes, tais como: contradição e transformação. 

 

 

 

 

 

CONCEITO DE REVOLUÇÃO 

Transformação radical , que pode ocorrer em distintintos âmbitos 
simultaneamente  (político, social, econômico) , tem consequencias 
transcedentais , são súbitas e violentas , se trata de  uma ruptura da 

ordem  estabelecida, são resultados de processos históricos  e de 
construções coletivas. 

POLÍTICA 

É a substituição do governo , a 
transformação do sistema político, 

porém as relações sociais se 
mantem inauteradas 

 

SOCIAL  

É transformação do conjunto de 
relações  e interações sociais, alteram 

as reações de propriedades  e 
trancecede  a política. 

ECONÔMICA  

É a transformação drastica das 
condições de produção , 

destribuição e consumo de bens 
e servições 

TIPOS  
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6 METODOLOGIA 

 

 

Numa pesquisa é a partir do embasamento teórico da natureza do objeto e dos 

objetivos que decidimos quais procedimentos utilizarmos no processo de obtenção e análise 

dos dados. Este capítulo tem, portanto, como objetivo descrever e fundamentar os 

procedimentos utilizados para a efetivação do objetivo geral dessa tese, respondendo as 

questões de estudo propostas. Tendo em vista um maior entendimento sobre os procedimentos 

das análises dos dados, o capítulo está estruturado nos seguintes subtópicos: fundamentos da 

metodologia; seleção dos professores; seleção dos livros didáticos; técnicas de coleta de 

dados. 

 

6.1 Fundamentos da metodologia 

 

As investigações no campo da educação não podem desconsiderar o referencial 

paradigmático que as orientam e, isso provoca um debate acerca da contribuição das 

abordagens quantitativa e qualitativa com vistas ao estudo da realidade. Os objetos de estudos 

nessa área, geralmente, são complexos, neste âmbito, a abordagem positivista tem sido 

identificada como inadequada para os tais estudos a depender da sua natureza. A linearidade 

dessa abordagem elucida dados objetivos e mensuráveis. Por isso se questiona a sua 

adequação para o estudo dos processos humanos e sociais.  

As investigações qualitativas permitem a descrição de um fenômeno em profundidade 

através da apreensão de significados e dos estados subjetivos dos participantes. Estes estudos 

consideram sempre a tentativa de compreender, minunciosamente, as perspectivas e os pontos 

de vista dos indivíduos acerca dos objetos em questão. Pode-se dizer que o principal interesse, 

destes estudos, não é realizar generalizações, mas antes particularizar e compreender os 

sujeitos e os fenômenos na sua complexidade e singularidade (BOGDAN; BIKLEN,1994)  

De acordo com Bogdan e Biklen (1994), a pesquisa qualitativa apresenta as seguintes 

características: 

a)  A fonte direta dos dados é o ambiente natural e o investigador é o principal 

agente na recolha desses mesmos dados; 

 

b)  Os dados que o investigador recolhe são essencialmente de carácter descritivo; 
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c)  Os investigadores que utilizam metodologias qualitativas interessam-se mais pelo 

processo em si do que propriamente pelos resultados; 

 

d)  A análise dos dados é feita de forma indutiva; e  

 

e) O investigador interessa-se, acima de tudo, por tentar compreender o significado 

que os participantes atribuem às suas experiências. 

  

Nas Ciências Sociais o objeto de estudo possui consciência histórica, isto é, não é 

apenas o pesquisador que dá sentido ao seu trabalho intelectual, mas também “os seres 

humanos, os grupos e as sociedades dão significado e intencionalidade à suas ações e suas 

construções [...] o nível de consciência histórica das Ciências Sociais está referenciado ao 

nível de consciência histórico social.”(MINAYO, 1994, p. 14). 

 Numa pesquisa na área de educação cujo objeto é atividade pedagógica expressa nas 

relações de ensino e aprendizagem, é necessário investigar o que ocorre nesse contexto, não 

apenas de maneira descritiva, fundamentalmente compreendendo as relações existentes entre 

os fatores que envolvem a pesquisa. Isso requer organização das ações do investigador de 

forma intencional e consciente, buscando encontrar procedimentos teórico-metodológicos que 

permitam responder indagações a respeito do objeto investigado, implicando também na 

escolha de determinadas técnicas que viabilizem a condução da pesquisa. 

Em relação às pesquisas sobre formação da habilidade de explicar Revolução Social 

no contexto do Ensino Médio, a partir da revisão da literatura, constatamos que esse objeto 

tem grandes possibilidades para ampliação das discussões. Nossa pesquisa visa a estudar a 

compreensão dos professores e como os livros didáticos da disciplina História orientam esse 

processo. Para a efetivação desse objetivo geral, nossa metodologia abarca o uso de 

instrumentos nas dimensões quantitativa e qualitativa. A dimensão quantitativa nos permite 

trabalhar (a partir de um protocolo de análise), com a totalidade das coleções de livros 

didáticos aprovadas pelo PNLD para o triênio 2012/2014, enquanto que a qualitativa (os 

dados da entrevista com os professores) nos permite descrever, interpretar e caracterizar os 

resultados, levando em consideração o contexto empírico da pesquisa. 

Nesse entendimento, a utilização das técnicas de coleta de dados e o seu encadeamento 

contribui para a superação de possíveis limitações inerentes aos instrumentos a serem 

utilizados. No caso específico dessa pesquisa, para interpretação dos dados utilizaremos a 

entrevista do tipo semi-estruturada e um protocolo para análise do livro didático. A definição 
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das técnicas de coleta dos dados se dá a partir de sua relação com o objetivo proposto para o 

estudo.  

Como explica Nuñez e Ramalho (2012), um critério essencial, da pesquisa é o seu 

rigor, e considerando o enfoque adotado, esse rigor não deve se limitar à rigidez teórico-

metodológica, ao controle metodológico e a aleatorização, a semelhança dos estudos de 

fundamentação quantitativa, orientados para a generalização, mas um rigor que se manifesta 

nas posturas dos pesquisadores em relação a novos critérios de validez e de confiabilidade. A 

pesquisa está estruturada nas seguintes etapas: 

 

a) Determinação dos participantes e materiais, ou seja, seleção dos professores para 

caracterizar sua compreensão sobre a explicação de Revolução Social e a formação 

enquanto habilidade nas aulas de História no Ensino Médio e seleção dos livros a 

serem analisados, bem como definição de critérios práticos e científicos para tal 

determinação. 

 

b) Elaboração do roteiro da entrevista para realizar com os professores e protocolo para 

análise dos livros didáticos; 

 

c)  Validação do roteiro de entrevistas e do protocolo de análise do livro didático através 

da análise por especialistas;  

 

d) Realização das entrevistas com professores de História que tenham experiência no 

Ensino Médio; 

 

e) Organização e tratamento dos dados: 

 Análise das entrevistas 

 Análise dos livros didáticos. 

 

6.2 Seleção dos professores 

 

Numa pesquisa qualitativa, os participantes (pesquisador e pesquisados) elaboram e 

produzem práticas adequadas para intervir nos problemas que identificam. Pressupõe-se, pois, 
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que eles possuem conhecimentos e representações relativamente elaboradas que formam uma 

concepção de vida que orientam as suas ações individuais.  

A realização de pesquisas dessa natureza em determinados contextos não são, 

necessariamente, consensuais; por isso a seleção dos participantes deve ser sempre negociada 

para se adequar as possibilidades concretas do contexto, das pessoas e das condições objetivas 

que os envolve.  

Cada pesquisa necessita expressar os critérios definidos para a escolha de seus 

participantes. 

 Para garantir que os professores selecionados
7
 correspondam, no primeiro momento, 

aos critérios de seleção, recorremos a informantes, que por suas características e/ou funções 

têm amplo conhecimento do contexto estudado, isto é, pessoas de convívio profissional com 

professores que possivelmente se adequaram aos critérios pré-estabelecidos. 

  Definidos os critérios para a seleção dos professores que iriam participar da pesquisa, 

respondendo a entrevista, entram as pessoas que trabalham na Secretaria de Estado da 

Educação do Rio Grande do Norte, bem como diretores de escolas pertencentes à referida 

Secretaria. Esses profissionais se disponibilizaram a colaborar conosco no sentido de sugerir 

nomes de professores e seus respectivos locais de trabalho.  

É importante destacar que a priori consideramos a possibilidade da inclusão de mais 

professores, além dos já selecionados, caso ocorresse no processo, necessidade de um 

confronto com aspectos novos a partir das categorias empíricas.  

 Os professores selecionados atendem aos seguintes critérios: 

a) Participar por adesão; 

b) Ser professor de História; 

c) Ter experiência com a disciplina; 

d) Atuar no Ensino Médio; 

e) Estar lotado em escolas públicas (federais ou estaduais) 

 

Após a seleção dos professores e a realização das entrevistas, constatamos que o grupo 

selecionado, correspondeu às necessidades da pesquisa, pois se adequaram aos critérios pré-

estabelecidos, não necessitando incluir mais participantes,  

                                                           
7
 Sobre a caracterização dos professores selecionados, lê quadro 14. 
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6.3 Seleção dos livros didáticos 

 

Para estudar como se encontra organizado nos livros didáticos o processo de formação 

da habilidade de explicar Revolução Social no contexto do Ensino Médio nas aulas de 

História, foram analisados os livros didáticos de História propostos pelo Ministério da 

Educação (MEC) no Programa Nacional do Livro Didático – PNLD (BRASIL, 2011) para o 

triênio 2012-2014. Os referidos livros foram previamente avaliados “por equipes de 

professores com experiência de ensino e de pesquisa no campo do ensino de História e da 

pesquisa histórica em geral, de diferentes regiões, representando a diversidade dessa área de 

conhecimento e a pluralidade do país”(BRASIL, 2012, p. 11) ,  por sua vez considerados  

adequados à utilização nas redes públicas de ensino em nível Médio de todo Brasil. 

Com o objetivo de facilitar a organização e análise posterior, foi definido para cada 

coleção um código de identificação com a letra maiúscula C, que significa Coleção, 

acompanhada de um número, que vai de C1 a C19, uma vez que a totalidade de coleções 

aprovadas pelo Ministério de Educação e Cultura – MEC, corresponde a 19 (dezenove). Cada 

uma das coleções de 3 (três) volumes está organizada da seguinte maneira: primeira série 

(Volume I);  segunda série (Volume II) e terceira série (Volume III), totalizando 57 

(cinquenta e sete) volumes. 

Como uma das exigências da pesquisa científica é a rigorosidade na recolha dos dados, 

tivemos acesso a todos  os referidos volumes para a seleção dos livros que abordam o 

conteúdo Revolução, modo geral, e de modo particular Revolução  Social. Desse montante, 

foram analisados os livros todos os volumes que trazem o  citado conteúdo.  

Para análise dos livros que abordam o referido conteúdo, foram criados código de 

identificação, à semelhança das coleções. Esses códigos são correspondentes a cada livro por 

coleção. Por exemplo: para a coleção C1 que tem três volumes foi criada a seguinte 

codificação: CIV1, C1V2 e C1V3, e assim sucessivamente. 

 

6.4 Técnicas de coleta de dados 

 

Nessa pesquisa serão utilizados como técnicas de coleta de dados a entrevista do tipo 

semiestruturada e um protocolo para análise do livro didático. 
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6. 4. 1 A entrevista 

 

A entrevista na pesquisa se constitui num tipo de comunicação entre quem está 

pesquisador e o entrevistado, com o objetivo de colher informações sobre fenômenos e 

indivíduos que possam dar essas informações. Por sua vez  

 

A entrevista é uma técnica para extrair informações sistematizadas, 

possibilitando compreender opiniões, visões, percepções dos atores socais 

para se aproximar da ‘descoberta’ do que pensam e sentem enquanto 

entrevistados.” (NUÑEZ; RAMALHO, 2012, p. 72) 

 

 

Concordando com Bogdan e Biklen (1994), utilizamos a entrevista por considerarmos 

o melhor instrumento de abordagem para o estudo de pessoas que compartilham uma 

característica particular. Aquilo que compartilham entre si será manifestado com mais clareza 

no momento o qual cada pessoa tem oportunidade de expressar suas perspectivas. 

 A entrevista na qualidade de instrumento de coleta de dados tem um caráter 

interativo, permitindo tratar de temas complexos, podendo ser a principal técnica de coleta de 

dados de uma pesquisa, mas pode ser também parte integrante de outras técnicas. Em relação 

ao questionário, entrevista, propicia maior flexibilidade, permitindo assim que o entrevistador 

se adapte com mais facilidade às pessoas, bem como às circunstâncias do contexto no qual a 

entrevista é realizada.  

As entrevistas qualitativas variam quanto ao grau de estruturação, desde as entrevistas 

estruturadas até as entrevistas não estruturadas. Quanto às semiestruturadas, têm a vantagem 

de se ficar com a certeza de obter dados comparáveis entre os vários participantes “as boas 

entrevistas caracterizam-se pelo fato de os sujeitos estarem à vontade e falarem livremente 

sobre os seus pontos de vista [...]  produzem uma riqueza de dados, recheados de palavras que 

revelam as perspectivas dos respondentes” (BOGDAN; BIKLEN , 1994, p. 136) 

Para Triviños (1987, p. 146) a entrevista semiestruturada tem como característica 

questionamentos básicos que são apoiados em teorias e hipóteses que se relacionam ao tema 

da pesquisa. Os questionamentos dariam frutos a novas hipóteses surgidas a partir das 

respostas dos informantes. O foco principal seria colocado pelo investigador-entrevistador. 

Complementa o autor, afirmando que a entrevista semiestruturada “[...] favorece não só a 

descrição dos fenômenos sociais, mas também sua explicação e a compreensão de sua 

totalidade [...]” além de manter a presença consciente e atuante do pesquisador no processo de 

coleta de informações (TRIVIÑOS, 1987, p. 152) 
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Nessa pesquisa optamos pela entrevista semiestruturada, que possibilita a obtenção de 

descrições e explicações mais detalhadas sobre o objeto de pesquisa. Esta foi conduzida 

através de um roteiro elaborado a partir do referencial teórico da pesquisa, o qual se constitui 

de questões gerais que foram respondidas verbalmente em uma ordem prevista e exploradas 

mediante as respostas dos professores.  

A vantagem da entrevista semiestruturada é a sua flexibilidade e a possibilidade de 

rápida adaptação, pois ela pode ser “ajustada”, às circunstâncias, porém, essa adequação deve 

estar devidamente prevista.       

Apesar de o entrevistador poder ter as perguntas previamente preparadas, a maioria 

das perguntas gera-se à medida que a entrevista vai decorrendo, permitindo tanto ao 

entrevistador, quanto à pessoa entrevistada, a flexibilidade para aprofundar ou confirmar se 

necessário. 

Isso se constitui no aspecto mais importante deste tipo de entrevista, pois é o 

desdobramento que emerge a partir do roteiro sugerido durante o processo dialógico existente 

entre o entrevistador e o entrevistado, e a oportunidade de coletar dados com maior riqueza de 

detalhes. Vale ressaltar que, para evitar possíveis erros, as perguntas fundamentais sugeridas 

no roteiro, em parte, a entrevista semiestruturada, no enfoque qualitativo, não nasce a priori. 

Elas são resultados não só da teoria que fundamenta a ação do pesquisador, mas também de 

toda a informação que ele já recolheu sobre o objeto de estudo. 

A entrevista no nosso estudo teve como objetivos:  

              a) Descrever o perfil dos professores participantes da pesquisa; 

              b) Caracterizar a compreensão dos professores sobre a formação da habilidade de 

explicar Revolução Social no Ensino Médio. 

6. 4.1.1 Plano da entrevista 

Com base no referencial teórico, na natureza do objeto e no objetivo geral da pesquisa, 

foi elaborado o roteiro da entrevista semiestruturada, inicialmente traçado para dar respostas 

às questões orientadoras do estudo. Tal elaboração se deu de forma cuidadosa e atenta. Por 

conseguinte, definimos os objetivos a atingir e construímos o roteiro orientador 

suficientemente flexível para que permitisse, por um lado, o aprofundamento das questões 

levantadas e, por outro, a introdução de novas questões (as chamadas questões de reforço) que 

garantissem a efetivação dos objetivos definidos, podendo os entrevistados expressar-se 

livremente. 
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Não podemos esquecer que o roteiro é, sobretudo, um apoio ao entrevistador, não um 

registo exaustivo e rigoroso que suporta as questões a serem colocadas ao entrevistado. Nele 

constam elementos indispensáveis para delinear o objeto em relação a realidade empírica dos 

entrevistados. Segundo Minayo (2004, p.99)“ [...] deve ser o facilitador de abertura, de 

ampliação e de aprofundamento da comunicação” e considerar condições como: 

a) Elaboração de questões para o delineamento do objeto – se deu pela  elaboração de 

que questões correspondentes ao objetivo geral; 

 

b) Formulação de perguntas claras – as perguntas foram elaboradas considerando o 

contexto da pesquisa de forma que os professores que responderam 

compreenderam o seu teor; 

 

c)  Ampliação e aprofundamento da comunicação – as perguntas foram gerais. o que 

permitiu que os professores expressassem seus pontos de vista acerca do objeto 

estudado. 

 

d) Consideração das possíveis dificuldades dos entrevistados em relação ao objeto de 

estudo – quando da elaboração das questões tivemos o cuidado de torná-las 

compreensíveis em relação ao objeto de estudo. 

 

  Triviños (1987), discute sobre tipos de perguntas na entrevista semiestruturada 

diferenciando-as a partir de duas vertentes teóricas: fenomenológica e dialética. Para a linha 

teórica fenomenológica, as perguntas seriam de natureza descritiva - o objetivo seria o de 

atingir o máximo de clareza nas descrições dos fenômenos sociais. Para a dialética as 

perguntas seriam de natureza explicativa ou causal - o objetivo seria determinar razões 

imediatas ou mediatas do fenômeno social.  

É importante esclarecer que o roteiro da entrevista foi submetido à validação, como 

mostraremos mais adiante, então todas essas condições serão avaliadas. 

No nosso estudo, elaboramos perguntas de natureza explicativa causal. A escolha 

desse tipo de pergunta se justifica pelo fato possibilitar perspectivas de análise acerca da 

compreensão dos professores sobre a formação da habilidade de explicar Revolução Social, 

nas aulas de História, que é objeto de estudo dessa pesquisa. 

No roteiro da entrevista, consideramos os aspectos acima através de perguntas 

explicativas.  É importante destacar que o plano da entrevista segue as questões de estudo 
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desencadeadas a partir do objetivo geral e foi elaborado em blocos temáticos que objetivaram 

agrupar o mesmo assunto. Os blocos temáticos são referentes à:  

a) Identificação dos professores; 

b) Habilidade de explicar em História; 

c) Explicação do conteúdo Revolução Social no Ensino Médio.  

Os quadros que seguem são correspondentes ao plano da entrevista 

O quadro 8 se refere a ao plano da entrevista, essencialmente para a descrição dos 

professores . 

Indicadores  Roteiro para entrevista 

Identificação  

Formação acadêmica  

Experiência com o Ensino de História  

Dados de identificação. 

