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RESUMO 

 

O trabalho – intitulado Ensinar e aprender História na relação dialética entre interpretação e 
consciência histórica crítica – investiga o desencadeamento de um processo formativo teórico 
e prático desenvolvido com uma professora de História, sua mediação no processo de ensino e 
de aprendizagem dessa disciplina, relacionados à apropriação da interpretação de textos de 
história e o desenvolvimento da consciência histórica crítica por educandos, do 8o ano do 
Ensino Fundamental, de uma escola pública. Objetiva analisar a relação entre a mediação da 
atividade docente e a apropriação pelo aluno, desse nível de ensino, da interpretação de textos 
de história e o desenvolvimento dessa consciência. Optou-se pela pesquisa colaborativa, como 
estratégia formativa, e se empregou como procedimentos para a formação do saber: Reunião, 
Ciclos de Estudos Reflexivos, Planejamento (com a docente), Observação efetuada na vida 
real e portfólio (envolvendo os alunos). A professora se apropriou de aportes da teoria de P. 
Ya. Galperin e da consciência histórica crítica e desenvolveu um processo de ensino 
utilizando uma metodologia alicerçada nas construções teóricas desse autor. Os discentes se 
apropriaram da interpretação de textos de história e demonstraram se encontrar em um 
processo de desenvolvimento de sua consciência histórica crítica. O desempenho dos 
educandos ocorreu de modo mais consistente nas interpretações concretizadas em grupos, 
com orientação da professora e apoio do mapa da atividade. Os processos formativos, 
realizados na e sobre as atividades docente e discente, revelaram um aprimoramento no 
desenvolvimento profissional da professora e no saber e saber-fazer dos alunos. Contribuiu, 
para isso, a reflexão crítica vivenciada na trajetória do processo investigativo. Diante dessas 
constatações, como necessidades de novas reflexões, a investigação recomenda o 
desenvolvimento de processos de ensino e de aprendizagem, em outros anos do Ensino 
Fundamental, envolvendo a interpretação de textos de história e o desenvolvimento da 
consciência histórica crítica dos educandos.  

 
Palavras-chave: Formação docente. Ensino. Aprendizagem. Interpretação de textos de 
história. Consciência histórica crítica. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Teaching and learning History in dialectical relationship between interpretation and critical 
historical awareness has investigated the triggering of a theoretical-practical training process 
developed with a history teacher, her mediation in the teaching and learning of the discipline 
process, related to the appropriation of history text interpretation and the development of 
critical historical consciousness by public school 8th-grade students of elementary level. It 
aims to analyze the relationship between mediation of teaching activity and ownership by the 
student on this level, the interpretation of history texts and development of this consciousness. 
It has been opted for collaborative research, as training and strategy, and was employed as 
procedures for the formation of knowledge: Meeting, Cycles of Reflexive Studies, Planning 
(with teachers), Observation performed in real life and portfolio (involving students). The 
teacher appropriated of contributions of the theory by P. Ya . Galperin and critical historical 
consciousness and developed a teaching process using a methodology grounded in theoretical 
constructs this author. The students appropriated the interpretation of history texts and 
demonstrated to be in a process of developing a critical historical consciousness. Performance 
of the students occurred more consistently in the interpretations implemented in groups, with 
teacher guidance and support of the activity map. Training processes, performed in and about 
teaching and student activities, revealed an improvement in teacher's professional 
development and the knowledge and expertise of the students. It has contributed to this, the 
critical reflection experienced in the investigative process. Given these findings, as needs of 
new thinking, research recommends the development of teaching and learning processes in 
other years of elementary school, involving the interpretation of history texts and the 
development of critical historical consciousness of students. 
 
Key-words: Teacher Education. Teaching. Learning. Interpretation of History Texts. Critical 
Historical Consciousness. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

RÉSUMÉ 

 

Cette étude – nommée Enseigner et apprendre Histoire dans le rapport dialectique entre 
interprétation et conscience historique critique – recherche le déclanchement d’un processus 
formatif théorique et pratique développé avec l’enseignante d’Histoire, sa médiation dans le 
processus d’enseignement et d’apprentissage de cette discipline, rapportés à l’appropriation de 
l’interprétation de textes d’histoires et le développement de la conscience historique critique 
par des apprenants de la 8e année de Ensino Fundamental, d’une école publique. Elle a pour 
objectif analyser le rapport entre la médiation du travail enseignant et l’appropriation par 
l’élève, de ce niveau d’enseignement, de l’interprétation de textes d’histoire et le 
développement de sa conscience. On a opté par la recherche collaborative comme stratégie 
formative, et on a emprunté, comme procédures pour la formation du savoir: Réunion, Cycles 
d’Études Réflexives, Planification (avec l’enseignante), Observation effectuée dans la vie 
réelle et portfolio (entourant les élèves). L’enseignante s’est appropriée des apports de la 
théorie de P. Ya. Galperin et de la conscience historique critique et a développé un processus 
d’ensegnement utilisant une méthodologie basée sur les constructions théoriques de cet 
auteur. Les apprenants se sont appropriés de l’interprétation de textes d’histoire et ont 
démontré être en train de développer une conscience historique critique. La perfomance des 
apprenants s’est passée de façon davantage solide dans les interprétations réalisées en 
groupes, avec l’orientation de l’enseignante et l’appui du plan de l’activité. Les processus 
formatifs, réalisés dans et sur les activités enseignante et apprenante, ont révélé une 
perfectionnement dans le développement professionnel de l’enseignante et dans le savoir et le 
savoir-faire des élèves. A contribué, pour cela, la réflexion critique expérimentée dans la 
trajectoire du processus de recherche. Compte tenu de ces constatations, comme le besoin de 
nouvelles réfexions, la recherche récommande le développement de processus 
d’enseignement et d’apprentissage, à d’autres années de l’Ensino Fundamental, en entourant 
l’interprétation de textes d’histoire et le développement de la conscience historique critique 
des apprenants. 

 
Mots-clés: Formation enseignante. Enseignement. Apprentissage. Interprétation de textes 
d’histoire. Conscience historique critique. 
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PROBLEMATIZANDO O PROCESSO DE ENSINO E DE APRENDIZA GEM DA 

HISTÓRIA 

 

O processo de ensino e de aprendizagem se desenvolve numa unidade que 

abrange condições objetivas e subjetivas, expressas tanto na atividade de quem tem o papel de 

ensinar como na de quem se encontra para aprender. Nesse processo, o ensino de História se 

apresenta como uma ferramenta importante que poderá contribuir para o aluno se apropriar de 

conhecimentos sobre a história da humanidade, interpretando-os e desenvolvendo a sua 

consciência histórica crítica.  

Pontuamos que, nas últimas décadas, vem ocorrendo uma intensificação dos 

estudos a respeito da forma pela qual o ensino de História se desenvolve no interior das 

instituições escolares brasileiras. São exemplos disso, produções como: Parâmetros 

Curriculares Nacionais de História (1998), Cabrini (2000), Siman (2004), Silva e Fonseca, 

(2007), Bittencourt (2008) Bezerra (2008), Pinsky e Pinsky (2008), Cavalcante (2010), 

Cainelli e Oliveira (2011), dentre outras, e o papel desempenhado pela Associação Nacional 

de História (ANPUH) através de sua participação em processos de elaboração de documentos 

nacionais, bem como, de suas publicações a exemplo das Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a área de História e a Formação dos Professores para a Educação Básica (2001). 

A importância da História, como espaço de aprendizagem e formação humana, 

tem sido pontuada nessa literatura, entretanto o ensino dessa disciplina, ainda, apresenta um 

caminho a ser trilhado no tocante à interpretação de textos de história e o desenvolvimento da 

consciência histórica crítica do educando.  

A História e o seu ensino são essencialmente formativos, todavia essa disciplina 

possui uma complexidade e nível de abstração que se configura em uma das dificuldades para 

o aluno compreendê-la. A essa dificuldade acrescentamos: a impossibilidade de observação 

direta dos fatos ocorridos; o pouco estabelecimento de vínculos, de relações, de contrastes, de 

negações, de generalizações entre os diversos fatos abordados; a insuficiente vinculação entre 

o ensino de História e a promoção do desenvolvimento humano e a complexidade que 

envolve a interpretação de textos e o desenvolvimento da consciência histórica crítica do 

aluno. Há, ainda, outras dificuldades relacionadas a fatores como visão social da história, sua 

função política e a formação dos professores. 

A nossa experiência como supervisora, atuando nos ensinos Fundamental e 

Médio, na Escola Estadual Coronel Fernandes, tem-nos colocado desafios frente à dificuldade 
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que os nossos alunos apresentam de interpretar os textos de história. Ao que acrescentamos 

ser bastante acentuada, essa dificuldade, no 8o ano do Ensino Fundamental. 

Uma pesquisa realizada por Rocha (2007), nas áreas de História e Geografia, a 

partir de documentos de planejamentos (anuais, semestrais, bimestrais, mensais e de aulas) de 

dezenove escolas públicas da rede estadual que oferecem o Ensino Fundamental (anos 

iniciais), em catorze municípios do interior do Estado do Rio Grande do Norte (dentre os 

quais o da nossa investigação), revelou que referente a esses documentos “os planos em geral, 

evidenciam uma dificuldade na distinção entre essas áreas de História e Geografia, 

principalmente, quando tratam da seleção de conteúdos.” (ROCHA, 2007, p. 641). O aluno 

ingressa nos anos finais do Ensino Fundamental apresentando dificuldades para interpretar 

textos de história, como podemos perceber no trabalho da supervisão escolar na escola citada. 

No curso de Pedagogia, o contato com os alunos, através do desenvolvimento e 

acompanhamento de atividades teóricas e práticas, traz-nos desafios frente ao que ensinar e 

como ensinar História. 

Ensinar a interpretar a história que foi, que é e continuará sendo transformada pela 

atividade humana não é uma tarefa simples. Aprender sobre essa história com a noção de 

processo, do devir histórico, dos modos de vida e de cultura e entender as relações sociais que 

se estabelecem entre contextos históricos e ação humana é bastante complexo.  

O papel do professor dessa área se apresenta, então, como condição indispensável 

cujo objeto de trabalho, como ressalta Silva e Fonseca (2007, p. 22), “[...] é a formação da 

consciência histórica de crianças e jovens que, no Brasil, experienciam uma realidade 

marcada por múltiplas diferenças culturais e enormes desigualdades sociais e econômicas”.  

Nessa direção, partimos do pressuposto de que o processo formativo teórico e 

prático, vivenciado por professores de História com base na teoria de P. Ya. Galperin, em 

diálogo com a consciência histórica crítica e mediado pela atividade docente, possibilitará aos 

alunos interpretar textos de história e desenvolver essa modalidade de consciência. 

Na Teoria da Atividade, a tônica é que para se aprender é necessário entrar em 

atividade. E que, simultaneamente à apreensão do objeto de conhecimento, ocorre a 

transformação desse objeto e do sujeito. Na opinião de Leontiev (2004), o funcionamento 

mental do indivíduo só pode ser compreendido numa análise dos processos sociais e culturais 

dos quais ele deriva. Esse pensamento nos mostra que é preciso compreender a atividade 

consciente indo além do organismo humano.  

Nessa perspectiva teórica a atividade é um processo, num sistema de relações, no 

qual o homem constrói o seu ser social e sua consciência. O conceito de atividade, conforme 
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Davidov (1988), para ser examinado precisa estar unido ao conceito de consciência, pois esta 

surge na atividade e a mediatiza. 

No estabelecimento dessa relação, que envolve a natureza social da atividade do 

homem e o desenvolvimento de sua consciência, encontramos na Teoria da Atividade as 

construções de Galperin (1995c,d,f), atinente a um contributo metodológico científico do 

processo de assimilação, que permite analisar a atividade cognoscitiva em processos de ensino 

que possibilitem aos educandos a apropriação de novos conhecimentos, habilidades, hábitos, 

valores, atitudes sob um processo de direção. 

Para esse autor (1995c,d,f), a apropriação do objeto de conhecimento ocorre em 

etapas de assimilação de ações mentais, na passagem da experiência do mundo social à 

experiência do mundo interno, num ciclo cognoscitivo. Nesse ciclo se destacam momentos 

funcionais (etapas: motivacional, de estabelecimento do esquema da base orientadora da ação, 

de formação da ação no plano material ou materializado, de formação da ação no plano da 

linguagem externa e a mental) que não podem ser considerados de forma linear.  

Alguns trabalhos vêm evidenciando essa teoria e a sua importância no âmbito 

escolar a exemplo de Talízina (1987,1988), Núñez e Pacheco (1997, 1998), Núñez (2009), 

León (1999), Mendoza, Colón, Moreno e Delgado (2009), Ribeiro (2008), entre outros.  

Vygotsky e seus seguidores Leontiev, Luria, Rubinstein e Elkonin, entre outros, 

fundamentando-se nos pressupostos teóricos do materialismo histórico-dialético, analisaram a 

atividade humana como uma das categorias centrais no estudo do desenvolvimento do 

psiquismo do homem. Como enfatiza o próprio Leontiev (1983, p. 82, tradução nossa): “a 

ideia da análise da atividade, como método na psicologia científica do homem, foi formulada 

nos primeiros trabalhos de L. S. Vygotsky”. Assim, adotamos a Teoria da Atividade e 

entendemos esta e a Histórico-Cultural como que ampliando uma a outra e, ao mesmo tempo, 

enriquecendo-se.  

As aproximações entre a epistemologia dialética materialista e essas perspectivas 

teóricas convergem para a compreensão de que os fenômenos da vida social e da consciência 

se desenvolvem na base das leis da dialética as quais estão interligadas às categorias: 

contradição, quantidade, qualidade, salto e negação, dentre outras. 

O nosso interesse pela Teoria da Atividade vem se manifestando desde a nossa 

experiência como supervisora na Escola Estadual Coronel Fernandes (lócus da investigação), 

na docência, no curso de Pedagogia da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 
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(UERN) e, mais recentemente, com a nossa pesquisa, no âmbito do mestrado1 quando 

investigamos as contribuições da Teoria da Atividade, proposta por Alexei Nicolaievich 

Leontiev, na prática de uma professora de História do 8o ano do Ensino Fundamental. 

Dentre os resultados alcançados destacamos a utilização dessa teoria na 

fundamentação da prática dessa professora nos seguintes aspectos: dar atenção às 

potencialidades do educando e ao seu desempenho, promover a participação do aluno na 

comunicação oral e utilizar essa teoria para autoavaliar a própria prática docente. 

No que se refere às provocações que essa investigação suscitou citamos: à 

educadora, buscar se aprofundar sobre a Teoria da Atividade, na perspectiva de 

aperfeiçoamento no desenvolvimento do seu pensamento teórico e da sua prática docente e 

organizar atividades de ensino, fundamentadas nessa teoria, que possibilitasse ao aluno se 

apropriar da História e se desenvolver nas dimensões cognitivas e afetivas, de hábitos e de 

valores. Foi com uma atenção para com esses desafios que demos prosseguimento ao nosso 

caminhar investigativo. 

O processo de ensino e de aprendizagem desenvolvido em História pode 

contribuir para o aluno aprender a interpretar textos, desenvolvendo a sua consciência 

histórica crítica. Essa provocação nos permite pensar um trabalho que pode ocorrer na forma 

de interpretações de experiências do tempo, expressas em textos produzidos com uma 

finalidade didática de serem utilizados para o ensinar e o aprender.  

A História tem uma grande potencialidade formativa no favorecimento da 

interpretação dos fatos históricos e das consequências que deles derivam. O processo de 

ensino e de aprendizagem proposto com a interpretação de textos de história e uma atenção 

para com o desenvolvimento dessa modalidade de consciência porta uma possibilidade de 

ressignificação nas atividades docente e discente.  

A interpretação de texto (escrito) de história diz respeito a um procedimento 

psíquico que exige as ações de ler, explicitar o que se encontra manifesto, como também 

obscuro, e realizar a crítica evocando o passado para compreender o presente e presumir o 

futuro na perspectiva de mudanças e transformações. 

Os textos de história nos possibilitam um olhar abrangente sobre as ideias neles 

presentes, o que se constitui, sem dúvida, num exercício a ser desenvolvido nessa área. Para 

ajudar o aluno na difícil tarefa de interpretá-los, a dimensão metodológica, presente na teoria 

                                                 
1 A História escolar e a Teoria da Atividade: relações e possibilidades formativas no ensinar e aprender. 
Dissertação de Mestrado, UFRN, 2010. 
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de Galperin, configurou-se como uma possibilidade na qual agregamos o mapa da atividade – 

considerando, também a base orientadora da ação correspondente ao aluno. 

Estudos como o de Kern (2001), Pozo e Angón (1998) trazem uma contribuição 

relevante ao nos oferecer uma discussão sobre a interpretação de textos de natureza histórica, 

com um tratamento dado à interpretação de modo operativo, no processo de ensino e de 

aprendizagem. Tais aportes, junto aos Parâmetros Curriculares Nacionais de História (1998) e 

a produção de Eco (1993) possibilitaram-nos construir o que denominamos de mapa da 

atividade para auxiliar o aluno a interpretar textos escritos de história e desenvolver a sua 

consciência histórica crítica.  

A operacionalização desse mapa, no 8o ano do Ensino Fundamental, requereu 

modificações na modalidade escrita, o que fizemos com a participação da professora de 

História.  

Nosso interesse para com a apropriação pelo aluno da interpretação de textos 

dessa área de conhecimento e o desenvolvimento da modalidade de consciência citada, 

conduziu-nos às proposições de Rüsen (2001, 2006, 2010a, 2010b) e Barca (2007a, 2008, 

2011) sobre a consciência histórica, e Freire (2007) referente à consciência histórica crítica. 

Compreendendo esta como um processo psíquico do ser humano, de convocação do passado 

para compreender o presente e desenvolver perspectivas de futuro no âmbito pessoal e social 

no sentido de mudanças e transformações. 

Na perspectiva de Rüsen (2006), a consciência histórica dá estrutura ao 

conhecimento histórico como um meio para que isso ocorra, por ela ser “[...] uma combinação 

complexa que contém a apreensão do passado regulada pela necessidade de entender o 

presente e de presumir o futuro” (RÜSEN, 2006, p.14). Isso, aponta para o fato de que essa 

consciência exige uma interpretação da história relacionada com as experiências dos 

indivíduos em processo de aprendizagem. 

Na busca de subsídios teóricos que substanciassem a nossa investigação acerca da 

consciência histórica, realizamos em 2012 o doutorado sanduíche2, na Universidade do 

Minho, em Braga (Portugal), sob a orientação da Professora Doutora Isabel Barca.  

Na ocasião, tivemos oportunidade de conhecer produções que versam sobre essa 

temática (PAIS, 1999; BARCA, 2007a, 2007b, 2008, 2011; GAITEIRO, 2007; QUINTAL, 

2007; CASTRO, 2008, 2011; PINTO; BARCA, 2011), entre outras; ler dissertações e teses 

orientadas por Barca; frequentar o Grupo de Pesquisa, coordenado por essa docente, no 

                                                 
2 Esse doutorado sanduíche foi desenvolvido com bolsa de estudo financiada pela CAPES/MEC Brasil – Proc. 
BEX 9019/11-1. 
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Centro de Investigação em Educação; participar de seminários e orientações com essa 

professora. 

Pais (1999, p. 5), ao nos apresentar discussões acerca da consciência histórica nos 

diz que ela: “compreende uma complexa correlação de factores que intersectam três distintos 

níveis: a forma como o passado é interpretado, como a realidade presente é entendida e vivida 

e, finalmente, como o futuro é configurado”.  

Nessa obra (1999), na qual faz um estudo comparativo sobre a consciência 

histórica de 32 mil jovens, frequentando o último ano de escolaridade obrigatória, de 26 

países europeus (incluindo Israel e Palestina), duas questões lhe são centrais: Como é que os 

jovens captam o tempo histórico? Qual a natureza da sua consciência histórica? A elucidação 

dessas perguntas requereu a realização, em média, de 800 a 1200 entrevistas em cada país, 

entre setembro de 1994 e dezembro de 1995. 

Dentre os resultados que esse estudo apresenta destacamos, em linhas gerais, dois 

aspectos: a) O que os jovens europeus, de um modo geral, valorizam; e b) Qual o objetivo que 

os jovens mais valorizam no estudo da história (o conhecimento do passado, a compreensão 

do presente ou a orientação para o futuro). Quanto ao item a, os jovens europeus valorizam: 

 

O significado da história como fonte de interpretação e aprendizagem [...]: 
estímulo à imaginação, captação de exemplos instrutivos, capacidade de 
explicar, meio de entender a vida, possibilidade de aprender com os 
falhanços e sucessos dos outros. Aprender também com os erros do passado 
[...]. (PAIS, 1999, p. 25). 

 
 
Considerando o exposto, apreendemos a relevância da interpretação da história 

para o desenvolvimento da consciência histórica. Nesse sentido, as instituições de ensino 

muito têm a contribuir na descoberta dos fatos passados, que se perderam ou são 

desconhecidos, os quais precisam ser interpretados como história de forma contextual, 

considerando o tempo em que se situam e junto a outros fatos. 

No que tange à letra b, a investigação comprova que “para a generalidade dos 

jovens europeus inquiridos, o conhecimento do passado e a compreensão do presente são mais 

relevantes que a orientação para o futuro que a história pode proporcionar” (PAIS, 1999, p. 

26-27). Essas ideias estão relacionadas a pontos de vista políticos, normativos, de interesse, 

emocionais, estéticos e ideológicos.  

A pertinência de um diálogo em nível epistemológico e investigativo, no âmbito 

da consciência histórica, remete-nos também às investigações de Barca (2007b, 2008). 
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Algumas de suas discussões têm se centrado na tentativa de compreender ideias históricas que 

jovens portugueses apresentam (2007a, 2008) e a compreensão da consciência histórica por 

jovens, não apenas de Portugal, como de outros países lusófonos como Brasil, Cabo Verde e 

Moçambique (2011).  

Para essa autora (2007a), a consciência histórica constitui, na atualidade, um dos 

objetos centrais de pesquisa no campo da Educação Histórica com a intenção de reunir dados 

empíricos que possibilitem uma melhor compreensão das ideias dos jovens acerca dos usos da 

História no seu cotidiano. Nesse sentido, sob sua orientação, destacamos uma dissertação e 

tese, respectivamente de Gaiteiro (2007) e de Quintal (2007). A primeira, versando sobre a 

compreensão da consciência histórica de alunos (de 13 a 17 anos) do 8o e 9o ano de 

escolaridade de uma escola do norte de Portugal; e a segunda, tratando sobre essa consciência 

e a narrativa em aula de História, com destaque às concepções de professores do ensino 

básico e secundário, bem como futuros professores de História, em formação inicial.  

Na perspectiva de contribuir para a construção de uma consciência histórica 

avançada que sustente, de algum modo, as necessidades de uma orientação temporal numa 

realidade de incertezas como a que vivemos, Barca (2008), com base nas contribuições de 

Rüsen (2001), Lee (2004) e Seixas (2004) – os quais fazem uma discussão epistemológica 

sobre as relações da história com a vida prática – apresenta-nos algumas âncoras de análise da 

consciência de jovens e de professores de História dizendo: 

 

a) A consciência histórica constitui uma atitude de orientação temporal 
sustentada refletidamente pelo conhecimento da História, e distingue-se de 
uma simples resposta de senso comum às exigências práticas em termos de 
sentimentos de identidade. 
 
b) ‘Ter consciência histórica’ não implica a adoção, por todos, de um 
determinado paradigma historiográfico nem tampouco significa a defesa de 
uma única narrativa substantiva.  
 
c) ‘Ter consciência histórica’ avançada implica adquirir um certo sentido do 
que é a História como disciplina acadêmica, dominar determinadas 
competências historiográficas, construir uma narrativa (não a narrativa) da 
condição humana (e não apenas do seu país) e refletir (e agir, intervir?) em 
consonância com o esquema mental que cada um vai dinamicamente 
formando. (BARCA, 2008, p. 47-48). 

 
 

A consciência histórica desenvolve-se numa dinâmica de reflexão crítica acerca 

do conhecimento da história e se exprime na atitude crítica dos indivíduos, em conformidade 

com o esquema mental que cada um vai desenvolvendo. E uma consciência histórica 
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avançada, para a autora (2008) em pauta, está relacionada à ancoragem do conhecimento de 

uma história substantiva em conceitos de segunda ordem, permitindo a utilização desse 

conhecimento para realizar uma crítica do mundo atual e construir horizontes de expectativas 

processuais de futuro. 

Pesquisas sobre os conceitos de segunda ordem (LEE, 2001), têm buscado 

compreender o pensamento histórico de estudantes tomando por base os debates 

contemporâneos sobre a Filosofia e Teoria da História. Esses conceitos, para Lee (2001), dão 

consistência à disciplina de História e “[...] se referem à natureza da História [...]” (LEE, 

2001, p. 20).  

Os conceitos de segunda ordem desempenham um papel imprescindível no 

desenvolvimento da consciência histórica, organização do conhecimento e interpretação dos 

conceitos substantivos3 da disciplina de História estando, pois “[...] relacionados com o 

passado histórico.” (BARCA, 2000, p. 16). 

Para compreendermos a história precisamos promover a sua interpretação. Esta 

favorece a realização de uma melhor apreensão da história, inerente a um percurso de 

orientação temporal e cultural da existência humana, permitindo ao indivíduo se perceber 

historicamente situado e agir de modo intencional. Nesse sentido, a interpretação é 

constitutiva da consciência histórica uma vez que “interpretar o passado não significa apenas 

compreender uma versão acabada da história que é reproduzida no manual ou pelo professor 

[...].” (BARCA, 2004, p. 139 apud LEE, 2001; BARTON, 2001; VANSLEDRIGHT, 2002; 

ASHBY, 2003). 

A interpretação favorece a organização do conhecimento histórico e é valiosa para 

os alunos pensarem sobre a humanidade no tempo. Para Pinto e Barca (2011, p. 82), “a 

interpretação (analisando as diferenças de temporalidades) [...] permite traduzir as 

experiências passadas em compreensão do presente e expectativas de futuro”.  

Em um estudo acerca da interpretação de fontes, Carvalho e Barca (2011), 

buscando obter resposta para a questão: Que competência de interpretação de fontes revelam 

estudantes portugueses, italianos e islandeses nos anos finais da escolaridade básica 

chegaram, dentre outros, aos seguintes resultados: que os alunos4 revelam níveis, 

relativamente elaborados de interpretação de fontes históricas; que eles, na sua maioria, não 

                                                 
3 “Conceitos substantivos são os que se referem a conteúdos da história como, por exemplo, o conceito de 
indústria.” (LEE, 2001, p. 20). 
4 O estudo, de caráter exploratório e de natureza essencialmente qualitativa, contou com um total de 54 
participantes, frequentando o 8o, 9o e 10o ano em escolas públicas de três cidades europeias: Kopavógur, na 
Islândia, Coimbra, em Portugal e Scarperia, na Itália, respectivamente.  
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parecem estar equipados com ferramentas intelectuais que lhes permitam fazer uso de 

critérios conducentes à adoção de decisões baseadas em argumentos fundamentados ao se 

depararem com explicações divergentes e/ou situações problemáticas e contraditórias.  

As investigações, no Brasil, ancoradas nos pressupostos teóricos da Educação 

Histórica têm apresentado uma atenção à análise dos processos, dos produtos e da natureza do 

ensino de História. Dentre essas produções, evidenciamos: Schmidt e Garcia (2004, 2006), 

Schmidt (2008), Garcia (2008), Cainelli e Lourençato (2011), Fronza (2011), Gevaerd (2011) 

e Silva (2011).  

No que se refere, mais especificamente, aos estudos sobre a consciência histórica 

citamos: Cerri (2001, 2011), Cerri e Molar (2010), Schmidt e Garcia (2005), Silva Junior 

(2010), Schmidt (2011), Germinari (2011), Azambuja e Schmidt (2011), dentre outros. 

Cerri (2001) apresenta-nos uma contribuição de diferentes autores, vindos de 

diferentes lugares físicos e epistemológicos, sobre a consciência histórica e suas implicações 

quanto ao fazer atual da história nos múltiplos espaços que ela ocupa. A segunda produção 

(2011) objetiva contribuir para uma visão de novos quadros de análise da realidade escolar 

por parte do professor, compreendendo-o política e teoricamente como um intelectual. E, na 

terceira, junto com Molar (2010), analisa aspectos políticos e identitários que envolvem 

noções de consciência histórica, cultura política e nação, a partir de uma pesquisa empírica 

com alunos de 15 anos de idade, provenientes do Brasil, Argentina e Uruguai. 

Schmidt e Garcia (2005), nas suas reflexões, colocam em debate elementos 

norteadores da redefinição dos conteúdos e de suas abordagens no ensino de História, nos 

anos iniciais, tendo como finalidade a formação da consciência histórica de alunos e 

professores.  

Silva Junior (2010), tomando por base proposições de Rusen (2001) e Heller 

(1993), dentre outras obras, busca compreender como os Parâmetros Curriculares Nacionais, 

do ensino de História e as Diretrizes Operacionais da Educação Básica em Escolas do Campo 

podem contribuir para a formação da consciência histórica e das identidades dos jovens 

estudantes e de professores de História no meio rural brasileiro.  

Schmidt (2011), por sua vez, parte do conceito de cultura para investigar sobre a 

consciência histórica, estabelecendo um diálogo entre Paulo Freire e Jörn Rüsen. Germinari 

(2011) realiza uma reflexão acerca da relação entre a história da cidade, a consciência 

histórica de jovens escolarizados e a formação de identidades acerca da cidade de Curitiba-

PR, e Azambuja e Schmidt (2011) desenvolvem um estudo exploratório, tendo a música como 
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uma fonte para o ensino e a aprendizagem histórica e a formação da consciência histórica, de 

jovens alunos do Ensino Médio, de uma escola pública de Curitiba-PR.  

Essas abordagens contribuem para encararmos o ensino de História 

institucionalizado, como um fenômeno social de longa duração, que necessita ser adequado às 

complexidades das sociedades, favorecer o diálogo de diferentes visões de mundo e 

perspectivas teóricas, promover a necessidade de problematizar acontecimentos históricos 

desenvolvendo processos de aprendizagem assentados na interpretação de uma variedade de 

fontes e pautados na perspectiva de um agir intencional que explicite novas interpretações e 

formas de vida sobre o mundo, dando sentido à realidade e ao que vivemos. 

Há um sentido social no conhecimento histórico para a formação da consciência 

histórica, e esses trabalhos são reveladores disso. A consciência histórica – com a sua história 

própria – se entrelaça com a história numa memória partilhada de destinos coletivos 

reconstruindo no presente, o passado e o futuro.  

Nesse cenário, o ensino de História, com seu objetivo de trabalhar as identidades 

(para além da formação da cidadania), se enriquece quando desenvolvido e problematizado 

considerando esse arcabouço teórico. Nesse processo, o desenvolvimento de atividades 

precisa permitir ao educando o conhecimento da história e de diferentes formas pelas quais se 

foi lhe atribuindo significado. Isso envolve uma formação cultural e científica, mas também 

social, moral e emocional. 

As contribuições, advindas dessas produções, da vivência por ocasião do 

doutorado sanduíche e dos momentos formativos vivenciados no Programa de Pós-Graduação 

em Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com destaque para a 

experiência da colaboração e reflexão no Grupo de Pesquisa em Docência e Aprendizagem 

(DOAPRE), convergiram para o aprimoramento do estudo da temática retratada neste 

trabalho. 

Durante essa trajetória, buscamos resposta para a seguinte questão de 

investigação: Qual a relação entre o processo formativo, teórico e prático, vivenciado por uma 

professora de História, sua atividade docente e a apropriação pelo aluno do 8o ano do Ensino 

Fundamental, da interpretação de textos de história e o desenvolvimento de sua consciência 

histórica crítica?  

Para elucidar essa questão, consideramos a relação entre a mediação da atividade 

docente e a apropriação pelo aluno da interpretação de textos de história e o desenvolvimento 

de sua consciência histórica crítica. A mediação, compreendida como um “processo de 

intervenção de um elemento intermediário numa relação [...]”. (OLIVEIRA, 1997, p. 26). 
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Vygotsky (2008) apresenta-nos dois tipos de mediadores externos: os 

instrumentos (que têm a função de regular as ações sobre os objetos) e os signos (que regulam 

as ações sobre o psiquismo dos indivíduos). Todo objeto de conhecimento surge na teia de 

relações sociais por mediação de instrumentos e signos. Assim, a mediação caracteriza a 

relação do homem com o mundo e com os outros homens em cujo processo as funções 

psicológicas superiores se desenvolvem. O indivíduo é estudado, dialeticamente, com relação 

às leis de sua evolução biológica e às leis de seu desenvolvimento sócio-histórico. 

Considerando o exposto, construímos os seguintes objetivos geral e específicos:  

 

Geral  

Analisar a relação entre a mediação da atividade docente de uma professora de 

História e a apropriação pelo aluno, do 8o ano do Ensino Fundamental, da interpretação de 

textos de história e o desenvolvimento de sua consciência histórica crítica. 

 

Específicos 

� Diagnosticar as necessidades formativas da professora de História, atinente às 

dimensões teórica e prática, tomando por base as teorias de P. Ya. Galperin e da 

consciência histórica crítica. 

� Desenvolver um processo formativo, fundamentado nesses aportes teóricos, 

considerando as necessidades formativas manifestadas pela professora de História. 

� Analisar a apropriação pelo aluno, do 8o ano do Ensino Fundamental, da interpretação 

de textos de História e o desenvolvimento de sua consciência histórica crítica numa 

relação com a atividade docente.  

 

Nosso interesse na realização desse estudo, com seu caráter de pesquisa e 

intervenção nas atividades docente e discente, implicou o desenvolvimento de um processo de 

formação com a professora o qual envolveu: 

• Diagnóstico de suas necessidades formativas, referente às dimensões teóricas e 

práticas, no decurso do processo formativo.  

• A apropriação de conhecimentos relativos à: teoria de P. Ya. Galperin, habilidades na 

escola, interpretação de textos de história no ensino e na aprendizagem e o ensino de 

História como um espaço de desenvolvimento da consciência histórica dos educandos. 

• Planejamento e efetivação da atividade docente fundamentada nesses conhecimentos. 
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• Discussões/reflexões sobre a atividade docente e suas implicações no processo de 

aprendizagem do aluno, atinente à apropriação da interpretação de textos de história e 

o desenvolvimento de sua consciência histórica crítica. 

 

Nesse sentido, nosso estudo se torna necessário pelas seguintes razões:  

- Produções sobre a apropriação, pelo aluno, da interpretação de textos de história – fontes 

escritas com estatutos variados – ainda têm merecido pouca atenção dos pesquisadores em 

educação no Brasil. 

- Uma investigação que tenha como objeto de estudo: o processo de ensino e de aprendizagem 

da História, no nível fundamental, referendado na teoria de P. Ya. Galperin e num diálogo 

com a consciência histórica crítica, constitui uma contribuição à apropriação pelo aluno da 

interpretação de textos de história e desenvolvimento dessa modalidade de consciência. 

- Representa uma contribuição aos estudos que estão sendo desenvolvidos com a pesquisa 

colaborativa e que associam formação e pesquisa, enfocando a reflexão e/ou a colaboração no 

processo formativo dos partícipes. 

- Poderá contribuir com as produções desenvolvidas no Programa de Pós-Graduação em 

Educação, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, na linha de pesquisa Práticas 

Pedagógicas e Currículo, bem como, com as produções que vêm sendo realizadas em 

educação no âmbito da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. 

Considerando o exposto, estruturamos este trabalho em quatro capítulos. O 

primeiro, dedicamos aos Caminhos da investigação. Nele apresentamos a opção pela pesquisa 

colaborativa como uma aliança no processo formativo; situamos o campo empírico na sua 

constituição e dinâmica de funcionamento; o itinerário da investigação composto de: Reunião, 

Ciclos de Estudos Reflexivos, Planejamento, Observação efetuada na vida real e Portfólio e 

abordamos sobre os procedimentos de organização e análise das informações. 

O segundo, destinamos à Formação docente: um aprendizado na relação teoria e 

prática. Assim, analisamos as informações construídas com a professora de História e 

algumas de suas necessidades formativas de natureza teórica e prática. O que ocorre junto 

com o arcabouço teórico utilizado no processo formativo compreendendo: o desenvolvimento 

de habilidades na escola na perspectiva da Teoria da Atividade; a interpretação de textos de 

história no ensino e na aprendizagem, em conjunto com o mapa da atividade; a teoria de P. 

Ya. Galperin, a organização do processo de ensino com as etapas de assimilação de ações 

mentais, proposta por esse autor, e a consciência histórica na atividade humana e no 

aprendizado da história. 
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No terceiro capítulo, Planejamento, efetivação de aulas e discussões analíticas, 

damos continuidade à análise tratando do processo de construção de planos de aulas com a 

professora partícipe, os quais foram desenvolvidos por ela, no 8o ano do Ensino Fundamental, 

e refletimos acerca de discussões analíticas de aulas ministradas por essa professora. Em 

seguida, discorremos sobre a reflexão crítica vivenciada na investigação e enfatizamos que 

essa reflexão, ao lado do diálogo, foi imprescindível para o alcance dos objetivos propostos.  

No quarto, intitulado Interpretando textos de história: um processo vivido, 

discutimos sobre as interpretações de textos de história realizadas pelos alunos, em cujo 

percurso foram interpretados os textos: Uma carta de Anita, O imperialismo na África e 

Terror nas selvas do Congo. Na trajetória, destacamos as atuações dos educandos na 

apropriação do procedimento para interpretar textos de história e o processo de 

desenvolvimento de sua consciência histórica crítica.  

No âmbito das considerações finais, fazemos um balanço da produção e 

apresentamos perspectivas de futuras investigações. Evidenciamos os aspectos mais 

relevantes do caminho percorrido e ressaltamos as contribuições que esse trabalho apresenta 

para aprofundarmos a reflexão sobre a interpretação de textos e o desenvolvimento da 

consciência histórica crítica do aluno no processo de ensino e de aprendizagem da História. 
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1 CAMINHOS DA INVESTIGAÇÃO 

 

Nos caminhos da investigação, trazemos para o diálogo a pesquisa colaborativa 

quanto ao desenvolvimento do conhecimento unido à prática e os seus dois princípios 

fundamentais: a colaboração e a reflexão. Em seguida, apresentamos o campo empírico com 

sua dinâmica de funcionamento para situar o itinerário da investigação composto de: Reunião, 

Ciclos de Estudos Reflexivos, Planejamento, Observação efetuada na vida real e Portfólio. 

Por fim, abordamos sobre os procedimentos de organização e análise das informações.  

 

1.1 A pesquisa colaborativa  

 

Trabalhos realizados no Brasil sobre pesquisa colaborativa, a exemplo das 

produções de Magalhães (2004), Ibiapina e Ferreira (2005, 2007), Fidalgo e Shimoura (2007) 

e Aguiar (2008), entre outros, vêm sinalizando, cada vez mais, a importância dessa 

abordagem na educação, que escolhemos, para desenvolver a nossa investigação, porque ela: 

 

• Constitui-se em um processo de pesquisa que serve de eixo a um processo formativo. 

• Considera que esse processo de pesquisa se efetiva mediatizado pela colaboração e 

reflexão crítica. 

• Possibilita uma ação investigativa compartilhada na busca de meios para resolver os 

problemas que a prática pedagógica nos impõe. 

• Desencadeia um processo de reflexão sobre a ação de forma colaborativa e a adoção 

de uma postura crítica sobre a atividade docente. 

• Apresenta um princípio organizativo de adesão voluntária e consciente de todos os 

participantes. 

• Defende uma reflexão crítica sobre a realidade objetiva da formação do (a) professor 

(a), da realidade da escola e da sala de aula tendo em vista mudanças e 

transformações. 

• Possibilita a formação do professor (a) para além da cultura de construção técnica e 

prática do conhecimento. 

• Implica a formação de todos os que integram o processo investigativo. 

• Possibilita o desenvolvimento de um movimento dialético, em que o fazer e o refletir 

sobre o fazer desencadeia uma construção de conhecimentos. 
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• Propicia a constituição de um diálogo horizontal. 

• Favorece a construção de decisões e responsabilidades compartilhadas. 

A pesquisa colaborativa, portanto: “[...] visa à construção de uma cultura comum, 

resultante do processo de mediação entre a pesquisa e a prática, onde os conhecimentos 

construídos em colaboração levam em conta tanto os limites quanto os recursos desses dois 

mundos” (DESGAGNÉ, 2007, p. 22).  

Essa abordagem, ao se preocupar com o desenvolvimento de conhecimentos 

ligados à prática e, ao ser efetivada num constante diálogo entre pontos de vista para a 

construção conjunta de sentidos, diz respeito a  

 

[...] uma prática alternativa de indagar a realidade educativa em que 
investigadores e educadores trabalham conjuntamente na implantação de 
mudanças e na análise de problemas, compartilhando a responsabilidade na 
tomada de decisões e na realização das tarefas de investigação. (IBIAPINA, 
2008, p. 23). 
 
 

Nesse processo, o investigador proporciona condições para a efetiva colaboração 

do professor, para a sua competência de partícipe em ação; busca compreender a maneira pela 

qual os partícipes se apropriam de elementos da prática de ensinar e de aprender, relacionados 

ao objeto de pesquisa no contexto da investigação.  

Assim, com a sua dupla dimensão de pesquisa e formação, essa abordagem se 

apresenta como processo de reflexão crítica, de aperfeiçoamento dos partícipes e de 

investigação para o pesquisador. 

Trabalhos como os desenvolvidos no Grupo de Pesquisa em Docência e 

Aprendizagem (DOAPRE), da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, para citar 

alguns dos mais recentes: Sousa (2011), Cabral (2011) e Oliveira (2013) sinalizam para 

importância dessa pesquisa colaborativa no processo de formação dos partícipes. 

No desenvolvimento da investigação, com essa abordagem, dois princípios lhe são 

fundamentais: o da colaboração e o da reflexão. O primeiro deriva do verbo latino “[...] labore 

(trabalhar, produzir, desenvolver atividades tendo em vista determinado fim). [...] na 

colaboração, todos trabalham conjuntamente (co-laboram)” (FIORENTINI, 2004, p. 50). O 

outro princípio, o da reflexão, diz respeito ao “[...] processo de base material responsável pela 

recordação e o exame da realidade com o objetivo de transformá-la” (IBIAPINA, 2008, p. 

21).  
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Quando essa reflexão é crítica, ela se dá no diálogo, também crítico, na 

construção, transformação e humanização da realidade em que os partícipes se encontram 

inseridos, pois, como nos diz Liberali (2008, p. 38), “a reflexão crítica implica a 

transformação da ação, ou seja, transformação social”. 

Essa reflexão crítica é gerada no contexto propício à própria construção e 

reconstrução do modo crítico colaborativo. Para que essa reflexão ocorra é requerido um 

espaço favorável à aprendizagem e ao desenvolvimento dos partícipes cujas formas de agir, 

no âmbito escolar, vão ganhando visibilidade e viabilidade na perspectiva de transformação 

dos envolvidos e da realidade investigada.  

O desenvolvimento da consciência dos partícipes, que vai sendo construída na 

trajetória desse processo, mediada pela linguagem e pelos materiais didáticos, passa a ser 

expresso nas novas possibilidades de atuação no ensino e na aprendizagem.  

O espaço requerido para a tentativa dessa construção e da vivência dessa reflexão 

foi a Escola Estadual Coronel Fernandes.  

 

1.2 Campo empírico: sua constituição e dinâmica de funcionamento 

 

Pensar um processo de ensino e de aprendizagem da História, que favorecesse ao 

aluno a apropriação da interpretação de textos de história e o desenvolvimento de sua 

consciência histórica crítica, requereu um lugar que abrigasse essa experiência e construção 

de conhecimento. Nesse sentido, acolheu-nos a Escola Estadual Coronel Fernandes que, na 

sua singularidade, apresenta várias características das quais passamos a apresentar algumas.  

Localizada na Rua Professor Jácome de Lima, 84, no município de Luís Gomes – 

RN, essa instituição é a mais antiga desse município, criada pelo Decreto no 265 em janeiro de 

1912. Ela possui Regimento Escolar (2002) e Projeto Pedagógico (2008) os quais norteiam o 

desenvolvimento de suas atividades pedagógicas.  

Esse município onde ela se encontra situada, foi fundado em 1890 e fica 

localizado no interior do Estado do Rio Grande do Norte, ocupa uma área de 166,637 km², 

tem uma altitude de 636 metros, uma população de 9.679 habitantes e apresenta um Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) de 0,6445.  

Em Luís Gomes, existem doze escolas das quais nove são municipais (duas 

localizadas na zona urbana e sete na zona rural) e três estaduais (ambas localizadas na sede). 

                                                 
5 Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Luís_Gomes 
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A rede pública de ensino tem um Índice de Desenvolvimento da Educação Básica de 3.6 (ano 

2011)6.  

A Escola Estadual Coronel Fernandes tem por finalidade “[...] oferecer a 

Educação Básica nos níveis fundamental e médio e na modalidade Educação de Jovens e 

Adultos, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana”. 

(REGIMENTO ESCOLAR, 2002, p. 3). Para isso, funciona nos turnos matutino, vespertino e 

noturno com 560 alunos nesse ano de 2011.  

No Ensino Fundamental (anos finais), estão matriculados 263 alunos, dos quais 50 

se encontram na modalidade, Educação de Jovens e Adultos – EJA. No Ensino Médio, são 

297 alunos matriculados, sendo 51 pertencentes à EJA. Essa instituição apresenta uma 

problemática de evasão que, no Ensino Fundamental, nos anos (2008 a 2010), foi de 27,97% 

sendo que, no 8o ano, esse número é de 24,80% e no Ensino Médio 30,72%.7 

O total de professores efetivos para atender à demanda é de trinta e três dos quais, 

dezenove atuam em sala de aula. Vinte e cinco têm especialização em educação e dois 

mestrado (sendo um professor em matemática e uma professora em educação). Há duas 

docentes com graduação e quatro com o curso magistério completo.  

A equipe gestora dessa instituição é composta por uma diretora, uma vice-

diretora, um Coordenador Administrativo e Financeiro e por uma Coordenadora Pedagógica. 

A diretora e a vice-diretora, que iniciam seu mandato em 2011, são licenciadas em Pedagogia 

com especialização em educação. Os coordenadores, o primeiro é graduado em Ciências 

Econômicas e a segunda é graduada em Letras, com especialização em educação.  

Essa equipe conta para desenvolver o seu trabalho, com a atuação de dois 

conselhos: o Conselho Fiscal da Caixa Escolar e o Conselho da Escola, bem como com as 

equipes de secretaria, pedagógica, de telessala, de biblioteca e do laboratório de informática. 

Quanto à participação da família nesse processo, ela se dá, ainda de forma tímida. No âmbito 

geral, observamos uma série de limitações que dificultam o caminhar democrático, dentre as 

quais citamos o não despertar de alguns membros da comunidade escolar para a importância 

do trabalho coletivo.  

A equipe de secretaria é constituída de uma inspetora – graduada em Pedagogia e 

com especialização em educação – e dois auxiliares de secretaria com nível médio. A equipe 

pedagógica é formada por três supervisoras, sendo duas com especialização em educação e a 

outra cursando doutorado nessa área (a pesquisadora). Atuam, conjuntamente, nessa equipe, 

                                                 
6 Fonte: http://ideb.inep.gov.br/resultado/resultado/resultado.seam?cid=9468  
7 Informações coletadas em 2011. 
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três professores que se encontram na telessala. Desses, uma tem especialização em educação, 

outra docente, curso magistério e outro professor, graduação em Geografia.  

Outras equipes de trabalho que também colaboram com suas atuações no campo 

pedagógico são as equipes de laboratório de informática e de bibliotecárias. Na primeira 

equipe, temos uma especialista em psicopedagogia, uma graduada em História e outra que 

concluiu o magistério. Das bibliotecárias, duas têm graduação em Geografia das quais uma 

cursou especialização em psicopedagogia e a terceira com nível médio (Magistério).  

No quadro dos funcionários que atuam como Auxiliares de Serviços Gerais há: 

um porteiro, uma merendeira, três serventes, dois digitadores e dois vigilantes. Desses nove 

servidores, somente três concluíram o Ensino Médio, um cursou até o Ensino Fundamental e 

os demais concluíram o antigo primário.  

Quanto às relações interpessoais na escola, entre os vários segmentos de 

funcionários e junto aos alunos e destes entre si, apresentam-se relativamente favoráveis. 

Quando ocorrem desentendimentos, estes de dão dentro de um quadro passível de reversão e 

de conciliação no âmbito escolar. 

A infraestrutura e aspectos da organização da escola se apresentam assim 

caracterizados: são oito salas de aulas das quais, uma é adaptada para funcionar a biblioteca e 

a outra conjuga, com uma divisória, o atendimento aos alunos na telessala e no laboratório de 

informática. As salas que funcionam aulas são amplas (com exceção de uma) arejadas, 

iluminadas e bem conservadas.  

No espaço físico dessa instituição, há ainda um galpão que atende às necessidades 

de lazer dos alunos por turno; uma diretoria equipada com birôs, dois computadores e duas 

impressoras; uma despensa; um almoxarifado; dois banheiros (um feminino e outro 

masculino) e uma pequena secretaria que, além de ser utilizada para essa função, funciona 

como sala de professores havendo nela armários uma mesa e cadeiras. Outro compartimento 

na escola, pequeno para o atendimento das necessidades de funcionamento é a cozinha, 

precisando também ser equipada. 

Quanto aos materiais básicos de apoio ao ensino, a escola tem à disposição quinze 

computadores, dos quais dez se encontram no laboratório de informática; seis impressoras, 

dois dispositivos de multimídia, dois televisores, quatro aparelhos de DVD, quatro aparelhos 

de som, vários mapas, quatro globos, dois retroprojetores e materiais para projeção (em 

retroprojetor), principalmente, para as áreas de ciências e geografia, e um mimeógrafo para 

reprodução de textos e avaliações dos alunos que funciona juntamente com as impressoras 

nesse atendimento.  
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A biblioteca funciona com 2.961 títulos e 5.762 exemplares e a telessala conta 

com um acervo de 125 DVDs contendo filmes e programas educativos. Existe, ainda, um 

laboratório de ciências que, por falta de espaço físico para mantê-lo instalado, os professores 

o utilizam conduzindo às salas de aulas.  

Embora os docentes considerem que esses materiais didáticos lhes ajudem no 

desenvolvimento das aulas, constituem pontos na pauta de reivindicação: uma máquina de 

xerox, mais DVDs com filmes e documentários, recursos didáticos para as aulas de 

Matemática e História, bem como uma sala para o funcionamento do laboratório de ciências e 

uma sala adequada ao funcionamento da telessala. 

Os materiais curriculares são essenciais em muitas propostas pedagógicas e 

ajudam os professores na resposta a problemas concretos no processo de ensino e de 

aprendizagem (ZABALA, 1998). Eles ajudam os professores a aprimorar o seu trabalho nos 

processos de planejamento, execução e avaliação e contribui para o exercício de reflexão 

acerca do objeto de estudo, por parte do aluno. 

Considerando o exposto, percebemos que a escola apresenta uma certa condição 

estrutural de funcionamento, favorecedora do trabalho dos que nela atuam; que suas 

instalações físicas se encontram em bom estado de conservação, embora essa instituição 

precise de mais ambientes (salas e cozinha) a serem ampliados e/ou construídos uma vez que 

há espaço físico para isso.  

 

1.2.1 A sala de aula investigada  

 

A escola oferta, nos turnos matutino e vespertino, o 8o ano do Ensino 

Fundamental. Esse trabalho de investigação ocorreu no turno vespertino, cujas aulas de 

História são ofertadas, duas por semana, nas segundas-feiras com duração de cinquenta 

minutos cada uma delas.  

 

1.2.2 Os partícipes 

 

Alunos, professora de História e pesquisadora são partícipes na constituição do 

processo investigativo, desempenhando atribuições específicas, como veremos mais adiante. 

Neste momento, cabe-nos conhecer algumas características de ambos que nos permita saber 

com quem dialogamos.  
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1.2.2.1 Os alunos 

 

A turma do 8o ano estava composta em 2011, de trinta e um alunos. Destes, nove 

efetuaram matrícula e não compareceram, seis começaram a frequentar as aulas e desistiram e 

dois, pediram transferência para outra escola desse mesmo município.  

Os discentes que se mantiveram nessa turma somam um total de catorze, sendo 

onze do sexo feminino e três do masculino. Eles têm idades que variam de treze a dezenove 

anos, com predominância para a idade de catorze – nessa idade há cinco alunos. Todos os 

discentes moram com seus pais os quais são agricultores, com exceção de uma aluna cujo pai 

trabalha de caixa em um supermercado. Os educandos são provenientes desse município de 

Luís Gomes, sendo que oito residem na zona rural e seis na zona urbana. Nesse estudo, estão 

identificados com cognomes. 

Nas aulas de História, apresentam assiduidade e cumprem as tarefas escolares, 

com exceção de uma aluna que perde aula com frequência. Mas, quando está em sala, executa 

o que é solicitado pela docente. Todos demonstram dificuldades na interpretação dos textos de 

história, contidos no livro didático8, mas procuram realizá-la.  

 

1.2.2.2 A partícipe Dulce  

 

Visando socializar um pouco a história de vida escolar e profissional da 

professora de História e da pesquisadora, recorremos aos escritos que fizemos na dissertação 

de mestrado (CAVALCANTE, 2010). Assim, iniciamos falando sobre a origem, vida 

estudantil e atuação profissional da primeira partícipe para, em seguida, pronunciarmo-nos 

sobre a segunda.  

Dulce (codinome) nasceu no Estado do Ceará, mas logo foi morar numa zona 

rural do município de Mossoró – RN. Nessa localidade, não havia escolas e ficava distante 

das cidades que as tinham, de modo que ela só pôde começar a estudar, aproximadamente, aos 

dez anos de idade, numa escola multisseriada, em outra localidade, também zona rural, 

município de Dr. Severiano - RN.  

                                                 
8 O livro didático, utilizado pelos alunos do 8o ano, tem a seguinte referência: BRAICK, P. R.; MOTA, M. B. 
História : das cavernas ao terceiro milênio. 2. ed. São Paulo: Moderna, 2006. 
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Posteriormente, passou a residir na cidade Encanto – RN, onde concluiu o 1o grau 

e cursou o Magistério9. Concluído esse curso, fez concurso público, em nível estadual em 

1985, o qual favoreceu o seu ingresso na vida docente, ano seguinte, para lecionar nessa 

cidade.  

Iniciou sua atuação lecionando na Escola Estadual Cid Rosado, da 5a a 8a séries 

do 1o grau, as disciplinas: Língua Portuguesa, Organização Social e Política Brasileira, 

Educação Moral e Cívica, Educação Artística e Ensino Religioso. Para atender a essa 

diversidade de áreas, ministrava aulas para a sua supervisora, como forma de treinamento. 

Depois, passou a lecionar a 4a série, do nível de ensino citado, atuação essa que lhe rendeu 

uma experiência de nove anos. 

Ao vir morar em Luís Gomes, continuou lecionando alguns anos nessa série, na 

Escola Estadual “Coronel Fernandes”. Depois, passou a ensinar da 5a a 8a séries a disciplina 

Língua Portuguesa nessa mesma instituição. 

O ensino de História surge na vida profissional de Dulce devido a algumas 

circunstâncias. Em 2004, na cidade de Luís Gomes, aparece, para ela, uma oportunidade de 

fazer um curso superior (concluído em 2008). A Universidade Regional do Cariri (URCA) 

ligada à Universidade Estadual do Ceará (UECE) passou a oferecer uma graduação em 

História. Na ocasião, mesmo não tendo uma intimidade com esse curso, resolveu fazê-lo 

porque almejava uma formação em nível superior e porque ele funcionaria nessa cidade onde 

ela se encontrava residindo. Como aluna na graduação, porém, diz que aprendeu a gostar de 

História por ter tido professores que a ajudaram a ver a História ensinada de forma não 

mecânica, como ela havia aprendido quando frequentava a escola, como aluna.  

No ano de 2006, Dulce recebe uma notícia, no ambiente de trabalho, de que 

precisaria ceder a disciplina Língua Portuguesa, que vinha ministrando há nove anos, para 

uma professora que havia passado em um concurso público para ensinar essa área de 

conhecimento. O fato dessa partícipe se encontrar cursando a graduação mencionada fez a 

direção da Escola Estadual “Coronel Fernandes” colocá-la para lecionar História. Assim, 

ocorre a sua iniciação, como docente dessa disciplina, da 5a a 8a séries. Para auxiliar na sua 

atuação no magistério, Dulce tem participado de cursos de formação/atualização promovidos, 

na sua maioria, pela Secretaria de Estado, da Educação e da Cultura.  

 

1.2.2.3 A partícipe Da Paz 

                                                 
9 Nesse momento se encontrava em vigor a Lei 5.692/71. 
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Nasci na cidade de Luís Gomes – RN onde cursei até o 2o grau (nomenclatura 

expressa na Lei 5.692/71). Ingressei, em 1987, no curso Pedagogia da Universidade do Estado 

do Rio Grande do Norte, no Campus Avançado “Profa. Maria Elisa de Albuquerque Maia”, 

na cidade de Pau dos Ferros, concluindo-o em abril de 1991. 

Em 1995, fiz uma pós-graduação lato sensu, nessa mesma universidade, em 

Metodologia do Ensino Superior e da Pesquisa Científica. A necessidade de aprofundar os 

conhecimentos construídos na graduação e a pretensão de atuar como professora no ensino 

superior me fizeram cursar essa especialização.  

Em 2010, concluí o Mestrado em Educação no Programa de Pós-Graduação em 

Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, na cidade de Natal – RN, 

desenvolvendo a pesquisa A história escolar e a teoria da atividade: relações e possibilidades 

formativas no ensinar e aprende. 

Iniciei minha atuação, como docente, quando ingressei na universidade como 

aluna (1987). Comecei lecionando na Educação de Jovens e Adultos na cidade de Luís 

Gomes, no Projeto Fundação Educar – experiência que durou um ano, como também a de um 

contrato provisório que tive no ano de 1989 para lecionar a disciplina Geografia nas 5ªs e 6ªs 

séries do Colégio Comercial “Luís Gomes”, na mesma cidade.  

Em 1994, todavia, fui aprovada em concurso para o quadro do magistério público 

da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura, para o Conjunto de Disciplinas 

Pedagógicas. Comecei essa nova fase profissional lecionando Literatura Brasileira e 

Geografia, no 2º grau da Escola Estadual “Luzia Ferreira de Castro” em Pau dos Ferros – RN. 

Depois, consegui transferência para Luís Gomes – RN e passei a lecionar no Colégio 

Comercial “Luís Gomes” as disciplinas: Estrutura e Funcionamento do Ensino de 1º Grau, 

História e Filosofia da Educação (no Curso Magistério) e Geografia e Língua Portuguesa nas 

5ªs e 6ªs séries do primeiro grau. E, em 1996, passei a trabalhar como supervisora nessa 

instituição.  

Em 1997, atuei na Coordenação Pedagógica do Centro Escolar “Coronel 

Fernandes”, no município de Luís Gomes – RN. Nela atuei até o ano 2000 quando passei a 

assumir a supervisão na Escola Estadual “Coronel Fernandes” nesse município.  

O trabalho na coordenação e supervisão escolar vem trazendo, entre outros 

desafios, uma preocupação com o processo de ensino e de aprendizagem na escola. Nesse 

sentido, têm sido vários os cursos de atualização que tenho desenvolvido para ajudar a atender 

às necessidades formativas dos professores que atuam na educação básica, além de 
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coordenações em processos de formação continuada de professores e gestores promovidos 

pela Secretaria de Estado da Educação e da Cultura.  

Pertinente à atividade docente, na universidade, iniciei-a a partir do ano 2000 no 

curso de Pedagogia, do Campus Avançado “Profa Maria Elisa de Albuquerque Maia” – 

CAMEAM/UERN. Ingressei através de um processo seletivo para contrato provisório. 

Processo esse que foi se repetindo com aprovação nos anos 2001 e 2003. Em 2004, me tornei 

efetiva por meio de Concurso Público de Provas e Títulos para Docentes, na Classe de 

Professor Auxiliar, Referência I da Carreira do Magistério Superior. 

Quanto à minha participação em sociedade científica, iniciei-a, em 2002, no 

Núcleo de Estudos em Educação - NEEd, na linha de pesquisa Formação do Educador e 

Práticas Pedagógicas, no Departamento de Educação desse Campus. Atualmente, encontro-

me no Grupo de Estudos e Pesquisas em Planejamento do Processo Ensino-Aprendizagem – 

GEPPE, na Linha de Pesquisa: Didática: teoria-prática em disciplinas específicas.  

Concluídas essas breves identificações das duas partícipes, passamos a refletir 

sobre a trajetória da pesquisa. 

 

1.3 O itinerário da investigação  

 

Na metodologia da nossa investigação, com a abordagem colaborativa, decidimos 

atuar com alguns procedimentos. Conforme Minayo (1994, p. 16), “[...] enquanto conjunto de 

técnicas, a metodologia deve dispor de um instrumental claro, coerente, elaborado, capaz de 

encaminhar os impasses teóricos para o desafio da prática.” (MINAYO, 1994, p. 16). Assim, 

buscamos desenvolver procedimentos e instrumentos que nos permitissem confrontos e 

comparações entre as informações construídas. Para isso, atuamos com Reunião, Ciclos de 

Estudos Reflexivos, Planejamento, Observação efetuada na vida real e Portfólio.  

 

1.3.1 Reunião  

 

A reunião, por se constituir em uma união de pessoas onde se socializam 

informações, conhecimentos e saberes, foi um procedimento usado visando iniciar e finalizar 

a investigação com a professora de História. 

Assim, no dia 23 de março de 2011, tivemos a apresentação e apreciação do 

projeto de pesquisa do doutorado, a assinatura do Termo de Adesão (Apêndice A) pela 
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professora partícipe, discussão do cronograma de trabalhos e, por último, no dia 16/01/2012, 

uma reflexão sobre as nossas atuações (Partícipes: professora e pesquisadora).  

Durante a apresentação do projeto, falamos da nossa questão de investigação, ou 

seja: Qual a relação entre o processo formativo, teórico e prático, vivenciado pela professora 

de História – fundamentado nas contribuições de P. Ya. Galperin e da consciência histórica 

crítica –, sua atividade docente e a apropriação pelo aluno do 8o ano do Ensino Fundamental 

da interpretação de textos de história e o desenvolvimento de sua consciência histórica crítica?  

 

1.3.2 Ciclos de Estudos Reflexivos 

 

Os Ciclos de Estudos Reflexivos se constituíram no procedimento que permeou o 

processo investigativo na empiria. Eles ocorreram mediante a reflexão estabelecida entre as 

partícipes (professora de História e pesquisadora), visando configurar como forma de 

intervenção no processo formativo da professora objetivando um aprimoramento no processo 

de ensino e de aprendizagem da História.  

Os Ciclos de Estudos Reflexivos compreendem  

 

[...] um procedimento complexo de construção, (re) construção de 
conhecimento e do próprio processo cognoscitivo, uma vez que as análises e 
discussões neles vivenciadas oportunizam, além da reconstrução de saberes, 
a reconsideração de valores, crenças e objetivos de ação, propiciando a 
opção por alternativas mais eficazes à solução dos problemas vivenciados no 
cotidiano da prática pedagógica. (AGUIAR; FERREIRA, 2007, p.76).  

 
 

Eles desencadeiam um processo formativo possibilitando construções coletivas 

visando a uma prática pedagógica emancipatória. Na nossa pesquisa, esse processo de 

formação teve o objetivo de contribuir com a preparação da docente para ensinar o aluno a 

interpretar textos de história e desenvolver sua consciência histórica crítica.  

A implementação de Ciclos de Estudos Reflexivos, segundo Aguiar e Ferreira 

(2007, p. 76-77): “[...] implicam algumas etapas: sondagem das necessidades formativas e dos 

conceitos cujos significados pretende-se aprofundar, apropriação de novos pressupostos 

teóricos e reelaboração dos conceitos e de sua significação prática”. Essas etapas, no nosso 

estudo, as consideramos com algumas alterações para uma melhor acomodação na relação 

com a questão norteadora da investigação.  

Tomando por base a fundamentação teórica mencionada, denominamos, assim, as 

etapas: sondagem das necessidades formativas da professora (1a etapa), apropriação de novos 
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pressupostos teóricos (2a etapa) e aplicação de conteúdos de aprendizagem (3a etapa). Essas 

etapas são desenvolvidas de forma inter-relacional, embora cada uma resguarde a sua 

especificidade. 

 

1.3.2.1 Sondagem das necessidades formativas 

 

Na primeira etapa, buscamos diagnosticar o grau de desenvolvimento da 

professora partícipe no tocante às suas necessidades formativas de natureza teórica e prática, o 

que se deu durante os encontros/estudos com a docente.  

No âmbito da prática, uma vez que já sabíamos que a professora trabalhava com a 

interpretação de textos de história no Ensino Fundamental, procuramos compreender se havia 

alguma necessidade relativa ao desenvolvimento do trabalho envolvendo a interpretação nas 

aulas de História.  

Considerando a inter-relação entre as etapas dos ciclos, esse diagnóstico das 

necessidades formativas da docente com relação aos aspectos teórico e prático, teve o seu 

desdobramento no processo da investigação. 

 

1.3.2.2 Apropriação de novos pressupostos teóricos 

 

Em se tratando da segunda etapa, momento da apropriação de novos pressupostos 
teóricos, estudamos as seguintes temáticas:  
 
Quadro 1 – Temáticas de estudo 

TEMÁTICAS REFERÊNCIAS 

 
Habilidades: aspectos teóricos 
 

CAVALCANTE, M. P. A formação e o 
desenvolvimento de habilidades na escola: 
uma perspectiva com base na teoria da 
atividade. (Ver produção neste trabalho). 

 
A interpretação de textos de história  
 

CAVALCANTE, M. P. A interpretação de 
textos de história no ensino e na 
aprendizagem (Ver produção neste trabalho). 

 
Atividade humana e consciência histórica  
 

CAVALCANTE, M. P. A consciência 
histórica na atividade humana e no 
aprendizado da história (Ver produção neste 
trabalho). 

 
A Teoria da Atividade e as etapas de assimilação 
de ações mentais 

NÚÑEZ, I. B. Vygotsky, Leontiev, Galperin: 
formação de conceitos e princípios didáticos. 
Brasília: Liber Livro, 2009. 

 
Processos de ensino segundo a teoria de P. Ya. 
Galperin. 

NÚÑEZ, I. B. Vygotsky, Leontiev, Galperin: 
formação de conceitos e princípios didáticos. 
Brasília: Liber Livro, 2009. 
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Com os estudos desses textos, a nossa intenção foi proporcionar à docente uma 

reflexão crítica que lhe permitisse trabalhar melhor na sala de aula o processo de ensino de 

modo que o aluno aprimorasse a interpretação de textos de História, desenvolvendo a sua 

consciência histórica crítica.  

Com o uso dos três primeiros textos, acima citados, buscamos aprofundar os 

conhecimentos que a professora tinha sobre habilidade, interpretação e consciência histórica 

e, com relação ao segundo, como nele apresentamos o mapa da atividade e seu processo de 

construção o utilizamos, também, porque queríamos que a professora compreendesse esse 

mapa vendo-o situado na construção teórica que lhe deu origem.  