1.1 Qual o seu nome? 

1.2  Qual a sua graduação? 

1.3  Fez pós-graduação 

(especialização, mestrado, 

doutorado)? 

1.4 Qual o seu tempo de atuação no 

Ensino Médio? 

1.5 Quanto tempo de atuação com a 

disciplina História? 

1.6  Você gostaria de relatar outras 

experiências? 

Quadro  8  Plano da entrevista (Descrição do perfil dos professores) 
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 O quadro 9  se refere  a segunda parte do roteiro da entrevista 

 

Questão de estudo Roteiro  

Como os professores definem a habilidade 

de explicar em História? 

Como os professores identificam um aluno 

que desenvolveu a habilidade de explicar 

em História?  

O que pensam os professores sobre a 

formação da habilidade explicar fatos e 

acontecimentos no Ensino Médio? 

 

2 A explicação de fatos e acontecimentos 

históricos se constituem numa das 

finalidades  da disciplina  História no 

Ensino Médio.  

2.1 O que é explicar em História? 

2.2  O que um aluno que desenvolveu a 

habilidade de explicar em História, deve 

saber? 

2.3 Na sua opinião,  a escola ensina aos alunos a 

explicar fatos e acontecimentos nas aulas de 

Historia? 

 

O que os professores pensam sobre a 

importância dos alunos aprenderem a 

explicar Revolução Social no Ensino 

Médio? 

Que tipos de explicação são destacados 

pelos professores para o ensino do 

conteúdo Revolução Social? 

Para os professores o que é explicar uma 

Revolução Social? 

O que os professores compreendem sobre o 

que é pensar conceitualmente os 

processos Revolução Social ?  

3 . Em relação ao conteúdo Revolução Social 

na área da História no Ensino Médio. 

3.1  Qual é  a importância dos alunos 

aprenderem a explicar Revoluções Sociais no 

Ensino Médio? 

3.2  Como o conteúdo Revolução Social é 

trabalhado na escola nas aulas de História? 

3.3 A escola ensina a pensar os processos de 

Revolução Social conceitualmente?. Justifique 

sua resposta. 

 Quadro 9  Plano da entrevista (Identificação da compreensão dos professores sobre a formação da habilidade de 

explicar Revolução Social no Ensino Médio) 

 

6.4.2 Protocolo de análise de livros didáticos e estabelecimento das categorias teóricas 

 

Podemos entender por protocolo de análise, um procedimento ou conjunto de normas 

que orientam tanto a segmentação do corpus segundo o estabelecimento de critérios 

interpretativos para a sua leitura ou observação, como para efetuar o registro mais adequado 

de dados disponíveis e para o seu tratamento estatístico posterior em dados de segunda e 
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terceira ordem, isto é, em dados referidos, por sua vez, a dados previamente registrados e 

tratados. De acordo com Piñuel (2002), graças à existência e manejo adequado de um 

protocolo de análise, suficientemente objetivado: 

a) Se o mesmo corpus é analisado por diferentes pesquisadores, as conclusões do 

estudo devem coincidir, 

b) Se o mesmo ou diferentes investigadores estudam corpus diferentes, mas 

igualmente representativos dos mesmos processos e sistemas de comunicação, também 

coincidirão em semelhantes resultados;  

c) Se o mesmo ou diferentes investigadores estudam corpus diferentes, mas 

igualmente representativos de diferentes processos e sistemas de comunicação, podem chegar 

a conclusões válidas, tanto para comparar os processos  por sua natureza, como por sua 

evolução no tempo. 

As situações mencionadas pelo referido autor reforçam o rigor que deve ter a 

elaboração e validação de um protocolo de análise a ser utilizado numa pesquisa. 

Nessa pesquisa, a utilização do protocolo objetiva: estudar como se encontra 

organizado nos livros didáticos o processo formação da habilidade de explicar Revolução 

Social no contexto do Ensino Médio nas aulas de História. 

A análise enfatizará aspectos estruturais e metodológicos para o ensino desse 

conteúdo, tendo em vista apreender como o processo da formação de habilidade de explicar 

Revolução  social se apresenta no livro. 

A organização do processo de formação da habilidade de explicar Revolução Social, 

nos livros didáticos, no contexto do Ensino Médio, nas aulas de História, será analisada a 

partir dos referenciais teóricos que embasam essa pesquisa e por categorias definidas 

inicialmente a priori.  

As categorias e subcategorias encontram-se no quadro 10: 
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Categorias  Subcategorias  

Revolução 

Social  

Conceito de Revolução - Transformação radical que ocorre em diferentes  âmbitos 

simultaneamente  (político, social, econômico) , tem consequências transcendentais,  é 

súbita e violenta, se trata de  uma ruptura da  ordem estabelecida,  resulta de processos 

históricos  e de construções coletivas. 

Revolução Social - Transformação do conjunto de relações e interações sociais, alteram as 

relações de propriedades  e transcende  a política 

Revoluções sociais que aparecem nos livros: Revolução Francesa, Revolução Russa, 

Revolução Cubana, Revolução Chinesa 

categorias Subcategorias  

Conceito  Conceito segundo a lógica - representação mental da realidade de forma que represente um 

conjunto de objetos da mesma classe e “em geral o conceito científico, segundo a lógica 

formal e dialética, define-se pelo conjunto de propriedades necessárias e suficientes [...]” 

(NUÑEZ, 2009, p. 40) 

Conceito probabilístico – a categorização é do tipo que não tem uma estrutura determinada 

pela lógica das propriedades necessárias e suficientes. 

Explicação  Modelos de explicação  

a)Cientificista – a explicação de uma ocorrência  histórica deve ser feita a partir   de uma lei 

geral que inclua o acontecimento desse evento sob suas predições. O esquema causal das 

ciências naturais se converte em um modelo ideal para as ciências sociais. 

b)Historicista -  explicar é tornar inteligível; é encontrar sentido e razão de ser em material 

que inicialmente parecia não ter sentido nem razão de ser 

Tipos  

a)Explicação monológica-dedutiva –  se estabelece uma relação entre causa e efeito, na 

qual, necessariamente, sempre a causa produzira o efeito. 

b)Explicação estatística – se o esquema da Explicação monológica-dedutiva, acrescenta que 

uma das leis deve estatística, demonstrando que o enunciado explicado tem grande 

probabilidade de está certo. 

c)Explicações por processos – é baseado na reconstrução completa de um processo 

tipificado, para o que devem identificar-se todas as fases, selecionando aquelas que, 

provavelmente tem relevância para o desenvolvimento do fenômeno. 

d)Explicação teleológica – explicação pelas causas finais do que trata-se a análise da 

adequação de meios e fins. É a explicação da ações ou sucessos atuais pelas finalidades 

esperadas, sendo as ações os meios pelos quais se desenvolvem para alcança-las. Esse tipo 

de explicação, parece implicar na noção de intenção ou desejo, embora o próprio sujeito não 

esteja plenamente consciente do que faz e do porque faz. Tal implicação limita  seu âmbito 

de aplicação nas ciências sociais 

e) Explicação crítico-racional – pretendem identificar os aspectos intencionais da atividade 

humana, estabelecendo os interesses, motivações e intenções, de determinados fenômenos, 

explicando através de teorias que mostram sua eficácia cognitiva até o momento. Trata-se 

de explicações que necessitam de informação contextual e de processos deliberativos das 

comunidades científicas de referencia, até que se consiga estabelecer consensos para 

explicar os fenômenos. 

Tipos de 

atividades 

Exercícios – uso técnico do conhecimento – caráter reprodutivo 

Problemas – necessita colocar em ação vários conhecimentos – uso estratégico do 

conhecimento – caráter produtivo 

Tipo de 

enfoque  

Tradicional – reprodução do conceito 

Construtivista – definição do conceito (prevalência  do conteúdo conceitual) 

Enfoque Histórico Cultural –  apropriação  do conhecimento (formação de habilidades – 

ação – conceito.  
Quadro 10   Categorias e subcategorias 
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A partir do estabelecimento de categorias e subcategorias como parte da análise do 

discurso, foi elaborado um protocolo para análise dos livros didáticos os quais contêm as 

referidas categorias. 

 

6.4.2.1 Protocolo para análise do livro didático 

O protocolo tem como objetivo estudar como se encontra organizado nos livros didáticos, o 

processo formação da habilidade de explicar Revolução Social no contexto do  Ensino Médio 

nas aulas de Historia. 

 A construção do protocolo se deu a partir da revisão da literatura sobre a organização 

do conteúdo Revolução Social nos livros didáticos em consonância como o objetivo geral da 

pesquisa. Desse modo, as questões foram elaboradas mediante o surgimento das categorias 

teóricas expressas no quadro 11. 

 

Questão de estudo Protocolo  
Como é definido o conceito de Revolução 

Social? Que tipo de conceito é usado? 

 

1. Qual a definição  do conceito de 

Revolução Social? 

2. Erros conceituais (   ) sim  (  ) não  quais? 

Que modelo de explicação é usado no estudo 

da Revolução social? 

 

3. Modelos de  explicação   

(  ) cientificista 

(   ) Historicista  

A formação da Habilidade de explicar 

Revolução Social é trabalhada? 

 

4. Existe proposta para a formação da 

habilidade de explicar ?  (   ) sim   ou (   

) não 

(   ) forma explicita  

(   ) forma implícita 

Que tipos de atividades são propostas para o 

ensino do conteúdo Revolução Social? 

 

5. Tipos de tarefas para o do conteúdo 

Revolução Social 

(   ) exercícios  

(   )resolução de problemas  

(   ) outros. Quais? 

Qual o enfoque  caracteriza a proposta de 

ensino do conteúdo Revolução Social?  

 

 

 

6. Enfoque que caracteriza a proposta para o 

ensino do conteúdo Revolução Social 

(   ) Tradicional 

(   ) Construtivista 

(   ) Enfoque Histórico Cultural 
Quando 11  protocolo de análise do livro didático 

 

6.5 Validação dos instrumentos  

 

Podemos dizer que validade é abordada como o grau em que um instrumento de 

pesquisa apresenta-se adequado para mensurar o que deveria medir. Dessa maneira, quando se 
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submete um instrumento ao procedimento de validação, na realidade não é o instrumento em 

si mesmo que está sendo validado, mas sim o propósito pelo qual está sendo usado. Por sua 

vez, validar, mais do que a demonstração do valor de um instrumento de medida, é todo um 

processo de investigação. O processo de validação não se exaure, ao contrário, pressupõe 

continuidade e deve ser repetido inúmeras vezes para o mesmo instrumento (VIANNA,1978).  

Nesse entendimento, validação, 

 
 [...] não é determinada estatisticamente, ou seja, não é expressa por um 

coeficiente de correlação, mas resulta do julgamento de diferentes 

examinadores especialistas, que analisam a representatividade dos itens em 

relação às áreas de conteúdo e à relevância dos objetivos a medir 

(RAYMUNDO, 2009, P.88) 

 

 

Nesse sentido, validade é um dos critérios capaz de avaliar a qualidade de um 

instrumento. Ela pode ser definida como a capacidade de um instrumento medir com precisão 

o que se propõe a medir, ou seja, o fenômeno estudado
.
 De acordo com Raymando (2006) 

existem três tipos principais de validade: validade de conteúdo, validade de construto; e 

validade relacionada a um critério. 

a) A validade de conteúdo -  corresponde  ao julgamento a respeito do  instrumento, ou 

seja, se ele realmente se adequa aos diferentes aspectos do seu objeto e não contém 

elementosque podem ser atribuídos a outros objetos. Esse tipo de validação  resulta do 

julgamento de diferentes examinadores especialistas, que analisam a 

representatividade dos itens em relação às áreas de conteúdo e à relevância dos 

objetivos a medir.  

 

b)   validade de critério –  incide na verificação de que o instrumento seja capaz de 

identificar os que são mais adequados para uma determinada atividade.” Quando o 

instrumento e o critério são aplicados simultaneamente, fala-se de validade 

concorrente; quando o critério é avaliado no futuro, fala-se de validade 

preditiva”(RAYMUNDO, 2009,  p. 89) 

 

c) A validade de construto – refere-se à demonstração de que o instrumento realmente 

mede aquilo a que se propõe medir. As evidências necessárias para esse tipo de 

validação são obtidas  através de estudos inter relacionados, das construções teóricas  

relacionadas ao. Esse tipo de validação prima pela validação da teoria na qual se 
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apoiou a elaboração do instrumento que por sua vez é uma pesquisa científica 

empírica. 

Optamos por validade de conteúdo que é referente à análise meticulosa do conteúdo 

do instrumento, tem como objetivo  verificar se os itens propostos constituem-se numa 

amostra representativa do assunto que se deseja medir.  

 O roteiro da entrevista e o protocolo de análise do livro didático,   os instrumentos de 

coleta de dados desta pesquisa,   foi apreciado  por dois  experts   com experiência na área, 

sendo ambos docentes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, 

selecionados pelas competências:  

a) Docente com titulação de doutor,  com experiência em pesquisa; 

 

b) Docente com titulação de doutor, domínio acerca de orientações de teses e 

dissertações; 

 

c)  Docente com titulação de Doutor, pesquisador com projetos financiados CNPq. 

 

  Os experts se utilizaram dos critérios de avaliação: organização, objetividade, clareza, 

facilidade de leitura e compreensão do conteúdo. Cada item foi avaliado com relação a estes 

cinco critérios, para os quais os experts deveriam responder sim ou não.  Após a avaliação os 

experts fizeram devolutivas dos instrumentos com as devidas orientações para retificações 

e/ou ratificações. 

 

6.6 Organização e tratamento dos dados dos livros didáticos e das entrevistas 

 

O tratamento dos dados consiste na etapa de organização e análise propriamente dita. 

Quanto à organização é uma etapa que contribui para a criação de possibilidades e 

perspectivas diversas para as análises dos dados. Os dados devem ser organizados de acordo 

com cada tipo de fonte de coleta e seus possíveis tratamentos.  

 

Neste estudo foi considerada a aproximação/distanciamento em relação às categorias: 

teóricas, empíricas e de análise, visto que uma posição crítica/analítica uma vez que estudar 
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sobre o que os professores pensam em relação à formação da habilidade explicar Revolução 

Social e como este processo está posto no livro didático, nos conduz a centrar atenção nos 

dados coletados tentando maximizar a fidedignidade a estes dados. 

Em relação à análise dos dados, buscou-se elementos da análise qualitativa para  

apreender os significados nas falas dos professores entrevistados e nos livros didáticos 

relacionando-os  aos referenciais teóricos assumidos como marco referencial desta pesquisa. 

 

 Para apreender o que os professores pensam em relação à formação da habilidade 

explicar Revolução Social e como este processo está posto no livro didático foi utilizado as 

seguintes estratégias: 

 a) para as entrevistas análise de discurso (ORLANDI; 2003);  

 b) para o livro didático de História do Ensino Médio, a análise de conteúdo (BARDAN, 

1977). 

 A abordagem qualitativa aliada a disseminação em  algumas áreas de conhecimentos 

como a educação,  requer dos pesquisadores que as adotam levem em conta o rigor nas suas 

investigações. Nesse estudo, estabelecemos os seguintes critérios de credibilidade: 

a)   A neutralidade dos achados em relação ao pesquisador - os resultados do estudo 

devem estar em função do problema e não das opiniões do pesquisador, todavia é 

preciso considerar o caráter pessoal e valorativo dos pesquisadores; 

 

b)  A ausência de isomorfismo entre resultados e realidade – os resultados devem se 

aproximar da realidade, daí a importância da preocupação com a credibilidade dos 

resultados, como também a credibilidade nos procedimentos utilizados na pesquisa; 

 

c) A consistência deve renunciar à replicabilidade, pelo caráter peculiar das situações de 

estudo. (GUBA; LINCON apud NÚÑEZ; RAMALHO, 2012) 

 

Estes critérios “também estão associados à preservação da ética da proteção das 

pessoas envolvidas na pesquisa, ultrapassando as questões habituais de privacidade, 

confidencialidade e consentimento” (NÚÑEZ; RAMALHO, 2012, p. 78). A pesquisa 

corresponde a esse critério uma vez que mantém preservada a ética, quando garantiu e 

efetivamente esclareceu aos professores os seus objetivos compromete-se com o anonimato 

dos participantes e de modo geral o rigor que tem uma pesquisa em relação aos seus 

procedimentos. 



145 
 

 

6.6.1 Análise dos livros didáticos  

 

Criada inicialmente como uma técnica de pesquisa com vistas a uma descrição 

objetiva, sistemática e quantitativa de comunicações em jornais, revistas, filmes, emissoras de 

rádio e televisão, hoje é cada vez mais empregada para análise de material qualitativo obtido 

através de entrevistas de pesquisa. Minayo (2003) enfatiza que a análise de conteúdo visa 

verificar hipóteses e ou descobrir o que está por trás de cada conteúdo manifesto, o que está 

escrito, falado, mapeado, figurativamente desenhado e/ou simbolicamente explicitado sempre 

será o ponto de partida para a identificação do conteúdo manifesto (seja ele explícito e/ou 

latente).  

A análise e a interpretação dos conteúdos obtidos enquadram-se na condição dos 

passos (ou processos) a serem seguidos. A Análise de Conteúdo é um conjunto de 

instrumentos metodológicos que se aperfeiçoa constantemente e que se aplicam a discursos 

diversificados, principalmente na área das ciências sociais, com objetivos bem definidos e que 

servem para desvelar o que está oculto no texto, mediante decodificação da mensagem. 

(BARDIN,1977). 

Ainda segundo Bardin (1977) as fases da análise de conteúdo são: 

a) Pré-análise – compreende  a organização do material a ser analisado com vistas a 

torná-lo operacional, sistematizando as ideias iniciais. Envolve os seguintes 

processos:  

  leitura flutuante (estabelecer os documentos de coleta de dados, o 

pesquisador toma conhecimento do texto); 

  escolha dos documentos (seleção do que será analisado); 

  formulação de hipóteses e objetivos (afirmações provisórias, que o 

pesquisador se propõe a verificar); 

  elaboração de indicadores (através de recortes de textos nos documentos 

analisados, os temas que mais se repetem podem constituir os índices). 

 Nesta fase, é importante considerar os seguintes critérios na seleção dos documentos 

(BARDIN, 1977):  

 Exaustividade: esgotamento da totalidade da comunicação;  



146 
 

 Representatividade: os documentos selecionados devem conter informações 

que representem o universo a ser pesquisado;  

 Homogeneidade: os dados devem referir-se ao mesmo tema;  

 Pertinência: os documentos precisam ser condizentes aos objetivos da 

pesquisa.  

 

 Nesse momento definimos o material, no caso, os livros didáticos. Através de 

contatos com órgãos públicos e privados (secretaria de educação, DIREDs, escolas, editoras, 

distribuidoras de livros) tivemos acesso a todo material.  

 

b) Exploração do material – corresponde à codificação do material e na definição de 

categorias de análise (rubricas ou classes, as quais reúnem um grupo de elementos, 

sob um título genérico, agrupamento esse efetuado em razão dos caracteres 

comuns destes elementos) e a identificação das unidades de registro e das unidades 

de contexto nos documentos.  Esta etapa possibilita o desdobramento das 

interpretações e inferência.  

 

 Na construção das categorias, o pesquisador deve-se fixar no critério exclusividade, 

para evitar que um elemento seja classificado em mais de uma categoria. Nessa fase foi 

estabelecidas as categorias teórica, para em princípio iniciar a tratamento e interpretação dos 

dados. A partir dessas categorias foi elaborado um protocolo de análise para o livro didático.  

 

c) Tratamento dos resultados e interpretações – corresponde ao  tratamento dos 

resultados, inferência e interpretação. Nesta etapa ocorre a condensação e o 

destaque das informações para análise, culminando nas interpretações inferenciais; 

é o momento da intuição, da análise reflexiva e crítica (BARDIN, 1977).  

Nessa fase, tentou-se desvendar o conteúdo subjacente ao que esta sendo manifesto. Dessa 

maneira, a partir das categorias definidas a priori e possivelmente as surgidas no decorrer da 

análise, com a utilização do protocolo, na análise final, serão estabelecidas as articulações 

entre os dados os referenciais teóricos da pesquisa, respondendo às questões de pesquisa 

baseando-se no seu objetivo geral. 

É importante destacar que cada uma dessas etapas segue regras bastante específicas, podendo 

ser utilizado tanto em pesquisas quantitativas quanto em pesquisas qualitativas.  
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Algumas vantagens de se utilizar o método é que pode lidar com grandes quantidades 

de dados além de fazer o uso principalmente de dados brutos que ocorrem naturalmente. 

Possui também um conjunto de procedimentos maduros e bem documentados e o pesquisador 

caminha através da seleção, criação de unidades e categorização de dados brutos.  

  Encontramos as suas principais vantagens na objetividade dos seus procedimentos, 

uma vez que estes são claros e precisos; no seu rigor, estão permanentemente disponíveis para 

consulta; e na facilidade de controle dos dados obtidos. 

 No entanto, a análise de conteúdo apresenta desvantagens: o risco de não ser 

representativa de um determinado fenômeno; o fato dos procedimentos poderem ser 

minuciosos, por isso, muito demorados e por vezes, ser uma técnica solitária conduzindo ao 

isolamento do investigador visto que, a interação é exclusivamente entre o investigador e o 

documento a ser analisado. Contudo, apesar das desvantagens acima mencionadas, a análise 

de conteúdo é uma técnica confiável e utilizada na investigação com resultados bastante 

importantes.  

 

6.6.2 Análise das entrevistas  

 

Na pesquisa quantitativa, o volume de dados é grande. Precisam ser organizados e 

compreendidos. Isto se dá através de um processo continuo no qual é necessário identificar 

dimensões, categorias, tendências para desvendar o sentido e o significado dos dados. Nesta 

pesquisa, as entrevistas serão analisadas de acordo com as seguintes etapas: 

 

a) Realização das entrevistas  

 

Em princípio tivemos a intenção de realizar a entrevista com 10 (dez) professores.  

Precedendo a realização da entrevista entramos em contato com todos os professores, sendo 

que 9 (nove) dos professores foram contactados, de forma individual e pessoalmente, e  1 

(um) deles por via telefone. Dos 10 (dez) professores, 8 (oito) expressaram a  disponibilidade 

e o interesse em participar na realização do estudo, 2 (dois) optaram por não participarem. 

Reforçando, as entrevistas foram realizadas com 8 (oito) professores.  

Como refere Bogdan e Biklen (1994, p. 77) “ao negociar a autorização para efetuar um 

estudo, o investigador deve ser claro e explícito com todos os intervenientes relativamente aos 
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termos do acordo e deve respeitá-lo até à conclusão do estudo”. Neste sentido, em 

conformidade com Bogdan e Biklen, todos os professores foram devidamente informados de 

sobre o processo do estudo.  

A realização das entrevistas ocorreu de acordo com os dias, horário e local 

combinados e agendados, respeitando a disponibilidade dos entrevistados. As entrevistas 

tiveram uma duração entre 14m e 40m (quatorze e quarenta minutos). Todas as entrevistas 

foram realizadas nas instituições as quais os professores trabalham, em um ambiente 

adequado e não susceptível de interferências, que pudessem comprometer a gravação em 

áudio da entrevista. Os professores demonstraram satisfação em responder as perguntas, a 

principio foi necessario a utilização de estrategias para que eles se sentissem à vontade, uma 

vez que, a todo momento, tivemos o cuidado para estabelecer um clima de confiança mútua 

entre os professores e o entrevistador. 

 

De acordo com Triviños (1987, p.149), 

 

Antes de iniciar a entrevista mesma, o investugador deve estar plenamente 

convencido da necessidade de desenvolver no decorrer dela, todos os 

elementos humanos que permita um clima de simpatia, de confiança, de 

lealdade, de harmonia entre ele e o entrevistado. 

 

 

Assim sendo, durante a realização das entrevistas, este clima foi estabelecido, visto 

que os professores tiveram oportunidade de expor seus pensamentos em relação ao objeto de 

estudo. Não tiveram dúvidas em relação as questões propostas., tornando o ambiente 

adequado a realização das entrevistas. 

 

b) Registro literal das entrevistas 

         

 Para o registo dos dados, e tendo em vista a qualidade da sua recepção, utilizamos um 

gravador profissional de voz, com o consentimento e acordo prévio com professores, para a 

gravação de áudio das entrevistas. É importante destacar que  no decorrer das mesmas, 

tivemos o controle no que diz respeito a: esclarecer possíveis questões e dúvidas dos 

professores e verificar se o equipamento (gravador) estava funcionando de forma correta. Para 

registrar aspectos não verbais, num momento imediato ao término de cada entrevista 

utilizamos a estratégia de notas de campo. Logo após a realização, ocorreu a audição das 

gravações antes da transcrição. 
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c) Transcrição do conteúdo das entrevistas  

 

O momento da transcrição corresponde a uma experiência para o pesquisador e se 

constitui em uma pré-análise do material. Para a transcrição da entrevista  semi-estruturada,  é 

conveniente que esta atividade seja realizada pelo próprio pesquisador. 

Tão logo a realização das entrevistas ocorreu  a transcrição, na íntegra, dos registos 

áudio recolhidos. Todo o processo foi realizado de forma manual e não com recurso a 

programas informáticos.  

Desse modo, em consonância com os  fundamentos da pesquisa e as categorias 

empíricas, as respostas foram transcritas literalmente, consideradas algumas das normas 

compiladas e os exemplos apresentados por Marcuschi  apud MAZINI(2014).  Posteriormente 

editadas com um  o grau  baixo de edição proposto por Piñuel (2002). 

 Assim, foram utilizadas as seguintes estratégias para a transcrição: 

a) Comentários, para a análise (a proporção que foi realizada a transcrição, foi utilizada a 

ferramenta do word para comentar  o conteúdo das respostas); 

 

b) Utilização de alguns sinais como:  

 entonação enfática – letra MAIÚSCULA 

  incompreensão de palavras – (  ) e repetir a    hipótese.  

  silabação – si-la-ba-ção citações literais –  “aspas”    

 qualquer pausa -  reticencia ... 

      d) nomes de obras ou estrangeiros  - sublinhado  

      e) utilização de: 

 abreviatura Pesq. – pesquisadora  

 letra P - professor (acompanhado do número que corresponde a sequencia das 

transcrições). Exemplo P1 

 T para Turno (produção de um falante enquanto ele está com a palavra, 

incluindo a possibilidade de silêncio). 

 Part. - participantes 

 

Após a transcrição das entrevistas,  os professores tiveram  acesso a cópia ,via correio 

eletrônico, para  verificar se as respostas transcritas estão em conformidade com as respostas 

dadas por eles. 
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Após a apreciação dos professores, foi dado proseguimento ao tratamento dos dados 

recolhidos. Para este instrumento, recorremos à técnica de análise de discurso, a partir dos 

estudos de Orlandi. 

A análise de discurso permite interrogar sobre os sentidos estabelecidos em diferentes 

formas de produção, advindas de distintas naturezas, dentre elas: verbais, não verbais, textos 

escritos ou orais, frases, imagens. Bastando que sua materialidade tenha sentido para ser 

interpretado. Entretanto, é importante destacar que a interpretação é passível de equívoco, 

embora pareça ser clara, existem diferentes definições, por isso, os sentidos não são tão claros 

como apresentam ser em sua aparência (ORLANDI, 2003). 

Diferente do enfoque positivista e determinista, a análise de discurso considera os 

dados na qualidade de elementos indiciários, como discursivo. Deste modo, as “evidencias” 

são tratadas como indícios, marcas que se apresentam para interpretação. Os dispositivos de 

análise fornecidos pela análise de discurso abrangem elementos indiciários produtores de 

sentido. Dito de outra forma, a interpretação não se faz por ela mesma, não é pura, é fruto da 

historicidade. 

Na análise de discurso, Orlandi (2003), discute sobre a interpretação a partir desta 

forma de tratamento de dados, esclarece que tal tratamento a interpretação deve ser pensada 

como um conjunto de indícios que pode introduzir vários sentidos. Sendo assim, nos variados 

gestos interpretativos é que ocorrem as polissemias, entendidas sempre na relação entre 

diversos aspectos. 

 
[...] Análise do Discurso visa fazer compreender como os objetos simbólicos 

produzem sentido, analisando assim os próprios gestos de interpretação que 

a considera como atos no domínio simbólico, pois eles intervém no real do 

sentido. A análise do discurso não estaciona na interpretação, trabalha seus 

limites, seus mecanismos, como parte dos processos de significação, também 

não procura um sentido verdadeiro através de uma “chave” de interpretação.  

(ORLANDI 2003, p. 26) 

 

Orlandi distingue os termos: inteligibilidade, interpretação e compreensão. O primeiro 

refere-se o sentido à língua, o segundo é o sentido pensando-se o co-texto e o contexto 

imediato e o terceiro é saber como um objeto simbólico produz sentidos. 

Tendo em vista o objeto de estudo se relacionar com compreensão dos professores 

sobre a formação da habilidade de explicar com recorte para a explicação de Revolução 

Social e como este processo está organizado nos livros didáticos, aprovados pelo PNLD para 

triênio 2012/2014 para ensino de história e, é importante salientar que, na materialidade 

discursiva, no caso das entrevistas com os professores, a análise refletirá o entendimento e o 
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funcionamento discursivo considerando dá sentido ao discurso. Visto que “não há análise de 

discurso sem a mediação teórica pertinente, em todos os passos da análise, trabalhando a 

intermitência entre a descrição e interpretação”.(ORLANDI, 2003 p. 62).  

Deste modo, os processos discursivos serão compreendidos e interpretados enquanto 

determinados pela historia em sua relação com a memória de um dizer (interdiscurso), e para 

isso se faz necessário unir-se análise e teoria de forma que simultaneamente sejam 

interpretadas as marcas, formais, a partir de seu contexto histórico cultural e se realize 

movimentos de comparação com a teoria ajustando assim, a interpretação de tais fatos. 

 Os adeptos da análise de discurso consideram um texto como um processo de 

significação e unidade significativa. Portanto, o funcionamento do discurso é marcado pelo 

seu autor determinado para um interlocutor com finalidades específicas. É neste confronto que 

se encontra o processo de significação. 

 

As palavras falam com outras palavras. Toda palavra é sempre parte de um 

discurso. E todo discurso se delineia na relação com outro: dizeres presentes 

e dizeres que se alojam na memoria (ORLANDI, 2003 p.23) 

 

 

            É importante destacar que na análise de discurso é essencial que o próprio 

entrevistador transcreva a entrevista, pois a análise é construída através dos vieses 

compartilhados pelo mesmo, isto é, a percepção, a interpretação, a formação discursiva do 

entrevistador estão implícitas em sua análise. 

  A partir dos fundamentos da análise de discurso analisou-se como os professores 

compreendem a formação da habilidade de explicar Revolução Social nas aulas de História. 

 As etapas da análise de discurso: 

 

a) Identificação das primeiras ideias do texto - A partir do material  empírico bruto 

analisado  e antes da transcrição, a gravação  das entrevistas foi copiada no 

computador e ouvida. As notas de campo também foram lidas. Este momento foi o 

segundo contato com a entrevista gravada, lembrando que o primeiro momento, foi 

o contato direto com os professores.  

 

b) Identificação dos pontos chaves do discurso - Durante esta fase de leituras 

contínuas, procurando temas repetitivos, frases que pareçam representar de 

maneira compreensão dos professores de forma mais ou menos coerente e de 
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significado similar ou palavras com significados particulares. Isto implica 

sublinhar e passar para outro papel essas frases, de forma a facilitar a sua 

organização posterior. 

 

c)  Descrição detalhada e análise dos elementos identificados - será a redação do 

passo a passo apresentada no capitulo dos resultados;  

 

d) Confronto entre os resultados obtidos e as teorias que embasam a pesquisa -  as 

análises serão confrontadas com o referencial teórico da pesquisa, através de 

exemplos no corpo da tese. A transcrição na integra será disponibilizada nos 

anexos. 

e) Formulação da conclusão – será apresentada após o capítulo dos resultados. 

 

Nossa opção pela análise do discurso se justifica pelo fato de que essa técnica de 

análise de dados  nos permite  analisar a estrutura de um texto e a partir disto compreender as 

construções ideológicas presentes no mesmo. Tais construções  ideológicas presentes  em um 

discurso são produzidas pelo contexto político-social no qual o seu autor está inserido. A 

análise do Discurso  extrapola uma análise textual, nos permitindo a fazer um análise 

contextual da estrutura discursiva em evidência, por isso se adequa a natureza da nossa 

pesquisa. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.infoescola.com/linguistica/analise-do-discurso/


153 
 

7 RESULTADOS DA PESQUISA   

  

Este capítulo tem como objetivo apresentar e discutir os dados sobre o estudo da 

formação da habilidade de explicar Revolução Social no contexto do Ensino Médio. Os dados 

foram coletados durante a pesquisa a partir da elaboração do protocolo de análise dos livros 

didáticos e da entrevista realizada com os professores. Desse modo, as informações foram 

apresentadas e discutidas através de tabelas e gráficos que contêm as categorias e 

subcategorias correspondentes às questões de estudo. De acordo com o objetivo geral, tais 

categorias e subcategorias foram definidas a priori e a posteriori, conforme descrito na 

metodologia. 

As análises dos resultados são mostradas seguindo a ordem das questões de estudo que 

nos propomos a responder para validar nossa tese inicial. Primeiramente, apresentamos as 

análises das respostas às perguntas das entrevistas realizadas com os professores, sobre a 

compreensão que eles têm a respeito de como o conteúdo Revolução Social é ensinado nas 

aulas de História no Ensino Médio. Posteriormente, procedemos com as análises dos livros 

em foco nas questões didáticas do ensino desse conteúdo. A integração dessas análises 

possibilitará uma aproximação ao conhecimento sobre o ensino do conteúdo em questão na 

tese. 

 

7.1 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS LIVROS DIDÁTICOS 

 

O livro didático não se constitui no único recurso didático que tem possibilidades de 

contribuir para o desenvolvimento integral dos alunos. Nesse processo a coexistência de 

recursos didáticos no espaço-tempo escolar, estabelece relações, seja de concorrência ou de 

complementariedade implicando nas suas funções e usos, isto é, a utilização de recursos 

didáticos no processo de ensino e aprendizagem se relaciona convergindo ou se 

complementando. Entretanto, o que determina a sua contribuição é a finalidade a que se 

destinam e como são utilizados. 

Para Choppin (2004), conforme o ambiente sociocultural, a época, as disciplinas, os 

níveis de ensino, os métodos e as formas de utilização, os livros didáticos exercem quatro 

funções fundamentais: 

a) Função referencial - também chamada de curricular ou programática, desde que 

existam programas de ensino - constitui o suporte privilegiado dos conteúdos educativos, o 
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depositário dos conhecimentos, técnicas ou habilidades que um grupo social acredita que seja 

necessário transmitir às novas gerações. 

b) Função instrumental - põe em prática métodos de aprendizagem, propõe exercícios 

ou atividades que, segundo o contexto, visam facilitar a memorização dos conhecimentos, 

favorecer a aquisição de competências disciplinares ou transversais, a apropriação de 

habilidades, de métodos de análise ou de resolução de problemas. 

c) Função ideológica e cultural - função mais antiga - a partir do século XIX, com a 

constituição dos estados nacionais e com o desenvolvimento, nesse contexto, dos principais 

sistemas educativos, o livro didático se afirmou como um dos vetores essenciais da língua, da 

cultura e dos valores das classes dirigentes.  

d) Função documental - pode fornecer, sem que sua leitura seja dirigida, um conjunto 

de documentos, textuais ou icônicos, cuja observação ou confrontação podem vir a 

desenvolver o espírito crítico do aluno. 

Contextualizando as pesquisas que abordam o livro didático, destacamos alguns 

autores, que em ocasiões distintas, destacaram-se por trabalhos que abordaram o livro didático 

com problemáticas diferenciadas e defendem que o livro didático teve e ainda tem grande 

importância para o ensino, são eles: (BITTENCOURT, 2008), (CHARTIER; HÉBRARD, 

1995), (CHOPPIN, 2004), (MUNAKATA, 1997) e (GATTI JÚNIOR, 2004). 

Bittencourt (2008) discute que desde o século XIX, o livro é valorizado como 

referência do que deve ser ensinado. Era algo importante no Brasil. Dessa forma, em 

momentos diferentes como os primeiros anos da constituição de 1824, na qual se consta o 

interesse para construção de projetos educacionais nos quais o Estado e Igreja estivessem 

juntos, e momentos posteriores onde já se discutia a necessidade de uma política educacional 

desligada das ideias religiosas, nesses dois momentos, permaneceu a crença de que o livro 

didático é peça importante para efetivação dos projetos educacionais, sendo considerado 

como principal instrumento para a divulgação das ideias educacionais. 

Choppin (2004), no estudo sobre a História dos livros e das edições didáticas, destaca 

que depois de ter sido negligenciado pelos historiadores e pelos bibliógrafos, os livros 

didáticos vêm gerando interesse entre os pesquisadores, desde as últimas décadas do século 

XX, passando assim a estabelecer um domínio de pesquisa em pleno desenvolvimento, em 

um número crescente de países. Nesse mesmo estudo destaca que a pesquisa sobre os livros 

didáticos aborda aspectos diversos, mesmo assim aponta duas grandes categorias de pesquisa: 
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 Aquelas que, concebendo o livro didático apenas como um documento histórico igual 

a qualquer outro, analisam os conteúdos em uma busca de informações estranhas a ele 

mesmo (a representação de Frederico II da Prússia, por exemplo) ou as que só se 

interessam pelo conteúdo ensinado por meio do livro didático (história das categorias 

gramaticais, por exemplo); 

 

 Aquelas que, negligenciando os conteúdos dos quais o livro didático é portador, o 

consideram como um objeto físico, ou seja, como um produto fabricado, 

comercializado, distribuído ou, ainda, como um utensílio concebido em função de 

certos usos, consumido — e avaliado — em um determinado contexto (CHOPPIN, 

2004, p. 152-153). 