Quanto aos dois últimos, eles foram utilizados para o conhecimento da docente, 

sobre o processo de assimilação das ações mentais proposto por Galperin (1995c,d,f) – uma 

vez que ela desconhecia essa teoria e queria conhecê-la – e para servir de orientação no 

processo de elaboração dos planos de aulas. Nesses textos, Núñez (2009) discute sobre o 

Processo de Assimilação de Ações Mentais proposto por P. Ya. Galperin. Não utilizamos a 

produção do próprio autor, Galperin (1995a,b), porque estava escrita em espanhol e a 

professora não tinha domínio desse idioma. 

 

1.3.2.3 Aplicação de conteúdos de aprendizagem 

 
Na terceira e última etapa dos ciclos, que diz respeito à aplicação de conteúdos 

de aprendizagem – a qual ocorre numa íntima relação com a segunda –, aconteceram 

discussões analíticas das aulas ministradas pela docente no 8o ano.  

Os ciclos (assim como as reuniões, planejamentos) aconteceram na casa da 

professora porque não havia espaço físico adequado na escola (durante o dia) para 

desenvolvermos as reflexões que esse procedimento requereu, as quais foram registradas em 

um gravador de áudio digital. Desse modo, computamos o tempo em horas e minutos. 

Ao todo, foram trinta e uma horas e vinte minutos de Ciclos de Estudos 

Reflexivos, assim, distribuídos: vinte e oito horas relativas à sondagem das necessidades 

formativas da professora e aos estudos de fundamentação teórica e três horas e vinte minutos 

de discussões analíticas de aulas ministradas pela docente. Como os textos utilizados nos 

estudos de fundamentação teórica eram lidos nos encontros com a professora partícipe, isso 

requereu uma maior quantidade de hora quando comparado às horas referentes às discussões 

analíticas de aulas. 
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Em virtude de os encontros com a professora partícipe terem acontecido em sua 

residência, e precisarmos considerar a sua disponibilidade de tempo, optamos por apresentar 

em horas trabalhadas as ações desenvolvidas no processo investigativo com todos os 

partícipes. 

Iniciamos os ciclos no dia 23 de março de 2011 e finalizamos em 9 de janeiro de 

2012. Devido à greve dos professores do Estado do Rio Grande do Norte, do dia 2 de maio a 

20 de julho de 2011, suspendemos a investigação a partir do dia 3 de maio, retornando em 1o 

de agosto desse ano citado. 

 

1.3.3 Planejamento 

 

Nesse estudo, um procedimento de pesquisa muito relevante foi o Planejamento. 

Segundo Libâneo (1994, p. 221), ele “é um meio para se programar as ações docentes, mas é 

também um momento de pesquisa e reflexão [...]”. 

Na investigação, ele se constituiu em um maior elo entre teoria e prática uma vez 

que os planos de aulas, realizados nesse procedimento, eram executados no 8o ano. E, a cada 

momento quando precisávamos planejar as aulas subsequentes, isso requeria levar em 

consideração acontecimentos vivenciados em sala de aula, retomando reflexões desenvolvidas 

nos Ciclos de Estudos Reflexivos. 

Adotamos a terminologia plano de aula conforme Godoy et al. (2009, p. 58), 

quando, assim, afirmam: “trata-se de um documento no qual faz-se a previsão de conteúdos e 

atividades que deverá ser trabalhada em uma aula ou em um conjunto de aulas”. 

Os textos de história escolhidos para serem trabalhados com os alunos, foram os 

existentes no livro didático (História: das cavernas ao terceiro milênio de Braich e Mota, 

2006). Quando iniciamos a pesquisa, pretendíamos que as fontes dos textos escritos, usados 

para a interpretação pelos alunos, não necessariamente, fossem todos extraídos desse livro. A 

docente, porém sugeriu que assim o fosse porque é com o livro didático que ela planeja, a 

maioria das aulas ministradas nas turmas que leciona, e queria aprender a melhor trabalhar 

com ele. 

No Planejamento, conhecimentos e experiências foram registrados, sendo revista 

e recriada a organização didática que enriqueceu a atividade docente. Durante o 

desenvolvimento desse momento formativo, consideramos o estabelecimento de relações 

entre as experiências da professora, os pressupostos teóricos em estudo e as observações 

realizadas em sala de aula.  
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Desenvolvemos seis planos de aulas contemplando o procedimento metodológico, 

explicitado na tabela 1, a seguir, construído com base nos aportes de Eco (1993), Galperin 

(1995c,d,f), Kern (2001), Pozo e Angón (1998). 

Nas construções desses planos, consideramos a interpretação de textos: de forma 

grupal, usando o mapa da atividade e contando com ajuda da professora (Apêndices D, E, F, 

G); em grupos, sem esse mapa e tendo o auxílio da docente (Apêndice H) e individualmente, 

sem nenhuma ajuda externa (Apêndice I). 
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Tabela 1 – Processo metodológico para o ensino da interpretação de textos de história  
 

 
TEMÁTICAS 
 

DIAGNÓSTICO DO 
GRAU DE 
DESENVOLVIMENTO 
DA INTERPRETAÇÃO  

ETAPAS DE 
ASSIMILAÇÃO 
DE AÇÕES 
MENTAIS 

 
CONJUNTO DE AÇÕES 
 

A 
independência 
da América 
inglesa 
 
O movimento 
operário e as 
ideias 
socialistas e 
anarquistas 
 
A situação 
política e 
social da Itália 
à espera da 
unificação 
 
O 
imperialismo 
na África 
 
O 
imperialismo 
e as guerras 
na África 
 
Terror nas 
selvas do 
Congo 
 

- Em relação ao 
conteúdo conceitual 
- Em relação à estrutura 
operacional para o 
desenvolvimento da 
interpretação 
 

 
 
 
 
 
 
Motivacional 
 
Base 
Orientadora da 
Ação – BOA 
 
 
 
 
 
 
Formação da 
ação no plano 
materializado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formação da 
ação na 
linguagem 
externa 
 
Mental 
 

- Diagnóstico de condições do aluno para a realização da 
interpretação de texto de história. 
 
 
 
 
Situação-problema. 
 
- Diálogo com os alunos sobre o que é preciso fazer para interpretar 
um texto de história; 
- Apresentação do objetivo da aula (pela professora) e como ocorrerá 
o processo de ensino e de aprendizagem para a interpretação do texto 
de história a ser estudado. 
- Apresentação do mapa da atividade e como será realizada a 
aprendizagem com ele, fazendo referência e/ou acréscimo ao que o 
aluno disser ser preciso fazer para interpretar um texto de história. 
 
- Os alunos, em pequenos grupos, realizarão (escrevendo) todas as 
operações de desenvolvimento das ações do mapa da atividade, como 
consta abaixo. 
- Se precisarem de ajuda, solicitam orientação da professora.  
Realização de uma primeira leitura do texto, no seu todo, 
reconhecendo: 
- A data de elaboração do texto; 
- Informações sobre o (a/os/as) autor (a/os/as) que 
escreveu/escreveram o texto; 
- Título do texto; 
- Diga, por escrito, do que trata o texto.  
Realização de uma segunda leitura ou leituras posteriores para 
saber: 
- Quais as ideias principais do texto? (pode observar isso por tópicos 
ou por partes do texto);  
- Que relações têm essas ideias umas com as outras? Justifique! 
- O texto retrata a cultura da época em que foi produzido? (costumes, 
modos como vivem as pessoas no período em que o texto foi escrito 
etc); 
- Quando aconteceu esse fato ou acontecimento histórico e o que 
acontecia naquele período histórico? 
- Destacar o que não entendeu do texto (ideias, ou fatos, ou nomes, 
ou datas).  
Esclarecimento de dúvidas: 
- Esclarecimento do que não ficou compreendido no texto;  
- Definição de conceitos-chave e termos específicos de teor histórico, 
desconhecidos. 
Construção da crítica 
- Qual é a posição do (a/os/as) autor (a/os/as) em relação ao conteúdo 
do texto?  
- Qual é a sua opinião sobre as ideias apresentadas pelo (a/os/as) 
autor (a/os/as) no texto; 
- Qual a contribuição desse fato ou acontecimento histórico para a 
vida?  
 
Os alunos apresentarão, de forma oral, para todos os presentes em 
sala, o que escreveram e como fizeram para realizar a interpretação.  
 
 
 
Os alunos, individualmente, sem ajuda externa e sem o apoio do 
mapa, realizarão todas as ações para interpretar o texto de história. 

Fonte: Elaborado com base em Eco (1993), Galperin (1995c,d,f), Kern (2001), Pozo e Angón (1998). 

 



43 
 

Em contextos escolares ocorrem momentos reflexivos, potencializadores de 

formação e desenvolvimento de uma atividade docente e discente mais autônoma. Para a 

realização desse processo reflexivo, atenta a uma dimensão de reflexão como uma fonte de 

reconhecimento da problemática circundante, da possibilidade de compreender o problema da 

pesquisa – no contexto em que ele se encontrava inserido – e buscar estratégias de superação 

contamos, também, com a observação efetuada na vida real. 

 

1.3.4 Observação efetuada na vida real 

 

A observação efetuada na vida real é um tipo de observação que, segundo Ander-

Egg (1978 apud MARCONI; LAKATOS, 1999), corresponde à modalidade: observação 

segundo o lugar onde se realiza. 

Na observação efetuada na vida real, as informações são registradas à medida que 

forem ocorrendo, espontaneamente (ANDER-EGG, 1978 apud MARCONI; LAKATOS, 

1999). Essas informações foram construídas por ocasião de observações de vinte e nove (29) 

aulas no período de 5 de setembro de 2011 a 16 de janeiro de 2012 – quando ocorriam duas 

aulas por dia, no percurso de uma semana.  

Na tentativa de assegurar o registro do que sucedia nesses momentos, utilizamo-

nos do diário de campo como um recurso a que recorremos para registrar o desempenho dos 

alunos, nas tarefas efetivadas em grupos – atenta a se eles demonstravam dificuldades ou não 

na realização das ações existentes no mapa da atividade e por ocasião das etapas motivacional 

e de estabelecimento do esquema da base orientadora da ação, porque, nessas etapas, a 

participação dos alunos se deu, somente, na modalidade oral.  

As informações construídas, durante as observações das aulas, eram discutidas, 

com a professora, na terceira etapa dos Ciclos de Estudos Reflexivos, servindo para 

aprimoramento dos planos de aulas, bem como ao próprio aperfeiçoamento das aulas de 

História ministradas pela docente.  

Na dinâmica do desenvolvimento da investigação, no âmbito da sala de aula, 

usamos o portfólio.  

 

1.3.5 Portfólio 
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O portfólio é uma expressão de origem inglesa, surgida na história das artes sendo 

considerado uma modalidade de avaliação que aparece com o objetivo de criar novas formas 

de avaliar para o desenvolvimento das inteligências artísticas (ALVES, 2010).  

O portfólio diz respeito ao conjunto de trabalhos concretizados durante um certo 

período de tempo. No contexto educativo, caracteriza-se pelo modo como é utilizado e 

desenvolvido sendo “[...] mais do que uma simples adição de elementos, uma vez que é o 

resultado de um processo que passa por momentos de seleção e de reflexão sobre a 

aprendizagem enquanto construção de conhecimento” (ZANELLATO, 2008, p. 15). 

A transposição do portfólio para o processo de ensinar, aprender e avaliar vem 

sendo apontada como uma contribuição relevante para a prática pedagógica (NUNES, 2007). 

Nessa direção, ele é uma estratégia facilitadora da aprendizagem e que permite a avaliação 

(SÁ-CHAVES, 2000). Como um instrumento de trabalho, em constante reformulação, ele 

admite um registro diário do desenvolvimento das aprendizagens (dificuldades e superação) 

do educando e contribui para conhecimento de opiniões, sentimentos, interesses e situações 

vivenciadas pelos educandos. 

Tendo em vista o grau de potencialidade formativa que o portfólio apresenta, o 

consideramos na constituição das informações objetivando compreender como os alunos do 8o 

ano, no seu processo de aprendizagem, efetuavam a interpretação de textos de história 

desenvolvendo a sua consciência histórica crítica. 

Os discentes construíram os portfólios de forma coletiva e individual. De modo 

coletivo, isso se deu em pequenos grupos compostos, alguns de dois e outros de três 

componentes. Esses portfólios foram construídos no período de 05/09/2011 a 16/01/2012. Em 

grupos, interpretaram quatro textos de história e individualmente, um.  

No trabalho interpretativo em grupos, os alunos interpretaram três textos: Uma 

carta de Anita, O movimento operário e as ideias socialistas e anarquistas, O imperialismo 

na África, O imperialismo e as guerras na África. E, de forma individual, o quinto: Terror 

nas selvas do Congo. Esses dois últimos textos eles realizaram o ato interpretativo sem se 

utilizar do mapa da atividade.  

A construção dessa interpretação se deu por ocasião da realização das seguintes 

etapas: Formação da ação no plano materializado (3a etapa); Formação da ação na linguagem 

externa (4a etapa) e a Mental (5a etapa), as quais estão referendadas na Teoria da Assimilação 

de Ações Mentais por Etapas de Galperin (1995c,d,f). 
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Na primeira e segunda etapa, (Motivacional e a de Estabelecimento do esquema 

da base orientadora da ação) não houve registros escritos, por parte dos discentes, porque suas 

participações, como já pontuamos, ocorreram na modalidade oral.  

As construções dos portfólios dos alunos foram resultantes de interpretações de 

cinco textos. Das cinco produções, escolhemos três para a análise, quais sejam: a primeira e 

terceira produções que eles fizeram em grupos com o auxílio do mapa, orientação da 

professora e ajuda dos colegas e a última produção (a quinta) que fizeram sozinhos, sem o 

auxílio do mapa e sem a orientação da professora e ajuda dos colegas.  

Nesse percurso, buscamos compreender como ocorreu a atuação do aluno em 

momentos distintos do processo de interpretação textual, ou seja, no início do processo, no 

meio e no fim. Com o apoio externo do mapa, orientação da professora e ajuda dos colegas – 

se deram as interpretações de dois textos: Uma carta de Anita e O imperialismo na África e 

de forma independente (sem apoio externo do mapa, orientação da professora e ajuda dos 

colegas), o texto: Terror nas selvas do Congo.  

Como demonstrativo, apresentamos, no quadro 2, uma síntese do procedimento 

metodológico da investigação (no cronograma de trabalho, apêndice B, consta mais 

informações) e, em seguida, os procedimentos de organização e análise das informações.  

 

Quadro 2 – Procedimento metodológico da investigação 

AÇÕES DESENVOLVIDAS 
NO PROCESSO INVESTIGATIVO COM OS PARTÍCIPES 
 

HORAS 
TRABALHADAS  

Reuniões (apresentação do projeto de pesquisa, discussão do cronograma, 
assinatura do Termo de Adesão pela professora e reflexões sobre as atuações 
das partícipes). 
 

  1h e 30min 

Ciclos de Estudos Reflexivos:  
- Diagnóstico das necessidades formativas da professora de História e Estudos 
de fundamentação teórica  
- Discussões analíticas de aulas 
 

 
28h 
 
  3h e 20min 

Planejamentos de aulas 
 

10h e 15min 

Observações de aulas 
 

24h e 10min 

Portfólio Análise: sem 
contabilização de 
horas.  

TOTAL  67h e 15min 
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Nos diálogos que ocorreram nesses procedimentos, utilizamos as expressões Da 

Paz quando nos referimos à pesquisadora e Dulce (codinome) quando nos reportamos à 

professora de História. 

 

1.4 Procedimentos de organização e análise das informações  

 

Visando analisar as informações construídas no percurso de Reunião, Ciclos de 

Estudos, Reflexivos, Planejamento, Observação efetuada na vida real e Portfólio, 

prosseguimos levando em consideração as categorias explicitadas nos quadros a seguir. Para 

isso, atuamos com duas dimensões inter-relacionadas: a Formativa Docente e a Formativa 

Discente.  

A dimensão denominada de Formativa Docente retrata a constituição analítica 

advinda de Reunião, Planejamento e Ciclos de Estudos Reflexivos – incluindo, nesses ciclos, 

as discussões analíticas de aulas cujas informações foram construídas durante a Observação 

Efetuada na Vida Real.  

A segunda, a Formativa Discente, está voltada para a formação do aluno quanto à 

apropriação da interpretação de textos de história, numa relação com o desenvolvimento de 

sua consciência histórica crítica. Para essa análise, utilizamo-nos dos Portfólios dos alunos e 

também de informações construídas no decorrer das observações feitas das aulas de História 

quanto ao desempenho dos educando. 

 

1.4.1 Dimensão formativa docente 

 

Para a análise da atividade docente, junto à professora de História, que envolveu 

Reunião, Ciclos de Estudos Reflexivos e Planejamento apresentamos as seguintes categorias:  

Quadro 3 – Categorias para análise da atividade docente 
CATEGORIA INDICADORES 
Atividade 

Docente Prevista 

- Conhecimentos a serem apropriados. 
- Objetivos propostos no planejamento das aulas. 
- Recursos didáticos (textos do livro didático de História, textos 
informativos/suplementares). 

Atividade 

Docente Efetiva 

 

- Abrange a gestão do processo de ensino e de aprendizagem da História, seu 
percurso em função dos objetivos preestabelecidos, com auxílio de meios e 
recursos mobilizados para mediar o trabalho em sala de aula. 
Inclui: manifestação de apropriação de conhecimentos, de procedimentos 
pedagógicos e utilização de meios e recursos que favoreçam ao aluno o 
desenvolvimento da interpretação de textos de história e da sua consciência 
histórica crítica. 

Fonte: Ferreira (2012). 
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1.4.2 Dimensão formativa discente 

 

Para a análise da interpretação dos textos de história, feita pelos alunos, 

consideramos as informações construídas nas observações das aulas, bem como nos 

portfólios.  

Tomando por base o aporte teórico de Talízina (1987), construímos a categoria 

Motivação, com seus respectivos indicadores, visando analisar as informações da observação 

efetuada na vida real. Tais informações foram construídas na primeira e segunda etapas do 

processo de assimilação de ações mentais, ou seja, na etapa motivacional e na de 

estabelecimento do esquema da base orientadora da ação, cuja participação dos discentes se 

deu na modalidade oral. 

Para analisarmos as construções dos alunos, nos portfólios, construirmos as 

categorias e seus respectivos indicadores tomando por base Galperin (1995c,d,f), Freire 

(2007), Rüsen (2001, 2006, 2010a, 2010b) e Barca (2007a, 2008, 2011).  

Assim, referente ao desempenho dos alunos nas etapas do processo de assimilação 

de ações mentais, reportamo-nos a Galperin (1995c,d,f) e no tocante à consciência histórica, 

baseamo-nos em Rüsen (2001, 2006, 2010a, 2010b), Barca (2007a, 2008, 2011) e Freire 

(2007). 

 

Quadro 4 – Categorias para análise da interpretação de textos de história 

Fonte: Elaborado com base em Galperin (1995c,d,f).  

 

CATEGORIAS  INDICADORES 
 

Motivação 
 
 
Ação materializada  
 
 
Linguagem externa 
 
 
 
 
Ação mental  

• Demonstra: querer estudar as temáticas e querer apreender as 
ações para interpretar textos de história. 
 

• Usa o mapa da atividade em grupo, com a orientação da 
professora para interpretar textos de história. 
 

• Verbaliza de forma escrita e oral, em grupo, o que fez na 
execução do sistema de ações para interpretar textos de história, 
tendo contado com a orientação docente e apoio do mapa da 
atividade. 
 

• Verbaliza, por escrito, de forma individual e sem ajuda externa 
(orientação docente e apoio do mapa) a interpretação de textos 
de história. 
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Com as demais categorias, que se seguem, continuamos a análise, quanto à 

apropriação da interpretação de textos de história pelo discente e o desenvolvimento de sua 

consciência histórica (semitransitiva, transitiva ingênua e crítica). 

 

Quadro 5 – Categorias para análise da consciência histórica  

 

CATEGORIAS 
 

INDICADORES 
 

Consciência histórica semitransitiva 
 

• Não convoca o passado, ocorrendo um 
incompromisso entre o ser humano e sua 
existência. 

• Interpreta o presente cirscunscrevendo-o aos 
interesses e preocupações cotidianas vitais. 

Consciência histórica transitiva 
ingênua 
 
 
 
 

 

• Convoca o passado de forma deturpada e 
distorcida. 

• Reconhece o passado como algo que diz 
respeito somente ao outro. 

• Interpreta o passado com acentuado gosto por 
explicações fabulosas, forte teor de 
emocionalidade e carência de profundidade. 

Consciência histórica crítica 
 

• Convoca o passado para compreender o 
presente (causas econômicas, sociais e políticas 
que o determina), conferindo uma perspectiva 
futura à realidade atinente a mudanças e 
transformações. 

• Reconhece o passado como algo que diz 
respeito a si e ao outro. 

• Interpreta a experiência do passado como um 
fator de orientação cultural para o agir. 

Fonte: Elaborado com base em Barca (2007a, 2008, 2011), Freire (2007) e Rüsen (2001, 2006, 2010a, 2010b).  
 

1.5 Pesquisa colaborativa: aliança no processo formativo  

 

A busca de uma reflexão crítica, entre professora de História e pesquisadora, 

possibilita-nos compreender que ela se dá pelo diálogo, esse: “[...] encontro em que se 

solidarizam o refletir e o agir de seus sujeitos endereçados ao mundo a ser transformado e 

humanizado” não podendo se reduzir “a um ato de depositar ideias de um sujeito no outro, 

nem tampouco tornar-se simples troca de ideias a serem consumidas pelos permutantes.” 

(FREIRE, 1987, p. 79). 
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Nesse pensamento freiriano, o refletir e o agir dos indivíduos, no processo 

interativo, dialógico e formativo, são solidarizados na perspectiva de transformação e 

humanização da realidade. 

Para a análise da reflexão desenvolvida, entre as partícipes citadas, buscamos 

compreender que tipo de reflexão ocorria: se crítica, técnica ou prática. Para isso, registramos 

as categorias conforme explicita Liberali (2008) e construímos os indicadores tomando por 

base essa autora (2008). 

 

Quadro 6 – Categorias para análise da reflexão  

CATEGORIAS INDICADORES 

 
Reflexão crítica  
 
 

• O diálogo faz avançar os sentidos 
enunciados, oportuniza a expressão de 
ideias, o compartilhamento de significados 
e promove condições para que a 
aprendizagem ocorra. 

• A criação de espaço/tempo relaciona 
cognição e afeto. 

• A relação entre os partícipes ocorre de 
forma não hierárquica e se utiliza de 
experiências de ensino e de aprendizagem, 
numa relação com o referencial teórico 
adotado, para o exercício de 
potencialidades e produção de 
conhecimentos, mudanças e transformações 
da prática. 

 
Reflexão técnica 
 

• O processo é que define o que professores e 
alunos devem fazer, sendo utilizados 
conhecimentos teóricos centrados nos 
aspectos técnicos. 

• O diálogo não aproveita a oportunidade da 
linguagem utilizada para promover a 
negociação de sentidos, sua expansão e o 
desenvolvimento de posturas críticas. 

• A criação do espaço/tempo favorece a 
racionalidade, eficiência e eficácia dos 
meios para atingir determinados fins. 

 
Reflexão prática 

• Busca encontrar soluções para a prática na 
prática. 

• O diálogo é marcado pela narrativa de fatos 
e/ou entendimentos com pouco 
estabelecimento de relação com o 
referencial teórico adotado. 

• A relação entre os partícipes ocorre 
utilizando experiências de ensino e de 
aprendizagem, centradas nos aspectos 
práticos, sem a busca das razões éticas que 
as embasam. 

Fonte: Elaborado com base em Liberali (2008). 
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Com a utilização do arcabouço, teórico e metodológico, buscamos alcançar uma 

análise fiel ao que nos propomos investigar. E assim, traduzir seus resultados em 

contribuições no aprimoramento do ensinar e aprender a interpretar textos de história. 

As reflexões advindas dos procedimentos: Reunião, Ciclos de Estudos Reflexivos 

e Planejamento se constituíram em momentos formativos nos quais a relação teoria e prática 

pôde ser vivenciada.  

Começamos a análise apresentando o nosso primeiro encontro com Dulce; em 

seguida, buscamos compreender algumas necessidades formativas, de natureza teórica e 

prática, apresentadas por essa docente no decurso dos estudos de fundamentação teórica. 
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2 FORMAÇÃO DOCENTE: UM APRENDIZADO NA RELAÇÃO TEORI A E  

PRÁTICA 

 
As mudanças que vêm ocorrendo na contemporaneidade fazem parte de um 

profundo processo de transformação cujos avanços científicos e tecnológicos têm sido 

constantes na história da humanidade. Tudo muda, a todo instante, e as invenções que 

marcaram a vida de diferentes civilizações como a invenção do fogo, da roda, do uso do 

vapor, da máquina de escrever que exigiam certas habilidades no seu manuseio e uso, em 

contextos mais remotos, foram sofrendo modificações lentas quando comparadas com as 

velozes mudanças que temos visto na atualidade.  

Com o desenvolvimento da ciência e da tecnologia, na atualidade, o homem pode 

projetar, divulgar para a humanidade nas obras de arte, no cinema, nos livros, nos aparelhos 

tecnológicos, na mídia e, em outros meios, uma riqueza fabulosa de feitos. A cada avanço da 

ciência e da tecnologia corresponde novos padrões de uso. Infelizmente, a hierarquização 

social e a divisão entre os que têm e os que não têm acesso a elas vêm se acentuando.  

Por outro lado, o mundo do trabalho, na dinâmica mundial, tem exigido, cada vez 

mais, recursos humanos qualificados. O acesso aos conhecimentos, a uma formação 

abrangente é premente. Somam-se a isso, os impactos do desenvolvimento científico e 

tecnológico que precisam ser apreendidos de modo a gerar perspectivas democráticas de 

construção de uma sociedade igualitária no respeito à diversidade e às singularidades dos 

indivíduos. 

O modo de regulação fordista que se constituiu numa matriz cultural – 

transcendendo o âmbito econômico –, centrado nas ideias de busca do pleno emprego, 

produção em massa e diminuição das desigualdades, esteve firmado no pressuposto da 

generalização da industrialização e ideia de desenvolvimento harmonioso, progressivo e 

ilimitado. 

As expectativas de crescimento ilimitado e distribuição democrática dos frutos 

desse crescimento se tornaram insustentáveis. A crise capitalista dos anos 1970 (a 

superprodução de capital e redução da taxa de lucro) revelaria a frustração dessas expectativas 

com a estagnação, desemprego progressivo e inflação acelerada. A nova ofensiva do capital 

para superar a crise foi fortalecer o mercado por meio de desregulamentações e privatizações.  

Ao contrário da ideia de generalização da industrialização e do consumo de massa 

elevado, no fim do século XX, os países do mundo capitalista desenvolvidos se achavam mais 

ricos e produtivos do que no início dos anos de 1970, todavia a América Latina, África e 
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alguns países asiáticos tiveram uma desaceleração do crescimento ao mesmo tempo que a 

inflação crescia de forma assustadora. 

Nos anos 1980 e 1990, teses conservadoras são ressuscitadas pelo neoliberalismo 

como liberdade do mercado, competitividade, minimização da esfera pública e atrofiamento 

dos direitos sociais. Lógica econômica que enfatiza as capacidades e competências que cada 

pessoa deve adquirir no mercado educacional para atingir um melhor posicionamento no 

mercado de trabalho.  

A inserção e o ajuste dos países em desenvolvimento ao processo de globalização 

e reestruturação produtiva ocorrem sob uma base científica e tecnológica. Segundo Santos 

(2002), a globalização, enquanto processo de dominação do capital se, por um lado, é um 

veículo de expansão planetária do capitalismo; por outro lado, propicia a globalização dos 

movimentos e organizações sociais que lutam, em diferentes sociedades pela construção de 

uma sociedade mais justa, solidária e multicultural. 

O mundo globalizado traz regras econômicas de grande impacto social, o que se 

reflete, também, na educação. No que se refere à organização do trabalho pedagógico, é 

delegada uma série de atribuições às escolas, aos professores e alunos, provocando a 

construção de novas categorias e práticas pedagógicas.  

A reorganização da educação, implementada a partir dos anos de 1990, insere-se 

no quadro de reformas gerais, operadas em consonância ao modelo de estado redefinido, 

tendo por base a economia política globalizante. No âmbito da reforma do estado capitalista, 

no contexto do ajuste estrutural da economia mundializada, a educação tem sido, nas últimas 

décadas, objeto de debate acerca do seu valor econômico10.  

 
Trata-se de uma educação e formação que desenvolvam habilidades básicas 
no plano do conhecimento, das atitudes e dos valores, produzindo 
competências para gestão da qualidade, para a produtividade e 
competitividade e, consequentemente para a “empregabilidade”. Todos esses 
parâmetros devem ser definidos no mundo produtivo e, portanto os 
intelectuais coletivos confiáveis deste novo conformismo são os organismos 
internacionais [...] e os organismos vinculados ao mundo produtivo de cada 
país (FRIGOTTO, 1998, p. 43). 

 
 

                                                 
10Ver a esse respeito LIMA, A. B. Estado, educação e controle social: introduzindo o tema. Revista Brasileira 
de Política e Administração da Educação, Porto Alegre, v. 25, n. 3, p. 473-488, set./dez. 2009. FRIGOTTO, 
G. Educação e a construção democrática no Brasil: da ditadura civil-militar à ditadura do capital. In: FÁVERO, 
O.; SEMERARO, G. (Org.). Democracia e construção do publico: no pensamento educacional brasileiro. 
Petrópolis, RJ: Vozes, 2002. p. 53-67. 
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Firma-se um período conhecido por diversas denominações – sociedade do 

conhecimento (LÉVY, 1999), era da informação (OLIVER, 1999), sociedade em rede 

(CASTELLS, 1999). 

Os processos educativos cuja construção tenha, como parâmetro, não o mercado e 

o capital, mas a vida de todos os seres humanos, representam um desafio complexo. A 

educação escolar é um elemento crucial no processo de estabelecimento de práticas de ensino 

e de aprendizagem comprometidas com a formação e o desenvolvimento da personalidade do 

educando de forma integral. Para isso, é necessária uma atenção especial direcionada à 

formação do docente. 

Segundo Tardif (2008, p.116), “[...] o magistério merece ser descrito e 

interpretado em função das condições, condicionantes e recursos que determinam e 

circunscrevem a ação cotidiana dos profissionais”. Pensar uma orientação adequada do 

professor, que desenvolve seu trabalho na área de História, reporta-nos a uma discussão sobre 

a sua formação, em permanente reconstrução numa sintonia com o diverso e o vivido. 

A formação do professor constitui um processo único, contínuo que o instiga a 

construir suas perguntas e respostas acompanhadas por uma elevação no seu nível de 

qualificação humana e profissional. Esse processo conduz a uma reflexão sobre o que ensinar, 

como ensinar, para que ensinar e a necessidade da sua capacitação permanente. Nesse sentido, 

ensinar é criar as possibilidades para a própria produção do conhecimento. (FREIRE, 1999).  

A década de 1990 fez eclodir mudanças quanto à exigência de qualificação 

imposta por uma sociedade em mudança visando à adequação da educação à globalização das 

economias, às políticas públicas e aos impactos das novas tecnologias da informação e da 

comunicação. A formação dos profissionais do ensino sofreu modificações com a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional – 9.394/96 e com as resoluções que a 

acompanharam (BRZEZINSKI, 2000; SEVERINO, 2004), exigindo um processo de 

formação profissional permanente, por parte do docente, no que se refere à reflexão, à 

pesquisa e à crítica.  

Desde a segunda metade do século XX, as discussões no campo pedagógico têm 

sido enriquecidas com várias temáticas como diversidade cultural, diferenças étnicas e de 

gênero e a imagem do saber pedagógico, segundo Cambi (1999, p. 598), “[...] vem se 

configurando como um saber hipercomplexo”. 

Com a configuração desse novo sistema global caracterizado pelo avanço do 

desenvolvimento científico cujo domínio de conhecimentos e habilitações técnico e científicas 

são exigências indiscutíveis, entidades acadêmicas e sindicais a exemplo da Associação 
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Nacional de Formação dos Profissionais da Educação (ANFOPE), a Associação Nacional de 

Política e Administração da Educação (ANPAE), a Associação Nacional de Pós-Graduação e 

Pesquisa em Educação (ANPEd), o Sindicato Nacional dos Docentes do Ensino Superior 

(ANDES-SN) e a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE), entre 

outras, vêm desempenhando um importante papel sobre a formulação e implementação de 

políticas educacionais que levem em conta a formação inicial do professor, articulada à sua 

formação continuada, condições salariais dignas ao exercício da profissão e planos de 

carreira. 

Nos últimos anos, referente à História, publicações como as da Associação 

Nacional de História – citando as Diretrizes Curriculares Nacionais para a área de História e a 

Formação dos Professores para a Educação Básica (2001) que apresentam reflexões e críticas 

às diretrizes para formação de professores propostas pelo Ministério da Educação – vimos 

observando mudanças na forma de ensinar História que vêm se enriquecendo com os estudos 

no campo pedagógico. Esse fato nos permite entender a necessidade de considerarmos, no 

processo contínuo de formação docente, uma qualificação que lhe permita saber analisar, 

tomar consciência dos hábitos construídos na profissão, refletir na ação reconstruindo seus 

saberes e suas práticas. 

Os conteúdos dessa formação devem abranger, segundo Severino (2004), os 

pertinentes às várias áreas de saber e do ensino, especialidades e instrumentos científicos, 

tecnológicos e culturais, saberes pedagógicos, à compreensão do significado da própria 

existência real das pessoas e competências didático-pedagógicas, dentre outros.  

Na literatura, acerca da formação dos professores de História (SILVA; 

FONSECA, 2007; MIRANDA, 2008; TUMA, 2008, FONSECA; COUTO, 2008), há uma 

preocupação de que os processos de formação tanto inicial como continuada reconheçam as 

diferenças dos professores neste mundo globalizado e multicultural.  