 

Gatti Júnior (2004), a partir dos resultados de processo de investigação no campo da 

História das Disciplinas Escolares, no qual se dedica especificamente à análise das formas de 

utilização do livro didático por professores e alunos das escolas brasileiras no processo de 

ensino-aprendizagem das diversas disciplinas escolares considera como categorias de 

análises: determinações políticoeducacionais, especificidades no interior da cultura escolar, 

condições de produção e circulação no mercado nacional e impactos sobre a ação dos atores 

que utilizam os livros didáticos, no caso professores e alunos. Esse pesquisador defende que: 

 

A centralidade que este instrumento pedagógico adquiriu no seio da cultura 

escolar o torna objeto privilegiado em qualquer análise que queira dar conta 

do difícil processo de desvendamento dos saberes veiculados pela escola. 

Assertiva que parece-nos valer para qualquer país, servindo de maneira 

especial para o Brasil onde o livro didático foi e é utilizado amplamente no 

ensino primário e secundário e, algumas vezes, até no superior, moldando 

não só o conteúdo escolar a ser apreendido pelos alunos, como também a 

ação dos professores[...] (GATTI JÚNIOR, 2004, p. 33) 

 

Neste processo o livro didático ganha importância como portador quase que exclusivo 

destes saberes, e privilegiado, pela sua própria força cultural e existência material, porém não 

exclusivo num processo de efetivação do ensino (GATTI JÚNIOR, 2004). Dada a 

importância que o livro didático tem, é necessário que os atores que o utilizam façam bom 

uso. Corroborando com essa ideia, Munakata afirma que “o livro didático é já um fato não se 

trata mais de decidir se deve usá-lo ou não, mas de usá-lo bem” (MUNAKATA, 1997: 45).  
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O PNLD destinado ao triênio 2010-14 aprovou (dezenove coleções com três volumes) 

que corresponde a 57 (cinquenta e sete livros). Desses foram selecionados os 37 (trinta e sete) 

livros que apresentam o conteúdo Revolução Social. O quadro 12 que segue composto pelo 

código (criado para este estudo), título (de cada coleção que é igual para cada livro acrescido 

do número correspondente a cada volume), corresponde à caracterização dos livros 

selecionados. 

Código Série  Ano Titulo da coleção/livro 
C1V2  2ª 2010 

 

A escrita da História 

CIV3 3ª 

C2V2 2ª 2010 Caminhos do Homem 

C2V3 3ª 

C3V2 2ª 2010 Conexões com a História  

C3V3 3ª 

C4V2 2ª 2009 Estudos de História  

C4V3 3ª 

C5V2 2ª 2010 História  

C5V3 3ª 

C6V2 2ª 2010 História das cavernas ao terceiro milênio 

C6V3 3ª 

C7V2 2ª 2010 História em debate  

C7V3 3ª 

C8V2 2ª 2010 História em foco  

C8V3 3ª 

C9V2 2ª 2011 História em movimento 

C9V3 3ª 

C10V2 2ª 2010 História Geral e Brasil 

C10V3 3ª 

C11V2 2ª 2012 História Geral e do Brasil 

C11V3 3ª 

C12V2 2ª 2010 História Global – Brasil e Geral 

C12V3 3ª 

C13V2 2ª 2010 História sempre presente 

C13V3 3ª 2011 História texto e contexto 

C14V2 2ª 

C15V2 2ª 2010 História: cultura e sociedade 

C1V5 3ª 

Código  Série Ano  Titulo da coleção/livro 

C16V2 2ª 2010 Nova História integrada  

C16V3 3ª 

C17V2 2ª 2010 Novo olhar  

C17V3 3ª 

C18V2 2ª 2010 Por dentro da História  

C18V3 3ª 

C19V2 2ª 2010 Ser protagonista 

C19V3 3ª 

   Quadro 12 Livros que apresentam o conteúdo Revolução Social 
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Uma observação deste quadro nos permite constatar que, frequentemente, os 

conteúdos sobre Revolução social são estudados no Ensino Médio nas 2ª e 3ª séries. 

Os livros didáticos analisados que aparecem no quadro contêm o conteúdo do livro do 

aluno e o Manual do Professor. Tal manual é constituído de uma descrição geral da proposta 

didática da coleção, a organização em relação aos conteúdos, sugestões de leitura 

complementares e de aprofundamento, respostas das questões de cada capítulo, atividades e 

estratégias para abordagem do conteúdo.  

 A partir das categorias: definição do conceito e tipos; tipos de explicação; formação da 

habilidade de explicar; tipos de atividades expressadas no livro e, enfoque que caracteriza a 

proposta para o ensino. Desse modo, o livro foi analisado considerando a sua função 

instrumental o qual optamos pelo conteúdo Revolução Social e selecionamos como exemplos 

as revoluções: Francesa, Russa, Chinesa e Cubana. A escolha dessas revoluções se justifica 

pelo fato de serem as que mais aparecem nos livros didáticos selecionados pelo MEC através 

do PNLD
8
. 

 

7.1.1 Definição de Revolução Social nos livros didáticos 

 

Um dos objetivos do ensino da História é a formação de conceitos em estreita união 

com as ações dirigidas ao desenvolvimento integral dos alunos. Nesse processo, sua definição 

tem uma função essencial. No caso dos conceitos científicos nesta área de ensino, os 

conceitos gerais são definidos como via para desenvolver o pensamento histórico, ou seja, 

pensar com esses conceitos para a compreensão crítica da realidade histórica, o que permite  

ao cidadão a sua participação plena na sociedade. 

Pensar a realidade como dimensão da sociedade, como assinalam os PCNEM, o ensino 

de História deve desenvolver no aluno as habilidades, as atitudes e valores. 

Com este pensamento, o ensino da História deve evitar práticas tradicionais, como a 

memorização de nomes e datas, por exemplo, que leva o aluno a obter informações 

descontextualizadas evidenciando o saber por saber. O referido ensino deve despertar nos 

                                                           
8
[...]  as obras disponibilizadas no Guia de Livros Didáticos do PNLD 2012 foram aprovadas na avaliação pedagógica 

realizada de acordo com os parâmetros e critérios estabelecidos no Edital do PNLD 2012 – Ensino Médio, documento 

elaborado pelo Ministério da Educação, com o auxílio da Comissão Técnica do PNLD, integrada por especialistas das 

diferentes áreas de conhecimento, que também acompanham a avaliação das obras, realizada sob a responsabilidade de 

diferentes universidades federais. 
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alunos a motivação para o conhecimento histórico favorecendo o desenvolvimento de 

habilidades, valores e atitudes que se manifestam em sua vida na sociedade. Um dos muitos 

problemas do ensino da disciplina História é o de não conseguir que os alunos valorizem a 

importância do estudo dessa disciplina para o seu desenvolvimento, isto é, que vejam a 

história como um conhecimento útil para a explicação do mundo o qual vive e seu cotidiano. 

            Nesse entendimento, as estruturas essenciais do processo educacional e a organização 

escolar devem vincular-se em torno da importância da concepção do aluno capaz de resolver 

problemas; envolve distintos graus de complexidade. São nessas situações que o aluno poderá 

formar habilidades.  

Desse modo, há mobilização de conhecimentos, valores e atitudes, tomada de decisões 

para a resolução de problemas, o aluno lança mão da criatividade. 

A aprendizagem de conceitos científicos (como é o conceito de Revolução Social), na 

opinião de Talízina (2010) se relaciona com os procedimentos de definição, identificação e 

comparação. Desta forma, a definição do conceito se constitui numa etapa importante do 

pensamento conceitual (NUÑEZ, 2009). 

Nesse sentido a definição do conceito Revolução Social nos livros didáticos é pautada 

numa dada compreensão epistemológica, didática e filosófica desse conceito estruturante. 

Dos 57 (cinquenta e sete) livros que compõem as 19 (dezenove coleções) aprovadas 

pelo PNLD 2010/2014, 37 (trinta e sete) apresentam o conteúdo Revolução Social. Dentre os 

37 (trinta e sete) apenas seis livros apresentam a definição do que é Revolução Social.   A 

tabela 1 mostra esses dados.        

              

Definem o conceito Quantidade % 

Sim  

Não  

06 

31 
16,2 

83,7 

Total                                                      37 

     Tabela 1  Definição de Revolução Social nos livros didáticos 

  

No processo de ensino e aprendizagem o estudo de um conceito deve iniciar com a sua 

definição. A definição de um conceito trata-se da operação lógica que revela o  conteúdo do 

conceito ou estabelece o significado do termo. É interessante esclarecer que estamos nos 

referindo ao conceito científico na perspectiva do enfoque Histórico Cultural. Neste enfoque a 
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“obtenção da definição não é o fim da assimilação do conceito, mas só a primeira via. O 

seguinte passo é a inclusão do conceito naquelas ações que os alunos realizam com objetos 

correspondentes [...]” (TALÍZINA, 2009, p. 271).  

Os dados revelam que os livros analisados não expressam o trabalho com a definição 

de conceito. Considerando a sua estreita união com as ações, não ocorre, e revela também 

que, das definições, das 6 (seis) destacadas apenas 5 (cinco) são definidos segundo a lógica. 

Mesmo assim os dados que refletem o aspecto didático, que serão analisados mais adiante, 

não demonstram que as atividades a serem desenvolvidas não condizem com a forma pela 

qual o conceito de Revolução social foi definido. 

 

É preciso levar em consideração, em primeiro lugar, que os conceitos 

históricos somente podem ser entendidos na sua historicidade. Isso quer 

dizer que os conceitos criados para explicar certas realidades históricas têm o 

significado voltado para essas realidades, sendo equivocado empregá-los 

indistintamente para toda e qualquer situação semelhante (BRASIL, 2006, p. 

71) 

 

 

 Na escala da compreensão, entre os conceitos que são mais amplos e os que são mais 

específicos para determinadas realidades, quando é atribuída ao conceito uma amplitude 

maior, podemos chamar de categoria. O conceito de Revolução se enquadra nesta modalidade. 

“Nesse sentido, os conceitos ou categorias são abertos, são vetores à espera de concretizações, 

a serem elaborados por meio de conhecimentos específicos, de acordo com os procedimentos 

próprios da disciplina História” (BRASIL, 2006, p. 71). 

 A definição do conceito geral de Revolução Social no início desse conteúdo possibilita 

o trânsito do geral para o particular e potencializa o que Davidov (1988) chama de 

pensamento teórico. É uma via para os alunos construírem de forma significativa os conceitos 

particulares (Revolução Francesa, Revolução Chinesa, Revolução Russa, etc.) Segundo a 

aprendizagem significativa de Ausubel (1982).  

Essa situação evidencia o caráter fragmentado dos conteúdos; os tipos específicos de 

revolução são definidos sem estabelecer uma relação entre o conceito geral de Revolução e 

suas especificidades, entre elas a Revolução Social. 
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Na pesquisa interessa também identificar os tipos de conceito que dizem respeito às 

possibilidades e estratégias de sua formação, o quadro 13 mostra os conceitos que aparecem 

nos livros analisados. 

Quadro 13 – Livros que apresentam definição de Revolução Social 

As definições mostradas no quadro apresentam as características do que seja uma 

Revolução Social. É importante destacar que no processo de definição de um conceito é 

necessário deixar claras as características necessárias e suficientes, pois é através da 

identificação destas que podemos distinguir Revolução Social de outros movimentos.  

Segundo Skocpol (1979, p, 16), 

As Revoluções Sociais distinguem-se de outras espécies de conflitos e de 

processos de transformadores, sobretudo devido à combinação de dois 

aspectos coincidentes: a coincidência da mudança estrutural da sociedade 

com a sublevação de classe; e a coincidência entre a transformação política e 

a transformação social.[...]O que é peculiar das Revoluções sociais é o fato 

de as mudanças fundamentais verificadas na estrutura politica e na estrutura 

social ocorre lentamente e se reforçarem mutuamente. E estas mudanças 

processam-se através de intensos conflitos sociopolíticos nos quais as lutas 

de classe desempenham um papel fundamental. 

  

Considerando as ponderações de Skocpol, inferimos que a Revolução Social se 

diferencia em muitos aspectos relevantes de outras definições de Revolução, visto que 

Livro 

/código 

Definição  

C2V2 É uma transformação súbita e radical nas estruturas sociais e políticas, isto é, algo que 

provoca uma substituição geralmente brusca e violenta de um governo até então legalmente 

constituído. 

C3V2  Instauração de uma nova ordem e a ruptura com o passado por meio de um processo de luta 

radical. 

C8V2 É uma transformação radical da sociedade, a partir de mudanças econômicas, sociais ou 

políticas, como o é o caso da Revolução Francesa. Para que ocorra uma revolução política é 

preciso um descontentamento generalizado e agudo de boa parte da sociedade, pois são 

geralmente movimentos de massa com caráter violento que impulsionam uma revolução. 

C13V2 A Revolução cria novas instituições, novas maneiras de governar, de fazer, leis, de organizar 

a sociedade. 

C14V2 É a tentativa acompanhada do uso da violência de derrubar as autoridades políticas existentes 

e de substituí-las, a fim de efetuar profundas mudanças nas relações políticas, no 

ordenamento jurídico-constitucional e na esfera socioeconômica. 

C15V3 Maneira de introduzir rupturas radicais com o passado e inaugurar novas perspectivas sociais, 

ou seja, a tomada do poder do Estado pelo proletariado. 
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identifica o objeto de análise em relação ao qual existem relativamente poucos exemplos 

históricos.  

Nessa pesquisa interessa também identificar o tipo de conceito, o que diz respeito às 

possibilidades e estratégia de sua formação. Para análise dos tipos de definições, 

consideramos duas subcategorias: a) conceito definido segundo a lógica significa que a 

definição do conceito é a representação mental da realidade de forma que represente um 

conjunto de objetos da mesma classe e “em geral o conceito científico, segundo a lógica 

formal e dialética, define-se pelo conjunto de propriedades necessárias e suficientes [...]” 

(NÚÑEZ, 2009, p. 40); b) conceito probabilístico corresponde à categorização é do tipo que 

não tem uma estrutura determinada pela lógica das propriedades necessárias e suficientes e 

sim de um protótipo.  

De acordo com Pozo (1998, p. 92-100), neste tipo de definição de conceitos,  

[...] a possessão, dos atributos do conceito por parte de um exemplar e sua 

pertinência à categoria não são uma questão de tudo ou nada, mas de graus 

ou probabilidade [...] os conceitos possuem uma representação unitária que 

consiste em uma abstração dos aspectos mais prováveis dos membros de 

uma categoria.  

 

A tabela  2  os dados em relação à tipologia de definição do conceito constatados nos 

livros analisados.  

  

Tipo de conceito Quantidade % 
Probabilístico  

Definido segundo a lógica  

 

  01       

  05 

 

16,6 

83,3 

 

TOTAL   06                 100 

Tabela  2-Tipos de conceito  

Fonte: livros didáticos analisados  

Como podemos observar, das 6 (seis) definições 1 (uma) é do tipo probabilístico e 5 

(cinco) se definem segundo a estrutura lógica do conceito. Os conceitos definidos de acordo 

com a lógica permitem o processo de sua formação. O tipo de conceito leva a determinadas 

propostas didáticas de sua formação (POZO, 1998). No caso dos conceitos definidos, segundo 

a lógica é possível organizar apropriação do conceito (tomando como referência o sistema de 

características necessárias e suficientes que entram na definição) pela via de procedimentos 



162 
 

como a identificação, comparação.  Neste processo, “[...] as dimensões historicamente criadas 

e culturalmente elaboradas no processo de desenvolvimento das funções humanas superiores, 

notadamente a capacidade de expressar e compartilhar [...] suas experiências e emoções” 

(BITTENCOURT, 2004, 187). 

 Os conceitos probabilísticos resultam de um processo de construção de uma imagem 

mental, não explicitam essas características que entram no conteúdo do conceito, o que limita 

as possibilidades do desenvolvimento conceitual.  

A figura 1 mostra um conceito do tipo probabilístico. 

 

 

Figura 1 -conceito probabilístico  

Fonte: Livro História em foco (2010, p. 64). 

  

Neste caso, podemos observar que o conceito é definido a partir de um protótipo 

(Revolução Francesa) tomado como exemplo representativo do que é uma Revolução, sendo 

específico, ou seja, a Revolução Francesa é o protótipo construído pelo autor do livro, e a 

partir dele é possível identificar a pertinência ou não de outros exemplos à classe (POZO, 

1998). 

 De acordo com o referido, a definição de conceitos conforme a lógica se dá a partir do 

conjunto de propriedades necessárias e suficientes. A figura 2 ilustra um exemplo de um 

conceito definido segundo a lógica.  
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Figura 2  Conceito de Revolução Social  segundo a lógica  

Fonte: História texto e contexto (2011, p.68) 

  

Como já referido, a definição de conceito nessa visão considera as características 

necessárias e suficientes. Fica evidente, nesse caso, que o conceito é definido segundo um 

conjunto de características necessárias e suficientes. E mais, a definição expressa a 

peculiaridade das revoluções sociais que são mudanças fundamentais nas estruturas política e 

social ocorridas em conjunto e reforçadas mutuamente, que expressam as características 

necessárias e suficientes. 

 

 7.1.2 Tipos de explicação usados no estudo da Revolução Social 

 

A História dispõe de procedimentos explicativos próprios, por isso a causalidade que 

utiliza é diferente da que pode ser usada nas “Ciências naturais”, não tem um caráter 

determinante. A explicação histórica evita linearidade e procura a inter-relação de fatores pela 

qual a multicausalidade é uma característica de explicação histórica, que não pode ser 

simplista. Outra questão importante na explicação histórica é a intencionalidade; as 

motivações dos grupos de indivíduos, as mentalidades de momentos históricos diferentes ao 

nosso, o que exige uma dada empatia e capacidade de pensar como “outro”. As explicações 

em História são diversas, podem mudar sob novos olhares e fatos. 

A explicação histórica como foi apresentada é uma habilidade fundamental para 

aprendizagem de História. É um dos principais propósitos ou metas educativas do ensino de 

História (PCNEM, 2011). O tipo de explicação referente aos processos de Revolução Social 

infere como os livros abordam um importante conteúdo na aprendizagem da História: explicar 

processos históricos. 

 Para a análise do tipo de explicação que aparece nos livros, consideramos os 37 (trinta 

e sete). Estes fazem referência ao conteúdo Revolução Social para os quais concordamos com 

as categorias e subcategorias: a)Explicação monológica-dedutiva –  estabelece uma relação 
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entre causa e efeito, na qual, necessariamente, sempre a causa produz o efeito. b)Explicação 

estatística – o esquema da Explicação monológica-dedutiva acrescenta que uma das leis   

deve ser estatística, demonstrando que o enunciado explicado tem grande probabilidade de 

estar certo. a) Causal – Um fato é explicado causalmente quando se remete às circunstâncias 

antecedentes que o fizeram possível ou necessário. Dentro da causalidade histórica 

consideramos as três subcategorias: Eficiente - busca-se no passado as causas para dar 

explicações; Formal – dá-se explicação a partir dos traços do caráter do indivíduo; Final ou 

teleológica -  aponta para uma finalidade no futuro, ou seja explica a ação em termos de 

propósitos. 

 A tabela 3 mostra os tipos de explicação. 

Tipo de explicação                                  Quantidade                                   % 

Monológica 0 0 

Causal/eficiente  26 70,27 

Causal/formal 0 0 

Causal/teleológica 11 29,72 

Estatística  0 0 

Outra  0 0 

Total                                                       37                                       100 

 Tabela  3 Tipos de explicação 

 Fonte: livros didáticos  

 

As teorias causais são importantes para o ensino da História na sala de aula e elas 

estão presentes nos livros didáticos, entretanto, além dos conhecimentos sobre os 

acontecimentos históricos, os alunos precisam ter a habilidade de explicar para poder dar 

explicações sobre fatos e acontecimentos.   

Podemos observar na tabela 3 que a explicação do tipo causal/eficiente é a que 

predomina nos livros analisados. Este tipo de explicação tem como finalidade explicar fatos e 

acontecimentos a partir das causas passadas, porém, no ensino da disciplina História é preciso 

fazer as devidas adequações para que o aluno se situe no tempo e no espaço e compreenda a 

evolução dos acontecimentos.   

Outro tipo de explicação presente nos livros didáticos analisados é a do tipo 

causal/teleológica, através da qual os fatos e acontecimentos são explicados, não por suas 

causas, mas pelos motivos, ou seja, intenções referentes ao futuro. Constatamos a ausência 

dos demais tipos de explicação que aparecem na tabela.  
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As análises sobre os conteúdos dos livros didáticos de História constam que as teorias 

causais têm um papel importante, uma vez que os alunos do Ensino Médio não devem se 

limitar apenas a conhecer os acontecimentos históricos, mas também criar e compreender 

explicações a eles relacionadas (CARRETERO; LOPEZ-MANJÓN e JACOTT, 1997). 

Nesse entendimento, os livros não ensinam os processos pelos quais a História elabora 

explicações como conhecimento científico, e também não propõem atividades para os alunos 

transferirem aprendizagens de um tipo de Revolução para outra, o que implica no pensamento 

conceitual. De forma que sempre se disponibiliza a explicação como um conhecimento 

“pronto.”. 

Essa situação expressa uma postura didática dos livros. Embora no projeto sejam 

fornecidos elementos importantes para uma didática renovada no ensino de História, no 

desenvolvimento dos temas se mostram de forma tradicional, no sentido de antecipar a teoria 

à solução de atividades. 

Em relação à habilidade de explicar em História, se faz necessário trabalhar a 

formação dessa habilidade em duas perspectivas: aproximar os alunos à explicação enquanto 

processo de formação do conhecimento histórico, como forma de “saber” e “fazer história”, e 

como forma de apropriação do conhecimento histórico acumulado no contexto escolar. Desta 

forma, estas duas dimensões são importantes nas análises dos livros didáticos. 

Nesse sentido,  a explicação de um fato histórico requer a inclusão deste numa  

determinada forma de explicar. Isto supõe, não apenas estudar o fato, mas também saber por 

que ocorreu e em que contexto histórico poder ser explicado. 

A figura 3 ilustra um tipo de explicação causal/eficiente, uma vez que explica o 

processo de Revolução Francesa buscando as causas no passado.  
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Figura  3 Exercício 

Fonte: Livro Conexões com a História volume 2  ( p. 156) 

 

 

 Observamos que a figura 3 sugere sugestão de como explicar o conteúdo Revolução; 

sugere também as atividades a serem realizadas para este conteúdo. 

Uma vez estabelecidos os fatos, é evidente que deles se derivam 

consequências, ou talvez sejam causas de outros fatos; os testemunhos 

manejados refletirão os motivos que os protagonistas tiveram para intervir 

ou não nos processos descritos. Tudo isto comporá uma trama complexa de 

perguntas, nem todas com respostas, que constituem o final do trabalho 

(PRATS, 2006, 207-208) 

 

 

Constatamos também a ausência, de forma explícita, de elementos que apresentem o 

trabalho com a formação da habilidade de explicar na perspectiva do enfoque Histórico-

Cultural. Mesmo que na atividade apareça termo explicar, isso não se configura na efetivação 

do desenvolvimento de habilidades no referido enfoque. 
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7.1.3 A formação da Habilidade de explicar Revolução Social  

 

A formação de habilidade no enfoque Histórico-Cultural é uma das finalidades da 

educação, quando se assume a união indissolúvel entre conceito e ação no sentido de 

contribuir com o desenvolvimento da personalidade integral dos alunos. Como afirma Nuñez 

(2013), a formação das habilidades é uma via para a formação de conceitos. 

No enfoque Histórico-Cultural no qual incluímos a Teoria da Formação das Ações 

Mentais e dos Conceitos de P .Ya. Galperin, um aluno domina um conceito quando o aplica 

de forma sistemática e com sucesso na solução de tarefas que exigem habilidades específicas. 

No nosso caso, nos interessa estudar se o livro didático propõe ou não atividades que 

subsidiem a formação ou atualização da habilidade de explicar processos de Revolução 

Social. 

Para a análise da formação da habilidade explicar Revolução Social, em relação a  

estar ou não presente nos livros analisados, consideramos a formação de habilidades com base 

na teoria de formação das ações mentais e dos conceitos de P.Ya. Galperin. A categoria em 

parte corresponde a alguns indicadores como o diagnóstico inicial, que sinalizam para pelo 

menos uma etapa da referida teoria. 

 A tabela --- mostra os dados sobre a presença ou ausência de atividades que sinalizem 

para a formação da habilidade de explicar Revolução social. 

Formação da habilidade de explicar Quantidade % 

Sim  

Não  

Em parte  

0 

31 

06 

0 

83,7 

16,2 

Total  37 100 

 Tabela  4 A formação da habilidade de explicar Revolução Social  

Fonte: Livros didáticos analisados 

 

 Os 37 (trinta e sete) livros didáticos analisados não apresentam nenhuma atividade que 

sinalize para a formação da habilidade de explicar Revolução Social, para isso seria 

necessário propor ciclos de formação ou atualização desta habilidade. Neles, identificamos 6 

(seis) atividades as quais consideramos propor alguma fase do processo de formação da 

habilidade de explicar. 

  

A figura 4  ilustra uma dessas seis atividades  
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Figura  4 Atividade que representa a categoria formação da habilidade de explicar em parte 

Fonte: Livro didático (C8V2, p.143) 

 

A atividade não evidencia relações com a formação de explicar nas questões 1 (um)  e 

2 (dois), muito embora a questão 3 (três) esteja mais voltada para a reflexão. Assim,  

entendemos que na referida atividade, devemos considerar a pergunta (Por que a tomada da 

Bastilha se tornou um acontecimento importante da Revolução Francesa?) como uma questão 

que propicia o aluno a pesquisar, questionar e não se conformar com respostas prontas. 

Todavia, utilizamos o exemplo da figura 4 para explicarmos quando utilizamos a categoria 

“em parte”. Não apresenta situação problema, de fato, porque o exercício é de reprodução. 

Analisamos que o conteúdo Revolução Social no livro didático de História no Ensino Médio 

mostra exercício mecânico, sem considerar a necessidade do aluno pensar sobre o que está 

respondendo, sem refletir, e muito menos estabelecer relações com a vida social. A questão 

1(O que é Revolução?), por exemplo, não oportuniza o aluno a desenvolver habilidade de 

explicar, não possibilita o pensamento crítico deste aluno e portanto, não considera a 

importância do aluno situar categorias em que está inserido historicamente.  
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Consideramos que é importante o professor saber diferenciar exercícios de problemas 

para planejar executar atividades que propicie desenvolvimento da habilidade de explicar. 

“Uma analogia fácil pode nos ajudar a entender a diferença que existe para o aluno entre fazer 

um exercício e resolver um problema ou, se quisermos, entre aplicar uma técnica e empregar 

uma estratégia” (POZO, 1998, p.162). 

Concluindo, podemos observar que a atividade propõe que o aluno defina o que é uma 

Revolução, o que supõe o trabalho com formação de conceitos. No entanto, não menciona as 

ações e operações necessárias para a definição, o que sinaliza para uma dicotomia entre 

conceito e ação, condição necessária para a formação de habilidades. 

 

 

7.1.4 Tipos de atividades propostas para o ensino do conteúdo Revolução Social. 

 

Os tipos de atividades propostas em relação ao uso de exercícios ou situações 

problema possibilitam obter informações importantes sobre como os livros propõem o ensino 

do conteúdo Revolução Social. É certo que se trata de uma proposta que pode ser modificada, 

recriada pelos professores, não obstante, como mostram várias pesquisas, as propostas dos 

livros didáticos são guias que no geral, os professores usam sem grandes modificações. 

Para a análise dos tipos de atividades foram consideradas as categorias: Exercícios – 

uso técnico do conhecimento – caráter reprodutivo, fixação dos conteúdos; situações 

problema – necessita colocar em ação vários conhecimentos – uso estratégico do 

conhecimento para aplicação dos conhecimentos – caráter produtivo e, outro – se refere a 

livros que trazem atividades que sinalizam para o trabalho de transferir informação em 

conhecimento.  

 

Tipo de atividades  Quantidade % 
Exercícios  

Problemas  

 Outra   

31 

0 

06 

83,7 

0 

16,2 

Total                                                         37                 100 
     Tabela  5 Tipos de atividades propostas para o ensino do conteúdo Revolução Social 

      Fonte: livros didáticos selecionados 

 

  

 A tabela 5 mostra um elevado percentual de atividades que são consideradas 

exercícios. Isto implica dizer que, à luz destes dados a aprendizagem dos alunos, nesses 
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moldes se torna reprodutiva, pois os exercícios são de fixação e têm como principal objetivo 

fixar um conteúdo estudado em sala de aula, o que é evidente, porém os professores podem (e 

devem) tomar os livros como uma referência para organizar e desenvolver as atividades de 

ensino. Dessa maneira nossa análise só nos permite formular uma hipótese, a partir do que 

inferimos na análise da proposta dos livros analisados. É certo que os livros didáticos têm 

evoluído de forma considerável. Eles não só propõem atividades de fixação (exercícios), 

geralmente após a apresentação das informações sobre o tema são propostas atividades de 

produção de textos, de interpretação, de afirmações, leitura de diferentes textos, dentre outros, 

que podem contribuir para a transformação das informações em conhecimento pelos alunos. 

 Nos livros analisados não encontramos atividades que possam ser consideradas 

autênticas soluções de problemas, do tipo: tomar decisões, aplicação do conhecimento e novas 

atuações. Não constatamos atividades que possam ser caracterizadas como situações- 

problema.   

 Carretero; Limón (1998, p. 1997) pondera que, 

 

Todos nós enfrentamos diariamente situações nas quais precisamos por em 

funcionamento nossas habilidades e estratégias de raciocínio e soluções de 

problemas que nos levam a tomar decisões mais ou menos corretas para 

superação de tais situações. A pesar de ser inegável que o ser humano deve 

responder a maioria dessas situações problemáticas dentro de um contexto 

cotidiano ou profissional, tradicionalmente, os estudos sobre o raciocínio 

tem usado principalmente tarefas e situações com conteúdo abstrato que 

versão sobre tarefas lógico-matemáticos. 

   

  

Um dado interessante é que, passado mais de uma década esses estudiosos 

constataram a quase ausência do trabalho com situações-problema na área de História, este 

resultado coincide com a análise dos livros nesta pesquisa. Isso não quer dizer que na prática 

dos professores na sala de aula não se utilizem de situações-problema nessa área. É 

importante salientar que as OCEM (2006) para o ensino da História, destacam que dado o 

caráter provisório do conhecimento a problematização de questões contribui para o exercício 

de procedimentos próprios da História. 

Assim, em História, como em outras Ciências Sociais para a resolução de situações- 

problema são necessárias algumas “habilidades metodológicas e determinada trama que 

permite organizar e explicar os fatos, de forma que se tornem compreensíveis (POZO; 

CARRETERO E ASENSIO, 1989). Reforçando que o livro é um recurso didático e que tal 

recurso traz outras possibilidades, constatamos que 6 (seis) das atividades correspondentes à 
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categoria outra (atividade que não se caracteriza nem só um exercício nem uma situação 

problema, mas que  traz traços desses tipos de atividade) 

 

 A figura 6  é um exemplo entre as  6 (seis) atividades  já mencionadas. 

 

 

 
                                         Figura  5 Exercício 

                                                   Fonte: Livro Ser Protagonista ( p.192) 
  

A forma a qual as questões 1, 3, 5 e 6 estão expressas reforça a ideia de que os 

exercícios deste tipo corresponde a “uma tradição de ensino de História cujo objetivo 

exclusivo e inquestionável era ensinar aos alunos fatos, personagens e explicações sobre o 

nosso passado”(CASTILLO, 1998, 104). E as questões 2, 4, 7 e 8, não se constituem em 

questões problema, mas podemos observar que ao depender da forma a serem trabalhadas  

não se configuram como puramente exercício.   

7.1.5 Enfoque caracteriza a proposta de ensino do conteúdo Revolução Social (análise das 

categorias didáticas)  

Um estudo que envolve o livro didático traduz a necessidade de análise sobre as 

categorias didáticas, por isso foram analisadas todas as dezenove (19) coleções, aprovadas 

pelo MEC através do PNLD 2010-2014, já caracterizadas no inicio desse capitulo. A análise 
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foi realizadas considerando as propostas pedagógicas dos manuais didáticos, comuns para os 

três volumes, e o confronto dessas propostas com o livro do aluno e o que dizem as 

Orientações Curriculares e os PCNs para o ensino Médio.  

Para esse tópico foi criado novo código que é referente às coleções envolvendo os três 

volumes. As categorias analisadas foram: fundamentação epistemológica; definição dos 

objetivos; organização dos conteúdos; fundamentação didática e avaliação. Para cada uma 

dessas categorias, foram criadas e analisadas subcategorias, que são apresentadas através de 

tabelas e gráficos. 

O quadro 14 mostra as coleções analisadas  

Código Coleção  
C1   Estudos de História 

C2 Caminhos do homem 

C3 A escrita da história 

C4 História em foco 

C5 História sempre presente 

C6 Conexões com a história 

C7 História: cultura e sociedade 

C8 História: texto e contexto 

C9 História das cavernas ao terceiro milênio 

C10 Conexões com a história 

C11 História 

C12 História em debate 

C13 História em movimento 

C14 História geral e  Brasil 

C15 História geral e do Brasil 

C16 Nova historia integrada 

C17 Novo olhar 

C18 História geral  

C19 Ser protagonista 
                  Quadro 14 Coleções analisadas  

7.1.5.1 Enfoque para o processo de ensino e aprendizagem nas coleções  

  

O ensino de História, enquanto disciplina escolar, não está dissociado das discussões e 

análises dos diferentes enfoques pedagógicos identificados no processo histórico educacional 

de modo geral. 

 

 A tendência tradicional que marcou o ensino de História, sobretudo no século XIX e 

se estendeu até a década setenta do século XX (PINSKY, 2002; BITTENCOURT, 2002), nos 

dias atuais, em termos de propostas pedagógicas nos livros analisados não é predominante.  
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Nessa tabela analisamos o enfoque que caracteriza a proposta do ensino do conteúdo 

Revolução Social, a partir das categorias: Aprendizagem Ativa – o aluno é estimulado a 

participar ativamente do processo de aprendizagem, porém não há predominância na 

formação da habilidade de forma que conheça o processo da formação desta; Tradicional – 

reprodução do conceito; Construtivista – definição do conceito (prevalência do conteúdo 

conceitual) e o Enfoque Histórico- Cultural – apropriação do conhecimento (formação de 

habilidades – ação conceito). 

   A tabela 6 mostra os dados referentes a isso. 

 

Enfoque  Quantidade % 

Aprendizagem ativa 18 94,7 

Construtivismo  1         0,1 

Tradicional 0          0 

Histórico Cultural  0           0 

Total  19       100 

Tabela  6 Coleções segundo o enfoque de ensino-aprendizagem 

 

 

  Como observamos, não há mais a predominância do enfoque tradicional, a 

subcategoria aprendizagem ativa criada para esse estudo se refere às propostas que no geral, 

foram constatadas nas coleções. Para a criação dessa categoria utilizamos o critério de 

considerar um enfoque intermediário, entre o enfoque tradicional, o construtivismo 

(aprendizagem significativa – Ausubel e conflitos cognitivos – Piaget), e o Histórico-Cultural 

(o ensino que desenvolve – Vygotsky, Leontiev, Gaperin). Definimos essa subcategoria, 

através do que está posto, em relação aos componentes didáticos, no manual do professor e no 

livro do aluno. Não desconsideramos que a prática dos professores tem muito mais elementos 

para serem analisados. 

 Tanto os PCNs quanto as orientações curriculares apontam para a superação do 

enfoque tradicional, revelando a necessidade de trabalhar com a formação de habilidades, nos 

livros didáticos também, no entanto, quando foram analisados no aspecto do enfoque, 

chegamos à conclusão que ainda não se constata a presença pura de um enfoque que responda 

à formação de habilidades de forma que o aluno se desenvolva de forma integral. De acordo 

com Dalongeville (2003, p. 3) “o discurso construtivista resulta maioritário nas diferentes 
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disciplinas da didática geral ou das ciências da educação, contudo, isso não ocorre nesta 

proporção no campo da História.” 

 

7.1.5.2 Definição dos objetivos  

  

Os objetivos, como um dos princípios didáticos, são a categoria chave para a 

organização e seleção dos conteúdos, métodos de ensino e avaliação. Desta maneira, a 

definição dos objetivos implica ter clara a finalidade da educação. A tabela 7  mostra em que 

as propostas dos livros analisados se baseiam para definir os objetivos. 

 

Definição dos objetivos                                                 Quantidade % 

Não explicita os objetivos das unidades           3                             15,7 

Referenciados na matriz do ENEM           9 47,3 

Em termos das atividades de ensino do professor           4 21,0 

Em termo de atividades a serem realizadas pelos 

alunos 

    3                           15,7 

Total                  19                           100 

    Tabela 7 Definição dos objetivos nas coleções dos PNLD 2010-2014 

 

Os objetivos constituem as finalidades educativas e são categorias didáticas chave para 

a organização e o desenvolvimento do ensino e da aprendizagem (NÚÑEZ; RAMALHO, 

2013). Da análise dos livros didáticos foi constatado que só uma coleção não explicita os 

objetivos das unidades ou capítulos, o que é extensivo para o conteúdo de Revolução Social. 

Quatro coleções (C5, C9, C16, C19) se referem aos objetivos, relacionando-os com o que os 

professores devem fazer nas atividades de ensino. Três (C6, C10, C17) se referem às 

atividades dos alunos, e nove delas (C2, C3, C4, C7, C8, C12, C13, C14, C15) define os 

objetivos com base na matriz de habilidades e competências do ENEM e três (C1, C11 e 

C17). 