As condições de trabalho, etnia, gênero, religião, formação, produtividade, 

autonomia profissional, salários dentre outras, devem permear as ações e reflexões sobre a 

realidade da formação e atuação profissional em consonância com as novas tecnologias e as 

questões multiculturais inerentes ao nosso tempo. 

No universo de nossas perspectivas para o ensino de História, a formação do 

professor está relacionada a uma integração à dinâmica de produção de conhecimento na sua 

área, desdobrando-se em efetivos resultados na aprendizagem dos alunos, garantindo um 

diálogo com a complexidade do que é estudado e do saber em processo de produção.  
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Pela orientação adequada do professor sobre a forma de proceder, são mobilizadas 

atividades física e mental dos alunos na apropriação das operações de maneira consciente. No 

ensino de História, destacamos a importância das habilidades na medida em que contribuem, 

dentre outros aspectos, para a apropriação do conhecimento sobre a transformação do homem 

e da natureza no percurso histórico. 

 

2.1 A formação e o desenvolvimento de habilidades na escola: uma perspectiva com base 

na teoria da atividade  

 

A discussão em torno de habilidades surge, segundo Rebustillo e Sarguera (1993), 

como consequência do alto nível de exigências requeridas nas atuais condições da revolução 

científica com relação à formação de especialistas qualificados, capazes de resolver diversas 

problemáticas da prática social. 

As discussões, em torno da formação e desenvolvimento de habilidades, têm 

merecido atenção dos que lidam com o ensino e produções científicas sobre a educação. 

Martínez e Hernández (2009) realizam uma revisão teórica sobre as habilidades e sua 

aquisição em um processo de ensino, visando ao fortalecimento da base teórica de professores 

de Medicina acerca de aspectos didáticos, considerados importantes no que se refere à 

aquisição de habilidades no processo de ensino e de aprendizagem.  

Nessa produção, a Teoria da Atividade é tomada como fundamento para a 

compreensão dos aspectos pedagógicos relacionados com a aquisição de habilidades. 

Leontiev, Galperin e Talízina são referenciados e a estrutura da atividade (com seus 

componentes) é enfocada servindo como base para a estrutura das habilidades. 

Os autores, desta produção, iniciam apresentando seis conceitos de habilidades 

evidenciando que elas tanto podem ser definidas do ponto de vista psicológico como didático 

ou pedagógico. Ao destacarem a categoria: psicológica-pedagógica, nos conceitos analisados, 

identificam alguns elementos gerais que lhe são representativos, quais sejam: a importância 

das habilidades na atuação do ser humano, tanto psíquica como prática e a estreita relação das 

habilidades com os conhecimentos e hábitos. 

Outros aspectos, referentes às habilidades, são discutidos por Martínez e 

Hernández (2009) num entendimento de que a estrutura da atividade (na perspectiva da Teoria 

da Atividade) serve como fundamento da estrutura das habilidades. Nesse sentido, 

apresentamos alguns desses aspectos devido à sua importância no âmbito escolar.  
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• Uma habilidade é inconcebível sem um corpo de conhecimentos que a sustente, que se 

ponha em função da transformação daquilo que se pretende alcançar.  

 
• Para a formação adequada e consciente de uma habilidade, deve-se evitar, antes de 

começar a sua exercitação, a assimilação de aspectos incorretos ou desnecessários que, 

depois, são muito difíceis de erradicá-los. 

 
• O trabalho com a incorporação da habilidade precisa acontecer de forma gradual e 

consciente, com a ajuda do professor, de tal forma que o processo transite desde um 

momento inicial de dependência a uma progressiva independência cognoscitiva do 

estudante. 

 
• São duas as fases para a aquisição da habilidade: em uma a habilidade se forma; na 

outra ela se desenvolve (RODRÍGUEZ; BERMÚDEZ apud MARTÍNEZ; 

HERNÁNDEZ, 2009). 

 

Essas duas fases para aquisição de uma habilidade é explicitada, também, por 

Yero e Barrios (2011); segundo eles, a primeira se forma quando o aluno se apropria das 

operações de maneira consciente. Para isso, há necessidade de uma adequada orientação do 

professor sobre o modo de proceder. A segunda etapa, a do desenvolvimento da habilidade, 

seu alcance ocorre mediante a repetição dos modos de operar com ela, pois, uma vez formada 

a habilidade, faz-se necessário exercitá-la com frequência e periodicidade, eliminando os 

erros e tornando cada vez mais fácil a sua realização de forma promissora.  

Rebustillo e Sarguera (1993) discorrem sobre as habilidades destacando a 

importância do seu estudo para tornar mais promissores os processos de ensino. Para isso, 

partem do conceito de habilidade do ponto de vista de sua estrutura psicológica e sua relação 

com outros conceitos como conhecimentos, hábitos e capacidades. Para a tessitura dessa 

discussão, trabalham com uma definição de habilidade dada A. V. Petrovsky, por considerá-la 

a mais completa e abrangente das definições.  

Conforme Petrovsky (1985, p. 159 apud REBUSTILLO; SARGUERA, 1993, p. 

29), habilidade é o “domínio de um complexo sistema de ações psíquicas e práticas 

necessárias para uma regulação racional da atividade, com ajuda dos conhecimentos e hábitos 

que a pessoa possui”. 



57 
 

Ao examinar, analiticamente, o que se encontra expresso, nessa definição, 

Rebustillo e Sarguera (1993) partem da categoria atividade, discutida por A. N. Leontiev na 

sua obra: Atividade, consciência, personalidade, e apresentam considerações – reportando-se 

à definição citada – atinente às seguintes expressões reveladas por Petrovsky: “domínio de um 

complexo sistema de ações, “ações psíquicas e práticas”, ações “necessárias para uma 

regulação racional da atividade”.  

 

“Domínio de um complexo sistema de ações” 

• A habilidade, por responder a uma atividade, está constituída por um sistema de ações 

que permitem executá-la. 

• A habilidade que ocorre, através de um sistema determinado de ações, requer 

operações correspondentes para a execução da atividade final. 

 

“Ações psíquicas e práticas”  

• Todas as habilidades, teóricas e práticas, independentemente de sua forma de 

manifestação são cognoscitivas, pois, mesmo as habilidades práticas, requerem a 

utilização de conhecimentos. 

 

Ações “Necessárias para uma regulação racional da atividade” 

• A habilidade sempre tem um componente consciente, oferecido pelo seu grau de 

complexidade. 

• Os conhecimentos e os hábitos constituem a base sobre a qual se formam e se 

desenvolvem as habilidades. 

 

Encontramos, ainda, trabalhos como os de Ribeiro (2008) e de Mendoza e 

Delgado (2009) que utilizam as habilidades em processo de ensino e de aprendizagem. A 

primeira autora desenvolveu seu estudo, no doutorado, sobre o processo de apropriação da 

habilidade de planejar situações de ensino de conceitos, mediante a definição e a 

identificação, utilizando, como arcabouço teórico, as ideias de Vygotsky, Leontiev e Galperin. 

Para isso, procedeu a uma pesquisa com professores que ensinam nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental. 

Os dois últimos, tomando por base a Teoria da Atividade, estudaram sobre a 

formação mental do sistema de quatro ações – compreender o problema, construir o sistema 



58 
 

de equações lineares, solucionar o sistema de equações lineares e interpretar a solução – em 

situações-problema no processo de aprendizagem de alunos, na disciplina de Álgebra Linear, 

no curso de bacharelado em Sistema de Informação (Faculdade Atual da Amazônia).  

Essas construções teóricas sobre habilidade e seu emprego em processos de 

aprendizagem explicitam a importância de a entendermos ocorrendo por meio de um sistema 

de ações e necessitando de operações que lhe são correspondentes para que a atividade se 

concretize.  

As habilidades são, portanto, cognoscitivas e práticas, têm um componente 

consciente, relacionam-se com os conhecimentos e hábitos, surgem e se desenvolvem, na 

própria atividade, possuindo componentes e conhecimentos como base gnosiológica. Elas, 

como elementos integrantes do conteúdo de ensino, “têm consigo os conceitos” (NÚÑEZ, 

2009, p. 94) e podem ser formadas e desenvolvidas no processo de aprendizagem, sendo 

contribuintes para a ação competente do aprendiz uma vez que, como nos diz Núñes e 

Ramalho (2004, p. 135), as habilidades, assim como os hábitos, “são recursos das 

competências”. Nesse sentido,  

 

Os hábitos, as habilidades, como componentes das competências, devem ser 
recursos a serem mobilizados na solução de situações novas, reais, a fim de 
contribuir para a formação de competências parciais, que formarão redes 
complexas, características de novas competências mais gerais. (NÚÑES; 
RAMALHO, 2004, p. 131). 

 
 
No âmbito escolar, no diálogo permanente com o objeto de estudo, as habilidades, 

as quais se desenvolvem num conjunto de tarefas com a utilização de um procedimento 

adequado ao seu desenvolvimento, podem ser atualizadas e ampliadas contribuindo para o 

desempenho do educando no contexto escolar e fora dele.  

As habilidades teóricas e práticas podem ser ensinadas pelo professor servindo de 

procedimentos e estratégias ao discente para uma aproximação mais real do conhecimento do 

mundo.  

Montero (1996) apresenta-nos habilidades caracterizando-as em perceptuais 

(percepção dos objetos, suas características, qualidades etc) e as que têm relação com os 

processos de pensamento (análise, síntese, abstração e generalização) como a observação, a 

comparação, a classificação dentre outras.  

Conforme Montero (1996), existem aquelas habilidades que os alunos devem pôr 

em prática e que constituem elementos importantes para uma assimilação mais consciente dos 
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conteúdos das disciplinas como: as habilidades de planejamento, acompanhamento e 

avaliação que servem de indicadores de um nível superior de desempenho intelectual do aluno 

no seu processo de apropriação do conhecimento. Essas habilidades pressupõem um 

comportamento mais reflexivo e regulado no processo de aprendizagem dos conteúdos.  

Uma atenção dada à assimilação consciente, por parte do aprendiz, é algo bastante 

relevante na formação e desenvolvimento de habilidades porque isso diz respeito a uma 

regulação racional da atividade. Essa regulação, segundo Yero e Barrios (2011), distingue a 

habilidade do hábito. 

Vivemos em uma sociedade cada vez mais tecnológica, onde o problema nem 

sempre se encontra na falta de informações, mas em compreender essas informações na busca 

da solução de nossos problemas ou daquilo que temos vontade de conhecer. Existem variadas 

dificuldades a resolver, decisões a tomar e procedimentos a aprender para um agir com 

competência.  

O agir competente, como atividade reflexiva e crítica, exige a consciência do que 

corresponde ao processo e aos resultados, uma vez que a competência, enquanto uma 

capacidade manifestada na prática, “é a decisão de utilizar/modificar/acatar os recursos 

disponíveis para resolver determinados problemas, mobilizando os diferentes recursos [...] 

(cognitivos, afetivos etc.)” (NÚÑES; RAMALHO, 2004, p. 133-134). 

A construção de habilidades, para o alcance de um potencial de intervenção, que 

possa se manifestar no contexto real, sob a perspectiva da competência, requer, no seu 

aprendizado, o agir com pertinência. E, saber agir com pertinência, “é saber interpretar e 

julgar” (NÚÑES; RAMALHO, 2004, p. 140).  

Uma habilidade favorece a resolução de novas situações de aprendizagem. Para 

isso, faz-se necessária a sua formação adequada e consciente, pois ela “implica o domínio das 

formas da atividade cognoscitiva, prática e valorativa, ou seja, o conhecimento em ação, os 

conhecimentos teóricos sempre existem relacionados com umas ou outras ações 

(habilidades)” (NÚÑES, 2009, p. 94). Portanto, a habilidade diz respeito ao domínio de um 

conjunto de ações, teóricas e práticas, exercidas em função da transformação daquilo que se 

deseja alcançar. 

O trabalho pedagógico com as habilidades converge para a formação geral e 

básica do aluno; constitui um modo de propiciar a sistematização de um tipo específico de 

atividade que estejamos desenvolvendo; permite colaborar no domínio de uma área de 

conhecimento e no aprendizado e aprimoramento quanto ao saber-fazer e à consciência do por 

que fazemos, além de facilitar a avaliação da aprendizagem pelo professor, durante o processo 
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de assimilação do aluno. Ajudar o discente a desenvolvê-la requer, dentre outros aspectos, 

uma formação docente sólida por parte do professor. 

 

2.1.1 Um processo formativo teórico 

 

Sabemos o quanto é importante encontrar professores que queiram aprender e 

tentar melhorar sua atividade docente. Contando com essa realidade, no dia 23 de março de 

2011, iniciamos os Ciclos de Estudo Reflexivo, buscando compreender as necessidades 

formativas de natureza teórica e prática apresentada pela professora de História.  

Antes de iniciarmos os ciclos, nesse mesmo dia, fizemos a nossa primeira reunião 

onde apresentamos à docente o projeto de pesquisa do doutorado e tivemos uma discussão 

acerca do cronograma (APÊNDICE B) ao lado de sua assinatura do termo de adesão 

(Apêndice A) à pesquisa. 

Ao falarmos do nosso propósito investigativo, Dulce disse:  

 

Nós vamos trabalhando e perguntando será que está se desenvolvendo no 
aluno essa capacidade de interpretar? Frente a essa questão da investigação, 
estou preocupada quanto à escolha da turma. Penso que esse trabalho requer 
uma turma que tenha um maior nível de ensino e que seja silenciosa. Então, 
para fazer esse trabalho, pensei na turma do 9o11 ano porque os alunos já 
estão terminando o Ensino Fundamental para entrar num nível mais elevado. 
É, também, uma turma mais calma, silenciosa... 

 
Da Paz: – Em termos desse último aspecto, de fato, para a realização da 
interpretação de textos, não somente de historia, é preciso concentração cujo 
silêncio é indispensável. Só que eu tinha pensado no 8o ano, porque foi nesse 
ano de ensino que trabalhamos na pesquisa anterior. Mas, tudo bem, 
concordo com a sua sugestão. 

 
 

Nesse diálogo, não aproveitamos a oportunidade do que foi dito pela docente – 

quanto a considerar que o desenvolvimento desse trabalho, envolvendo a interpretação de 

textos de história, requeria uma turma silenciosa – para promover uma negociação de 

sentidos, sua expansão e o desenvolvimento de uma postura crítica. Assim, atuamos com a 

reflexão técnica. 

A professora se encontrava atenta, interessada em aprender e participar de mais 

uma experiência de investigação. E isso é demonstrado na fala a seguir: 

 
                                                 

11 Ocorreu uma diminuição de alunos nessa turma os quais foram para outra escola que se não se encontrava em 
greve. Devido a essa redução desenvolvemos a pesquisa no 8o ano. Daremos mais detalhes adiante. 
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Dulce: – Eu vou aprender. A gente vai trabalhar diretamente nessa turma só 
que eu vou utilizar esse método, se for bom que eu creio que é, e tentar 
trabalhar com outras turmas. Isso aqui veio bem na hora certa! Se é uma 
atividade para ensinar esses alunos! Tentar levar o aluno a interpretar, 
aprender a estudar história, aprender a interpretar texto...  
 

 
É relevante, para os que se dedicam à pesquisa de campo, contar com 

colaboradores que querem aprender, tentar melhorar sua prática de trabalho e que dá 

credibilidade ao trabalho do investigador. Ficamos felizes (pesquisadora) nessa ocasião, mas, 

sobretudo, atenta ao atendimento das expectativas.  

Adentrando na discussão do cronograma, expomos: 

 

Dulce: – Com relação ao nosso cronograma, pensei de colocarmos 
momentos de estudos de fundamentação teórica, planejamentos das aulas e, 
também discussões analíticas sobre as aulas que serão ministradas por você. 
O que me diz sobre isso? 
 
Dulce: – Está bom! 
 

 
Com a aceitação, passamos a registrar alguns dias que iríamos dedicar à realização 

desses procedimentos deixando o referido cronograma, com flexibilidade, para irmos fazendo 

alteração, inserindo temáticas para estudos, conforme houvesse necessidade da docente. 

Concluído esse momento, passamos a realizar os Ciclos de Estudos Reflexivos. 

Iniciamos os ciclos com a sondagem inicial das necessidades formativas (de 

âmbito teórico) da professora partícipe. Para isso, estabelecemos o seguinte diálogo: 

 

Da Paz: – Dos estudos que desenvolvemos sobre a Teoria da Atividade de A. 
N. Leontiev, na pesquisa do mestrado, há algo que você gostaria que 
aprofundássemos? Nós estudamos, por exemplo, sobre o enfoque histórico-
cultural da aprendizagem, os princípios do desenvolvimento mental...  
 
Dulce: – No momento não me lembro... Assim, de algo mais específico. 
 
Da Paz: – E sobre a consciência? Nós estudamos um pouco sobre essa 
temática... 
 
Dulce: – Sobre a consciência?!... Não estou lembrando... 
 
Da Paz: – Como precisaremos estudar sobre consciência histórica, fiquei 
pensando: Será que ficou alguma coisa que precisaríamos aprofundar sobre 
consciência, do que estudamos durante a investigação no período do 
mestrado?!  
 
Dulce: – Não me recordo...  
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Da Paz: – No percurso, das discussões nos ciclos, veremos a necessidade ou 
não de retomar algum ponto sobre esse assunto.  
 
Dulce: – Está certo! 

 
Da Paz: – Você já ouviu falar sobre a Teoria da Assimilação de Ações 
Mentais por Etapas de P. Ya. Galperin? 
 
Dulce: – Não. 
 
Da Paz: – Nós vamos, precisar, estudar sobre essa teoria de Galperin, porque 
será com ela que fundamentaremos o processo metodológico que 
desenvolveremos em sala de aula. 

 
 

Nesse diálogo, Dulce não externalizou alguma necessidade formativa e não lhe 

oferecemos elementos, sobre consciência, que a possibilitasse fazer alguma discussão. Como 

disse não lembrar algo sobre consciência, não inserimos essa temática no cronograma, nesse 

dia. Outros dois pontos que não marcamos, nesse encontro, foi quando iniciaríamos o 

planejamento das aulas e a realização dessas aulas, com os alunos, porque não dava para 

prevermos quanto tempo a professora precisaria para se apropriar da Teoria da Assimilação de 

Ações Mentais por Etapas de P. Ya. Galperin que ela disse desconhecer.  

Após esse instante, prosseguimos no encaminhamento referente ao estudo sobre 

habilidades. 

 

Da Paz: – Dulce, pensei o nosso estudo de hoje com o seguinte 
encaminhamento: começaríamos com você nos dizendo o que entende por 
habilidade. Em seguida, faríamos uma leitura silenciosa de um texto sobre 
esse assunto para depois o discutirmos. Você concorda ou quer sugerir algo? 
 
Dulce: – Pode ser. Concordo! 
 
 

Havendo concordância da professora, prosseguimos: 
 

Da Paz: – Assim, vamos estudar um texto sobre habilidades com o objetivo 
de refletirmos sobre a formação e o desenvolvimento de habilidades na 
escola, na perspectiva da Teoria da Atividade... Então, o que você entende 
por habilidade! 
 
Dulce: – Habilidade é saber-fazer. Quando você tem um dom para aquilo ali, 
quando você faz algo com facilidade. 
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Após a escuta dessa fala, apresentamos, de forma sintética, o texto de nossa 

autoria (pesquisadora), que iríamos estudar, denominado: A formação e o desenvolvimento de 

habilidades na escola: uma perspectiva com base na Teoria da Atividade e, em seguida, 

convidamos a professora à fazer uma leitura silenciosa, marcando alguns pontos que gostaria 

que discutíssemos após a feitura dessa modalidade de leitura.  

Terminada a leitura silenciosa, começamos a discussão com base nos pontos 

destacados pela docente.  

 

Da Paz: – Gostaria de começar a discussão a partir do que você destacou? 
 
Dulce: – Eu vou começar me referindo a este parágrafo que diz: “No ensino 
de História, as habilidades colaboram, na medida em que contribuem, dentre 
outros aspectos, para a apropriação do conhecimento sobre a transformação 
do homem e da natureza no percurso histórico... Eu entendo que as 
habilidades vão contribuir, colaborar no desenvolvimento da consciência 
crítica do aluno.  
 
Da Paz: – Concordo! E, assim, podermos usá-la em qualquer situação que 
dela precisemos. 
 
 

Nesse diálogo, Dulce expõe que as habilidades contribuem para nos apropriarmos 

do conhecimento, referente à transformação do homem e da natureza no percurso histórico e 

entende que, nesse sentido, elas colaboram no desenvolvimento da consciência crítica do 

educando.  

Na tentativa de que essa professora trouxesse, para o diálogo, o que havia exposto 

sobre habilidade, antes da leitura do texto, destacamos dois pontos de sua fala anterior: o 

saber-fazer e o dom para realizar algo com facilidade. Assim, dissemos-lhe:  

 

Da Paz: – Dulce, você se lembra de que falou da habilidade como um saber-
fazer, como um dom?!  
 
Dulce: Sim! Cada pessoa nasce com um determinado dom. Só que se ela não 
praticar, não explorar aquilo ali, não vai adquirir habilidade. Precisa se 
explorar, se esforçar... Explorar aquele dom que recebeu.  

 
 

Ao relacionarmos a primeira fala da partícipe, com essa, apreendemos que, ainda 

se referindo à habilidade como um dom, ela amplia seu entendimento apresentando algo 

indispensável ao desenvolvimento de uma habilidade, que é exercitá-la.  

Na tentativa de que a partícipe refletisse, sobre esse seu entendimento de 

habilidade como um dom, reportamo-nos a um trecho, que nós duas havíamos grifado, 
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concernente ao pensamento de Petrovsky (1985 apud REBUSTILLO; SARGUERA, 1993) e 

lhe falamos:  

 

Da Paz: – Observemos o que nos diz Petrovsky... Nessa parte, que nós duas 
grifamos. Ele explicita que a habilidade diz respeito ao “domínio de um 
complexo sistema de ações psíquicas e práticas necessárias para uma 
regulação racional da atividade, com ajuda dos conhecimentos e hábitos que 
a pessoa possui”.  

 
Dulce: – Complementando esse pensamento, também marquei que as 
habilidades cognoscitivas podem ser ensinadas pelo professor, servindo de 
procedimentos e estratégias ao discente, para uma aproximação mais real do 
conhecimento do mundo. 
 
Da Paz: – É! Mesmo as habilidades práticas, segundo Rebustillo e Sarguera, 
requerem a utilização de conhecimentos. A escola, então, tem um papel 
fundamental no seu ensino.  

 
Dulce: – É! É muito importante o aluno aprender habilidades na escola.  

 
 

Como constatamos, a docente destacou, reportando-se ao texto, que a habilidade 

diz respeito ao domínio de um complexo sistema de ações psíquicas e práticas; citou que as 

habilidades cognoscitivas podem ser ensinadas pelo professor e que é muito importante o 

aluno aprendê-las na escola, mas não retomou o seu entendimento, atinente à habilidade como 

um dom, para questionamento.  

Nesse diálogo na perspectiva da reflexão crítica, buscamos proporcionar à 

professora avançar os sentidos por ela enunciados ao trazermos para a discussão o seu 

entendimento sobre o que é habilidade e lhe pedir para que observasse o que nós duas 

havíamos grifado sobre o que é habilidade na visão de Petrovsky. Isso, como uma tentativa de 

que ela refletisse sobre o que nos dissera ser a habilidade.  

Expressando-se, complementando a visão desse autor, a partícipe chegou a 

destacar (do texto), que as habilidades podem ser ensinadas pelo professor. Ideia que se 

contrapõe à habilidade como um dom. Nessa ocasião, teria sido procedente aproveitarmos 

(pesquisadora) a oportunidade para promover a negociação de sentidos e lhe proporcionar 

avançar nos sentidos enunciados. Ou seja, questionar acerca de que se as habilidades podem 

ser ensinadas pelo professor, como a docente justificaria a sua afirmação da habilidade como 

um dom! O que não ocorreu. Assim, atuamos com a reflexão técnica. 

Dando continuidade à discussão, procuramos saber como Dulce vinha trabalhando 

a leitura na interpretação de textos de história, no 8º ano do Ensino Fundamental. E eis o que 

nos disse: 
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Dulce: – Por exemplo, a gente vai trabalhar esse conteúdo aqui [reportando-
se a um conteúdo do livro didático]. Faço a abertura... Eu gosto de incentivar 
à leitura. Depois peço: Fulano, leia aí o primeiro parágrafo! – Não! Não vou 
ler não! Vamos lendo, ora um, ora outro... Os demais acompanham, fazendo 
a leitura silenciosa. Após a leitura pergunto: O que vocês entenderam? A 
gente vai debater cada ponto. Mas é difícil. Têm alunos que você não 
consegue fazer ler.  

 
 

Após alguns instantes, reforçando a sua colocação, voltou a nos falar:  

 

Dulce: – Mesmo os alunos que fazem a leitura, apresentam dificuldades na 
interpretação. O aluno que não gosta de ler está perdido, no mundo de hoje... 
Eu digo para eles: Olhe, se vocês aprenderem a interpretar textos de história, 
vocês vão interpretar textos de disciplinas, como a Língua Portuguesa, por 
exemplo, com certa facilidade. 

 
 
Nessas falas de Dulce, compreendemos como ela trabalha a leitura na 

interpretação de textos de história, ou seja: fazendo uma abertura, incentivando o aluno a ler, 

solicitando que ele leia (em voz alta), parte do texto, enquanto os outros vão acompanhando 

(silenciosamente) e, ao terminarem, procura saber o que eles entenderam, promovendo 

debates. Esse modo de trabalhar com a leitura favorece o procedimento da interpretação.  

Ler constitui uma habilidade imprescindível para o discente trabalhar o processo 

interpretativo. Todavia, vimos as dificuldades com que a docente se defronta com discentes 

resistindo à leitura. E, mesmo os que a fazem, apresentam dificuldades para interpretar o 

texto. 

Finalizando a discussão inicial, a partícipe voltou a se pronunciar dizendo:  

 

Dulce: – Espero que essa pesquisa ajude primeiro a mim, para eu poder 
ajudar o aluno a melhorar na interpretação de textos de história.  
 
Da Paz: – Eu também desejo que isso aconteça. 

 
 
O exposto nos permite dizer que, antes da leitura do texto, para a professora 

Dulce, a habilidade dizia respeito: a saber-fazer; a um dom para realizar algo e o realizá-lo 

com facilidade. Depois da leitura silenciosa, a docente destacou a contribuição das 

habilidades no desenvolvimento da consciência crítica do educando, mas permaneceu no 

entendimento da habilidade como um dom; sendo que o fazer com facilidade (que apareceu 
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na sua primeira colocação) dependia agora do esforço do indivíduo, da exploração do dom 

recebido.  

Naquela ocasião, quando trouxemos para o debate a habilidade como um domínio 

de um complexo sistema de ações psíquicas e práticas, vimos que Dulce complementou essa 

ideia destacando que as habilidades cognoscitivas podem ser ensinadas pelo docente, sendo 

importante o aluno aprender sobre elas. Algo que se contrapõe à habilidade como um dom, 

uma vez que todos podem aprendê-las, desenvolvê-las. 

Quando algumas reflexões trazem elementos que se contrapõem ao anteriormente 

anunciado, são propiciadores de aprendizagem e desenvolvimento. Sabemos que alguns 

entendimentos que construímos necessitam de mais estudos e aprofundamentos para ser 

mudados.  

Segundo Forquin (1993), muitas vezes, o professor não muda, porque suas 

estruturas de plausibilidade estão enraizadas do ponto de vista epistemológico. Isso requer um 

processo contínuo de reflexão crítica, de modo que a ideia de mudança lhe faça sentido. Pode 

convergir para ajudar nessa mudança a constituição de processos cognitivos que envolvam 

ideias interconectadas na busca de dar conta de crenças e conhecimentos subjacentes às ações. 

Mesmo mantendo uma visão de habilidade como dom, a professora deu passos na 

perspectiva de mudança dessa visão quando trouxe para a discussão elementos teóricos que 

apresentavam uma compreensão diferente da sua, quando realizou a interpretação de um 

trecho (do texto) e nos disse que a habilidade contribui para o desenvolvimento da 

consciência crítica do aluno e quando ampliou seu entendimento, ressaltando a importância de 

exercitarmos as habilidades.  

A partir dessas constatações, destacamos a relevância de momentos formativos, 

como o vivido com Dulce, da reflexão crítica sobre o seu saber e o seu fazer, para o 

aprimoramento no seu aprendizado e no desenvolvimento do processo de ensino e de 

aprendizagem da História. Nessa direção, estudamos com essa partícipe mais um texto de 

nossa autoria que se segue.  

 

2.3 A interpretação de textos de história no ensino e na aprendizagem 

 

Os textos de história contêm valiosas informações e sua interpretação pode nos 

permitir tornar mais rica às nossas reflexões sobre a historicidade neles presentes. A 

caracterização dada à interpretação tem uma longa história no pensamento ocidental derivada 

da atribuição de instituir o significado da Palavra de Deus. As palavras interpretação e 
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interpretar, segundo Orlandi (1996), datam do meio do século XII, mesmo sendo a 

interpretação única e dada pelo mestre (na determinatio). 

A fase moderna dessa história trata do problema do significado do texto 

introduzido pela hermenêutica no início do século XIX a qual está associado o nome de E. D. 

Schleierchmacher. 

A hermenêutica12, base da busca do sentido das ações humanas e da criação do 

histórico (ARÓSTEGUI, 2006) ampliou, a partir da interpretação textual, sua proposta até o 

entendimento de todas as criações do espírito humano pela “via de decompor seus elementos, 

analisar seu contexto e o sentido que relaciona meios e fins” (ARÓSTEGUI, 2006, p. 375).  

Numa referência a Chladenius, Gadamer (2004) nos diz que todo o problema da 

interpretação se coloca, no fundo como pedagógico e que interpretar significa "acrescentar 

aqueles conceitos necessários para a compreensão plena de uma passagem" (CHLADENIUS 

apud GADAMER, 2004, p. 252) e acrescenta: “A interpretação “[...] destina-se 

expressamente a dissolver as obscuridades que impedem o aluno de ‘compreender 

plenamente’.” (GADAMER, 2004, p. 252). A interpretação, contribuindo para a 

compreensão. 

A tentativa da hermenêutica de entender a compreensão “somente como esforço 

imanente de uma consciência filológica, indiferente à ‘verdade’ de seus textos, mostrou-se 

como uma restrição ilegítima” (GADAMER, 2004, p. 629). 

Por outro lado, a dignidade da experiência hermenêutica, para esse autor (2004), 

bem como o significado da história para o conhecimento humano em geral, consiste na não 

subordinação a algo já conhecido. Assim, para Gadamer (2004, p. 629), “a compreensão não 

se satisfaz no virtuosismo técnico de um ‘compreender’ tudo o que é escrito. É, antes, uma 

experiência autêntica, isto é, encontro com algo que se impõe como verdade”. Encontro que 

se cumpre durante a interpretação dentro da linguagem.  

Na hermenêutica, ao se visar uma forma de interpretação, procura-se extrair um 

ou vários sentido (s) do texto. A compreensão, como “experiência autêntica”, ocorre no 

encontro com o texto por ocasião da interpretação.  

Eco (1993), outro autor que discute a problemática da interpretação, diz-nos que, 

quando um texto é produzido para uma comunidade de leitores, quem o produziu, “sabe que 

será interpretado/a não segundo suas intenções, mas de acordo com uma complexa estratégia 

                                                 
12 “A hermenêutica é um sistema de compreensão dos textos sagrados que pretende encontrar o seu sentido em 
seu próprio sistema, no contexto linguístico, nas conexões internas de sua linguagem, sua sintaxe, sua morfologia 
e nas qualidades do autor” (ARÓSTEGUI, 2006, p. 375).  
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de interações que também envolve leitores, ao lado de sua competência na linguagem 

enquanto tesouro social” (ECO, 1993, p. 79-80). 

O complexo ato de interpretar envolve uma transação entre a desenvoltura daquele 

que interpreta, seu conhecimento de mundo e o tipo de competência que o texto exige para ser 

interpretado.  

O texto, segundo esse autor (1993, p. p. 75-76), “é um objeto que a interpretação 

constrói no decorrer do esforço circular de validar-se com base no que acaba sendo o seu 

resultado”. E acrescenta (nessa obra) que interpretá-lo significa explicar por que determinadas 

palavras podem realizar várias coisas (e não outras) através do modo pelo qual são 

interpretadas pelo leitor.  

Nessa direção, a interpretação de um texto envolve: “(i) sua manifestação linear; 

(ii) o leitor que lê segundo o ponto de vista de uma determinada Erwartungshorizon; e (iii) a 

enciclopédia cultural compreendendo uma determinada língua e a série de interpretações 

anteriores do mesmo texto” (ECO, 1993, p.168).  

O conhecimento que dispomos para interpretar um texto está situado em uma 

determinada comunidade cultural, em que estamos inseridos, e relacionado com as 

convenções culturais expressas na linguagem. Esses elementos envolvem o ato interpretativo 

sem desconsiderar o sistema léxico da época quando o texto foi produzido e a sua origem 

cultural. Uma interpretação, também, está aberta a outras interpretações,  

 

Mas certas interpretações podem ser reconhecidas como mal sucedidas 
porque são como uma mula, isto é, incapazes de produzir novas 
interpretações, ou por não poderem ser confrontadas com a tradição de 
interpretações anteriores. (ECO, 1993, p.177). 

 
 
Presente nas manifestações da linguagem, a interpretação não pode ser evitada 

pelo homem. Para interpretar, o sujeito se relaciona com processos de significação para 

apreender as várias possibilidades de interpretabilidade do texto. A interpretação não se fecha 

e está sujeita a inconstância, ao improvável, ao transitório, tampouco está livre de 

determinações.  