Embora a proposta didática dos livros em geral explicite os objetivos, isso é feito à 

margem dos conteúdos das unidades nas quais não se relacionam os conteúdos com os 

objetivos, e ainda menos com as atividades propostas. Sem dúvida, se avança neste sentido, 

mas ainda não se relacionam às finalidades das atividades propostas. 
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7.1.5.3 Organização dos conteúdos  

 

A organização dos conteúdos para fins didático-pedagógicos em sala de aula 

pressupõe a articulação das preocupações com os objetivos do Ensino Médio; competências a 

desenvolver; caráter interdisciplinar dos conhecimentos; sentidos atribuídos no da 

contextualização; conceitos estruturadores das disciplinas e articulação com as habilidades 

específicas da área de História (OCEM, 2006).  Em consonância com este documento e com o 

objetivo deste estudo foi analisado como está organizado o conteúdo nas coleções de livros 

didáticos aprovados MEC para o Ensino de História. 

A partir da categoria organização dos conteúdos, definimos as subcategorias que 

constam na tabela  8. 

Organização dos conteúdos Quantidade  % 

Informação e posteriormente atividades  19 100 

Sequência linear  0 0 

Organização psicológica baseadas nas ideias de Ausubel  0 0 

Organização psicológica baseadas nas ideias de Piaget 0 0 

Enfoque sistêmico  0 0 

Total                                                                                                     19          100 
Tabela 8 organização dos conteúdos 

A seleção e a organização dos conteúdos dizem respeito à tendência do ensino da 

História que sustenta a proposta pedagógica dos livros didáticos. Na tabela 8 observa-se  que 

em todos os livros os conteúdos são organizados da mesma forma: apresentação das 

informações e posteriormente as atividades sugeridas. Não foram observadas coleções que 

organizam os conteúdos, segundo as perspectivas construtivistas ou com base nos 

pressupostos do enfoque histórico-cultural. A seleção dos conteúdos como o caso do conteúdo 

de Revolução Social não é justificada. 

Chamou a atenção o fato do conteúdo Revolução Social não ser apresentado de 

forma a estabelecer relações entre o geral e os tipos de Revolução baseados no conceito de 

Revolução Social. Deste modo, o conteúdo apresenta-se de forma fragmentada. 

7.1.5.4 Estratégias de ensino 

A qualidade das estratégias de ensino garante ou não o sucesso de determinado 

enfoque, a prática pedagógica planejada, as atividades que levam os alunos a resolver 
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problema, a mobilização de instrumentos de análise, de conceitos, de habilidades e, por 

recorrer a fontes diversificadas e passíveis, relaciona-se diretamente com o ensino.  

 

Estratégias de ensino Quantidade  % 
Incentiva as atividades a serem realizadas pelos estudantes, 

posterior à apresentação das informações sobre o tema. Estimula a 

leitura. 

5 26,3 

 

Incentiva as atividades a serem realizadas pelos estudantes, 

posterior à apresentação das informações sobre o tema. 

Atividades de fixação. Atividades do ENEM e Vestibulares. 

Estimula a leitura. 

 

          14                

 

73,7 

Total            19  100 
      Tabela 9 -Definição das estratégias.  

       Coleções de livros didático (PNLD 2010- 2014) 

 

 

A fundamentação didática (implícita ou explícita) foi analisada através das atividades 

propostas nos capítulos e nas orientações ao professor. As propostas pedagógicas das coleções 

incentivam a realização de atividades pelos alunos. No geral, como foi dito, a informação 

antecede as atividades. Em todos os livros, as atividades de leitura e interpretação são 

estimuladas como formas de consolidação das aprendizagens. Propõe o uso de fontes 

diversas, de imagens, tomadas como referência, discussões sobre as novas propostas para o 

ensino da História. Em 4 (quatro) coleções, as questões do ENEM e de vestibulares são o foco 

das atividades propostas. 

 Atividades para explicar aparecem em todas as coleções, em especial, com conteúdos 

do tema Revolução Social. Não obstante, nenhuma das coleções ensina ou retoma o que 

significa explicar e como se explica na História. É tomado como pressuposto que é algo 

conhecido e não é dada a importância necessária. A visão construtivista da aprendizagem se 

preocupa pelas ideias prévias, pelo conhecimento com representação, secundarizando a 

formação de habilidades como objeto de estudo. 

7.1.5.5 tipos de avaliação  

 

 O ato de avaliar é vasto e não se reduz ao único objetivo, vai além da medida, 

posicionando-se favorável ou desfavorável à ação avaliada. No decorrer da sua historicidade a 

avaliação agregou-se às tendências educacionais que representam um dos aspectos 
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fundamentais do processo de ensino e da aprendizagem.  A tabela 10 mostra o tipo de 

avaliação nos livros analisados.  

      

Tipo de avaliação Quantidade % 

Baseada nos resultados 19 100 

Processual 0 0 

Total 19 100 

Tabela 10 tipos de avaliação 

 

A avaliação é outra categoria que revela a natureza didática de uma proposta de 

ensino. Nas coleções analisadas, embora a preocupação com a avaliação enquanto processo 

seja expressa de forma teórica (que corresponde ao professor) as atividades não são adequadas 

para acompanhar a aprendizagem dos alunos, (o que dadas as singularidades não é fácil). Na 

sua totalidade as atividades são baseadas nos resultados. 

As análises de cada uma das categorias didáticas constatam que as propostas 

pedagógicas que aparecem nos livros didáticos, entre uma tradição enciclopédica, 

academicista, e uma proposta que valoriza a atividade do aluno que deixa de lado a 

aprendizagem significativa (D. Ausubel) os conflitos cognitivos (J. Piaget) e a formação de 

Habilidades segundo o enfoque Histórico-Cultural (L. S Vigotsky; A. N Leontiev e P. Ya. 

Galperin). Neste enfoque, a avaliação permite conhecer a marcha da apropriação dos 

conteúdos, portanto, em que medida os objetivos vão sendo alcançados através do uso dos 

métodos e dos meios empregados, de que maneira os métodos e meios utilizados facilitam o 

processo de aprendizagem e o desenvolvimento das capacidades e habilidades dos alunos, 

terem uma valoração inicial sobre os conteúdos, as possibilidades do aluno e as condições 

existentes? (BEATÓN, 2001). 

Um dado interessante é que C13 apresenta na proposta uma contínua referindo-se às 

atividades propostas no início, durante e no final de cada unidade. Quando se trata do 

conteúdo revolução, que é apresentado em unidades, a avaliação não explicita esses três 

momentos, ou seja, refere-se à unidade conceitual do livro, mas não aos conteúdos 

específicos. Em nenhuma coleção aparece o conteúdo revolução social organizado de forma 

sistêmica, isto é o conceito de revolução como geral e os tipos de revolução como particular. 
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7.2 ANÁLISE E DISCUSSÃO DAS ENTREVISTAS  

 

Na pesquisa nos interessou também estudar a compreensão que os professores de 

História do Ensino Médio têm sobre o ensino do conteúdo Revolução Social, no que diz 

respeito à explicação, enquanto habilidade que mobiliza o conceito, de forma tal que possa 

contribuir para a apropriação desse conceito estruturante. 

 As entrevistas possibilitaram termos um conjunto de dados, que em interação com os 

dados levantados, a partir das análises dos livros didáticos, ajudam a responder as questões de 

estudo e a constatar a veracidade da nossa tese original. 

     A entrevista foi realizada com 8 (oito) professores que atuam no Ensino Médio na 

disciplina História. Os dados da entrevista serão analisados a partir das questões de estudo que 

se transformaram em cinco eixos: a explicação em História segundo os professores; como os 

professores reconhecem um aluno que desenvolveu a habilidade de explicar; se a escola 

ensina aos alunos explicar fatos e acontecimentos; a importância dos alunos aprenderem a 

explicar Revolução Social e, se a escola ensina a pensar o processo de Revolução Social de 

forma conceitual. Antes, porém, será apresentada a caracterização dos professores que 

responderam as entrevistas. 

 

a) Os professores participantes da pesquisa 

 

Os 8 (oito) professores selecionados (denominados segundo o código) estão atuando na 

sala de aula na disciplina História em escolas da rede Federal e Estadual e são todos 

graduados em História. O quadro 15 corresponde à caracterização desses professores. 

 

Código  Sexo  Pós-graduação 

(titulação e área) 

Tempo 

de 

atuação  

Rede de 

ensino  

P1 M  Mestrado em História 13 anos Federal  

P2 F Especialização em História 3 anos Estadual  

P3  M  Não cursou 8 anos Estadual  

P4 M  Mestrado em Ciências Sociais   

Doutorado em História da Educação (no processo) 

18 anos Federal  

P5 M  Mestrado em Mídia e conhecimento. 

Doutorado em Ciências Sociais (no processo) 

25 anos Federal  

P6 M  Não cursou 25 anos Federal  

P7 M  Cursos de especialidade em História  30 anos Estadual 

P8 F  Mestrado em História 

Doutorado em Educação 

6 anos  Federal 

Quadro 15 Caracterização dos professores  

Fonte: Entrevista  
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 Com a finalidade de preservar a identidade dos professores utilizamos os códigos P1, 

P2, P3, P4, P5, P6, P7 e P8. O quadro explicita que dos 8(oito) professores 2 (dois) são do  

sexo feminino; apenas dois (P3 e P6), não cursaram pós-graduação; dois (P2 e P7) cursaram 

especialização latu senso; quatro cursaram mestrado (P1, P4, P5, e P8). Quanto à pós-

graduação no nível de doutorado P4 e P5 estão cursando doutorado e P8 já concluiu. 

 São professores que têm entre 3(três) e 30(trinta) anos de experiência com o ensino da 

disciplina História e atuam nas redes: estadual e federal.  

 

a) Explicação em História segundo os professores  

 

Como já foi dito, a explicação tem um papel importante na aprendizagem de História e 

no Ensino Médio. É uma habilidade cognitivo-linguística, serve como via para a apropriação 

de conceitos que deve contribuir com o desenvolvimento das funções psicológicas superiores, 

e dessa forma, pensar a realidade social e outras, o passado, o presente e o futuro. Explicar 

processo de fatos históricos para compreender e participar na sociedade, ter atitude crítica, 

tomar decisões torna-se relevante no ensino da História. 

Outra questão chave sobre a explicação diz respeito à aproximação dos alunos à 

epistemologia do conhecimento histórico. A explicação de processo e de fatos históricos é 

uma das finalidades dos historiadores. Como diz Prats (2001, p.22): “Para conhecer a História 

se deve conhecer os métodos de trabalho do historiador, e isso conduz ao uso na sala de aula, 

de estratégias que permitam aproximar os estudantes ao fazer dos historiadores” 

  

Os historiadores criam hipóteses, expectativas como forma de conhecimento de 

História. Essas hipóteses, como explicações lógicas, articulam todos os elementos ou dados 

disponíveis, construindo uma explicação coerente com os fatos relacionando-os com 

explicação já investigadas. 

 

A compreensão e o conhecimento dos professores que ensinam História sobre a 

explicação pode fornecer elementos relevantes para a nossa pesquisa se considerarmos as 

relações diversas e complexas entre pensamento docente e atividade de ensino (RAMALHO; 

ÑÚNEZ e GAUTHIER, 2004).  

Na entrevista, foi perguntado aos professores o que é explicar em História. As 

respostas analisadas possibilitaram nos aproximar ao conhecimento dos professores em 

relação a esse conteúdo. 
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A análise do discurso (resposta dos professores), foi possível identificar as 

regularidades (presenças), ou seja, a essência do que é explicação para cada professor, assim 

como caracterizar essa essência, através do tipo de conceito e o tipo de explicação. Esse 

resultado mostra-se no quadro 16. 

 

Código O explicar 

P1 Possibilidade de articular ideias para ampliar a capacidade de compreensão do 

aluno 

P2 Parte do fato para discutir e mostrar a repercussão desse fato na atualidade 

P3 Fazer o aluno compreender a história como contínua 

P4 É uma habilidade do aluno demonstrar a compreensão  

P5 Buscar levar o aluno a compreender as relações os acontecimentos e fatos  

P6 Fazer com que o aluno compreenda o processo que desencadeou o fato. 

P7 Saber da melhor forma contar em palavras o conhecimento do conteúdo para o 

aluno 

P8 Condição indispensável para a prática implica em saber considerar sobre algo. 

    Quadro 16 discurso dos professores sobre o que explicar 

      Fonte: entrevista com os professores 

  

No quadro 16 pode-se constatar que no geral a explicação para os professores está 

mais relacionada com a explicação didática na sala de aula do que com a explicação no 

sentido epistemológico, ou seja, como processo de construção do conhecimento histórico 

nesse campo. Isso se evidencia nas respostas dos professores P1, P2 e P4.  

[...] explicar seria a, a possibilidade de, é... Vamos pensar...  articular  ideias, é, que 

possam...é  convergir pra um objeto de estudo, no caso da História, no caso  uma 

temática por exemplo! Então, dado que essa, essa, essa, essa articulação, ela amplia a 

capacidade de compreensão do educando, no caso, ...no caso que  a explicação ela vai 

sendo possível a partir do momento que permite a compreensão [...] (P1) 

 

Eu parto, é... do fato né? Na íntegra, porque a gente tem de discutir o fato e a 

repercussão desse fato, social, político, econômico, cultura ... Mostrando ao aluno que 

o mundo de hoje tem uma relação direta com esses fatos que aconteceram, [...] (P2) 
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Explicar em História, consiste ao meu vê, é uma habilidade que o aluno seja capaz de 

ao entender o processo histórico em estudo, ele seja capaz compreender os meandros 

que levaram ao desencadeamento de um fato ... [...] explicação permeia a 

COMPREENSÃO, [...]   Então explicar consiste na demonstração da compreensão dos 

fatos históricos. (P4) 

 

  Para os professores, a explicação em História é a explicação no ensino de História. É 

de fato, uma situação. É de fato uma situação que se aproxima da sua atividade profissional 

com os professores que ensinam História, desconsiderando a explicação, enquanto estratégias 

dos historiadores nas respostas. 

Nas falas dos professores, a preocupação com a compreensão dos alunos a respeito dos 

conteúdos da História está presente. Explicar para o aluno compreender tem sido 

tradicionalmente o papel essencial do professor. Dessa forma, a explicação na História para 

esses professores, no geral, está focada na atividade do professor.  

A explicação dos alunos como forma de apropriação dos conteúdos de forma ativa e 

produtiva está ausente nas falas dos professores. Lógico que nos referimos a explicar novos 

fatos e não a repetir a explicação dos fatos disponibilizados nos livros didáticos ou pela 

explicação do professor. 

 

As explicações científicas do mundo social não são muito presentes na 

educação e, frequentemente, têm sido utilizadas para doutrinar ou criar 

sentimentos de adesão à pátria ou a personagens históricos. Nestes casos não 

se poderia falar de que educamos cidadãos livres, com espírito crítico e 

independência de julgamento, muito pelo contrário.(PRATS, 2006, p. 193) 

 

 

C) Ações necessárias para a explicação do aluno em História segundo os professores 

 

A aprendizagem que tributa o desenvolvimento contribui para o desenvolvimento 

integral dos alunos no Ensino Médio. Uma das vias para esse desenvolvimento é a formação 

de habilidades no ensino da História a partir do enfoque Histórico-Cultural. Sobretudo, e  

habilidade de explicar Revolução Social considerando a relação inseparável entre conceito e 

ação. O conhecimento pelo professor do que é a habilidade de explicar no contexto de 

aprendizagem de História, supõe o conhecimento do que é uma habilidade e do que é  

explicar do ponto de vista conceitual. Talizna (1988) explica que pode se falar dos 
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conhecimentos dos alunos na medida em que eles sejam capazes de realizar determinadas 

ações com esses acontecimentos. Isso é correto, uma vez que os conhecimentos sempre 

existem estreitamente vinculados a uma ou mais ações (habilidades). Quando perguntado 

para os professores “o que  um aluno que desenvolveu a habilidade de explicar em História 

deve saber?” constatamos a presença de dois aspectos: que aluno tenha conhecimento dos 

fatos e estabeleça relações entre eles. 

Em relação ao saber fazer, ao explicar, se procura informações sobre o conhecimento 

dos professores em relação à estrutura de operações da ação. Por sua vez, proporciona dados 

sobre como os professores compreendem a explicação como conteúdo procedimental. O 

quadro 17 mostra esse resultado. 

 

Código.  Ações necessárias para os alunos explicarem fatos e acontecimentos 

P1 É preciso que o aluno tenha acesso ao conhecimento, materializar em situações 

históricas para poder pensar. Isso dá suporte para o aluno começar a pensar. 

P2 Partir do fato que vai explicar e argumentar a repercussão desse fato, estabelecer 

relações com a realidade ter amadurecimento intelectual. 

P3 Identificar elementos fundamentais da História: sujeito, o lugar e o tempo e 

estabelecer relações entre eles. 

P4 Compreender a distinção entre explicar e descrever, compreender de forma 

ampla o que se estuda, articular ideias, relacionar fatos, ter domínio conceitual. 

Compreender a distinção entre história e historiografia. 

P5 Estabelecer relações entre os conceitos e entre os eventos. Apropriação das 

terminologias próprias do discurso historiográfico. 

P6 Precisa ser alfabetizado funcionalmente. Ler um texto, compreender, decodificar. 

P7 Ter conhecimento prévio do conteúdo e conhecimento do idioma pátrio, ter menos 

inibição. Apresentar categorias importantes do ensino de História 

P8 Apresentar categorias importantes para o ensino de História, recorte temporal e 

espacial, relacionar fatos e acontecimentos. Criar narrativa coerente e coesa sobre 

os fatos e interpretar fatos. 
Quadro 17 ações necessárias para aprender a explicar 

Fonte: Entrevista  

 

A partir da análise das respostas dadas pelos professores a questão: O que um aluno 

que desenvolveu a habilidade de explicar em História, deve saber?  Constatamos, em geral,  

que os professores enfatizaram em suas respostas que é necessário os alunos saberem  

categorias primordiais no ensino de História: os recortes temporais, espaciais, a interpretação 

dos fatos, as relações entre os conceitos e eventos, a apropriação das terminologias próprias 

do discurso historiográfico. Entretanto, não enfatizam o processo de busca da essência e 

relações, fundamentalmente da causalidade histórica, seguindo a lógica da explicação.  Os 

fragmentos de dos professores (P1) e (P3) evidenciam essa situação. 
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...Eu acho que precisa, [...] fazer um processo primeiro de seleção de um, de um recorte 

temporal, espacial, social, que grupo você tá tratando, para pensar como um caso 

exemplar o que é uma revolução, situar historicamente isso, para que o aluno pudesse 

entender, [...] ter acesso a conteúdos significativos sobre a temática da revolução, 

então, quer dizer, ah...Revolução...Ah...Francesa! Que é a clássica né, da Revolução 

Social, né, na historiografia, que ele tivesse um conhecimento, que ele tivesse o 

conhecimento de que grupos que estavam em cena naquele momento da Revolução 

Francesa, [...]  Quais eram os choques e as realidades [...] (P1) 

 

 Ele precisa é... identificar o que eu chamo os elementos fundamentais da História, que é 

o sujeito, toda história tem um sujeito, ele precisa reconhecer esse sujeito, toda 

História tem um LUGAR, ele precisa situar-se geograficamente, toda História tem... um 

tempo, todo fato tem um tempo. Então ele tem que ter compreensão desses três 

elementos! Os sujeitos envolvidos, o lugar onde ocorreu e o tempo em que ocorreu [...] 

(P3) 

 

 Outro dado curioso a ser considerado é a questão levantada por  P6, em relação a ao 

analfabetismo funcional.  

 

Para iniciar, ele precisa primeiro que ele seja alfabetizado, no meu entendimento, que 

esse é o problema que nós temos. Então ele ser capaz de ler um texto, compreender esse 

texto, decodificar esse texto e . e ..e explicar, transcrever para o papel. Vale ressaltar 

que essa é a realidade do Ensino Médio noturno (P6) 

  

        Como já referido, as respostas dos professores não expressam a lógica da causalidade 

histórica para a explicação de fatos e acontecimentos. No que diz respeito à causalidade 

histórica, Prats (2006, p. 207) esclarece, 

 

Uma vez estabelecidos os fatos, é evidente que deles se derivam 

consequências, ou talvez sejam causas de outros fatos; os testemunhos 

remanejados refletirão os motivos que os protagonistas tiveram para intervir 

ou não nos processos descritos. 

 

 

Da análise do discurso dos professores podemos ainda inferir a ausência de elementos 

sobre a explicação como conteúdo procedimental e, em especial, o sistema de operações que 

conferem a ação: explicar em História. 
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 Na opinião de Núñez e Ramalho (2011), uma das problemáticas que muitos 

professores apresentam na formação das habilidades diz respeito a não poder ensinar, de 

maneira explícita e intencional, o conjunto de operações que configuram a habilidade como 

objeto de ensino. Assim, geralmente transmitem (treinam) de forma “mecânica” o saber fazer. 

Essa limitação não contribui com um ensino de procedimentos pela via de sua compreensão, 

assim como a organização do processo de ensino e de aprendizagem mais adequado à 

natureza das habilidades quando se considera a habilidade como um tipo de atividade. 

 Uma problemática que diz respeito à formação de habilidade é apontada Talízina 

(2009). Para a autora, a escola dita tradicional tem prestado pouca atenção ao aspecto 

operacional da psique, preocupando-se mais com o conteúdo do conceito, quando a formação 

de um conceito implica não só a formação de uma imagem especial, como também de um 

sistema operacional que tenha uma estrutura interna determinada. Sendo assim o aspecto 

operacional constitui propriamente o mecanismo psicológico dos conceitos. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

d)      A explicação de fatos e acontecimentos na s aulas de História  

  

O objetivo primordial do conhecimento histórico é a compreensão dos processos e dos 

sujeitos históricos, o desvendamento das relações que se estabelecem entre os grupos 

humanos em diferentes tempos e espaços. Os fatos históricos, potencialmente  considerados 

como todos os acontecimentos ocorridos na vida coletiva  ou individual e todas as criações 

das pessoas e acontecimentos, é um dos conceitos fundamentais a serem trabalhados no 

ensino da História.  Para saber qual a opinião dos professores sobre a explicação de fatos e 

acontecimentos nas aulas de História, partimos da questão: Na sua opinião, a escola ensina 

aos alunos a explicar fatos e acontecimentos nas aulas de Historia? O quadro 18 sintetiza o 

as ideias dos professores entrevistados. 

Código Explicação de fatos e acontecimentos na escola 

P1 Varia dos procedimentos dos professores, pode ser de forma reprodutora (ou não) 

P2  A como  os professores escola como um todo não ensina. As disciplinas das Humanas tentam 

explicar. 

P3  A partir do fato histórico com ênfase no processo de construção do fato. 

P4 Depende da instituição. 

P5 Relativo. Tem escola que sim, tem escolas que não, 

P6  Destaca  fragilidade na  Rede Estadual  

P7  Apresenta dificuldades estruturais da escola. 

P8  O aluno é inteirado com muitas possibilidades para apreender o mundo. 

Quadro 18 discurso do s professores sobre explicação de fatos e acontecimentos, 

Fonte: entrevista 
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Conforme as respostas dos professores  entrevistados,  no Ensino Médio, Infelizmente, 

ainda há muito o que repensar sobre a forma que mais se aproxima de uma metodologia para a 

explicação que contribua para o desenvolvimento integral do aluno. Nas oito respostas dos 

referidos professores, constatamos que a explicação de fatos e acontecimentos nas aulas de 

História, mostra  que, explicação de  fatos e acontecimentos são atribuídos a casos pontuais no 

ensino de História, e que segundo P1 isso depende de professor para professor, dos 

procedimentos que são utilizados, da formação destes profissionais, de como a escola observa 

a atuação desses profissionais nas  aulas de História e o como a memorização no ensino de 

Historia, ainda é predominante. Evidencia-se essa constatação também de mais três 

professores, vejamos: 

 

  [...] a escola não ajuda. Isso fica sob a responsabilidade das disciplinas e Humanas, 

sobretudo História e Geografia, quando muito...Filosofia e Sociologia [...] porque o 

maior problema da escola pública é...Não trabalhar em equipe .A gente trabalha 

isoladamente [...].. (P2) 

 

[...] acredito que a escola, pelo menos na disciplina de História, não está hoje muito 

preocupada com o fato [...]. Explicar  os processos que estão por trás dos fatos, é mais 

complicado (.P3) 

 

[...] E como explicar, com fundamentação se a mentalidade que se tem do ensino de 

História, é a mera memorização? (P4) 

 

e) Importância dos alunos aprenderem a explicar Revolução Social no Ensino Médio 

 

A discussão sobre Revolução Social se faz necessária para o desenvolvimento da 

habilidade de explicar na área de Historia, no Ensino Médio, visto que os alunos precisam 

usufruir de uma consciência globalizada, precisa se inteirar dos fatos e acontecimentos 

históricos, e, necessariamente aprenderem a explicar este conteúdo. Neste sentido, foi 

perguntado aos professores: qual a importância dos alunos aprenderem a explicar Revoluções 

Sociais? 
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Como podemos observar no Quadro 19 no geral aparecem caracterizados ideias  

chaves do discurso dos professores, em relação  a pergunta: Qual é  a importância dos alunos 

aprenderem a explicar Revoluções Sociais no Ensino Médio? 

 

Código Importância de o aluno aprender a explicar 
P1 A ideia de Revolução perpassa diversos momentos da História. É 

fundamental para o aluno: distinguir os antagonismos sociais; pensar 

situações de semelhanças e  diferenças;   permanências e continuidade. 

P2 O estudo do conteúdo Revolução contribui para a formação da consciência 

do aluno em relação à participação popular no desdobramento dos 

acontecimentos. 

P3 Importante para o  aluno estabelecer relações entre os fatos e acontecimentos 

e o presente, ou seja, aprender que algumas situações do presente acontece de 

forma semelhantes e vice versa., Estabelecer relações de continuidade, 

relações de longa ou curta duração nos processos históricos 

P4 Contribui para a formação da habilidade de explicar . 

Se o aluno distinguir claramente o conteúdo Revolução Social, distingue de 

outros processos históricos. 

P5 É importante como outros conceitos fundamentais para entender o mundo 

contemporâneo. É importante também para diferenciar Revolução de outros 

movimentos. 

P6 Para o aluno perceber que a sociedade se transforma, muda. 

P7 É importante para a formação da consciência globalizada. 

P8 É importante para contribuir para o aluno saber o lugar que ocupa em 

distintos tempos e espaços e em distintos acontecimentos. 

     Quadro 19 Importância de o aluno aprender a explicar 

  

No geral, os professores consideram importante o aluno de Ensino Médio  aprender a 

explicar Revolução Social, apresentando em seus discursos elementos como: a distinção entre 

os antagonismos sociais; contribuição para a formação da consciência, em relação ao seu 

lugar na sociedade; estabelecer relações entre acontecimentos do passado e os do presente. Os 

fragmentos das falas P1, P2, e P3 e P4 afirmam essa discussão:  

 

[...] é fundamental para o ensino para o aluno saber  distinguir os antagonismos 

sociais né, saber pensar   as situações de diferenças, né, os comparativos, pensar as 

possibilidades das permanências na História, se tão com continuidade permanência;  a 

revolução pode trazer esse jogo  a tona   num é? Dessa, dessa coisa do campo teórico  

no ensino de História [...] (P1) 

 

É interessante destacar que P1, além de considerar importante o aluno explicar  

Revolução Social, destaca a necessidade de que o aluno compreenda o conceito de Revolução, 
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P1 também adverte para o devido cuidado nas discussões sobre Revoluções Sociais, essa 

preocupação está expressa no fragmento que segue: 

 

[...], é fundamental sim, discutir as revoluções sociais, mas com muito cuidado, ah... no 

sentido de como   ah...tomar o conceito, especificando sua historicidade né? E como é 

que ele é utilizado fora daquele âmbito que ele foi pensado pra outros momentos, pra 

outras sociedades, pra outras culturas (P1). 

 

P2 destaca em sua resposta que o estudo do conteúdo Revolução Social contribui para 

a formação da consciência do aluno, 

 

 [...] QUANDO A GENTE COMEÇA a mostrar isso pro aluno ele vai tendo 

consciência, que quem fez a história do mundo andar, de caminhar, foi a sociedade, 

apesar da historiografia  tradicional negar a participação popular e exaltar os heróis 

(P2) 

 

 P3 destaca a importância de o aluno aprender a explicar Revolução Social enfatizando 

o estabelecimento de relações entre passado e presente. 

 

A importância é o aluno estabelecer relações porque à medida em que eles, por 

exemplo, conseguem compreender e explicar a Revolução Francesa, aliás a Revolução 

Russa, os agentes que estavam envolvidos, os diferentes  interesses [...]Então a grande 

importância é essa! Não é o aluno aprender que a História se repete, é poder 

compreender que algumas situações do presente aconteceram de forma semelhante no 

passado e vice-versa, e com isso estabelecer relações de CONTINUIDADE, relações de 

LONGA duração ou de CURTA duração nos processos históricos. Então, eu acho que 

essa é a grande importância. O aluno poder visualizar no presente, aliás, visualizar no 

passado relações sociais que ainda se mantém no presente. 

  

 P4 ressalta a importância do aluno aprender a explicar Revolução Social, destaca sua 

preocupação com a forma que este conteúdo está posto no livro e sinaliza para o entendimento 

da explicação como um conteúdo procedimental. A esse respeito pondera:  
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Uma das preocupações que eu SEMPRE TENHO, ENTRE OUTRAS, é como no livro 

didático está inserido o conceito de Revolução Social, [...]. Porque a meu ver é 

importantíssimo isso aí, entre outros motivos, Primeiro é que se aluno não tiver a 

capacidade de distinguir claramente uma Revolução Social, ele tende a nivelar, 

identificar, sem maior compreensão do fato histórico ou do processo histórico, é 

rebeliões, motins, levantes, outros tipos de mobilizações, que não necessariamente 

efetivamente foram Revoluções Sociais, ao mesmo tempo isso se entrelaçam com a 

questão conceitual [...]. A capacidade de explicar exige também logicamente uma 

segurança na utilização dos conceitos. Na utilização dos conceitos de revolução eu 

costumo dizer muito a meus alunos que existe a necessidade de é... existe , condições 

necessárias, tem que existir um conjunto de condições necessárias e suficientes para 

que se expresse um dado conceito de natureza científica e logicamente que isso se 

aplica também ao conceito de Revolução Social. Às vezes eu digo muito aos meus 

alunos, essa CONDIÇÃO está presente em uma dada explicação?(P4) 

 

 Como foi dito, no geral os professores afirmam que é importante o aluno aprender a 

explicar Revolução Social. No entanto, apenas P4 sinaliza, ainda que seja com um baixo nível 

de generalização, para a formação da habilidade de explicar.   

 Observamos no discurso dos professores a ausência de relações entre o conteúdo 

Revolução Social e um dos objetivos primordiais da História, uma vez que esta “[...] busca 

explicar tanto as permanências e as regularidades das formações sociais quanto às mudanças e 

as transformações que se estabelecem no embate das ações humanas.” (OCEM, 2006, p. 73) 

  

f)  O ensino do conteúdo Revolução Social nas aulas de História 

  

 O conteúdo Revolução Social é de grande importância para o ensino de História, isso é 

evidente na literatura e nas respostas dadas pelos professores para a questão anterior. Segundo 

Karnal et al (2003), esses processos dizem respeito a acontecimentos que marcaram a História 

com consequências e desdobramentos até os dias de hoje. De acordo com esses autores, esse 

conteúdo ajuda a discutir a ruptura histórica com fatos que mudaram a ordem mundial; os 

desenvolvimentos políticos, sociais e culturais de países inseridos no contexto mundial, 

exemplos de ruptura da ordem estabelecida, dentro outros. Considerando a importância desse 

conteúdo para a aprendizagem do aluno, nos preocupa também pensar a respeito de “Como o 

conteúdo Revolução Social é trabalhado na escola nas aulas de Historia? A escola ensina a 
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pensar os processos de Revolução Social conceitualmente?. Justifique sua resposta”. Esta foi 

a última pergunta da entrevista com os professores. O quadro 20 mostra a síntese das 

respostas dadas para a referida questão. 

  

Código O ensino do conteúdo Revolução Social nas aulas de História 

P1 A escola muitas vezes não tem a percepção da atuação profissional na sala de 

aula, o que dá suporte para isso são os materiais didáticos. 

Materiais que se reportam ao conteúdo Revolução Social, são escassos. 

A História ainda está muito presa aos conceitos clássicos, entre eles, o de 

revolução. 

O trabalho com esse conteúdo varia de professor para professor. 

Partindo da opção teórico-metodológica dos professores. 

P2 O ensino do conteúdo Revolução Social deve partir do conceito , seguindo os 

passos: explicação dos exercícios, debates sobre outros movimentos até chegar o 

conceito de Revolução. 

P3 Ainda está longe de tornar claro para o aluno, ou seja, o conceito está distante 

da explicação. A preocupação maior é com os processos, fatos  acontecimentos, 

negligenciando o trabalho com conceitos 

P4 Valoriza a formação dos conceitos científicos e o desdobramento do conceito 

de Revolução através do conjunto de características necessárias e suficientes 

para a sua definição. 

P5 A formação de conceito na linha positivista. A escola trabalha o conteúdo 

Revolução Social de acordo com a opção teórico metodológica do professor. 

P6 Atrela o trabalho com conceito a desmistificação do que está posto no livro 

didático. 

A escola está em crise, nesse sentido. 

P7 Compreende que o trabalho com conceito, na forma tradicional, é fácil. 

Explicar os processos para o aluno, é complexo. 

P8 A Revolução Social está presente no ensino de História, porém, “Não se pode 

estudar Revolução Social e a composição ou a composição dessa, sem 

compreender o conceito”. 
      Quadro 20 O ensino do conteúdo Revolução Social na escola 

        Fonte - Entrevista 

      

  Na análise das respostas dos professores é possível identificar regularidades em 

relação ao trabalho com conceitos na escola, e ausência da forma aproximada de como formar 

a habilidades de maneira que o aluno seja capaz de desenvolver-se plenamente. As respostas 

dos professores expressam a presença de três aspectos importantes: a) o trabalho com 

conceitos depende da opção teórico-metodológica dos professores - saberes docentes (P1, P5  

e P6);  b)   a formação de conceitos/livros didáticos - uso dos livros (P1, P4, P6 e P7, P8) e;  

c) o trabalho com conceito na sala de aula. Nesse aspecto, observamos nas respostas dos 

professores, duas maneiras de expressar seus pontos de vista: explicita - relato de como 

trabalha com conceitos e; implícita – justificando a necessidade de trabalhar a definição do 

conceito. 
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 Essas análises serão ilustradas através de  fragmentos das falas dos professores. Para 

os dois primeiros aspectos (letras a e b) selecionamos  um exemplo para cada um. Para o 

terceiro (letra c) será mostrado através fragmentos da fala de todos os professores, através de 

dois quadros: os professores que explicitam como trabalham e os que justificam a necessidade 

de do trabalho com conceitos para a aprendizagem do aluno. 

 Em relação ao trabalho com conceitos de dá, na escola, a partir da opção teórico-

metodológica (saberes docentes) P1 pondera: 

 

[...] a escola como um todo, a meu ver, muitas vezes não tem uma percepção do que o 

profissional tá atuando, em termos em si de sala de aula, [...] Em geral, os materiais 

didáticos trazem uma...uma discussão da Revolução,[...] mas não recordo muito 

materiais que fazem essa discussão da Revolução Social, como um conceito [...], isso 

ficaria a cargo da atuação do professor, fazer essa...Essa inter-relação, então, eu acho 

que varia muito isso, de professor para professor, de formação para formação. Há 

professores muito presos ao campo conceitual, como algo rígido, fixo, que...por... eu 

acho que isso tem de ser relativizado,[...]  

   

Em seu discurso P1 chama atenção para o fato de ser o professor de modo isolado 

fazer opção para trabalhar com o conceito de Revolução Social, e aponta que existem 

professores que estão mais propensos a trabalhar a partir dos princípios do ensino tradicional. 

Sobre isso, Caimi (2006, p. 24) comenta: “Há uma tendência, entre nós, professores, de 

assumir uma posição estática diante do ensino de conceitos, tratando-os como definições 

prontas, podem ser encontradas nos dicionários e nos livros. [...]”   

  

Em relação à formação de conceitos/ livros didáticos (uso dos livros) 

 

[...] essa situação de trabalhar conceitos, primeiro que... que uma situação de 

desmistificar o que tá no livro didático. É ... é muito forte e acredito que a escola deve 

trabalhar isso como um todo e achar que no livro DIDÁICO ESTÁ  A HISTÓRIA DA 

HUMANIDADE. Então a partir do momento que o livro didático tem um conceito sobre 

qualquer coisa o meu aluno tende a achar que aquilo ALI É O ÚNICO CONCEITO 

VÁLIDO e verdadeiro e que não é![...] (P6)  
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 P6 tece considerações a respeito do livro didático no que se refere ao seu uso em sala 

de aula por parte dos professores e alunos. 

 Sobre estes aspectos Bittencourt (2004, p. 300-301) defende que:  

As críticas em relação aos livros didáticos apontam para muitas de suas 

deficiências de conteúdo ou informativos. No entanto o problema de tais 

análises reside na concepção de que seja possível existir um livro didático 

ideal, uma obra capaz de solucionar todos os problemas do ensino, um 

substituto do professor. O livro didático possui limites, vantagens e 

desvantagens como os demais materiais dessa natureza e é nesse sentido que 

precisa ser avaliado.  

 

 P6 corrobora com as ideias de Bittencourt quando se mostra preocupado com o uso do 

livro no sentido de perceber a necessidade de ser utilizado, e alerta que é preciso fazer 

adequações em relação ao trabalho com conceito de Revolução Social.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Em relação ao relato dos professores sobre como eles trabalham com conceitos, serão 

mostrados fragmentos de cada um dos professores; P2, P3, P4 e P7 expressam de forma 

explicita através de um exemplo como trabalham com formação de conceitos. O quadro 21 

mostra o relato dos professores. 

Código Síntese do relato  dos professores sobre formação de conceitos  
P2  A gente tem que partir de conceito, primeiro explicar o que é uma revolta e uma 

revolução, senão o aluno vai chamar tudo de revolução. Aí então ele tem de saber o que é 

uma revolta, o que é um motim, o que é uma conjuração, uma revolução.[...]. Depois, é,,,. 