Considerando esses elementos e uma série de interferências pessoais e culturais 

que sofre o homem no processo interpretativo, criar condições de abordagem e de 

inteligibilidade do texto que garantam um grau de objetividade e criticidade na interpretação, 

é extremamente desafiador.  



69 
 

No âmbito do ensino de História, as construções teóricas que discutem a 

interpretação de textos, dessa área, ainda são bastante restritas. Autores como: Kern (2001), 

Pozo e Angón (1998) nos oferecem discussões que passaremos a abordá-las trazendo, em 

seguida, alguns aspectos presentes nos Parâmetros Curriculares Nacionais de História (1998).  

A interpretação possibilita uma visão abrangente sobre temas, problemas e ideias. 

Sem dúvida, isso se constitui em um exercício a ser dominado no ensino de História o que 

exige, segundo Kern (2001, p. 11), “[...] além do aprendizado dos conteúdos, a formação de 

um competente juízo crítico e o estabelecimento de um bom quadro de referências teóricas 

com a finalidade de capacitar melhor para a difícil tarefa da interpretação em História”.  

Esse autor (2001) sugere alguns procedimentos básicos, dirigidos para os alunos 

que pretendem trabalhar com textos teóricos, sobretudo, de historiadores, visando à análise e à 

interpretação desses textos para uma compreensão da importância da memória histórica de 

uma época, dos grupos e indivíduos de uma sociedade.  

Assim, o passo inicial ocorre com a primeira leitura do texto – texto entendido 

como uma fonte documental inserida em um contexto histórico peculiar. Essa primeira leitura 

é destinada ao reconhecimento do conteúdo textual devendo, assim, o aluno buscar uma visão 

global e uma apreensão do todo. Nesse momento, uma atenção é atribuída à data da 

elaboração do texto visando à sua inserção no contexto da época de sua produção. A autoria é 

confirmada e o título bem compreendido. 

Nas leituras posteriores, mais aprofundadas (não estabelecidas quantas), é iniciada 

a seleção analítica que permitirá o destaque das informações, visando à sua posterior 

compreensão. Desse modo, em primeiro lugar o aluno deverá: 

 

[...] reconstituir o plano geral do texto, buscando os itens e subitens, visando 
reconhecer as suas partes principais e a articulação existente entre elas. Em 
seguida, deve ser feita uma pormenorizada seleção de tudo que for julgado 
importante: os conceitos a serem definidos, as ideias a serem destacadas, as 
alusões a serem selecionadas para posterior explicação, as lacunas 
assinaladas. (KERN, 2001, p. 14). 
 
 

Após, esses momentos de leitura, ocorre a análise crítica dos textos teóricos: 

iniciando pela interrogação sobre a qualidade das informações que os textos sugerem no 

tocante à discussão teórica dos historiadores. Para isso, “as informações podem ser 

hierarquizadas por ordem de importância, do essencial ao anedótico, do verossímil ao 

inexato”. Um destaque é dado, também, aos temas que não foram convenientemente 

relacionados e às lacunas detectadas.  
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Em seguida, ocorre a explicitação de tudo o que é manifesto, o esclarecimento das 

ideias pouco claras, a procura do que está subentendido, o destaque dos elementos implícitos 

e os pontos obscuros do texto –, acrescentando informações que facilitarão a compreensão. 

Dando continuidade, são conceituadas as expressões típicas do jargão teórico dos 

historiadores. Fatos, nomes e datas são, também, esclarecidos. 

A produção de comentários analíticos que se segue (após o exposto) apresenta três 

partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. A primeira consiste em uma rápida 

apresentação do tema a ser abordado, informações sobre o itinerário profissional do autor – 

onde vive, títulos de alguns dos seus trabalhos, orientações políticas, orientações teórico-

metodológicas (do autor e do livro) –, explicação da natureza do texto (sentido geral no 

contexto histórico e momento do debate científico no qual o texto foi produzido), a 

problemática (definida a partir de ideias norteadoras do texto e dos diversos questionamentos 

levantados por elas) e o plano de desenvolvimento o qual permitirá a compreensão das etapas 

a serem seguidas na segunda parte (a do desenvolvimento). 

O desenvolvimento é composto da apresentação de todas as análises 

desenvolvidas: conceitos-chave empregados, argumentos, explicações, apreciações críticas e 

citações. Nele, é recomendada a ‘explicação temática’ ou a ‘explicação sequencial’. 

(MILLIOT; WIIEVIORKA apud KERN, 2001). A explicação temática é considerada por 

Kern (2001) o melhor encaminhamento. Nela, as ideias selecionadas, as observações feitas e 

as considerações redigidas sob a inspiração das ideias do texto, são reagrupadas e 

apresentadas por temas. Na explicação sequencial, ocorre a apresentação de uma ideia do 

texto, sua explicação e crítica – adotando essa forma linear quando os textos teóricos são 

muito bem estruturados.  

A terceira e última parte, referente à produção de comentários analíticos, é a 

conclusão. Nesta, são sintetizados os principais ensinamentos evidenciados no 

desenvolvimento do trabalho para as questões levantadas pela problemática proposta na 

introdução. 

Pensar a análise e a interpretação, nesse processo, é vê-las de tal forma 

imbricadas, de modo que é difícil precisar onde começa e termina uma e outra. Esses 

procedimentos, embora estejam dirigidos, mais especificamente, aos discentes que trabalham 

com textos teóricos em cursos de Graduação e Pós-Graduação, são potencializadores de 

aplicabilidade a outros níveis de ensino, possivelmente, com algumas alterações, conforme as 

necessidades e condições de aprendizagem e desenvolvimento dos alunos.  
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Kern (2001), ao nos apresentar a aplicação criteriosa dessa série de procedimentos 

para a análise e interpretação de textos teóricos de historiadores, leva-nos a refletir que a sua 

aplicabilidade pode produzir resultados quanto ao domínio da interpretação, não somente, na 

área da História.  

Pozo e Angón (1998) também nos apresentam procedimentos para reflexão sobre 

a interpretação nessa área (além de outras). Ao discutirem sobre a solução de problemas, 

como conteúdo procedimental, apresentam cinco tipos de procedimentos requeridos para a 

solução de um problema, quais sejam: aquisição da informação; interpretação da informação; 

análise da informação e realização de inferências; compreensão e organização conceitual da 

informação; comunicação da informação.  

Em cada um desses procedimentos são requeridos subgrupos de procedimentos. 

Contudo, não necessariamente, os procedimentos devem ser considerados, para a sua 

aplicação, na ordem sequencial oferecida (POZO; ANGÓN, 1998). Esses autores justificam 

que essa sequência pode ser útil para compreendermos melhor os procedimentos que os 

alunos devem adquirir para ser capazes de resolver problemas nas áreas da Matemática, 

Conhecimento do Meio Social, Estudos Sociais e Ciências da Natureza.  

Compreendendo a importância que tem cada procedimento e a relação deles entre 

si, deter-nos-emos, mais especificamente, no segundo procedimento denominado de 

interpretação da informação. 

Após o procedimento denominado de aquisição da informação, que “seriam todos 

aqueles procedimentos relacionados com a busca, coleta e seleção da informação necessária 

inicialmente para definir e elaborar o problema e, mais tarde, resolvê-lo [...]” (POZO; 

ANGÓN, 1998, p. 147), é chegada a hora de interpretar a informação. Ou seja: “codificá-la ou 

traduzi-la para um novo código ou linguagem com a qual o aluno esteja acostumado e a qual 

possa vincular a nova informação recebida” (POZO; ANGÓN, 1998, p. 149).  

Os procedimentos para a interpretação da informação, segundo esses autores, são 

os seguintes: decodificação da informação, aplicação de modelos para interpretar situações, 

uso de analogias e metáforas para interpretar a informação. 

O primeiro procedimento – da decodificação da informação – se refere à tradução 

ou transformação da informação que ocorre de acordo com dois tipos de procedimento de 

decodificação: o intercódigo (verbal-gráfico, verbal-numérico, gráfico-verbal) e o intracódigo.  

Quando se trata da conversão da informação de um código para outro, o aluno 

deverá dominar procedimentos específicos de codificação intercódigos como, por exemplo, a 

leitura e interpretação de fotos aéreas correspondentes a paisagens conhecidas. No segundo 
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tipo de procedimento, o intracódigo, seria um exemplo a elaboração de sequências temporais 

de acontecimentos obtidos a partir de diversos documentos. (POZO; ANGÓN, 1998). 

O segundo procedimento, chamado de aplicação de modelos para interpretar 

situações, os alunos devem usá-lo para dar significado às suas aprendizagens. Esse 

procedimento ocorre considerando a: “recepção/compreensão da aplicação de um modelo a 

uma situação real; aplicação de um modelo a uma situação real; execução da aplicação de um 

modelo a uma situação real” (POZO; ANGÓN, 1998, p. 150). Para isso, sucede um 

acionamento de conhecimentos prévios dos alunos, pois, como justificam esses autores 

(1998), para a compreensão do problema, é exigida a construção ativa, por parte dos 

discentes, de modelos que lhes permitam integrar a nova informação.  

O último procedimento da interpretação diz respeito ao uso de analogias e 

metáforas para interpretar a informação. Nele, devemos considerar, para o seu 

desenvolvimento, a recepção/compreensão de analogias e metáforas e a ativação/produção de 

analogias e metáforas.  

No documento, Parâmetros Curriculares Nacionais de História (1998, p. 65), a 

interpretação aparece associada à crítica, expresso nos seguintes termos: “as interpretações 

dos alunos acerca das relações interpessoais, sociais, econômicas, políticas e culturais, 

presentes no mundo de hoje e em realidades históricas distintas, devem ser cada vez mais 

críticas [...]” visando a uma aprendizagem que excede o domínio de informações.  

Embora não especificando como procedermos para realizar a interpretação, esse 

documento (1998) nos diz que, no estudo da História, no momento de escolarização quando 

os alunos se encontram nos últimos anos do Ensino Fundamental, podem ser abordados temas 

com base em uma perspectiva mais geral e teórica. Considera que as interpretações, assim 

como as análises e os conceitos históricos, são construídos a partir de estudos de realidades 

concretas situadas no fluxo temporal e que, para interpretar temas, o aluno precisará 

considerar as respectivas épocas, da construção do que sobre eles se encontram 

documentados.  

Há, nesse documento (1998), um sinalizar para considerarmos que, tomando por 

base estudos de realidades concretas, situadas no tempo, é que são edificadas as 

interpretações.  

Os indivíduos, considerados como realizadores da interpretação, recebem as 

nomenclaturas: aluno para Kern (2001) Pozo e Angón (1998) e Parâmetros Curriculares 

Nacionais de História (1998) e leitor  para Eco (1993). Entram na dinâmica interpretativa com 
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sua subjetividade, conhecimentos e valores sem perder de vista a dimensão objetiva, 

necessária ao fazer interpretativo.  

Essas produções nos oferecem elementos sobre a interpretação que podemos 

direcionar, com devidos ajustes, ao ensino no nível fundamental. Tendo em vista cada uma 

em particular e o seu conjunto13, numa tentativa de relação, foi-nos possível encontrar as 

invariantes14 que consideramos como base para estruturar o mapa da atividade que será 

utilizado para a interpretação de texto (escrito) de história. 

Assim, no quadro 7, a seguir, reservamos a primeira coluna para a autoria; a 

segunda, para aspectos da interpretação, onde registramos algumas ideias discutidas por essas 

autorias; a terceira, para o indicativo de operacionalização da interpretação, na qual 

constamos procedimentos e/ou indicativos de como pode ser realizada a interpretação e a 

quarta dedicamos às invariantes comuns.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

13 Exceção para as ideias de Gadamer (2004) porque esse autor (1998) toma a consciência como fenômeno não 
inerente à existência humana, e sim como característica específica de uma parcela da humanidade – pensamento 
que se contrapõe às discussões sobre consciência histórica crítica discutida neste trabalho.  

 
14 “A invariante se refere à essência que justifica um conjunto de situações-problema e os procedimentos gerais 
de sua evolução: invariante conceitual e invariante procedimental. A invariante se relaciona com o conjunto de 
situações segundo o par de categorias dialéticas: essência-fenômeno.” (NÚÑEZ, 2009, p. 103). 
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Quadro 7 – Construindo as invariantes comuns 

 

AUTORES 
 

ASPECTOS DA 
INTERPRETAÇÃO 

INDICATIVO DE OPERACIONALIZAÇÃO DA 
INTERPRETAÇÃO 

INVARIANTES 
COMUNS 

 
Kern (2001) 

Análise e a interpretação 
de textos teóricos de 
historiadores são 
relevantes para uma 
compreensão da 
importância da memória 
histórica de uma época, 
dos grupos e indivíduos 
de uma sociedade. 
 

- Primeira leitura do texto, destinada ao 
reconhecimento do conteúdo textual devendo o aluno 
buscar uma visão global e uma apreensão do todo. 
Uma atenção deve ser dada a data da elaboração do 
texto visando a sua inserção no contexto da época de 
sua produção, a autoria confirmada e o título bem 
compreendido. 
- Nas leituras posteriores é iniciada a seleção analítica 
que permitirá o destaque das informações:  
• Reconstituição do plano geral do texto, buscando 

os itens e subitens, para o reconhecimento das 
suas partes principais e a articulação existente 
entre elas;  

• Em seguida, deve ser feita uma pormenorizada 
seleção de tudo que for julgado importante: os 
conceitos a serem definidos, as ideias a serem 
destacadas, as alusões a serem selecionadas para 
posterior explicação e as lacunas assinaladas.  

- Análise crítica iniciando pela interrogação sobre a 
qualidade das informações que os textos sugerem. 
- Explicitação de tudo o que é manifesto, o 
esclarecimento das ideias pouco claras, a procura do 
que está subentendido, o destaque dos elementos 
implícitos e os pontos obscuros do texto –, 
acrescentando informações que facilitarão a 
compreensão. 
- Produção de comentários analíticos: 
• Introdução: rápida apresentação do tema. 
• Desenvolvimento: apresentação de todas as 

análises desenvolvidas: conceitos-chave 
empregados, argumentos, explicações, 
apreciações críticas e citações. 

• Conclusão: resume os principais ensinamentos 
evidenciados no desenvolvimento do trabalho. 

Leitura do texto; 
 
Explicitação do que 
se encontra 
manifesto; 
 
Explicitação do que 
se encontra obscuro; 
 
Crítica. 
 

 
Pozo e 
Angón 
(1998) 

A interpretação da 
informação vista como 
um procedimento para os 
alunos resolverem 
problemas. 

- Decodificação da informação – transformação da 
informação: intercódigos e intracódigos. 
- Aplicação de modelos para interpretar situações:  
• Recepção/compreensão da aplicação de um 

modelo a uma situação real;  
• Aplicação de um modelo a uma situação real; 
• Execução da aplicação de um modelo a uma 

situação real. 
- Uso de analogias e metáforas para interpretar a 
informação: 
• Recepção/compreensão de analogias e metáforas. 
• Ativação/produção de analogias e metáforas. 

Leitura do texto; 
 
Explicitação do que 
se encontra 
manifesto; 
 
Explicitação do que 
se encontra obscuro.  
 
 
 

Parâmetros 
Curriculares 
Nacionais 
de História 
(1998) 

As interpretações são 
construídas a partir de 
estudos de realidades 
concretas situadas no 
fluxo temporal. 

• Interpretação associada à crítica. Leitura do texto; 
 
Crítica. 

 
Eco (1993) 

Interpretar um texto 
significa explicar por que 
determinadas palavras 
podem fazer várias coisas 
(e não outras) através do 
modo pelo qual são 
interpretadas. 

A interpretação de um texto envolve:  
a) sua manifestação linear;  
b) o leitor que lê segundo o ponto de vista de uma 
determinada Erwartungshorizon;  
c) a enciclopédia cultural compreendendo uma 
determinada língua e a série de interpretações 
anteriores do mesmo texto. 

Leitura do texto; 
 
Explicitação do que 
se encontra 
manifesto. 
 

Fonte: Elaborado com base em Eco (1993), Kern (2001), Pozo; Angón (1998) e Parâmetros Curriculares Nacionais de História (1998). 
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Apreendemos que a leitura  do texto constitui uma invariante presente nas 

construções teóricas dos autores mencionados e nos Parâmetros Curriculares Nacionais de 

História (1998). Em seguida, demonstramos que a explicitação do que se encontra 

manifesto se faz presente nas ideias de Eco (1993), Kern (2001), Pozo e Angón (1998), que a 

explicitação do que se encontra obscuro está presente em Kern (2001), Pozo e Angón 

(1998) e, por último, que a crítica se encontra expressa em Kern (2001) e nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais de História (1998).  

As discussões, apregoadas por essas diversas autorias, sinalizam para um 

entendimento de que é bastante complexo o problema da interpretação. Ao encontrarmos a 

leitura de texto, como uma invariante comum convém explicitar que adotamos a terminologia 

leitura, concordando com Kleiman (2004, p. 15), que a concepção que predomina, hoje, nos 

estudos  

 

[...] é a leitura como prática social, específica de uma comunidade, os modos 
de ler inseparáveis dos contextos de ação dos leitores, as múltiplas e 
heterogêneas funções da leitura ligadas aos contextos de ação desses 
sujeitos.  

 
 

Tomando por base o exposto, passamos a constituição do mapa da atividade para 

o ensino da interpretação de textos de história que é composto de duas partes. A primeira, 

denominamos de temática e destinamos às temáticas a serem estudadas pelos alunos. A 

segunda, chamamos de sistema de ações, em que propusemos as ações de ler, explicitar o que 

se encontra manifesto, explicitar o que se encontra obscuro e criticar, como podemos 

constatar a seguir. 
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Tabela 2 – Mapa da atividade para o ensino da interpretação de textos de história  

 

TEMÁTICA SISTEMA DE AÇÕES 

  
Espaço reservado aos temas 
a serem estudados. 

LEITURA DO TEXTO 
Primeira Leitura 

• Reconhecer o conteúdo textual buscando: 
    - Dar uma atenção à data de elaboração do texto, 

dados sobre o autor e o título do texto. 
          - Ter uma visão global do todo. 
 
EXPLICITAÇÃO DO QUE SE ENCONTRA 
MANIFESTO 
Segunda leitura ou leituras posteriores 

• Reconhecer as ideias principais do texto, por 
unidades delimitadas (uma seção, uma parte com 
pensamento completo) e a articulação existente 
entre elas. 

• Situar o texto no contexto da cultura em que foi 
produzido do ponto de vista histórico. 

• Situar o período histórico retratado pelo autor 
(a/os/as). 

• Selecionar tudo que for julgado importante: os 
conceitos a serem definidos e as ideias a serem 
destacadas para posterior esclarecimento. 

 
EXPLICITAÇÃO DO QUE SE ENCONTRA 
OBSCURO 

• Esclarecer as ideias pouco claras, fatos, nomes, 
datas e os pontos considerados obscuros. 

• Esclarecer conceitos-chave e termos específicos 
de teor histórico. 

 
CRÍTICA 

• Explicitar a posição do (a/os/as) autor (a/os/as). 
• Posicionar-se, criticamente, a respeito das ideias 

enunciadas pelo autor (a/os/as), com declarações 
admissíveis. 

• Avaliar o conteúdo do texto enfocando, na sua 
especificidade histórica, sua contribuição à vida 
estabelecendo relações de modo a evocar o 
passado para compreender o presente e presumir 
o futuro na perspectiva de mudanças e 
transformações. 
 

Fonte: Elaborado com base em Eco (1993), Kern (2001), Pozo; Angón (1998) e Parâmetros Curriculares 
Nacionais de História (1998). 
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A operacionalização desse mapa na organização e desenvolvimento do processo 

de ensino e de aprendizagem da História, com base nos aportes teóricos da teoria de P. Ya. 

Galperin e da consciência histórica crítica, contribui para o aluno aprender a interpretar textos 

dessa área e desenvolver essa modalidade de consciência.  

 

2.3.1 Teorizando sobre interpretar: continuação do processo formativo 

 

Na continuidade desse processo formativo com a professora partícipe tivemos no 

dia 30 de março de 2011 o nosso segundo encontro. Nele, estabelecemos uma discussão sobre 

o texto: A interpretação de textos de história no ensino e na aprendizagem. 

Antes de começarmos a discuti-lo, dirigimo-nos à partícipe dizendo:  

Da Paz: – Dulce, o que você acha de estudarmos esse texto como fizemos no 
encontro anterior: com leitura silenciosa e pontuação daquilo que desejarmos 
discutir com mais afinco? Ou você quer apresentar alguma sugestão? 
 
Dulce: – Pode ser conforme o estudo anterior.  
 
Da Paz: – Então, hoje vamos iniciar nos detendo nos seguintes 
questionamentos: 

 

• Para você, o que é interpretar? 

• Como você vem desenvolvendo a interpretação de textos de história no Ensino 

Fundamental?  

• Você tem alguma necessidade para melhor realizar a interpretação de texto de história 

com seus alunos?  

 

O docente leu e ficou um pouco em silêncio refletindo; depois, falou acerca da 

primeira questão:  

 

Dulce: – Interpretar é você compreender aquilo que você leu. Pode ser um 
texto, um trecho de um texto, uma frase, uma palavra só, apenas... Tem outra 
definição?  
 
Da Paz: – Neste texto, que estudaremos, há definições de interpretação 
realizadas por vários autores. Como eles, você tem o seu entendimento e vai 
poder refletir, um pouco mais, por ocasião da leitura.  

 
 

A partícipe acrescentou:  
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Dulce: – É isso, que entendo por interpretar, e estou passando para os alunos.  
 
Da Paz: – Neste sentido, de atuar com os alunos, como você tem trabalhado 
a interpretação de textos de história? 
 
Dulce: – Você pega um livro de História e você vê muitos textos [...]. Então, 
sempre trabalhei com a interpretação de textos. Gosto de pedir: vamos lendo 
todo este texto; vão depois fichando aí o que vocês acharem mais 
importante. Depois, voltamos discutindo essa leitura todinha. Como, 
também, trabalho dessa forma: coloco um tema lá, que tem subtópicos, e 
peço para cada aluno ler um subtópico. E os outros, com seus livros, vão 
acompanhando a leitura do colega. Após a leitura de um subtópico vou 
discutir: O que foi isso? Como foi? Quem participou? Qual o objetivo? Para 
ver se eles realmente entenderam. Tenho trabalhado dessa forma porque 
acho que isso aí é uma forma de interpretar. Se ele terminou de ler e sabe 
responder alguma das perguntas que eu vou sempre fazendo, dentro daquela 
leitura, eu entendo isso aí como uma interpretação. Quando não, porque têm 
muitos que dizem: não entendi nada! Então, vamos ler de novo! Aí, às vezes, 
eu mesmo faço aquela leitura, até moderadamente, para ver se eles vão 
compreendendo os pontos. Trabalho assim...  

 
 
Com o entendimento do que é interpretar, Dulce, demonstra-nos efetuar a 

interpretação com seus alunos, realizando a leitura individual do texto no seu todo, depois 

fazendo fichamento e discussão, e ainda, oferecer encaminhamento à leitura em voz alta por 

subtópicos – realizada por eles e pela professora – acompanhada de questionamentos feitos 

por esta àqueles.  

A leitura, para essa partícipe, aparece como algo relevante, pois quando os alunos 

demonstram não entender o texto, ela é retomada. Quanto à leitura, por subtópicos, ela nos diz 

que, assim procede, devido haver resistência dos alunos para lerem textos longos, bem como a 

ausência de concentração deles, por muito tempo, na leitura desses textos. Isso nos fez refletir 

mais sobre o que vínhamos pensando: de começarmos as aulas (com a metodologia que 

utilizaríamos), fazendo uso de textos pequenos para facilitar a compreensão dos alunos.  

Referente a essa leitura por subtópicos e, em seguida, uma discussão, 

consideramos importante lembrar que, dentre as ações constituintes do procedimento da 

interpretação, é preciso o aluno realizar uma primeira leitura do texto de forma integral para 

ter uma visão global do todo; fazendo o reconhecimento de alguns aspectos como a data de 

elaboração do texto e o título. Posteriormente, vêm outras leituras nas quais se vai explicitar o 

que se encontra manifesto e obscuro e realizar a crítica. O modo como a professora realiza, 

gera um entendimento fragmentado do conteúdo em estudo. Já quando ela pede que os 

discentes leiam todo o texto, façam fichamento para, depois, acontecer a discussão, isso pode 

favorecer o processo interpretativo. 
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Após nos dizer como trabalhava a interpretação de textos de história, a docente 

nos falou do seu anseio e necessidade formativa, respondendo ao terceiro questionamento 

(acima citado), ou seja: Você tem alguma necessidade para melhor realizar a interpretação de 

texto de história com seus alunos?  

 

Dulce: – Estou ansiosa para ver como são essas atividades porque até hoje, 
nessa minha experiência de 25 anos de sala de aula, ensinando História, 
Português, Matemática, Ciências (porque eu já ensinei no Ensino 
Fundamental – anos iniciais, também) você encontra várias metodologias, 
estratégias de trabalhar (principalmente em Língua Portuguesa), mas dentro 
da História eu procuro e não sei. A não ser lendo, discutindo, debatendo essa 
História, levando o aluno a pensar, a construir suas respostas.  

 
 
O anseio, a curiosidade e o interesse, expressos nessa fala, foram ao encontro do 

nosso empenho no atendimento a essa necessidade da docente – de uma metodologia, 

diferente da que vem usando para melhor desenvolver a interpretação de textos nas aulas de 

História. Apreendemos, ainda que, com estas palavras ler, discutir, debater, pensar e construir 

respostas (relacionadas ao aluno), no ensino de História, a partícipe revelava uma 

preocupação com a aprendizagem e desenvolvimento da expressão oral e do pensamento do 

discente. 

Após esse momento, iniciamos uma leitura silenciosa do texto A interpretação de 

textos de história no ensino e na aprendizagem. Tal texto, expusemos ao leitor (acima).  

Concluída essa modalidade de leitura, continuamos o diálogo com a professora 

partícipe: 

 

Da Paz: – Dulce, há algo que você gostaria de destacar? Ou algum ponto que 
lhe chamou atenção ou que mereça questionamento?  
 
Dulce: – Tem um ponto aqui que achei interessante, quando relacionado ao 
que eu disse: que interpretar é compreender... O ponto é um pensamento de 
Chladenius, citado por Gadamer, que diz: interpretar significa "acrescentar 
aqueles conceitos necessários para a compreensão plena de uma 
passagem”... E a compreensão “é, antes, uma experiência autêntica, isto é, 
encontro com algo que se impõe como verdade”. 
 
Da Paz: – A interpretação, nesse sentido, contribui para a compreensão. A 
compreensão, como essa “experiência autêntica”, ocorre no encontro com o 
texto, por ocasião da realização da interpretação.  

 
Dulce: – Eu percebi e achei importante os autores fazerem uma diferença 
entre interpretação e compreensão... Mas, na minha concepção, se você não 
interpreta não vai compreender e sem compreender você, também, não 
interpretou. 
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O exposto nos evidencia que Dulce mantém o seu entendimento (apresentado 

anteriormente) de que interpretar é compreender e discorda dos autores Chladenius e 

Gadamer (2004), quando diferenciam a interpretação da compreensão, mesmo julgando 

interessante eles estabelecerem essa diferença.  

Nesse momento, a nossa reflexão foi prática, visto que o diálogo foi efetivado 

com pouco estabelecimento de relação com o referencial teórico adotado. Não oportunizamos 

à docente ampliar seu entendimento quanto à diferença que há entre compreender e 

interpretar; que existe uma inter-relação entre esses dois aspectos no âmbito do psiquismo e 

que, mesmo apresentando uma unidade dialética, cada um mantém suas especificidades. 

Dando sequência ao diálogo, pedimos que a partícipe continuasse... 

 

Dulce: – Quanto a uma parte que fala sobre os Parâmetros Curriculares 
Nacionais de História eu acho, pelas leituras que eu tenho dele que há algo 
vago... Aqui, nesse texto, você fala que ele diz assim: que as interpretações 
dos alunos acerca das relações interpessoais, sociais, econômicas, políticas e 
culturais, presentes no mundo de hoje e em realidades históricas distintas, 
devem ser cada vez mais críticas. Mas, de que forma esse aluno deve fazer, 
construir essa crítica? O que deve observar? Como o professor deve proceder 
para que o aluno aprenda a criticar?  
 
Da Paz: – Esse documento não discute como procedermos para realizar a 
interpretação. Ele nos sugere um trabalho com temas e que, para interpretá-
los, o aluno precisará considerar as respectivas épocas, da construção do que 
sobre esses temas há documentado. E, já que você pensa a crítica, como 
fazermos um trabalho com ela na interpretação de textos de história? Sobre 
isso, vamos poder lhe oferecer uma sugestão: a metodologia, que 
pretendemos desenvolver, com você, para ensinar o aluno a interpretar textos 
de história, considera a crítica. Gostaria de acrescentar algo a mais? Tem 
alguma dúvida? 
 
Dulce: – Tenho dúvida com relação ao mapa da atividade. 

 
 
Na tentativa de contribuir para dissipar a dúvida da partícipe, com relação a esse 

mapa, passamos a discuti-lo, esclarecendo como ele foi construído e o seu sistema de ações 

(já explicitado, ao leitor, no texto síntese acima). Feito isso, e não havendo mais algo a ser 

esclarecido, encerramos esse momento de formação combinando com Dulce o estudo, sobre a 

teoria de P. Ya. Galperin, a ser desenvolvido no nosso próximo encontro. 

 

2.4 A Teoria da Atividade e as etapas de assimilação na teoria de P. Ya. Galperin 
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Considerando a natureza social da atividade psíquica do homem, Galperin 

(1995c,d,f) constituiu uma etapa lógica no desenvolvimento da ciência na União Soviética 

tendo por base as contribuições de Vygotsky e Leontiev, dentre outros. Ele colaborou para o 

desenvolvimento teórico e experimental das teorias Histórico-Cultural e da Teoria da 

Atividade. 

Galperin (1995c,d,f) nos presta uma contribuição metodológica científica para a 

atividade de ensino. Explicita que a apropriação do conhecimento ocorre em etapas, na 

passagem da experiência do mundo social à experiência do mundo interno. Pensada quanto ao 

processo de formação de conceitos, com uma implicação didática, para essa teoria são 

fundamentais as seguintes etapas de assimilação de ações mentais: motivacional, de 

estabelecimento do esquema da Base Orientadora da Ação (BOA), de formação da ação no 

plano material ou materializado, de formação da ação na linguagem externa e, por último, a 

mental as quais não devem ser consideradas de forma linear.  

 

2.4.1 Etapa motivacional 

 

A atividade dos alunos, do ponto de vista psicológico, é diversa. Isso se dá 

considerando o motivo de sua realização pelo discente. Por isso, antes de organizar as 

atividades dos alunos o professor deve ocupar-se, segundo Talízina (1987), dos motivos que 

garantam a aceitação dos discentes com relação aos conhecimentos e habilidades planejadas.  

Os motivos da atividade de estudo são classificados em externos e internos. Os 

externos não estão vinculados aos conhecimentos assimilados e à atividade que se realiza e 

servem de meios para obter outros fins, enquanto que os internos apresentam essa vinculação 

uma vez que o motivo, acrescenta a autora (1987, p. 72, tradução nossa), “é o interesse 

cognoscitivo vinculado com o objeto dado”. Nesse sentido, favorecer a criação no aluno de 

uma disposição para a atividade cognoscitiva é um elemento essencial, despertando-lhe o 

interesse durante todo o processo de apropriação de conteúdos – compreendendo que estes se 

encontram integrados entre si, num sistema, envolvendo conhecimentos, habilidades, hábitos, 

valores, atitudes etc. 

Assim, podem ser utilizados o diálogo, relatos e demonstrações envolvendo 

situações-problema entre outros meios, previamente elaborados pelo professor. A utilização 

de situações-problema é sugerida por Talízina (1988) como uma possibilidade de criar no 

aluno uma motivação – no sentido de ele querer estudar.  
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A utilização de meios de ensino nessa etapa, os quais possibilitam o 

desenvolvimento do sistema de operações da habilidade em estudo também é importante, mas 

a sua função fundamental é “a apresentação do objeto de estudo”. (NÚÑEZ, 2009, p. 187).  

Outro aspecto que consideramos necessário salientar é que, antes da realização 

dessa etapa, se faz imprescindível diagnosticar o grau de desenvolvimento da habilidade que o 

aluno apresenta, tanto em relação ao conteúdo conceitual como à estrutura operacional da 

habilidade. Uma atenção dada a esse aspecto permite ao professor compreender se o discente 

já tem a habilidade formada ou em que grau de desenvolvimento ela se encontra no processo 

de aprendizagem do educando.  

 

2.4.2 Etapa de estabelecimento do esquema da base orientadora da ação  

 

Dirigida à construção da parte executora, a Base Orientadora da Ação – BOA “é 

um conjunto de condições em que o estudante se orienta durante a execução da ação”. 

(GALPERIN, 1995e, p. 71, tradução nossa). Nesse conjunto de condições em que o aluno se 

apoia para cumprir a ação, esta se realiza com as operações. Assim, as tarefas são dirigidas a 

uma orientação necessária aos alunos.  

Essa é uma etapa, conforme Talízina (1988, p. 109, tradução nossa) “de 

conhecimento prévio da ação e das condições de seu cumprimento”, quando o professor, em 

interação com os alunos, possibilita-lhes a elaboração da BOA. Ressaltamos a esse respeito 

que, segundo essa autora (1988), isso ainda não é uma ação e sim, somente, seu conhecimento 

tanto da ação como das condições do seu cumprimento exitoso.  

A BOA constitui o aspecto ativo orientador da ação, da execução e do controle e é 

criada para planejar a ação que deve ser adequada à natureza do objeto. 

O professor cria uma base geral, mas é preciso que o aluno crie suas ferramentas 

particulares para aprender e, assim, se desenvolver, pois a internalização é feita por este a 

partir daquilo que ele cria. O docente, ainda nessa etapa, esclarece o aluno sobre o objetivo da 

ação e seu objeto.  

 

2.4.3 Etapa de formação da ação no plano material ou materializado 

 

A peculiaridade das formas material e materializada da ação, como apregoa 

Talízina (1988, p. 60, tradução nossa), consiste “[...] em que o objeto da ação se dá ao 

estudante em forma de objetos reais (forma material da ação) ou em forma de modelos, 
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esquemas, desenhos (forma materializada da ação)” sendo procedente a utilização de métodos 

de ensino que envolvam situações-problema e trabalhos em grupos com meios e recursos de 

ensino apropriados à apreensão do objeto de estudo. 

Nessa etapa, ocorre o detalhamento do sistema de operações para a realização da 

ação que ocorre de forma cooperativa (com argumentações orais ou escritas dos discentes no 

processo de resolução dos afazeres), contando, para isso, com um suporte material, o mapa, 

que “é o meio de ensino em forma de modelo ou matriz, no qual se esquematiza a BOA”. 

(NÚÑEZ, 2009, p. 109). Ao servir de orientação da BOA, o mapa possibilita a apropriação de 

conhecimentos e procedimentos pelo aluno no decurso de sua utilização. 

Algo importante merece, outrossim ser destacado nessa etapa, ou seja, a 

consciência do educando, pois segundo Galperin (1965c apud TALÍZINA, 1988) o aluno 

assimila a ação como material (ou materializada) fixada e generalizada dentro dos limites dos 

principais tipos de material, sendo executada, conscientemente, com toda a composição das 

operações. Esse movimento “[...] integra o verdadeiro conteúdo e o aspecto objetivo do seu 

caráter consciente. Dessa maneira, a consciência da ação é uma de suas propriedades 

objetivas”. (GALPERIN, 1995c, p. 51). 

Nessa direção, Núñez (2009, p. 190) acrescenta que o grau de consciência se 

forma por duas vias, 

 

Na primeira, o aluno passa a ter consciência da lógica e da estrutura da ação, 
não só pela execução, mas também pela forma detalhada como é 
apresentada, o que permite conhecer sua composição e estrutura operacional. 
Em segundo lugar, deve ser solicitado ao aluno que verbalize, argumente e 
explique o que faz na execução da ação. (NÚÑEZ, 2009, p. 190). 

 
 

A consciência da lógica e da estrutura da ação, pelo aluno, é edificada com o 

apoio do suporte material (mapa como representação ou esquema exterior) que contém o 

essencial da BOA e que favorece o desenvolvimento do raciocínio teórico na etapa seguinte.  

 

2.4.4 Etapa de formação da ação na linguagem externa 

 

Nessa etapa, ocorre uma nova função com os elementos da ação representados em 

forma verbal externa e se produzem três mudanças essenciais. 

 

Em primeiro lugar, a ação verbal se estrutura, não somente, como um reflexo 
real da ação realizada com o objeto, mais também como uma comunicação 
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dela mesma, subordinada às exigências da compreensão e o sentido 
específico que deve ter para as outras pessoas, por conseguinte, como um 
fenômeno da consciência social. (GALPERIN, 1995c, p. 49, tradução nossa). 

 
 
As tarefas propostas para esse momento, de acordo com Núñez (2009, p. 191), 

“[...] são semelhantes às da etapa anterior, mas estruturadas sobre a base das exigências e 

possibilidades da linguagem externa”. Ao educador, cabe propiciar a colaboração e debates 

das tarefas, como importante via para o desenvolvimento da compreensão dos conteúdos e 

desenvolvimento de aspectos da personalidade do educando. Talízina (1987) ressalta ser mais 

efetivo nessa etapa, método de trabalho por pares ou grupos pequenos e depois da conclusão, 

do trabalho em equipe, poderá haver uma discussão coletiva dos resultados. 

 

2.4.5 Etapa mental 

 

O início dessa etapa ocorre quando a ação, em sua forma verbal abreviada, 

começa a ser executada para si, cuja tarefa de comunicação é substituída pela tarefa da 

reflexão. (GALPERIN, 1995c,d,f). O aluno passa a refletir sobre o conteúdo do objeto de 

conhecimento. Nesse sentido, a exigência desse momento recai no trabalho individual. Nela, 

devemos ter em vista que todas as tarefas possa possibilitar, dentre outros aspectos, a 

obtenção de um elevado grau de consciência, generalização, independência, solidez, dentre 

outras características da ação. 

As tarefas, em todas as etapas, precisam ser selecionadas tendo em vista o objeto 

de assimilação e os objetivos do ensino. Passar pelas etapas de assimilação não implica, 

necessariamente, como nos diz Núñez (2009, p. 194), “[...] reproduzir, em detalhes, e seguir 

de forma cronológica todos os elementos e interstícios do processo, mas ponderar os pontos 

essenciais, os momentos significativos do avanço do pensamento para a compreensão teórica 

[...]”. Esse pensamento é também compartilhado por León (1999, p. 4, tradução nossa) para a 

qual  

 

O curso minucioso da internalização deve ser visto como um conjunto 
complexo de eventos interligados entre si, em busca da formação do plano 
mental ou da inclusão neste de algum conteúdo. Estes eventos surgem [...] 
através de um conjunto de tarefas destinadas a alcançar a internalização. 
Estas tarefas enfatizam, em cada momento, um tipo de compreensão ou de 
execução, porém cada momento não é puro. Desde a etapa da base 
orientadora, a pessoa pode estar incorporando os conteúdos da atividade no 
plano mental, não tendo que esperar até o fim para receber a ordem do 
professor: “agora incorpore no plano mental”, que é uma visão simplista. 
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Tudo depende das possibilidades de desenvolvimento alcançado pela pessoa 
no momento da aprendizagem, ou seja, do "desenvolvimento atual", do que 
do próximo. 

 
 
O exposto nos permite constatar as possibilidades formativas que essa perspectiva 

teórica e metodológica apresenta para pensarmos a interpretação de texto de história e o 

desenvolvimento da consciência histórica crítica do educando. Para isso, o professor precisa 

considerar as representações que possuem os alunos sobre o conhecimento novo de modo que, 

havendo uma integração e conexão entre esse conhecimento e os precedentes, os discentes 

participem cada vez mais de forma atuante durante toda a atividade de aprendizagem. 

A organização e o desenvolvimento desse processo de ensino e de aprendizagem 

requerem um entendimento acerca dos componentes constituintes da atividade.  

 

2.4.6 Os componentes na estrutura da atividade  

 

A possibilidade de organizar o ensino visando à melhoria da aprendizagem do 

aluno é uma premissa didática que nos faz pensar nos elementos constitutivos da atividade na 

Teoria da Atividade.  

O processo de ensino e de aprendizagem tem a sua história na qual há um 

entendimento sobre o modo como o conhecimento é adquirido. Uma modalidade de 

desenvolvimento de habilidades, na perspectiva teórica adotada, requer uma atenção para com 

os modos e condições de entendimento dos múltiplos aspectos envolvidos nas atividades de 

ensino e de aprendizagem. 

Tomar tanto o ensino como a aprendizagem como uma atividade humana (mental, 

perceptiva ou motora) nos reporta a pensar a dinâmica da estrutura dessa atividade que, 

segundo Leontiev (1983), possui a seguinte estrutura invariante: o sujeito, o objeto, os 

motivos, os objetivos, as ações, as operações, os meios, as condições, a base orientadora da 

ação e o produto. Cada um desses componentes exerce um papel funcional e fundamental na 

estrutura da atividade.  

 

2.4.6.1 Os sujeitos da atividade 

 

Os sujeitos, professor e aluno desenvolvem ações combinadas e interdependentes 

para a satisfação de suas necessidades. O primeiro de ensinar e o segundo de aprender. Para 
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isso, há parceria, divisão de trabalhos e busca coletiva de resultados. As ações do segundo, 

todavia, vão fornecendo sinais para o professor ir compreendendo, dentre outros aspectos, o 

modo como o aluno aprende, suas possibilidades e limitações.  

Os sujeitos intervêm cumprindo ações externas e ações psíquicas. A formação 

dessas últimas nos indivíduos lhes dá o caráter de ser além de sujeito, objeto de conhecimento 

uma vez que, apropriando-se do objeto na atividade, também transformam as características 

de sua personalidade. 

O conceito de sujeito da atividade não só se refere àquele que age 

conscientemente e entra em relações diversas, mas também caracteriza a forma pela qual o 

sujeito realiza a ação, como toma consciência do mundo em dependência de sua posição 

social e das determinações de suas essenciais sociais (ABULJANOVA et al, 1998 apud 

NÚÑEZ, 2009, p. 77). 

O sujeito é aquele que age num determinado contexto social, político, cultural e 

econômico podendo alterar algum aspecto da realidade. No âmbito escolar, a atividade de 

ensino e de aprendizagem (numa unidade) converge para a concretização de um projeto 

pedagógico que fomente, nos discentes, um projeto de sociedade. O aluno só aprende, porém, 

se participa ativamente do processo de aprendizagem devendo para isso querer aprender e ser 

compreendido como ser de vontade. Nesse processo, uma das ações do professor é a de 

aproximar os alunos de um determinado objeto a ser conhecido. 

 

2.4.6.2 O objeto da atividade 

 

A principal característica da atividade, para Leontiev (1983), é o seu caráter 

objetal. Ou seja: existe um objeto a ser conhecido; é dirigido a um objeto. O objeto confere 

sentido à atividade e pode ser percebido como produto da transformação de algo material ou 

ideal. Segundo Núñez (2009, p. 78) quando o sujeito é o objeto da atividade, ele orienta a 

atividade ao seu próprio ‘eu’ “[...] com a finalidade de autoconhecimento ou 

autotransformação”.  

Conforme Leontiev (1983, p. 83), “O objeto de uma atividade é o seu motivo 

real”. Ele pode ser compreendido como algo com que o sujeito se relaciona. O objeto de 

apropriação pelo aluno é o conteúdo de aprendizagem do qual fazem parte: os conceitos, os 

procedimentos, as atitudes e os valores. Sendo assim, o objetivo é direcionado na busca da 

concretização da necessidade de aprendizagem do educando.  
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A atividade do sujeito está sempre ligada a uma necessidade, visto que “a primeira 

condição de toda a atividade é uma necessidade.” (LEONTIEV, 2004, p. 115, tradução nossa). 

Esta provoca no sujeito a busca de satisfazê-la.  

Todavia, a necessidade não pode determinar a orientação concreta de uma 

atividade, pois é, apenas, no objeto da atividade que ela encontra a sua determinação: deve, 

por assim dizer, encontrar-se nele. Uma vez que a necessidade encontra a sua determinação 

no objeto (se “objetiva” nele), o referido objeto torna-se motivo da atividade, aquilo que o 

estimula. (LEONTIEV, 2004, p. 115). 

A necessidade constitui uma condição real na vida humana e quanto mais ocorre o 

avanço da atividade, mais a necessidade que se manifestava antes da realização da atividade 

como uma condição de sua realização, vai se transformando no resultado da atividade. O 

esquema que expressa a relação entre necessidade e atividade é assim apresentado por 

Leontiev (1983): necessidade – atividade – necessidade.  

A análise da atividade concreta do homem somente pode ocorrer, como declara 

Davidov (1988), quando são definidas a necessidade e os motivos dessa atividade; se 

formulando, de maneira suficientemente precisa, o conteúdo objetal da atividade. Isso requer 

o entendimento sobre o motivo que estimula o indivíduo a executar a ação na direção do 

objeto. 

 

2.4.6.3 Os motivos da atividade 

 

Discutir os motivos da atividade nos permite perguntar: por que a atividade se 

realiza? De acordo com Leontiev (1983), o termo motivo designa um fenômeno 

completamente distinto de motivação. Para esse autor (1983, p. 155, tradução nossa): 

“Denominam-se motivos os impulsos instintivos, os apetites biológicos e inclinações [...] as 

vivências emotivas, interesses e desejos [...]”. Como observamos, os motivos, 

necessariamente, precisam existir nos sujeitos para a realização da ação. 

Os alunos colocados em situações de aprendizagem, muitas vezes, podem 

desenvolver ações que não se encontram relacionadas com os seus motivos para aprender. 

Quando o aluno não vê, na atividade de aprendizagem, algo que o impulsione, desperte seu 

interesse, essa atividade passa a ser algo estranho à sua personalidade. Logo, o motivo da 

atividade deve ser conscientizado pelo aluno.  

O que é necessário, então, para que um conteúdo possa ser conscientizado? 

Leontiev (1983, p. 203, tradução nossa) nos responde: “[...] que este ocupe dentro da 
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atividade do sujeito um lugar estrutural de objetivo direto da ação e desse modo entre em 

relação correspondente com respeito ao motivo dessa atividade”. A nosso ver, seja esta 

atividade interna ou externa, prática ou teórica. Digamos que surgiu frente ao aluno um 

objetivo de expressar, de forma escrita suas ideias. O objeto de sua consciência, segundo esse 

autor (1983, p. 203, tradução nossa), “[...] serão precisamente suas ideias, a forma de 

expressá-las mediante palavras”. 

Para a manutenção de qualquer conteúdo em qualidade de objeto da consciência, é 

preciso, conforme o autor em pauta (1983), atuar com respeito ao conteúdo. O papel do 

professor, nesse processo, é indispensável, tanto no sentido de possibilitar ao aluno entrar em 

relação correspondente com o motivo da atividade como de ajudá-lo na formação de 

necessidades novas. No caso de motivo de cognição, a necessidade de conhecimento, visto 

que  

 

O conhecimento, como fim consciente de uma ação, pode ser estimulado por 
um motivo que responde à necessidade natural de qualquer coisa. Mas a 
transformação deste fim em motivo é também a criação de uma necessidade 
nova, neste caso de uma necessidade de conhecimento. (LEONTIEV, 2004, 
p. 116). 

 
 
Ficar atento aos motivos que estimulam a atividade do aluno e, por conseguinte, 

os significados que ele descobre nos objetos e fenômenos do mundo que o rodeia, permite ao 

professor colocar o discente em sintonia com a necessidade de desencadear necessidades 

novas, à busca de novos conhecimentos. Para essa formação na atividade discente há uma 

exigência quanto à organização substancial do processo de ensino e de aprendizagem no qual 

um elemento é imprescindível, ou seja, o objetivo. 

 

2.4.6.4 O objetivo da atividade 

 

O objetivo constitui mais um componente da atividade. Ele se relaciona com o 

conceito de ação. Para Leontiev (1983, p. 81): “Todo objetivo [...] existe objetivamente dentro 

de determinada situação objetal”. Nas ações que os alunos realizam, os objetivos precisam dar 

resposta ao que poderá contribuir para a concretização de suas aprendizagens. Segundo Núñez 

(2009, p. 81): “O objetivo é a representação imaginária dos resultados possíveis a serem 

alcançados com a realização de uma ação concreta”. No âmbito do ensino, ele expressa 
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propósitos acerca de frutos da aprendizagem do aluno referente a conhecimentos, atitudes, 

habilidades, hábitos e valores sob um processo de direção. 

No processo de aprendizagem, a compreensão, pelo aluno, dos objetivos a serem 

obtidos favorece o seu aprendizado com consciência. E isso, possibilita ao professor uma 

melhor articulação dos conteúdos e métodos em prol do engajamento do discente na sua 

aprendizagem requerendo uma ação intencional e sistemática. 

 

2.4.6.5 As ações na atividade 

 

As ações e operações requeridas na apropriação das significações são impelidas 

por uma necessidade e por um motivo. A ação, como unidade de análise da atividade, 

apresenta um desenvolvimento em espiral e é defendida por Leontiev (1983, p. 202, tradução 

nossa) como “[…] um processo dirigido a um objetivo determinado, impelida não por seu 

próprio objetivo e sim pelo motivo daquela atividade geral que a dita ação realiza”. E 

acrescenta: se me dirijo a uma biblioteca esta é uma ação que está dirigida a um objetivo 

direto, concreto e determinado: chegar à biblioteca. Mas, esse objetivo não é o que impulsiona 

a minha ação. Encaminho-me à biblioteca devido à necessidade de estudar certo material. Este 

motivo é o que me impulsiona a considerar o objetivo dado e realizar a ação correspondente. 

(LEONTIEV, 1983). 

Em toda a ação humana, há partes orientadora, de execução e de controle 

(GALPERIN, 1995d). A parte orientadora “é a instância diretora e dela, básicamente depende 

a qualidade da execução” (GALPERIN, 1995d, p. 69). Para Talízina (1988, p. 59-60), a 

execução, “assegura as transformações realizadas no objeto da ação (ideais ou materiais)” e a 

parte de controle “[…] está dirigida a seguir a marcha da ação, a confrontar os resultados 

obtidos com os modelos dados”. 

Durante o cumprimento das ações, no desenvolvimento da atividade, o aluno 

passa a dominar procedimentos no aprendizado de conceitos, princípios, valores e normas, 

assimila conhecimentos e vai desenvolvendo a sua personalidade.  

 

2.4.6.6 As operações 

 

No que se refere às operações, Leontiev (2006, p. 74) as entende como “o modo 

de execução de um ato”. Elas dizem respeito às formas, aos métodos e estratégias de 
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desenvolvimento das ações. “Mais precisamente, a operação é determinada pela tarefa, isto é, 

o alvo, dado em condições que requerem certo modo de ação” (LEONTIEV (2006, p. 74). 

Em face de certas condições, podemos atuar com determinadas operações. 

Interessa-nos, porém, as operações conscientes – não aquelas surgidas mediante a simples 

adaptação da ação às condições de sua realização ou mediante à imitação. O autor em pauta 

(1983, p. 218, tradução nossa) denomina operação consciente “[...] aquela forma de ação que 

surge mediante a transformação nela de uma ação consciente dirigida a determinado 

objetivo”. Algumas dessas operações poderão, mais tarde, adquirir a forma de hábito 

automático.  

Para a apropriação da parte operacional da experiência humana, faz-se necessário 

o domínio das formas e meios de ação, socialmente elaborados. Nesse processo, a tomada de 

consciência dos modos de realização da ação se dá concomitante à consciência das condições 

em que se efetua a atividade.  

 

2.4.6.7 As condições e os meios  

 

Estes dois elementos, as condições e os meios, também são constitutivos da 

atividade. As condições,  

 

Representam o conjunto de situações nas quais o sujeito realiza a atividade, 
atrelado ao contexto social. Refere-se às condições ambientais (espaço, 
iluminação, ventilação) e ao clima pedagógico no qual se desenvolve a 
atividade. (NÚÑEZ, 2009, p. 86). 
 
 

Aspectos situacionais como a organização do ambiente escolar, a forma de gestão 

da escola, o material escolar, os livros didáticos, modalidades de relacionamentos, entre 

outros, influenciam o processo de ensino e de aprendizagem. Esse processo ocorre sob 

condições concretas indissociavelmente ligadas à vida social mais ampla. 

Os meios, esse outro elemento da atividade, são instrumentos utilizados para a 

organização e o desenvolvimento do ensino e da aprendizagem. O aprendizado de cada 

disciplina requer alguns meios e recursos que lhe são específicos. Dominando-os e os 

utilizando com segurança, o docente propicia ao discente um maior enriquecimento cultural e 

afetivo.  

A cultura nos oferece, além das interações sociais, uma teia de relações muito rica 

com os instrumentos, objeto social. Os meios materiais e simbólicos funcionam como 
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autênticos instrumentos sendo imprescindíveis para mediar o processo de apropriação, 

construção e reconstrução do conhecimento.  

 

2.4.6.8 A base orientadora da ação e o produto 

 

Apresentamos a base orientadora da ação, como mais um dos componentes da 

atividade, todavia não a discutiremos, aqui, pelo fato de já termos realizado uma discussão 

sobre ela, acima, quando a destacamos como uma das etapas no processo de assimilação de 

habilidades, na perspectiva da teoria de Galperin.  

O produto, último componente, diz respeito ao “[...] resultado obtido com as 

transformações ocorridas com o objeto (matéria-prima da atividade) por meio dos 

procedimentos (ações), os quais podem coincidir com o objetivo da atividade.” (NÚÑEZ; 

FARIA, 2004, p. 60). No processo de aprendizagem, o produto representa as transformações, 

ocorridas no aluno, no sentido da sua apropriação de conceitos, conhecimentos, habilidades, 

hábitos, procedimentos e repertório de condutas.  

Para o aluno realizar a apropriação desses conteúdos, é necessário, todavia, de 

acordo com Leontiev (2004, 2007), que ele forme ações mentais adequadas, com essas ações 

se organizando ativamente. Inicialmente, assumindo a forma de ações externas e depois se 

transformando em ações mentais internas. O produto da atividade, portanto é gerado nesse 

processo. 

Considerando que, para o autor em evidência (1983, 2004), a atividade está 

representada e objetivada no objeto, ela comporta transformações mútuas e constantes no seu 

desenvolvimento, varia de aspecto e se enriquece.  

 

2.4.7 Tipos de atividades15 na vida humana  

 

Segundo Leontiev (2006), em certo estágio do desenvolvimento humano, há um 

tipo de atividade que é a principal para o indivíduo, sendo também de maior importância para 

o seu desenvolvimento subsequente. Uma atividade principal é aquela caracterizada por três 

atributos:  

 

                                                 
15 Na nossa dissertação de mestrado (CAVALCANTE, 2010), fizemos uma discussão sobre a atividade principal 
na vida humana. Dessa discussão, apresentamos aqui alguns aspectos. 
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Ela é a atividade em cuja forma surgem outros tipos de atividade e dentro da 
qual eles são diferenciados. [...] é aquela na qual processos psíquicos 
particulares tomam formas ou são reorganizados. [...] é a atividade da qual 
dependem, de forma íntima, as principais mudanças psicológicas na 
personalidade infantil, observadas em um certo período de desenvolvimento. 
(LEONTIEV, 2006, p. 64).  

 
 

Considerando esses atributos, entendemos que, na atividade principal, ocorrem 

mudanças substanciais nos processos psíquicos e na personalidade do indivíduo, além de 

residir sentidos que o sujeito atribui a ela conforme suas necessidades, motivações, emoções e 

sentimentos construídos no sistema das relações sociais. Essas atividades principais e sua 

sucessão, para esse autor (2006), são: o brinquedo, o estudo sistemático na escola e o trabalho.  

Ainda que em cada um dos estágios do desenvolvimento humano seja própria uma 

determinada atividade, não significa que em cada estágio não se encontrem, também, 

elementos dos outros estágios (DAVIDOV,1988). Cada um deles tem o seu conteúdo e  
 

[...] não é, de forma alguma, independente das condições concretas nas quais 
ocorre o desenvolvimento. As condições históricas concretas exercem 
influência tanto sobre o conteúdo concreto de um estágio individual do 
desenvolvimento, como sobre o curso total do processo de desenvolvimento 
psíquico como um todo. (LEONTIEV, 2006, p. 65). 

 
 
A necessidade que vai surgindo, em cada estágio, ocorre em conexão com as 

exigências da sociedade que vão sendo colocadas ao indivíduo. No primeiro estágio de 

desenvolvimento da criança, ou seja, no período pré-escolar da infância, é o brinquedo que 

predomina como atividade principal. Em seus jogos, que ultrapassam os estreitos limites da 

manipulação dos objetos que a cercam, a criança assimila o mundo de forma dinâmica. 

(LEONTIEV, 2006).  

Na transição desse período para o estudo sistemático na escola, como atividade 

principal, existe uma necessidade interior em conexão com as demandas das novas tarefas 

escolares, correspondentes às potencialidades do aluno em mudança. Ocorre a superação da 

infância pré-escolar pela criança e surge um novo tipo de motivação que corresponde a 

interesses e necessidades do discente. Para o aluno adolescente, essa 

 

[...] transição está associada com uma inclusão nas formas de vida social 
acessíveis a ele (envolvimento em certos encargos sociais que não são de 
caráter especialmente infantil, [...], uma nova satisfação nos grupos 
dedicados a passatempo). [...]. Do ponto de vista da consciência, essa 



93 
 

transição [...] é marcada pelo nascimento de novos interesses que são, pela 
primeira vez, verdadeiramente teóricos. (LEONTIEV, 2006, p. 62-63). 

 
 
Essa fase vem junto à necessidade de um conhecimento sobre a realidade e a 

preparação para uma atividade futura. Sob a influência da escola, ocorrem novas aquisições, 

um incessante enriquecimento mental e a estimulação de processos internos de 

desenvolvimento podendo essa atividade ser importante até a juventude. Nela, encontramos 

tanto a sua dimensão como processo, como a sua dimensão como produto uma vez que seu 

cumprimento conduz o discente a novos conhecimentos, hábitos, habilidades e ao 

desenvolvimento de sua personalidade. Assim, aprender é também se apropriar do objeto de 

estudo para produzir conhecimento, desenvolver funções psicológicas superiores e se 

transformar de modo integral.  

No último estágio de desenvolvimento humano, a atividade principal é o trabalho, 

originariamente social e base de todo o conhecimento humano. Ele, para Rubinstein (1977, p. 

70), “[...] é, em primeiro lugar, um processo entre o homem e a natureza, um processo 

integrado no qual o ser humano faculta, regula e controla a sua troca material com a natureza 

através dos seus atos”. No processo de trabalho o homem prevê e antecipa seu produto e tem, 

nessa atividade, uma oportunidade de objetivando-se no seu produto de trabalho, alargar suas 

capacidades cognoscitivas sendo formador e criador.  

A compreensão da dinâmica da estrutura que envolve a atividade humana 

contribui para propiciar a sistematização de um tipo específico de atividade; colabora no 

domínio de uma área de conhecimento, no aprendizado e aprimoramento quanto ao saber, 

saber-fazer e por que fazer. Com essa apreensão, seguimos discutindo, com a partícipe Dulce, 

sobre a teoria de P. Ya. Galperin. 

 

2.4.8 A teoria de P. Ya. Galperin e a organização do processo de ensino 

 

O estudo que teve por objetivo aprendermos sobre a teoria de Galperin requereu 

reflexões que ocorreram nos meses de abril (dias 06, 13 e 27 de 2011), maio (dia 02 de 2011) 

e agosto (dia 01) do ano citado. (Cronograma Apêndice B). 

No primeiro dia, iniciamos estudando a biografia (ver Anexo A) desse autor para, 

em seguida, determo-nos na leitura e discussão do texto de Núñez (2009): O processo de 

formação de conceitos segundo a teoria de P. Ya. Galperin. Para isso, fizemos uma breve 
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introdução sobre o que trata esse texto e apresentamos informações sobre quem o escreveu. 

Depois, dissemos à docente: 

 

Da Paz: – Dulce, devido o texto ser longo, vamos iniciar lendo uma parte em 
que o autor, Núñez, trata das etapas de assimilação de ações mentais 
propostas por Galperin?! Depois a gente discute... 
 
Dulce: – Está certo! Então eu vou lendo... 

 
 
Dulce fez uma leitura silenciosa, lendo, lentamente. Quando terminou, falou:  

 

Dulce: – Fui lendo, lendo, uma leitura longa... Assim, um pouco difícil... 
 
Da Paz: – Reconheço que o texto é um tanto trabalhoso para o 
compreendermos... Você acha que será preciso outra leitura? 
 
Dulce: – Penso que dá pra discutirmos assim: lendo e discutindo. 
 
Da Paz: – Quando estamos lendo esse texto e, ainda, não sabemos como 
colocar em prática as ideias nele presentes, como planejar uma situação de 
aprendizagem, ficamos confusos em relação a alguns aspectos... Quando 
estudarmos, um pouco mais, você vai ver como é fácil! Nós vamos discutir e 
você vai ver como o texto é interessante. 
 
 

Começamos a leitura e observamos que Dulce apresentava dificuldades para 

compreender o texto. Assim, resolvemos, depois desse encontro, elaborar (a pesquisadora) um 

resumo (ver Apêndice C) desse conteúdo e o apresentamos à docente no estudo do dia 13/04 

para que ela o lesse e voltássemos a refletir.  

Nesse dia, além desse resumo, demos continuidade à leitura (silenciosa) do texto 

acima citado, a partir da página 117 (onde havíamos parado). Concluídas as leituras desses 

dois materiais, detivemo-nos ao debate, considerando o que a professora havia destacado. 

Antes, porém, perguntamos-lhe:  

 

Da Paz: – Ficou alguma dúvida?  
 
Dulce: – Às vezes tenho dúvidas.... Porque tem hora que eu vejo, volto de 
novo, não sei se entendi... Vou para frente... Tem uma linguagem, às vezes, 
um pouco alta. Mas, eu entendi, por exemplo: o grau de apropriação da ação 
pelo sujeito, a ação no plano material e materializado e o grau de 
detalhamento... Esse grau de detalhamento, por exemplo, é você fazer passo 
a passo. 
 
Da Paz: – Isso! Conforme, Núñez esse grau diz respeito ao nível de 
detalhamento da ação em seus componentes estruturais; procedimentos 
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estruturados passo a passo... Executar as operações até chegar ao resultado 
final, na forma (reduzida) mental. E o grau de consciência, como essa outra 
qualidade da ação? 
 
Dulce: – Então, é o aluno ter essa consciência; a questão da mentalização. 
Ele saber por que está fazendo e para quê fazer isso. Quando eu peço para 
eles fazerem um estudo o que eu sempre estou instigando é o saber por que 
eu tenho que aprender isso. Uma coisa que já passou tanto tempo! Por que eu 
preciso saber disso? Para saber o que de legado isso deixou para nós. O que 
nós temos hoje de importante que foi graças a isso aqui, o que tem na nossa 
sociedade que foi graças a esse acontecimento, a essas pessoas. Não é a 
mentalização, é a questão de ter consciência para que e por que eu preciso 
fazer isso. 

 
 

Nossa partícipe apresenta-nos um entendimento dos graus de detalhamento e de 

consciência. Com relação a este último, ressalta que ele diz respeito ao discente saber o que 

está estudando de um acontecimento histórico, o para quê e por que estudá-lo.  

O grau de consciência, implica o entendimento de que, como nos diz Galperin 

(1965 apud TALÍZINA, 1988), seu caráter consciente consiste na possibilidade de não 

somente cumprir corretamente a ação, mas também de fundamentar em forma verbal seu 

cumprimento correto; o indivíduo se dando conta do que faz e porque o faz.  

No início de sua fala, relaciona a consciência a uma questão de mentalização. 

Porém, no fim, retoma esclarecendo que o teor de sua expressão diz respeito à consciência e 

não à mentalização. Nesse processo de aprendizagem, a retomada do próprio discurso para um 

aprimoramento, na direção do aporte teórico em estudo, dinamizou o ato reflexivo da 

partícipe ampliando a sua ideia. Nessa sua fala, Dulce relacionou o grau de consciência à 

dinâmica da sala de aula, demonstrando compreensão de um aspecto muito importante nesse 

grau: o aluno dar-se conta do por que e para que fazer. 

Ao lhe perguntarmos se havia ficado alguma dúvida, com relação ao conteúdo do 

texto, ela preferiu discorrer sobre o que estava compreendendo. Nessa oportunidade, 

trouxemos para o diálogo o grau de consciência, o qual ela não havia incluído entre os pontos 

que dissera estar dominando.  

Devido a esse grau de consciência estar presente, como algo a ser alcançado 

durante todo o processo de aprendizagem do aluno – quanto à interpretação de textos de 

história –, saber como Dulce o estava compreendendo constituía um ponto relevante. Assim, 

na perspectiva da reflexão crítica, criamos oportunidade para que a partícipe expressasse suas 

ideias, compartilhando significados. 
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Continuando o estudo, fizemos uma exposição (pesquisadora) sobre as etapas de 

assimilação de ações mentais, de forma sequencial, dando uma atenção específica a cada uma 

delas (como consta no texto adiante) contando, para isso, com a ajuda do resumo do conteúdo 

(Apêndice C).  

Quando concluímos, a partícipe se reportou a um trecho, do texto de Núñez (2009, 

p. 126), em que esse autor, ao falar sobre o ciclo de formação da atividade, seguindo as etapas 

de Galperin, diz: “Também é possível que não seja necessário passar por todas as etapas 

quando, em um ciclo de ensino, se concatenam muitos conteúdos que se integram 

posteriormente a outros dos quais são componentes particulares”.  

 
Após se reportar ao que disse Núñez (2009, p. 126), a partícipe acrescentou: 

 

Dulce: – Concordo com esse pensamento. Eu, também, acho que se aluno 
souber por que está fazendo, para que fazer e o como fazer, já é um avanço 
muito grande, porque o mais ele vai construindo aos poucos, com o passar 
do tempo.  

 
 
Nesse momento, num retorno ao grau de consciência, Dulce acrescentou a essa 

sua fala, o saber-fazer. Satisfeita com esse processo de aprendizagem da partícipe, dissemos-

lhe da nossa alegria pelo seu aprendizado. 

Nesses dois dias dedicados ao estudo sobre a teoria de Galperin, a professora 

apresentou dificuldades para compreender o texto, principalmente no primeiro. No segundo 

dia, com a continuidade de leituras e discussões, percebemos que ela foi avançando na sua 

compreensão (como apresentamos acima), mas que seria necessário um domínio em termos 

da operacionalização das etapas de assimilação de ações mentais. Assim, sugerimos que 

realizássemos um plano de aula simulado no qual pudéssemos utilizá-las. Todavia, dissemos-

lhe que, antes de fazermos esse plano, deveríamos estudar sobre a organização do processo de 

ensino alicerçada nessa teoria em estudo.  

Havendo concordância da docente, demos por encerrado mais um momento 

formativo. 

 

2.4.8.1 Continuando o estudo sobre a teoria de Galperin 

 

No dia 27/04/2011, buscando refletir sobre a organização do processo de ensino, 

fundamentado na teoria de Galperin, estudamos o texto: As transformações na organização 
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do processo de ensino derivadas da teoria de P. Ya. Galperin (NÚÑEZ, 2009). Para isso, 

iniciamos com o seguinte diálogo: 

 

Da Paz: – Dulce, como combinamos no encontro anterior, vamos iniciar 
estudando sobre a organização do processo de ensino, fundamentada na 
teoria de Galperin, em seguida faremos um plano de aula!  