Eu promovo a explicação dos exercícios, promovo debates e aos poucos , vou ajudando a 

construir o conceito.[...] aí eu pergunto, o que vocês acham que é revolução, depois que 

eles falas  pego um pouquinho da fala de cada um, e construo uma elaboração do que é 

revolução, claro que eu não posso renegar o conceito clássico de revolução, né, eu tento 

fazer na abordagem que eles fazem pra elaborar esse conceito [...] 

P3 [...] acredito que ainda estejamos longe de tornar isso claro para o aluno, que às vezes a 

gente trabalha as várias revoluções de forma até isolada ou de forma distante da realidade 

social do momento em que aconteceu [...] Mas eu pelo menos, é... tento, nem sempre, 

mas tento primeiro mostrar ao aluno o que é uma revolução de fato [...] Eu trago 

alguns exemplos, que eu acho que são exemplos clássicos a Francesa e a Russa que 

mudaram completamente a lógica da sociedade [...] 

Código  Síntese do relato  dos professores sobre formação de conceitos 

P4  [...] quando eu vou trabalhar a formação de conceitos eu insiro o conceito de 

Revolução Industrial. TRABALHO A FORMAÇÃO DOS CONCEITOS DE 

UMA FORMA AMPLA, e na exemplificação eu trabalhei com o conceito de 

revolução. Deixo claro para os meus alunos que esse conceito de revolução está 

alicerçado em uma teoria, evidentemente. A formação de conceitos ela se atrela a 

uma dada teoria e, por exemplo, eu cito o conceito de revolução em Marx e o 

livro didático utilizando a definição de revolução de mil novecentos e trinta, por 

exemplo. Se nós discutirmos a formação dos conceitos científicos, e logicamente, 
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nos desdobramentos do conceito de revolução, quando o aluno assimila esse 

conceito cientifico de natureza científica, ele vai analisar o livro didático e ter 

muitos mais elementos explicativos para compreender que não é aplicável, por 

exemplo, o conceito de revolução no movimento de trinta. Eu questiono eles, 

OLHA A ESTRUTURA PRODUTIVA BRASILEIRA MUDOU?  O seguimento 

dominante, ou como queira outros, a classe social dominante, MUDOU NO 

BRASIL?  Nesse contexto? 

P7 [...] até que é fácil você trabalhar o conceito, simplesmente conceito, mas o 

entendimento geral do que é uma Revolução Social, você tem que IR PARA 

CAMPO, VOCÊ TEM QUE MOSTRAR CONTEXTUALMENTE ao alunado, 

qual o processo. Exemplo, eu falar em exploração do homem pelo próprio 

homem, se ele não SABE NEM O QUE É ISSO!EU TENHO QUE MOSTRAR 

que o trabalhador é explorado pelo patrão naquela relação de trabalho de 

empregador e empregado. 
     Quadro 21 - Relato sobre o trabalho com conceitos   

       Fonte – Entrevista  

 

A formação de conceitos no ensino de História tem sido essencialmente a partir das 

tendências, a tradicional e a construtivista. A primeira, se caracteriza por uma assimilação 

baseada na memorização a partir da exposição verbal do conteúdo, a segunda,  uma 

assimilação gradual do conteúdo do conceito, como sua liberação gradual do conjunto de 

representações cotidianas e como sua generalização.  

 

De acordo com Galperin (2001, p, 52), 

 

[...]em primeiro lugar, isso não é propriamente um processo de assimilação  

de um conceito, mas somente a ordem consecutiva de assimilação de suas 

diferentes partes.  No entanto, não é explicado o processo de assimilação de 

cada uma dessas partes, isto é, o processo de assimilação no sentido preciso 

da palavra [...] em segundo lugar, as investigações sobre a assimilação de 

novos conceitos  não se  leva em conta a ação sobre a qual se produz a 

assimilação. 

 

  Diante do relato dos professores sobre como trabalham com conceitos, podemos 

caracterizar que essa maneira de introduzir e dá sequência ao conteúdo revolução revela 

traços tanto da tendência Construtivista quanto da Tradicional. Assim, quando por um lado, 

P2 relata: “eu pergunto, o que vocês acham que é revolução, depois que eles falam pego um 

pouquinho da fala de cada um, e construo uma elaboração do que é revolução,” está fazendo o 

levantamento dos conhecimentos prévios, característica do construtivismo. Por outro lado, 

quando o mesmo professor diz: “A gente tem que partir de conceito, primeiro explicar o 
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que é uma revolta e uma revolução, senão o aluno vai chamar tudo de revolução” está se 

utilizando da tendência Tradicional.  

Como já dito, P1, P5, P6 e P8, expressam a necessidade de trabalhar com conceitos 

para a aprendizagem do aluno e deixa implícita sua forma de conduzir com o conceito de 

Revolução Social. O quadro 22 mostra essa situação. 

Código  Síntese do relato dos professores sobre formação de conceitos 

P1 [...] o conceito é uma leitura, o conceito, ele é construído em dado tempo, em dado 

espaço e com um dado tanto teórico e daqui a frente a um outro tempo, isso pode variar, 

né... a ideia do conceito, enquanto conceitual, mas eu acho que o ensino de História 

ainda tá muito preso aos conceitos clássicos, tradicionais, no caso a revolução um deles, 

num é...Como...É...No sentido  de que seria vinculado as transformações estruturais da 

sociedade.  

P5 [...] certamente esse conceito de Revolução Social vai ser compreendido pelo aluno e 

vai servir também para os alunos sedimentarem os eventos históricos dele, nessa 

perspectiva crítica, na perspectiva de situar é... é.... CONTEXTUALMENTE , 

contextualizar o conhecimento histórico .... des-tin-guir ... uma ... UMA MUDANÇA 

GRADUAL, UMA TRANSIÇÃO DE  UMA REVOLUÇÃO. Entender por exemplo 

que momentos dentro da Revolução pode ser considerado uma ruptura ou de... ou de.... 

acomodação né de novos conflitos 

P6 [...] acho que realmente não conseguimos fazer com que o aluno crie ele mesmo o seu 

conceito, ele é um mero reprodutor daquilo que está pronto, sem questionamento, sem 

nenhuma critica, de nenhuma crítica, de nenhuma forma ele não critica o texto, não faz 

uma avalição do texto de jeito nenhum, aquilo ali, aconteceu daquela maneira e pronto. 

P8 Revolução Social está presente no ensino de História, o que a gente tem que ter clareza 

é que, não se pode estudar Revolução Social e a composição ou a composição dessa, 

sem compreender o conceito. Né? Sem compreender o conceito, então, eu acho que o 

entendimento conceitual do que é Revolução e a..E a... E esse adjetivo, num é, ou essa 

adjetivação “social”, é importante sim. Então, nós temos que entender o que é 

Revolução conceitualmente, o que é uma Revolução Social, também conceitualmente, o 

que é que envolve num é? Que conjuntos de acontecimentos podem ser considerados 

Revolução Social? É Revolução Cubana? É Revolução Russa? Num é? São as 

revoluções do Século XIX? Então o aluno só vai poder distinguir e agrupar 

acontecimentos e eventos dentro desse conceito de Revolução Social se ele 

compreender esses conceitos e se ele não compreende o conceito, ele vai entender a 

Revolução Cubana descolada de outros acontecimentos, ele vai entender as 

manifestações sociais contemporâneas descoladas de out...de todos os acontecimentos. 

Então, pra que haja esse entendimento do que é uma Revolução Social passa pela 

necessidade de discutir conceitualmente. E se discute conceitualmente, 

conceitualmente, na medida em que nós somos passíveis também de problematizar que 

acontecimentos podem ou não ser agregados ou vinculados a essa ideia de Revolução 

Social. 

Quadro 22 Síntese do relato dos professores  

 Diante da análise dos dados sobre o estudo do processo de formação da habilidade de 

explicar Revolução Social, podemos deduzir que em relação aos livros diante das pesquisas 

realizadas ocorreram nos últimos anos mudanças no que está relacionado à definição dos 
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objetivos em termos de propostas sinalizadas de mudanças, a partir dos documentos 

destinados ao ensino de História no nível médio.  

Quanto à formação da habilidade de explicar Revolução Social a partir do Enfoque 

Histórico-Cultural, a forma a qual estão definidos os componentes didáticos das propostas 

pedagógicas não favorece tal formação.  

Em se tratando da análise do discurso dos professores, encontramos elementos que nos 

remetem a inferir que o currículo vivido pelos professores nos muros da escola e precisamente 

na sala de aula, é revelador de práticas não condizem com a utilização de um enfoque 

puramente tradicional, nem construtivista tão pouco com o enfoque Histórico. 

Diante dessas constatações é oportuno dizer que existe um potencial para o 

desenvolvimento de futuros estudos sobre esse tema, uma vez que os professores 

demonstraram interesse pela temática no sentido de entender e discutir mais sobre a 

explicação no ensino de história atrelado à habilidade de explicar. Outro ponto interessante é 

o aprofundamento sobre o enfoque histórico-cultural.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A atividade humana se processa por meio das mediações e intencionalidade, sendo 

realizada coletivamente e eternizada através dos conhecimentos acumulados historicamente e 

transmitidos às gerações futuras, particularmente no espaço escolar. Desta forma, o ensino 

deve possibilitar a apropriação de conceito histórico, da cultura acumulada pela humanidade e 

a formação e/ou atualização de habilidades, visto que esses três aspectos estão articulados 

entre si, formando uma unidade. 

Nas últimas décadas, diversos estudiosos têm apresentado em suas constatações que a 

formação de habilidades é um objeto de estudo bastante discutido e é um tema controvertido. 

Em consonância com as exigências do ensino para o século XXI, os PCNs, as DCNEM e as 

OCEM sinalizam para a possibilidade do ensino por competências e habilidades.   

No decorrer desta pesquisa, discutimos sobre os processos da formação da habilidade 

de explicar Revolução Social nas aulas de História no Ensino Médio. Para isso definimos 

como  objetivo geral estudar os processos da formação da habilidade de explicar Revolução 

Social nas aulas de História no Ensino Médio, segundo a opinião dos professores e conforme 

o conteúdo dessa temática nos livros didáticos de História, no sentido de contribuir para a 

compreensão de acontecimentos históricos e, ao mesmo tempo, o desenvolvimento pleno do 

aluno. 

A partir do referencial teórico e deste objetivo elaboramos questões de estudo 

organizadas em dois eixos:  

1) sobre a formação da habilidade de explicar;   

2) sobre o conceito de Revolução social. Para ambos foram elaboradas perguntas 

direcionadas à análise do livro didático e ao que os professores pensam sobre a formação 

desta habilidade nas aulas de história.  

Em relação aos livros didáticos, a partir do protocolo para análise, concluímos que:  

 No geral (16,2%) dos livros analisados não expressam o trabalho com a definição de 

conceito Revolução Social, e os que mostram uma definição segundo a lógica, não 

consideram a sua estreita união conceito/ações. De acordo com a teoria de Galperin a 

definição de um conceito é apenas uma via para a sua assimilação, podemos perceber 

que essa definição segundo a lógica encontrada, em um número tão reduzido, sinaliza 
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a necessidade de intervenções em relação a propostas de intervenção nas estratégias 

utilizadas para a formação da habilidade de explicar.  

 

 Apesar da História dispor de procedimentos explicativos próprios, o tipo de explicação 

predominante nos livros analisados é a causal/eficiente que tem como finalidade 

explicar fatos e acontecimentos a partir das causas passadas, porém para que a 

habilidade de explicar contribua para a compreensão de acontecimentos históricos, 

bem como, com desenvolvimento integral do aluno é necessário que a formação dessa 

habilidade,  não esteja dissociada da definição de conceitos. O ensino de História pode 

contribuir para a formação desta habilidade, uma vez que os conceitos só podem ser 

entendidos na sua historicidade, por isso os conceitos criados para explicar 

determinadas realidades históricas, não devem ser empregados indistintamente a 

qualquer realidade semelhante. Nesse sentido,  os alunos precisam formar ou atualizar 

a habilidade de explicar, podendo o professor se utilizar dos livros, fazendo as devidas 

adequações, para contribuir com a formação de tal habilidade.  

 

 Os livros analisados não apresentam atividades que sinalizem para a formação da 

habilidade de explicar Revolução Social. Mesmo as atividades (16, 2%) que propõem 

a definição do conceito, não mencionam as ações e operações necessárias para a 

definição, condição necessária à formação de habilidades. Não identificamos 

atividades que se caracterizem como situações-problema que levam o aluno a tomar 

decisões e aplicar o conhecimento a novas atuações. Outro dado que nos chamou 

atenção em relação aos tipos de atividades é a necessidade de aproveitarmos o material 

(o livro didático) para o planejamento de atividades que contribuam para o 

desenvolvimento integral do aluno. Anterior ao planejamento de tais atividades 

pressupõem se que saibamos diferenciar os exercícios de situações problemas. 

 

 Em relação ao enfoque que caracteriza as propostas de ensino para conteúdo 

Revolução Social, as análises das categorias didáticas (fundamentação epistemológica; 

definição dos objetivos; organização dos conteúdos; fundamentação didática e 

avaliação) mostram que se tratam de propostas ecléticas, pois de um lado apresentam 

uma tradição enciclopédica academicista, definindo as categorias didáticas nos moldes 

da pedagogia tradicional. Exemplificando, a organização dos conteúdos das propostas 
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segue a sequência de apresentação da informação e posteriormente atividades. Por 

outro lado, valoriza a atividade do aluno; por exemplo, no geral, (47,3%) das 

propostas definem os objetivos referenciados na matriz do ENEM e em termos das 

atividades do aluno. 

  A avaliação, por sua vez, em todas as coleções se baseia nos resultados e não no 

processo – o que se distancia dos pressupostos da aprendizagem significativa (D. Ausubel), os 

conflitos cognitivos (J. Piaget) e a formação de habilidades segundo o enfoque Histórico-

Cultural (L. S Vigotsky, A. N Leontiev e P. Ya. Galperin). As constatações feitas sobre os 

processos de formação da habilidade de explicar Revolução Social nos livros didáticos podem 

se materializar ou não na prática dos professores, ou seja, a ação pedagógica envolve uma 

gama de indicadores que possibilitam ou não a efetivação de uma proposta capaz de, com o 

uso ou não do livro didático ser possível contribuir para a formação das habilidades, 

consequentemente com a formação integral do aluno. 

 Em relação ao que os professores pensam, sobre a formação da habilidade de explicar, 

a partir das entrevistas concluímos que: 

O discurso dos professores sobre as questões da entrevista explicita elementos que 

convergem para as propostas dos livros didáticos analisados, como também divergem, 

evidenciando que a prática do professor na sala de aula contém indicadores que nem sempre 

estão ao alcance das pesquisas, pois é ele, o professor, é o último sujeito que materializa o 

currículo na sala de aula.  

 Sobre o que é explicar em História, no geral o discurso dos professores evidencia esta 

habilidade; está mais ligada à explicação didática na sala de aula, do que com a 

explicação no sentido epistemológico. A preocupação de três, dos oito professores 

entrevistados com a compreensão dos alunos a respeito dos conteúdos da história, 

apesar de não se referirem  à  apropriação dos conteúdos de forma ativa e produtiva 

por parte do aluno, sinaliza para a possibilidade de futuros aprofundamentos da ideia 

de que as explicações cientificas podem estar presentes na educação a partir da 

formação de habilidades. 

 

 O fato dos professores não expressarem, em suas respostas, conhecimento sobre a 

estrutura das operações da ação do aluno, acerca da formação das habilidades, se 

configura na necessidade de uma formação continuada que contemple tais 

conhecimentos.  
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 Outro indicador passível de estudos futuros é a constatação de que os fatos e 

acontecimentos são explicados não de acordo com as propostas da escola, mas a partir 

da opção teórica dos professores. Isto explicita que a escola de modo geral não esta 

estruturada de forma que se aproxime de uma metodologia para a formação de 

habilidades, numa perspectiva de desenvolvimento integral.  

 

 Este dado reafirma que a ação pedagógica é um campo propicio para a efetivação de 

um processo  de ensino e aprendizagem capaz de proporcionar ao aluno as condições 

necessária ao seu desenvolvimento, visto que, a no interior da escola é possível sim, 

perceber  mudanças que contribuem para uma possível transformação do ensino  

 

 Sobre a importância do estudo do conceito de Revolução Social, todos os professores 

se posicionaram a favor e manifestaram suas preocupações com a definição de 

conceitos, relatando de forma implícita ou explícita como procedem para tratar deste 

tema. 

A pesquisa tem como principal contribuição o resultado da análise e discussão dessas 

categorias que poderá servir para o estudo da compreensão de acontecimentos históricos e, ao 

mesmo tempo, o desenvolvimento pleno do aluno.  Diante do exposto, consideramos que a 

efetivação do objetivo desta pesquisa, apresenta sua contribuição nas seguintes direções: 

 Para a ampliação dos focos de análise, sobre o livro didático, considerando não apenas 

objetos de estudo predominantes nas pesquisas que envolvem o livro didático como: 

as prescrições dos autores e editores; a utilização; a relação com as políticas 

educacionais; e as estratégias de vendas das editoras, mas através de como se 

apresentam, nos livros didáticos, o estudo dos processos da formação da habilidade de 

explicar Revolução Social nas aulas de História, vislumbrando a possibilidade de que 

a forma de organização do estudo destes processos  contribui para a formação da 

habilidade de explicar nas aulas de História no Ensino Médio e introduzir estudos 

específicos sobre o tema na área, ou seja, a discussão envolvendo o livro através do 

foco teórico metodológico que prioriza a formação da habilidade de explicar. 
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 Apresentação da análise do discurso de um grupo de professores sobre como se dá o 

processo de formação da habilidade de explicar na sala de aula como contribuição para 

as discussões sobre elaboração estratégias de ensino e aprendizagem para professores 

que atuam nas escolas de ensino Médio. 

 

 Estudo sobre a formação da habilidade de explicar na área de história com recorte para 

o conteúdo Revolução Social, traz uma contribuição para aprofundamentos na área, 

pois o conceito de revolução  é considerado um dos conceitos estruturantes nas OCEM 

do ensino de História e é citado em documentos como  PCNEM e PCN+. 

Quando iniciamos as considerações finais nos referimos à atividade humana que se 

processa por meio das mediações e intencionalidades, sendo realizada coletivamente. A 

realização desta pesquisa nestes moldes fará parte dos conhecimentos acumulados 

historicamente.  

Deste modo, nos seus limites os resultados apresentados têm grande potencial para 

futuras pesquisas, pois sendo a explicação na História estudada há séculos sob vários olhares e 

a explicação no Ensino de História está relacionada à multicausalidade, o estudo desta 

categoria é susceptível a discussões controvertidas. Vale ressaltar que o estudo da habilidade 

de explicar na qualidade de habilidade cognitivo-linguística na área de História se constitui 

numa contribuição teórica para o processo de ensino e aprendizagem, uma vez que chegamos 

à conclusão, ainda que provisória, que tanto nos livros didáticos quanto no discurso dos 

professores, a habilidade de explicar não é tratada de forma que promova o desenvolvimento 

integral do aluno. 
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