 
Dulce: – Certo! Estou mesmo precisando saber sobre essa organização do 
processo de ensino e como fica isso no plano de aula. 
 
Da Paz: – O texto, ao tratar da organização do processo de ensino, traz 
elementos constitutivos desse processo como: definição de objetivos, 
diagnóstico do nível inicial dos alunos, estruturação dos conteúdos e 
organização das atividades, dentre outros aspectos. Com relação ao plano de 
aula, eu trouxe um encaminhamento. 

 
 

Nessa ocasião, Dulce verbalizou uma necessidade formativa teórica de continuar 

se aprofundando na teoria de Galperin e, na busca de ajudá-la, passamos a apresentar o que se 

segue:  

- Considerando os estudos que vimos realizando, nos Ciclos de Estudos Reflexivos e o texto: 

As transformações na organização do processo de ensino derivadas da teoria de P. Ya. 

Galperin, construa um plano de aula, para o 8o ano do Ensino Fundamental, tendo em vista os 

seguintes aspectos: 

 

a) A interpretação de textos de História; 

b) Etapas de assimilação de ações mentais de Galperin. 

 

A partícipe inteirou-se do exposto e disse:  

 

Dulce: – Vamos, então, fazer a leitura do capítulo, lendo em voz alta! 
 
Da Paz: – Vamos! 

 
 

Procedemos, nesse dia, a uma leitura tanto silenciosa como em voz alta. Foi um 

momento de bastante concentração de modo que a professora demonstrou cansaço e a tarefa 

de construção do referido plano ficou para o encontro seguinte.  

O estudo que efetivamos com Dulce, mais especificamente nesses dois últimos 

encontros, está relacionado ao processo de assimilação de ações mentais de Galperin do tipo 

III. Como declara esse autor (1995b, p. 44): “Uma vantagem fundamental da aprendizagem 
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com uma orientação do tipo III, consiste na mudança essencial do processo e do produto da 

aprendizagem”. O que constitui uma possibilidade de formação de processos psíquicos e de 

propriedades da personalidade do educando, bem como a apropriação de conhecimentos, 

habilidades, atitudes, valores e hábitos. 

No dia 2 de maio de 2011, numa relação com o arcabouço teórico apreendido, 

passamos a realizar um plano de aula simulado (Ver Apêndice D). Assim, começamos o 

diálogo. 

 

 
Da Paz: – Vamos discutir e escrever o objetivo? 
 
Dulce: – Sim. Então, nós vamos pensar na interpretação de texto de 
história... 
 
Da Paz: – Isso mesmo! E o que mais?  

 
 

Dulce pensou...  

 

Da Paz: – Lembra, quando nós discutimos sobre o que queríamos, também, 
com a realização da interpretação?! Que os alunos chegassem a desenvolver 
o quê?  
 
Dulce: – Ah! A consciência... 
 
Da Paz: – Isso! Vamos colocar a consciência histórica crítica, considerando 
que, posteriormente, vamos estudar sobre ela. 

 
 

A partir desses dois aspectos: interpretação de textos de história e consciência 

histórica crítica, construímos o seguinte objetivo: oportunizar ao aluno a apropriação da 

interpretação de textos de história, relacionada ao desenvolvimento de sua consciência 

histórica crítica. Em seguida, refletimos sobre os indicadores qualitativos da ação, em cuja 

ocasião dissemos: 

 

Da Paz: – Como são vários os indicadores qualitativos da ação, vamos 
colocar, nesse plano, apenas o grau de consciência deixando para os planos 
posteriores à forma da ação, por exemplo, quando você vai estar mais 
familiarizada com a estrutura desse documento didático?! 
 
Dulce: – Sim! Pode ser. 
 
Da Paz: – Escolha, então, a temática! 
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Dulce: – Dando sequência, pelo livro didático, o estudo vai ser sobre: A 
independência da América Inglesa.16  
 
Da Paz: – Certo! 

 
 

Dando sequência, vieram: a composição do diagnóstico e as diversas etapas: a 

motivacional, a de estabelecimento do esquema da base orientadora da ação, a da formação da 

ação no plano materializado, a da formação da ação na linguagem externa e a mental. 

Quanto ao diagnóstico, falamos: 

 

Da Paz: – Nós vamos precisar fazê-lo tanto em relação ao conteúdo 
conceitual como à estrutura operacional para o desenvolvimento da 
interpretação. Vamos escrevendo!... 
 
Dulce: – Escrevendo pelo conteúdo conceitual? 
 
Da Paz: – Sim! Que questionamentos podemos levantar acerca desse 
conteúdo? 

 
 

Dulce apresentou os questionamentos abaixo os quais escrevemos no plano de 

aula assim:  

 

- Em relação ao conteúdo conceitual 

1. O que você entende por independência? E por liberdade? 

2. Independência e liberdade têm o mesmo significado? 

3. O que vocês sabem sobre a independência dos Estados Unidos da América? 

4. Por que será que os países lutam por independência? 

 

Da Paz: – Agora vamos fazer a parte referente à estrutura operacional para o 
desenvolvimento da interpretação.  
 
Dulce: – Nessa parte tenho dúvidas sobre o que escrever... O que é mesmo 
para colocar? 
 
Da Paz: – Nesta parte, precisaremos registrar o que será solicitado do aluno, 
com relação ao que é preciso fazer para se interpretar um texto de história. 
Se não quisermos ir fazendo, logo, essa pergunta poderemos usar, por 
exemplo, essas legendas que há aqui no texto e solicitar que eles as 
interpretem e depois a gente faz a pergunta: O que foi preciso vocês fazerem 
para interpretar essas legendas?  
 
Dulce: – Ah! Sim! Entendi. Podemos fazer com as legendas. 

                                                 
16 Assunto do quarto capítulo do livro didático de História do 8o ano. Cf. Anexo E. 
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Iniciamos a escrita e eis como ficou esse item relacionado à estrutura operacional 

para o desenvolvimento da interpretação.  

 

1. Será solicitado que os alunos, em duplas, interpretem legendas, com auxílio de imagens, 

sobre o conteúdo em estudo.  

2. Socialização da tarefa realizada pelas duplas, dizendo o que é preciso fazer para interpretar 

um texto. 

 

Ao adentrarmos na parte correspondente às etapas, falamos:  

 

Da Paz: – Na etapa motivacional, precisaremos escrever algo que represente 
uma contradição, que motive o aluno a buscar desvelar essa contradição. 
Vamos pensar, procurar? 

 
 

Passamos a reler o texto, que seria trabalhado com o aluno e, após um momento 

de silêncio, ficamos pensando sobre a situação-problema, eis como a construímos na etapa 

motivacional:  

 

- A partir do século XVIII, a Inglaterra vivia um período de estabilidade política e 

prosperidade econômica. Por que a Inglaterra impôs aos colonos ingleses uma série de 

medidas que acabaram culminando na independência de treze colônias (formando o atual 

Estados Unidos da América)? 

 

Para fazermos as demais etapas, fomos relendo, o que dizia o aspecto teórico 

correspondente a cada uma delas, de modo que realizamos a de estabelecimento do esquema 

da base orientadora da ação e a da formação da ação na linguagem externa as quais 

apresentamos: 

 

Etapa de Estabelecimento do Esquema da Base Orientadora da Ação – BOA 
 
- Diálogo da professora com os alunos, perguntando-lhes o que foi preciso fazer para que 

interpretassem as legendas; 

- Apresentação do objetivo da aula pela professora e como ocorrerá o processo de ensino e de 

aprendizagem para a interpretação do texto de história; 
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- Diálogo da professora com os alunos sobre como ocorrerá à interpretação, o que é preciso 

fazer para interpretar um texto de história – usando para isso o mapa da atividade. 

 

Etapa de formação da ação no plano materializado 

- Os alunos, em grupos de três componentes, realizarão todas as operações que entram na 

composição das ações propostas no mapa da atividade. (Um aluno ficará com o mapa na mão 

para ir dizendo aos outros dois, cada ação do mapa a ser executada). 

 

Etapa de formação da ação na linguagem externa 

- Além do registro por escrito, os alunos farão um relato oral da interpretação realizada e de 

como procederam (usando o mapa) para interpretar o texto.  

Como, ainda, faltava a última etapa, a mental, mas o nosso tempo havia terminado 

deixamos para fazê-la no próximo encontro. 

Nesse processo de construção do plano de aula simulado, exercemos 

(pesquisadora e professora de História) a reflexão crítica. A relação entre nós ocorreu de 

forma não hierárquica; e por meio do diálogo, oportunizamos à docente a expressão de ideias, 

o compartilhamento de significados promovendo condições para que a aprendizagem 

ocorresse. O que podemos evidenciar quando buscamos, através de um questionamento, que a 

docente expressasse/construísse os conteúdos conceituais referente ao diagnóstico, que 

escrevêssemos juntas uma situação-problema que contivesse uma contradição e quando a 

oportunizamos, lembrar de aspectos teóricos que havíamos estudado e refletir acerca do 

objetivo que escrevemos no plano de aula. 

Construímos o plano de modo procedente. Como partícipe pesquisadora, 

orientávamos e também perguntávamos o que deveríamos registrar. Com relação ao 

desempenho da professora, suas experiências como profissional e o conhecimento da área de 

História foram fundamentais para a feitura, com destreza, desse documento.  

 

2.4.8.2 Retomando o desenvolvimento do plano de aula simulado e convertendo a modalidade 

de escrita do mapa da atividade 

 

Encerrada a greve dos professores, retomamos os nossos encontros com a 

partícipe Dulce. Nesse dia, 1o de agosto de 2011, reiniciamos a construção do plano de aula 

simulado e fizemos uma mudança na forma da escrita das ações do mapa da atividade para se 

tornar mais compreensível para os alunos.  
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Antes de adentramos na discussão desses dois pontos, convém destacar que as 

primeiras associações profissionais de professores da educação básica no Brasil começam a 

surgir por volta da Segunda Guerra Mundial e só se transformaram em sindicatos no início da 

década de 1980 (ROSSO; LÚCIO, 2004). 

Por meio dos sindicatos, os docentes defendem direitos e perpetuam princípios 

como o da liberdade, dignidade humana, valores sociais do trabalho e a importância do se 

associar para sua autodefesa e promoção do desenvolvimento humano.  

A liberdade sindical, enquanto direito fundamental social, tem grande importância 

para a consolidação do direito coletivo e individual dos trabalhadores. Os direitos sindicais 

foram conquistados através de constantes lutas. Muitas das conquistas, como, por exemplo, o 

direito à greve, foram consideradas delitos no passado.  

A noção de trabalho profissional, constituída de uma legitimidade própria, permite 

que os profissionais se organizem e defendam seus interesses. Problemas históricos da 

educação brasileira, como o da desvalorização da educação pelos governantes, levam 

frequentemente, a greves prolongadas de professores, abandono escolar, desvalorização do 

ensino de História que se reflete em aula de cinquenta minutos, apenas duas por semana, 

intensificação do trabalho docente, dentre outros aspectos. 

Sem desenvolvimento humano não existe democracia. Os docentes se encontram 

diretamente envolvidos no trabalho intelectual. Quando não há uma valorização sintonizada 

com os direitos sociais, contextualizada com o meio, o tempo/espaço presente e a história de 

cada um – em seu processo de hominização – ficam limitadas as condições para o 

desenvolvimento de potencialidades humanas. 

No âmbito dessa reflexão, introduzimos uma questão a ser resolvida com a 

partícipe de História. Com a greve, houve uma diminuição dos alunos do 9o ano, em virtude 

de alguns terem pedido transferência para outra escola.  

Assim, falamos:  

 

Da Paz: – E agora, Dulce, como faremos? 
 
Dulce: – Vamos pensar em outra turma? 
 
Da Paz: – Dar certo ficarmos com o 8o ano, como eu tinha pensado 
anteriormente! 
 
Dulce: – Sim... Então ficamos com o 8o ano do turno vespertino.  
 
Da Paz: – Combinado. 
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Da Paz: – Agora, vamos rever o que construímos do plano de aula 
simulado?!  
 
Dulce: – É bom, para a gente se situar melhor. 

 
 

Com a aceitação da partícipe fomos refletindo o que havíamos construído no 

plano até então. Trouxemos para o diálogo o porquê de havermos colocado, no diagnóstico do 

grau de desenvolvimento da interpretação, na parte referente à estrutura operacional, a 

interpretação de legendas (com auxílio de imagens) quando deveríamos ter colocado, 

somente, a interpretação da parte escrita (legenda).  

Naquela ocasião, buscávamos algo que fosse pouco, por escrito, a ser lido e ao 

optarmos pelas legendas, estas ficavam mais esclarecedoras com as imagens – razão de assim 

termos procedido. Concordamos, todavia, que nos planos de aulas, para serem utilizados nas 

aulas, utilizaríamos, apenas, à interpretação de textos escritos sem recorrermos ao auxílio de 

imagens.  

Ao chegarmos à etapa de formação da ação no plano materializado, perguntamos: 

 

Da Paz: – Dulce, como você conhece seus alunos, pergunto: há uma 
probabilidade do aluno sentir muita dificuldade em operacionalizar esse 
mapa da atividade? 
 
Dulce: – Eu penso que sim... 
 
Da Paz: – Eu estive pensando em convertermos a escrita de algumas ações 
desse mapa em perguntas. Para vermos se fica mais compreensível para o 
aluno. O que você me diz? 
 
Dulce: – Eu acho que sendo feito em forma de questões ficava mais fácil 
para os alunos irem buscando as respostas. 

 
 

A partir desse momento, detivemo-nos (professora de História e pesquisadora) 

nessa tentativa de converter a modalidade da escrita, de algumas ações do mapa da atividade, 

em questionamentos. Reescrevemos, convertendo algumas das ações em perguntas e 

resolvemos mudar o modo da escrita, de outras ações, mesmo as mantendo sem o sinal de 

interrogação. Com essa reescrita do mapa tivemos o cuidado em conservar o sentido original, 

algo que podemos observar no quadro comparativo abaixo: 
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Quadro 8 – Mapa de ações  
 

AÇÕES DO MAPA DA ATIVIDADE –  
ORIGINAL 

AÇÕES DO MAPA DA ATIVIDADE QUE 
RECEBEU MUDANÇA NA FORMA DA 

ESCRITA  

LEITURA DO TEXTO 
Primeira Leitura 

• Reconhecer o conteúdo textual 
buscando: 

          - Dar uma atenção à data de elaboração 
do texto, dados sobre o autor e o título 
do texto. 

          - Ter uma visão global do todo. 

1 FAÇA UMA PRIMEIRA LEITURA DO 
TEXTO, NO SEU TODO, E RECONHEÇA: 

• A data de elaboração do texto. 
• Informações sobre o (a/os/as) autor 

(a/es/as) que escreveu/escreveram o 
texto. 

• Título do texto. 
• Diga, por escrito, do que trata o texto.  

EXPLICITAÇÃO DO QUE SE ENCONTRA 
MANIFESTO 
Segunda leitura ou leituras posteriores 

• Reconhecer as ideias principais do 
texto, por unidades delimitadas (uma 
seção, uma parte com pensamento 
completo) e a articulação existente entre 
elas. 

• Situar o texto no contexto da cultura em 
que foi produzido do ponto de vista 
histórico. 

• Situar o período histórico retratado pelo 
autor (a/os/as).  

• Selecionar tudo que for julgado 
importante: os conceitos a serem 
definidos e as ideias a serem destacadas 
para posterior esclarecimento.  

2 FAÇA UMA SEGUNDA LEITURA OU 
LEITURAS POSTERIORES E DIGA: 

• Quais as ideias principais do texto? (pode 
observar isso por tópicos ou por partes 
do texto).  

• Que relações têm essas ideias umas com 
as outras? Justifique! 

• O texto retrata a cultura da época em que 
foi produzido? (costumes, modos como 
vivem as pessoas no período em que o 
texto foi escrito etc). 

• Quando aconteceu esse fato ou 
acontecimento histórico e o que 
acontecia naquele período histórico? 

• Destaque o que você não entendeu do 
texto (ideias, ou fatos, ou nomes, ou 
datas).  

EXPLICITAÇÃO DO QUE SE ENCONTRA 
OBSCURO 

• Esclarecer as ideias pouco claras, fatos, 
nomes, datas e os pontos considerados 
obscuros. 

• Esclarecer conceitos-chave e termos 
específicos de teor histórico.  

3 ESCLARECENDO AS DÚVIDAS: 
• Esclareça o que não ficou compreendido 

no texto. 
• Defina conceitos-chave e termos 

específicos de teor histórico, 
desconhecidos. 

 
CRÍTICA 

• Explicitar a posição do (a/os/as) autor 
(a/os/as). 

• Posicionar-se, criticamente, a respeito 
das ideias enunciadas pelo autor 
(a/os/as), com declarações admissíveis. 

• Avaliar o conteúdo do texto enfocando, 
na sua especificidade histórica, sua 
contribuição à vida estabelecendo 
relações de modo a evocar o passado 
para compreender o presente e presumir 
o futuro na perspectiva de mudanças e 
transformações. 

4 CONSTRUINDO A CRÍTICA 
• Qual é a posição do (a/os/as) autor 

(a/os/as) em relação ao conteúdo do 
texto?  

• Dê a sua opinião sobre as ideias 
apresentadas pelo (a/os/as) autor (a/os/as) 
no texto. 

• Para você, qual a contribuição desse fato 
ou acontecimento histórico para a vida?  
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Como observamos, com essa reescrita, as ações passaram a apresentar uma 

expressão mais direta quanto a requerer do aluno uma resposta como previa Dulce. 

Nossa reflexão, considerada como crítica, desenvolveu-se ao atuarmos numa 

relação com a docente de forma não hierárquica, utilizando-nos do diálogo para partilhar 

experiências de ensino e de aprendizagem numa relação com o referencial adotado, ocasião 

em que convertemos a modalidade da escrita do mapa da atividade para melhor atender às 

necessidades de aprendizagem dos educandos.  

Consideramos a docente como agente importante no processo de produção do 

conhecimento e responsável pela formação de alunos cidadãos. Terminado esse momento, 

retomamos o plano de aula simulado, para fazermos a etapa mental. Ocasião em que falamos: 

 

Da Paz: – Nessa etapa, seria aconselhável fazermos uma observação dizendo 
o seguinte: Uma vez que os alunos estão iniciando o processo para 
interpretar texto de história, com o uso do mapa da atividade, não será 
requerido deles, por enquanto, que desenvolvam sozinhos o sistema de ações 
para realizar a interpretação do texto em estudo. 

 
 
Assim procedemos, registrando essa observação no plano de aula justificando, 

desse modo, a não realização de ações por parte dos discentes nessa etapa.  

Encerrando esse momento de formação, combinamos com Dulce a realização do 

encontro seguinte para estudarmos sobre consciência, temática também relevante, uma vez 

que o processo de interpretar textos de história (a ser desenvolvido com o aluno) teria um 

estreito elo com a possibilidade do desenvolvimento da consciência histórica crítica do 

educando. 

 

2.5 A consciência histórica na atividade humana e no aprendizado da história 

 

A consciência tem estado entre um dos desafios sedutores para a reflexão e a 

investigação. Mesmo, após haver ocorrido progressos encorajadores nessa área, numa 

convergência de diversas áreas inter-relacionadas: filosofia, psicologia, neurociência, 

inteligência artificial entre outras, a temática da mente em geral e da consciência em particular 

– que permite aos homens desejar entender a sua própria natureza – constitui uma questão em 

pauta.  

Conhecermos o modo como interpretamos o mundo e termos consciência de que a 

nossa interpretação sobre ele é algo que nos reporta à consciência, é surpreendente. A 
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consciência emerge na história do homem, integrada à sua atividade, visando à sua 

sobrevivência. São inúmeros os autores que têm adentrado nesse misterioso campo de 

elucidação explicando-a de diferentes maneiras, não havendo consenso sobre o que ela é. 

No que se refere à consciência histórica, também há diversas maneiras de explicá-

las. Como a conceituam os autores, que a situam no campo da Educação Histórica, e que 

contribuições nos oferecem para pensarmos suas implicações no ensino de História?  

Na forma de organização do conhecimento, que ocorre através de certos 

processos, em todas as sociedades, não podemos negar a existência de uma estratificação do 

conhecimento. Além disso, alguns dos seus componentes passam a ter mais status, tendo em 

vista os níveis de poder dos grupos hegemônicos e o acesso pelos diferentes grupos sociais às 

diferentes formas e áreas de conhecimento, bem como o fato de refletirem a hegemonia e as 

relações sociais de poder praticadas, por determinados grupos, dentro de uma sociedade. 

Todavia, qualquer objeto de conhecimento, para ser entendido na sua complexidade e 

totalidade, requer uma fundamentação histórica.  

Para adentrarmos nessa discussão utilizar-nos-emos do pensamento de Damásio 

(2000), Vázquez (1977) e Leontiev (1983, 2004) os quais têm se destacado no estudo sobre a 

consciência. Em seguida, com uma atenção voltada para o aprendizado da História, no âmbito 

escolar, estabeleceremos um diálogo sobre a consciência histórica com base em Rüsen (2001, 

2010a), Barca (2007a, 2008) dentre outros, e nos reportamos a Freire (2007) para pensarmos 

sobre a consciência histórica crítica. 

Na perspectiva da neurobiologia, Damásio (2000) apresenta-nos a consciência 

numa combinação de dois problemas intimamente relacionados. O primeiro consiste em 

entender como o cérebro no organismo humano engendra os padrões mentais (imagens de um 

objeto) e o segundo como, paralelamente ao engendramento desses padrões mentais, o 

cérebro também engendra um sentido do self17 no ato de conhecer.  

Com uma atenção voltada para esse último problema, sem negligenciar o anterior, 

discute a ideia do que é consciência e como ela pode ser construída no cérebro humano. 

Atento ao problema do self, de uma perspectiva biológica, situa-o falando de dois tipos de 

consciência: a central e a ampliada.  

                                                 
17 O autor explicita que não existe uma tradução na língua portuguesa e nas neolatinas que traduza com exatidão 
o conceito de self, mas ao falar sobre dois tipos de consciência, a central e a ampliada, diz-nos que cada uma 
corresponde um a tipo de self. Na central, o sentido do self que emerge é o self central, “uma entidade 
transitória, incessantemente recriada para cada objeto com o qual o cérebro interage”. Na ampliada, o sentido do 
self que emerge, esse autor denominou de self autobiográfico o qual “está ligado à ideia de identidade, e 
corresponde a um conjunto não transitório de fatos e modos de ser únicos que caracterizam uma pessoa.” 
(DAMÁSIO, 2000, p. 35). Ambos os tipos de self são inter-relacionados. 
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A primeira, definida como “um fenômeno biológico simples” que “possui apenas 

um nível de organização, é estável no decorrer da vida do organismo, não é exclusivamente 

humana e não depende da memória convencional, da memória operacional, do raciocínio ou 

da linguagem”. A segunda, a ampliada, “é um fenômeno biológico complexo, conta com 

vários níveis de organização e evolui no decorrer da vida do organismo”. Atinge um nível 

mais elevado somente nos seres humanos. Depende da memória convencional e operacional e 

quando atinge seu ápice humano é intensificada pela linguagem. (DAMÁSIO, 2000, p. 34). 

Ou seja, “é a capacidade [...] de gerar um senso de perspectiva individual, de propriedade e da 

condição de agente sobre uma gama de conhecimentos maior do que a abrangida pela 

consciência central” (DAMÁSIO, 2000, p. 254). 

A consciência central se constitui num primeiro passo para o conhecer. Favorece o 

estabelecimento de memórias, focaliza e intensifica a atenção, dentre outros atributos, 

enquanto que a segunda, construída sobre o alicerce da primeira, faculta o conhecer, as 

inferências, as interpretações os níveis de conhecimento que permitem a criatividade humana 

e a construção integral do ser.  

O sentido do self, na consciência central, “[...] surge no sentimento sutil e fugaz 

de conhecer, construído de novo a cada pulso.” (DAMÁSIO, 2000, p. 252). Na consciência 

ampliada, ele aparece “na exibição consistente e reiterada de algumas de nossas memórias 

pessoais, os objetos de nosso passado pessoal, aqueles que podem facilmente dar substância a 

nossa identidade, momento a momento e a nossa individualidade.” (DAMÁSIO, 2000, p. 252-

253).  

Tendo em vista o exposto, o estudo da consciência humana, para esse autor, 

requer perspectivas internas e externas. Como ele mesmo assinala, “a consciência ocorre no 

interior de um organismo vivo e não em público, mas se associa a várias manifestações 

públicas”. Como, por exemplo, o estado de vigília, a atenção e comportamentos específicos. 

(DAMÁSIO, 2000, p. 113). 

Vázquez (1977), por sua vez, ao discutir sobre a consciência, apresenta-nos a 

consciência prática e a consciência da práxis. Para isso, toma por base a filosofia marxista e 

apregoa que essa filosofia, além de corresponder a determinadas circunstâncias históricas e 

interesses de classe, também, como teoria, faz parte de uma história que tem a sua própria 

lógica e que, por tal virtude, mostra certa autonomia.  

A consciência prática diz respeito “a consciência que atua no início e ao longo do 

processo prático, em íntima unidade com a plasmação ou a realização de seus objetivos, 

projetos ou esquemas dinâmicos” (VÁZQUEZ, 1977, p. 283). Inserida num processo prático, 
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ela atua na transformação de um resultado ideal que se materializa. E, a da práxis é aquela 

“[...] que se volta sobre si mesma e sobre a atividade material que se plasma.” (VÁZQUEZ, 

1977, p. 283-284).  

Elas estão atreladas de modo que a primeira torna possível que se eleve a 

consciência do que está se realizando e a segunda pode enriquecer a atividade material 

contribuindo para a elevação da consciência (prática). Assim, a consciência da práxis “vem a 

ser a autoconsciência prática” (VÁZQUEZ, 1977, p. 284). Essa autoconsciência tem níveis de 

manifestações na atividade do homem, no processo prático da transformação da sociedade. E 

ele necessita desenvolvê-la de modo a ter uma elevada consciência da práxis, de seus limites, 

finalidades e possibilidades – como uma práxis exigida pela história e sociedade.  

A consciência, na expressão do conhecimento filosófico em Vázquez (1977), 

representa um ponto alto de desenvolvimento da subjetividade humana no seu patamar de 

reflexão, na interação teoria e prática, consubstanciada na atividade dos homens. Uma 

consciência possibilitada pela forma como o homem se insere nas relações sociais. 

Para o materialismo histórico-dialético, o ser humano, histórico-concreto, 

encontra-se envolvido em relações sociais que garantem a produção e reprodução de sua vida 

material cuja consciência, como um produto social, é elaborada pelo homem na sua interação 

com outros homens a respeito de suas relações com a natureza e a sociedade. A consciência, 

segundo Marx e Engels (2005, p. 26), “[...] não pode ser mais do que o Ser Consciente e o Ser 

dos homens é o seu processo da vida real”. A consciência depende dos fenômenos da vida 

social, forma-se na prática da vida em sociedade e se desenvolve no processo histórico. 

Em uma sociedade dividida em classes, o universo psíquico do homem é 

perpassado por conflitos internos dificultando a emergência de uma real consciência da 

realidade. O materialismo histórico-dialético defende a capacidade de expressão do real em 

toda a sua complexidade (MARX, 1983). Por esse prisma, o processo de desenvolvimento da 

consciência depende do movimento histórico que engendra a sua possibilidade.   

Apoiada nos pressupostos do materialismo histórico-dialético, a Teoria da 

Atividade, em A. N. Leontiev (1983, 2004), oferece-nos uma produção sobre a consciência no 

âmbito da Psicologia. Com uma atenção voltada para a atividade do indivíduo em sociedade, 

esse autor (1983, 2004) destaca que “a análise da atividade constitui o ponto decisivo e o 

método principal do conhecimento científico, do reflexo psíquico e da consciência.” 

(LEONTIEV, 1983, p. 17, tradução nossa).  

Com o surgimento e desenvolvimento da divisão social do trabalho e das relações 

de propriedade privada, a estrutura inicial da consciência cede lugar a uma outra estrutura a 
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qual apresenta as seguintes transformações: o isolamento da atividade intelectual teórica da 

atividade material prática – “o mundo da consciência oposto ao mundo da matéria e da 

extensão”. A segunda transformação, a mais importante, diz respeito à formação de processos 

psíquicos propriamente internos (LEONTIEV, 2004, p. 128). 

A mudança da estrutura interna da consciência revela-se, com evidência, nas 

condições da sociedade de classes. A separação dos homens dos meios de produção e as 

relações entre eles se transformando, cada vez mais, em relações entre as coisas penetram na 

sua consciência produzindo uma “desintegração” de sua estrutura geral caracterizando “o 

aparecimento de uma relação de alienação entre os sentidos e as significações, nas quais o seu 

mundo e a sua própria vida se refratam para o homem” (LEONTIEV, 2004, p. 133). Nessa 

etapa, as significações se apresentam separadas dos sentidos pessoais. 

O homem anseia e se esforça por pôr fim a essa desintegração. E, se assim o faz, é 

porque “aspiração a uma verdadeira vida; é por tal razão que esta aspiração é tão intensa e os 

processos de tomada de consciência – os mais secretos, da ‘vida interior’ do homem [...]”. O 

desenvolvimento da consciência em Leontiev (1983, 2004) não tem uma história 

independente sendo, portanto, determinado pela evolução da existência – concepção marxista 

que conserva as particularidades da consciência individual do homem e o seu ser social.  

Numa sociedade de classes, as relações sociais existentes são reforçadas pela 

classe dominante. A vida humana, porém,  

 

[...] não se encarna totalmente nessas relações, assim os sentidos 
engendrados pela atividade humana não se encarnam totalmente nem de 
maneira autêntica nas significações que refletem estas relações estranhas à 
vida. É esta a causa da imperfeição e da inadequação da consciência e da 
conscientização. (LEONTIEV, 2004, p. 139). 

 
 
Nisso reside uma contradição que possibilita o ser humano a apreender o sistema 

das significações, desvelando a natureza das relações reais do homem com o mundo, e lutar 

contra as condições objetivas que a criaram gerando uma nova estrutura psicológica da 

consciência, simultaneamente à transformação práticas dessas condições.  

A utilização dessas duas categorias – significação e sentido – requer um 

entendimento dos seus significados uma vez que, embora ligadas uma a outra, não são 

coincidentes. A significação diz respeito à “[...] generalização da realidade que é fixada num 

vetor sensível, ordinariamente a palavra ou a locução. É a forma ideal, espiritual da 

cristalização da experiência e da prática social da humanidade” (LEONTIEV, 2004, p. 100). 
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Ela é fixada na linguagem, existe enquanto sistema de significações no qual se encontra a 

ciência, pertence aos fenômenos históricos e tem o seu desenvolvimento em forma da 

consciência social.  

A significação se dá também como fato da consciência individual. Nesse sentido, 

ela é “[...] a forma sob a qual um homem assimila a experiência humana generalizada e 

refletida” (LEONTIEV, 2004, p. 101). O que ele faz considerando a produção do 

conhecimento e as representações existentes em um determinado contexto e momento 

histórico de dada sociedade.  

Ao nascermos, encontramos no mundo um sistema de significações para ser 

apropriado. A apropriação desse mundo exterior, na visão de Leontiev (1986), ocorre em um 

processo cujo resultado as capacidades humanas superiores, a exemplo da percepção, do 

pensamento, da vontade e do sentimento, fazem-se patrimônio interior da personalidade do 

homem.  

A apropriação, portanto, diz respeito a “[...] um processo que tem como 

consequência a reprodução no indivíduo de qualidades, capacidades e características humanas 

de comportamento” (LEONTIEV, 2007, p. 93), não constituindo uma adaptação ao mundo 

dos objetos e fenômenos uma vez que o indivíduo “[...] faz deles seu, apropria-se deles” 

(LEONTIEV, 2007, p. 93).  

O fato psicológico e que se constitui em um problema é o grau e qualidade da 

apropriação que será realizada, assinalada por Leontiev (2004, p. 102) nessa expressão: “[...] o 

fato da minha vida, é que eu me aproprie ou não, que eu assimile ou não uma dada 

significação, em que grau eu a assimilo e também o que ela se torna para mim, para a minha 

personalidade [...]”.  

Para isso acontecer, é preciso um sentido subjetivo e pessoal que coincida com a 

compreensão da significação. Uma circunstância decisiva que converte as significações em 

uma categoria psicológica diz respeito ao fato de que “[...] ao operar dentro do sistema da 

consciência individual as significações não se realizam a si mesmas, mas um movimento em 

que envolve um sentido pessoal próprio dentro dessas significações [...].” (LEONTIEV, 1983, 

p. 126, tradução nossa). O sentido consciente, do ponto de vista psicológico,  

 

[...] é criado pela relação objetiva que se reflete no cérebro do homem, entre 
aquilo que o incita a agir e aquilo para o qual sua ação se orienta como 
resultado imediato. Por outras palavras, o sentido consciente traduz a relação 
do motivo ao fim. (LEONTIEV, 2004, p. 103). 
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Ele é produzido na vida do indivíduo, em que ocorrem as suas reais necessidades, 

e num processo íntimo; expressa as forças internas que move o indivíduo. Um aluno que lê 

um livro recomendado pelo seu professor, abordando a história contemporânea, realiza um 

processo consciente visando a um objetivo preciso: entender sobre essa história. Mas, qual é o 

sentido desse entendimento para o aluno? Para isso, precisaremos saber qual é o motivo que o 

estimula. Se o motivo for passar numa avaliação periódica, essa leitura terá um sentido que é 

diferente, caso o motivo do discente seja outro – o de aprender para entender melhor a 

realidade presente. Segundo Leontiev (2004, p. 104): “Todo o sentido é sentido de qualquer 

coisa”. E ele “[...] se exprime nas significações (como o motivo nos fins) [...]”.  

A ruptura dessa relação – significação e sentido – determina uma mudança na 

estrutura interna da consciência humana, própria da sociedade de classes desenvolvida, 

estabelecendo-se assim, uma discordância entre o resultado objetivo da atividade e o motivo 

da sua realização pelo indivíduo – geradora de um descompasso entre conteúdo objetivo e 

subjetivo e de uma restrição no desenvolvimento da personalidade do indivíduo.  

Nesse processo, o estudo da consciência individual não pode ignorar, segundo 

Leontiev (1983), a categoria da personalidade. A análise dessa categoria como um aspecto da 

atividade e produto dela mesma constitui um problema psicológico complexo. As 

características dos homens, precisamente como personalidade, não nos propomos examinar 

neste trabalho, todavia acenamos para a relação da personalidade com a consciência cuja base 

de ambas é a atividade humana.  

Na discussão sobre o desenvolvimento da personalidade, esse autor (1983) 

procura destacar os motivos que passam por transformações e substituições dentro do sistema 

dos processos que conformam a vida do homem, como personalidade, o que exige interpretar 

a personalidade “[...] como uma formação psicológica nova que surge dentro das relações 

vitais do indivíduo como resultado da formação da atividade que este realiza” (LEONTIEV, 

1983, p. 141, tradução nossa). Ela não somente se manifesta, como é gerada em condições 

sociais concretas, enquanto o sujeito desenvolve a sua atividade nas relações com os outros.  

No processo de ensino e de aprendizado da história, cabe-nos refletir sobre o 

desenvolvimento da consciência dos alunos como um espaço/tempo privilegiado para que isso 

ocorra. 

 

2.5.1 O ensino de História como um espaço de desenvolvimento da consciência histórica dos 

educandos 
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Pensar um processo de ensino e de aprendizagem da História com uma atenção 

voltada para o desenvolvimento da consciência histórica dos discentes requer, dentre outros 

aspectos, a construção de problematizações de fatos e acontecimentos históricos, a 

apropriação de várias histórias lidas a partir de distintos sujeitos e das histórias silenciadas 

(aquelas que não tiveram acesso ao reconhecimento).  

Para termos consciência da história, é preciso que ela seja indiciada em algo 

existente e visível sobre o passado. As fontes sobre um dado passado é algo que podemos 

considerar como visível, como expressões de uma realidade que, por sua vez, se relacionam 

com outras situações existentes. 

O caráter histórico do conhecimento e a constatação da sua diversidade que vêm 

sendo afirmados, na sala de aula, como construção intelectual, interpretativa e consciente, 

levam-nos a pensar que, no ensinar e aprender, é preciso estar presente uma perspectiva que 

não esqueça o local e o global no atendimento a uma formação interessada pelos valores 

humanos e sociais.  

A História, como instrumento de compreensão da realidade e de formação da 

consciência histórica, oferece ao discente condições de discernir para onde se encaminha o 

movimento da vida em sociedade, possibilitando-lhe o desenvolvimento e a intervenção na 

realidade com uma formação cognitiva e afetiva mais bem elaborada. Tal compreensão nos 

remete a uma relação com o conceito de consciência histórica que, no âmbito da Filosofia da 

História, constitui um dos objetos de pesquisa no campo da Educação Histórica. Essa é uma 

área de investigação, centrada em discussões relacionadas à cognição e à metacognição 

histórica, desenvolvidas em países como Inglaterra, Canadá, Estados Unidos e Portugal com 

ramificações no Brasil, desenvolvida em diálogo com o saber historiográfico, colocando esse 

saber, como referência, para o aprendizado histórico dos alunos.  

A consciência histórica não tem uma definição sinônima. Conforme Laville 

(2005) ela interessou, por muito tempo, a filósofos alemães como Hegel e Dilthey e, em 1958, 

foi retomada por Gadamer, sem muita repercussão. 

Cardoso (2008) oferece-nos quatro conceitos na literatura especializada e nos diz 

da dificuldade que é defini-la, com precisão, por ela reunir mais de um conceito. E nos fala:  

 

Em suma, a expressão ‘consciência histórica’ pode definir o pensar segundo 
conceitos e métodos históricos — pelo desenvolvimento de uma 
representação da disciplina História e da forma de pensamento disciplinar 
que lhe é subjacente —, o entender-se parte de uma história, o situar-se no 
tempo, o fundamento do conhecimento histórico e talvez a consciência de 



113 
 

que há uma diferença entre os acontecimentos e sua narrativa. (CARDOSO, 
2008, p. 161). 

 
 
Cerri (2001) também nos esclarece que, às vezes, a consciência histórica se refere 

a realidades muito diferentes ou mesmo excludentes entre si. Em busca de diferenças, 

especificidades, mas também de semelhanças, ele cria um diálogo com diferentes autores que 

se utilizam da expressão. Nesse seu estudo, dimensionando sua importância para a didática da 

história, apresenta-nos duas vertentes na abordagem do conceito. A primeira estabelece que a 

consciência histórica seja o resultado de condições de ambiente histórico e cultural e de 

preparação intelectual do indivíduo. A segunda considera a consciência histórica como um 

conjunto de estruturas mentais e processos, típica do pensamento humano, enraizada na 

historicidade própria à vida do indivíduo. As teorias de Heller (1993) e Rüsen (2001) são 

encontradas nessa segunda vertente.  

Heller (1993) nos conduz a refletir, acerca da consciência histórica e dos estágios 

dessa consciência, dizendo-nos que, a partir da mortalidade, do tempo e do espaço é que 

sempre levantamos a mesma questão expressando a historicidade do gênero humano. Ou seja: 

De onde viemos, o que somos e para onde vamos? Essa pergunta permanece, mas as respostas 

a ela variam. A resposta a essa pergunta constitui o que a autora (1993) chama de consciência 

histórica, e as múltiplas respostas a esse questionamento constituem estágios dessa 

consciência.  

Segundo Heller (1993), a consciência histórica é inerente ao estar do homem no 

mundo, e não está restrita a classes sociais ou a indivíduos, e seus diversos estágios são: a 

consciência da generalidade não refletida, a consciência da generalidade refletida em 

particularidade, a consciência da universalidade não refletida, a consciência da particularidade 

refletida em generalidade, a consciência da universalidade refletida, a consciência da 

generalidade refletida enquanto tarefa. 

1) A consciência da generalidade não refletida. Nesse nível, a consciência 

histórica se exprime no mito da gênese e “[...] a conduta racional significa a conservação e 

observância das normas homogêneas de conduta, garantindo a reprodução da sociedade [...].” 

(HELLER, 1993, p. 21). Trata-se de um sistema fechado de coletiva visão de mundo e a 

questão da historicidade: de onde viemos, o que somos e para onde vamos é respondida por 

uma única objetivação, o mito.  

2) A consciência da generalidade refletida em particularidade – diz respeito à 

consciência da história como pré-história e, embora o mito não desapareça, a consciência 
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refletida questiona os sistemas de conduta do estágio anterior. As questões, acima 

apresentadas, são respondidas de forma diferente em virtude de o mito poder ser interpretado 

pelos indivíduos; não havendo um sistema fechado e estático de coletiva visão de mundo. 

3) A consciência da universalidade não refletida “[...] é a consciência da 

idealidade (na medida em que essa consciência não recorre ao empírico).” (HELLER, 1993, p. 

26). As perguntas existenciais da historicidade: de onde viemos, o que somos e para onde 

vamos são respondidas pela consciência do mito universal que constitui a consciência não 

refletida da totalidade histórica. Nesse terceiro estágio, a objetivação que abrange todas as 

coisas é a religião. 

4) A consciência da particularidade refletida em generalidade. Nesse quarto 

estágio, a consciência reflete a particularidade em generalidade: “[...] a natureza humana 

constitui o eixo central de construção do mundo [...].” (HELLER, 1993, p. 30). O ser humano, 

ao se integrar à natureza é ‘eterno’, mas sendo também humano é mutável podendo mudar a si 

mesmo e ao seu mundo; criar o seu destino (resposta ao para onde vamos?). A historiografia, 

escolhendo o seu passado e refletindo a generalidade em particularidades, responde à questão: 

De onde viemos?! E a filosofia, indagando sobre as possibilidades humanas, proporciona 

resposta à pergunta: O que somos? O que o faz também a arte.  

5) A consciência da universalidade refletida. Essa consciência é “[...] pluralista e 

pode acalentar a ideia messiânica de unificação de indivíduo e espécie, ou mostrar-se na 

forma de crença na ‘mão invisível’ das relações econômicas, na razão, na indústria ou nas 

instituições jurídicas como depositários da perfeição futura” (HELLER, 1993, p. 33). As 

histórias humanas ficam unificadas sob uma visão universalista. Com a nossa existência 

sendo entendida num cenário social mutável. O que é o homem? “O homem tornou-se aquilo 

que ele é na história, na civilização” (HELLER, 1993, p. 36). E sendo válido, somente o 

conhecimento científico, passado e presente são apreendidos, cientificamente, e os valores 

tornam-se objetos de pesquisa. Quanto ao futuro, este está relacionado ao futuro da 

humanidade. 

6) A consciência da generalidade refletida enquanto tarefa. A efetivação dessa 

consciência requer “[...] que a teoria e a prática (ideias e necessidade) se encontrem num 

ponto mediano” (HELLER, 1993, p. 48). O conhecimento da tarefa oriunda desse último 

estágio é o da responsabilidade planetária que enquanto compromisso, consiste na ética.  

A autora (1993, p. 49), reportando-se a uma alegoria de um camponês grego, já 

ancião (contada por Castoriades), que plantava oliveiras para os seus netos na certeza de que 

iriam usufruir o horto, diz-nos: “A responsabilidade planetária parece-se com a tarefa de 
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plantar oliveiras, mesmo que aqueles que hoje plantam não possam ter certeza de que existirá 

alguém para usufruir a plantação, pode-se apenas desejar que haja”. Nesse último estágio, 

Heller (1993) nos acena para a responsabilidade com o nosso planeta num gesto de prazer e 

modo do homem exercer a sua liberdade e razão. 

Ao discutir sobre esses vários estágios de desenvolvimento da consciência 

histórica, a autora os situa no processo de constituição da história da humanidade – não 

estando essa consciência restrita a um período da história ou a um grupo social. Tal discussão 

nos coloca diante da preocupação com o conteúdo e a formação da consciência histórica.  

Rüsen (2001, p. 84) nos fala sobre a história como conteúdo da consciência 

histórica dizendo que, nesse sentido, “história é a suma das mudanças temporais do homem e 

de seu mundo no passado, interpretadas como transformação de tempo natural em tempo 

humano [...].” No diálogo com a natureza, com os outros homens e consigo mesmo, o 

indivíduo tem planos e metas que vão além da eventualidade, superando os limites do tempo 

natural.  

A consciência histórica é encontrada na discussão que esse historiador (2001) faz 

sobre a teoria da historia18 significando “[...] a realidade a partir da qual se pode entender o 

que a história é, como ciência, e por que ela é necessária” (RÜSEN, 2001, p. 56).   

Para o autor em pauta (2010a) há quatro tipos de consciência histórica: a 

tradicional, a exemplar, a crítica e a genética – tipologia construída com base no pensamento 

historiográfico alemão. 

Com relação à primeira, “as orientações tradicionais apresentam a totalidade 

temporal [...] como uma continuidade dos modelos de vida [...]” e cultura do passado 

(RÜSEN, 2010a, p. 64). Na segunda, a experiência do passado se mostra na forma de casos 

que representam e personificam regras gerais da mudança temporal e da conduta humana. Na 

terceira, há a existência da busca e da mobilização de uma classe específica de experiência do 

passado. As narrativas “formulam pontos de vista históricos, demarcando-os, distinguindo-os 

das orientações históricas sustentadas por outros” (RÜSEN, 2010a, p. 67). A última, a 

genética, vê a vida social em toda a sua complexidade e temporalidade preferindo 

“representar a experiência da realidade passada como acontecimentos mutáveis, nos quais as 

formas de vida e de culturas distantes evoluem em configurações “modernas” mais positivas” 

(RÜSEN, 2010a, p. 69).  

                                                 
18 “A teoria da história é, pois, aquela reflexão mediante a qual o pensamento histórico se constitui como 
especialidade científica.” (RÜSEN, 2001, p. 26).  
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Schmidt (2011), a partir do conceito de cultura, como referência para a 

investigação sobre consciência histórica, estabelece um diálogo entre Paulo Freire e Jörn 

Rüsen defendendo uma relação dialógica entre os pressupostos rusenianos de consciência 

histórica e a ideia freiriana de consciência e consciência histórica. Para isso, parte da tipologia 

de consciência histórica apresentada por Rüsen (acima explicitada), numa relação com os três 

tipos de consciência em Freire: a semitransitiva, a transitiva ingênua e a crítica. 

Para Freire (2007), a primeira se caracteriza por um quase incompromisso entre o 

homem e sua existência, havendo uma impermeabilidade a desafios situados fora da órbita 

vegetativa, uma vez que falta ao indivíduo teor de vida em um plano mais histórico, 

escapando-lhe a apreensão de problemas que se situam além de sua esfera biologicamente 

vital; circunscrevendo-o a áreas estreitas de interesses e preocupações.  

A segunda é caracterizada pela simplicidade na interpretação dos problemas, 

fragilidade na argumentação, forte teor de emocionalidade e pela impermeabilidade à 

investigação, correspondendo a um gosto acentuado pelas explicações fabulosas. Há uma 

ampliação de horizontes e a dialogação, mesmo mais alongada do que na consciência anterior, 

se deturpa e se destorce. 

A última apresenta, como características, a profundidade na interpretação dos 

problemas, a segurança na argumentação, a substituição de explicações mágicas por 

princípios causais, a testagem de ‘achados’ e a disposição de revisões, a aceitação do novo e 

do velho, enquanto válidos; a negação de transferência de responsabilidade e a recusa a 

posições quietistas. A essa consciência histórica crítica corresponde formas de vida altamente 

interrogadoras e dialogais. Ainda, segundo Freire (2007), a passagem da consciência 

transitiva ingênua para a crítica se dá, somente, por efeito de um trabalho educativo crítico 

com essa destinação.  

Dentre as conclusões, apresentadas por Schmidt (2011, p. 36-37), resultante do 

diálogo estabelecido entre Paulo Freire e Jörn Rüsen, destacamos que: 

 

Tanto em Rüsen, como em Freire, a consciência histórica só pode existir na 
relação com a vida prática e na confluência com o outro, porque essas 
relações são fundamentais para a compreensão do mundo. Portanto, a 
consciência histórica crítica e genética de Jörn Rüsen, assim como a 
consciência crítica, de Paulo Freire, têm uma “função prática” de dar 
identidade aos sujeitos e fornecer à realidade em que eles vivem uma 
dimensão temporal, uma orientação que pode guiar a ação, intencionalmente, 
por meio da mediação da memória histórica e, portanto, da cultura histórica.  

 
Tendo como referência o “método de conscientização” no sentido da 
formação da consciência crítica de Paulo Freire e o princípio da formação da 
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consciência crítica e genética de Rüsen, entende-se que, a partir do seu 
presente e de sua cultura experiencial, alunos e professores se apropriam da 
história como uma ferramenta com a qual podem romper, destruir e decifrar 
a linearidade de determinadas narrativas históricas, fazendo com que elas 
percam o seu poder como fonte de orientação para o presente, sem abrir mão 
dos padrões de racionalidade que visam refletir acerca da eliminação da 
fome e da miséria, bem como a conquista de autonomia e discursividade. 
 
Na esteira do pensamento de Rüsen e Freire, no momento em que os sujeitos 
se aproximam crítico-geneticamente do passado e o reconhecem como algo 
que diz respeito a si e ao outro, podem apreendê-lo, não como algo abstrato 
[...]. 

 
 
Na constituição da consciência histórica é requerida uma correlação do presente 

com o passado no entendimento de que o agir19 do homem é histórico e que ele usa sua 

intencionalidade para transformar o tempo natural em tempo humano. Rüsen (2001) considera 

os resultados interpretativos, obtidos pela consciência histórica, a partir da distinção dessas 

duas qualidades temporais: o tempo natural e o tempo humano.  

O tempo natural é “[...] experimentado como um obstáculo ao agir, sendo vivido 

pelo homem como uma mudança do mundo e de si mesmo que se opõe a ele. [...]. Um 

exemplo radical desse tempo impediente e resistente é a morte” (2001, p. 59). Em oposição a 

esse tempo, o tempo humano é “aquele em que as intenções e as diretrizes do agir são 

representadas e formuladas como um processo temporal organizado da vida humana prática”. 

São exemplos desse tempo “[...] os inúmeros símbolos que, na organização cultural da vida 

humana, representam a intenção de ultrapassar ou superar os limites de sua própria vida” 

(2001, p. 60). 

A consciência histórica, portanto “é o trabalho intelectual realizado pelo homem 

para tornar suas intenções de agir conforme com a experiência do tempo” (RÜSEN, 2001, p. 

59). Trabalho esse que ocorre na forma de interpretações das experiências do tempo com 

relação às intenções do agir humano. Sendo essas experiências “[...] interpretadas em função 

do que se tenciona para além das condições e circunstâncias dadas da vida” (RÜSEN, 2001, p. 

59). Nascimento, vida e morte são marcos que oferecem ao ser humano noção de espaço e 

tempo – variando a atribuição de sentido à experiência temporal – estando à consciência 

histórica, portanto, ligada às situações reais da vida presente.  

A formação da consciência histórica ocorre nesse processo e em um campo 

heterogêneo. Segundo Rüsen (2001, p. 48), a teoria da história é para a ciência da história 

                                                 
19 “O agir é um procedimento típico da vida humana na medida em que, nele, o homem, com os objetivos que 
busca na ação, em princípio se transpõe sempre para além do que ele e seu mundo são a cada momento.” 
(RÜSEN, 2001, p. 57).  
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“[...] a especialidade que reflete sobre seu enraizamento na vida prática e sua função nela – a 

partir da qual a ciência da história [...] se abre para todos os processos [...]” que ele designa 

por “formação histórica”.  

A formação histórica é entendida, por esse autor (2001, p. 48), como “[...] todos 

os processos de aprendizagem em que a ‘história’ é o assunto e que não se destinam, em 

primeiro lugar, à obtenção de competência profissional”. Não tendo relação, somente com o 

aprendizado e o ensino de História nas escolas, mas dizendo respeito a “[...] um campo a que 

pertencem inúmeros fenômenos do aprendizado histórico [...].” (2001, p. 48). Nesse campo, 

se encontram, também, a influência dos meios de comunicação de massa sobre a consciência 

histórica e o papel da história na formação dos adultos como influente sobre a vida cotidiana 

(RÜSEN, 2001), dentre outros.  

Os processos específicos de aprendizagem e todos os demais existentes nesse 

campo servem à orientação da vida presente. Nesses processos de aprendizagem “[...] o 

ensino da história (no sentido mais amplo do termo: como exposição de um saber histórico 

com o objetivo de influenciar terceiros) desempenha algum papel” (RÜSEN, 2001, p. 48).  

A História constitui “[...] uma matéria de experiência e interpretação [...]” 

(RÜSEN, 2006, p. 16). Isso nos leva a destacar que o seu ensino, na escola, implica ter a 

função de contribuir para a orientação da vida diária dos educando além de ajudar a 

desenvolver as suas funções mentais. 

Na medida em que a teoria da história menciona que “[...] a relação da ciência da 

história com a vida prática do seu tempo não pertence a um recanto abstruso do pensamento 

histórico, intensifica-se sua função didática com respeito a essa vida prática” (2001, p. 48). O 

desenvolvimento da consciência histórica, vinculada a uma prática disciplinar, no âmbito do 

conhecimento escolar, é uma forma complexa de enfocar a dimensão histórica e humana no 

tempo, sendo, pois, inseparável do fato de estarmos no mundo.  

Uma questão fundamental, explicitada por Rüsen (2006), que aqui emerge, é a 

seguinte: como o passado pode ser experienciado e interpretado de modo a gerar uma 

compreensão do presente e uma antecipação do futuro? 

O passado é unido ao presente conferindo uma perspectiva futura à realidade em 

que vivemos. Isso implica, segundo Rüsen (2010a, p. 56), “que a referência ao tempo futuro 

está contida na interpretação histórica do presente, já que essa interpretação deve permitir-nos 

atuar, ou seja, deve facilitar a direção de nossas intenções dentro de uma matriz temporal”.  

Para essa interpretação, é preciso um processo de aprendizagem. A aprendizagem 

da história é compreendida por Rüsen (2010a, p. 113) como “um processo de 
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desenvolvimento da consciência histórica no qual se deve adquirir competências da memória 

histórica”. 

As competências, para esse autor (2010a), permitem-nos organizar as nossas 

próprias experiências de vida visando adquirir perspectivas sólidas de futuro. Elas são 

denominadas de: competência perceptiva ou embasada na experiência, competência 

interpretativa e competência de orientação.  

 

A competência perceptiva ou embasada na experiência consiste em saber 
perceber o passado como tal, isto é, em seu distanciamento e diferenciação 
do presente (alteridade histórica), em vê-lo a partir do horizonte de 
experiências do presente como um conjunto de ruínas e tradição. A 
competência interpretativa consiste em saber interpretar o que temos 
percebido como passado em relação e conexão de significado e de sentido 
com a realidade [...]. Finalmente, a competência de orientação consiste em 
admitir e integrar a “História” como construção de sentido, como o conteúdo 
de experiências do passado, no marco de orientação cultural da própria 
experiência de vida. (RÜSEN, 2010a, p. 114).  
 
 

A ideia de um todo temporal, relacional e dinâmico está pontuada nessas 

competências apresentadas em uma estreita correlação, favorecendo o redimensionamento de 

procedimentos de aprendizagens em sala de aula. 

Dentre as pesquisas que apontam para isso, destacamos algumas efetivadas no 

âmbito de um projeto denominado: Consciência Histórica: teoria e práticas20 acerca de 

conceitos de segunda ordem como: evidência, mudança e significância os quais, dentre outros, 

exercem um papel imprescindível, como nos diz Barca (2000), na interpretação dos conceitos 

substantivos, na organização do conhecimento e desenvolvimento da consciência histórica. 

Nessa direção, mencionamos Simão (2007) e Simão e Barca (2011) que versam 

sobre a evidência histórica21 de alunos do 3o ciclo do ensino básico e do secundário; Pinto e 

Barca (2011) que analisam o uso de objetos, edifícios e sítios históricos como evidência 

histórica em atividades de aprendizagem por alunos desses níveis de ensino e conhecer de que 

forma os seus professores concebem o uso de fontes patrimoniais no Ensino de História. 

Referente à mudança, encontramos Machado e Barca (2008) que discutem as concepções de 

alunos do 7o ano de escolaridade acerca desse conceito.  

                                                 
20 Desenvolvido no Centro de Investigação em Educação, Instituto de Educação, Universidade do Minho. 
Coordenação: Professora Doutora Isabel Barca.  
21 A evidência histórica “é a base da nossa capacidade de examinar o material que o passado deixou, de modo a 
gerar hipóteses e validar relatos históricos.” (ASHBY, 2008, p. 33).  
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Estudando sobre o conceito de significância histórica22, destacamos: Monsanto 

(2004, 2009), Ferreira (2005), Chaves (2006)23 e Alves (2007). A primeira explorou as 

concepções de alunos do 3o ciclo do ensino básico e do secundário (9o e 12o ano de 

escolaridade) sobre esse conceito, no contexto da história de Portugal; a segunda investigou as 

ideias de significância histórica e pedagógica que professores estagiários mobilizam na 

construção de um plano de aula sobre um subtema didático, específico da história de Portugal 

(Entre a Ditadura e a Democracia – Edificação do Estado Novo). 

A terceira produção buscou compreender as ideias de alunos em Portugal e no 

Brasil acerca de personagens que, segundo as suas perspectivas, são significativas na História. 

A amostra foi constituída de 98 alunos correspondentes ao 9o ano do 3o ciclo do Ensino 

Básico em Portugal e ao 9o ano do Ensino Fundamental no Brasil. A quarta pesquisa consistiu 

em compreender as ideias tácitas de professores e seus alunos acerca da significância da 

História da Antiguidade; para isso, foi selecionada uma amostra constituída por sete 

professores que lecionaram o 3º ciclo do ensino básico e nove alunos de cada professor.  

Considerando a importância da história, também, para o entendimento das 

contradições do presente e a construção do futuro, o ensino de História exerce um papel 

relevante quando propicia aos alunos uma interpretação da história humana em que lhes 

permitam pensar suas próprias histórias, atitudes, valores e decisões; questionando os 

propósitos do passado e do presente.  

A discussão teórica evidenciada sobre consciência – consciência histórica e 

consciência crítica – faz-nos apreender que ambas se constituem numa exigência humana, 

resultante do processo histórico. Em Freire (2007), a consciência crítica é também histórica. 

Assim, a consciência histórica crítica é um processo psíquico do ser humano, de convocação 

do passado para compreender o presente e desenvolver perspectivas de futuro no âmbito 

pessoal e social no sentido de mudanças e transformações.  

Essa consciência, numa relação com a Teoria da Atividade, pode ser discutida 

vinculada ao conceito de atividade, pois a consciência na Teoria da Atividade é pensada 

atrelada a esse conceito, não estando fora da história e das relações sociais, bem como não 

separada do ser que a expressa. Desenvolve-se no processo da atividade externa e interna e, 

também, na própria atividade externa e interna. Essas duas formas: externa e interna se 

                                                 
22 Esse conceito de segunda ordem pode ser abordado em dois níveis: “o primeiro como significado básico e 
intrínseco, que corresponde tão simplesmente aos factos históricos particulares, e o segundo como significado 
alargado, que corresponde à noção de interpretação e de importância histórica.” (MONSANTO, 2009, p. 58). 
23 Neste trabalho, a autora desenvolve a sua análise com dados de alunos, coletados em Portugal e no Brasil. 
Trata-se de um estudo de natureza descritiva (com abordagem qualitativa e quantitativa).  
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configuram, conforme Leontiev (1983, 2004), em um todo, único, ligadas mediante transições 

e transformações mútuas. 

Tomando por base essas discussões, pontuamos que o conceito de consciência 

histórica crítica nos coloca diante da necessidade de ajudar no desenvolvimento dessa 

consciência, no sentido de fazer da história um saber estruturante, utilizável para uma melhor 

orientação temporal na vida particular e coletiva do indivíduo. Isso nos põe frente a questões 

referentes a metodologias de ensino, seleção de conteúdos e fundamentos da história ensinada 

na escola, como também de um esforço de mudança em termos de programas, melhoria de 

materiais instrucionais, reformulações na formação inicial e investimento na formação 

continuada dos professores.  

Nesse sentido, prosseguimos no processo formativo com a partícipe Dulce.  

 

2.5.2 A consciência 

 

No dia 8 de agosto trouxemos, para estudar com Dulce, um texto que havíamos 

construído denominado de: A consciência histórica na atividade humana e no aprendizado da 

história o qual se encontra neste capítulo. 

Iniciamos, dizendo do que trata o texto e, em seguida, acrescentamos: 

 

Da Paz: – Pensei na realização desse estudo em dois momentos de discussão: 
um, realizado antes da leitura do texto e, o outro, após essa leitura... Temos 
um texto pequeno para a leitura. 

 
 

A partícipe, folheando-o disse rindo:  

 

Dulce: – É pequeno, desse tamanho?! Estou igual aos alunos.... [Risos 
nossos].  
 
Da Paz: – Se é assim! Penso que o texto não é cansativo para lermos! [Risos 
nossos]. 

 
 
Havendo concordância da professora, quanto ao modo de discutir, passamos a lhe 

apresentar as seguintes questões:  

 

- O que você entende por consciência? 

- O que entende por consciência histórica? 
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- Como entende o desenvolvimento da consciência histórica do aluno no aprendizado da 

interpretação de textos de história? 

 

Como a docente, na primeira etapa dos Ciclos de Estudos Reflexivos, não revelou 

o que gostaria de estudar/aprofundar sobre consciência, consideramos procedente que nos 

dissesse como entendia a consciência.  

Após a apresentação dos questionamentos (acima explicitados), dissemos a 

partícipe que ela iria tentar nos dizer seu entendimento e que, após a leitura do texto, poderia 

retornar às suas respostas podendo aprimorá-las ou mantê-las.  

A partícipe leu, atentamente, as questões e foi respondendo:  

 
Dulce: – Ah! Não sei não! Consciência é o conhecimento?! É o 
conhecimento adquirido... Alguma coisa que você tem como verdade [...]. E 
a consciência histórica é ter um entendimento de um fato histórico de uma 
época, de uma era. Ter consciência do que aconteceu naquele período, 
naquela época. Sei não se é isso!” [silêncio].  

 
Da Paz: – Esse primeiro momento é assim mesmo! É para vermos e para 
você refletir sobre o que entende. 

 
 
Nesse momento, não intervimos, considerando o que Dulce expôs, na expectativa 

de que, após a leitura, ela discutisse sobre o que nos dissera. Mesmo demonstrando dúvida, a 

docente expressou o que entendia por consciência e por consciência histórica. A primeira 

tratava do conhecimento adquirido; algo que temos como verdade. Embora não possamos 

definir a consciência como conhecimento, entendemos que ela tem um estreito elo com 

conhecimento, pois o modo como conhecemos e compreendemos o mundo é algo que se 

reporta à nossa consciência. 

O processo de apropriação de conhecimentos, de um saber e de um saber-fazer, 

contribui para gerar, nos educandos, um sentido consciente, num elevado grau, quanto à 

realidade elaborada pela humanidade na sua dimensão teórica e prática. Assim,  

 

[...] as significações dos fenômenos da realidade pode se operar no homem 
somente por intermédio das significações ‘elaboradas’ apreendidas a partir 
do externo, assim como conhecimentos, conceitos e pontos de vista que o 
homem obtém mediante a comunicação, dentro das distintas formas de 
comunicação individual e em massa. (LEONTIEV, 1983, p. 126-127, 
tradução nossa). 
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A respeito de consciência histórica, a partícipe disse se tratar do entendimento de 

um fato histórico de uma época. E complementa que é também ter consciência do que 

aconteceu nessa época. Nesse entendimento, há um distanciamento das construções teóricas 

sobre essa temática, pois, na perspectiva de Rüsen (2001, p. 78), a consciência histórica “[...] 

não é algo que os homens podem ter ou não – ela é algo universalmente humano, dada 

necessariamente junto com a intencionalidade da vida prática dos homens [...]”. 

Concordamos, em parte, com o autor porque a questão não é ter ou não ter consciência é ser 

ou não ser consciente, considerando a consciência como um processo psíquico.  

Refletindo sobre o desenvolvimento da consciência histórica no ensino de 

História, cabe-nos afirmar que esse ensino poderá ajudar o aluno a superar incertezas ou 

lacunas ligadas ao conhecimento, ao compreender a constituição de sentido da experiência 

histórica e humana no tempo.  

Dando sequência às questões, procuramos saber como a docente entendia o 

desenvolvimento da consciência histórica do aluno, no aprendizado da interpretação de textos 

de história. E esta foi a resposta que obtivemos: 

 
Dulce: – Bom, aí é através da leitura, tentar ampliar o conhecimento, 
conhecer, descobrir o tema em estudo, por exemplo... Então, esse 
desenvolvimento da consciência histórica ele vai acontecer no dia a dia, no 
contato com a leitura da história, ficar por dentro dos fatos... 

 
 
A partícipe entende que o desenvolvimento dessa consciência pelo aluno ocorre 

no cotidiano, no contato com a leitura da história, na ampliação do conhecimento e no saber 

sobre os fatos. Tal ideia vai ao encontro do que nos diz Rüsen (2010a, p. 36) quando discute a 

consciência histórica como uma forma de consciência humana que está relacionada com a 

vida24 prática (diária) do homem; dizendo respeito a uma categoria que tem relação, não 

somente, com o aprendizado e o ensino de História, mas que “[...] cobre todas as formas de 

pensamento histórico [...].” 

A docente nos demonstrou, citando um exemplo, que, pela leitura, o aluno amplia 

o seu conhecimento e descobre o tema em estudo; e pelo contato com a leitura da história, ele 

passa a conhecer os fatos.  

                                                 
24 A expressão “vida” é designada pelo autor (2001) mais do que o processo biológico, mas também, no sentido 
amplo, de um processo social.  
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Considerando o exposto, apreendemos que esse desenvolvimento ocorre de forma 

processual na vida diária do indivíduo – embora a professora não tenha usado o termo 

processo – e que essa consciência vai sofrendo transformações.  

Concluído esse diálogo inicial, procedemos a uma leitura silenciosa para que a 

docente fosse refletindo sobre o que havia dito.  

Concluída essa modalidade de leitura, ela expressou:  

 

Dulce: – Diante da leitura que eu fiz e da compreensão que eu tive, acho que 
me aproximei. Porque aqui vai dizer que a consciência, ela depende dos 
fenômenos da vida, da prática do dia a dia, do cotidiano [...]. A consciência e 
a consciência histórica vão se formar na prática da vida em sociedade.  

 
 
A docente teceu esse comentário se reportando à perspectiva do materialismo 

histórico-dialético para o qual a consciência nasce de condições sociais e históricas concretas 

e ao pensamento de Rüsen (2001), devido à consciência histórica servir como elemento de 

orientação-chave, que flui através dos fenômenos da vida prática. Observando o que a docente 

expôs, na sua fala anterior – sobre o desenvolvimento da consciência acontecer no dia a dia – 

e vendo o que está pontuado nessa última quanto à consciência e a consciência histórica se 

formarem na vida em sociedade, podemos constatar que ela percebe um elo entre a sua 

compreensão e o que apregoam esses aportes teóricos.  

Complementando a discussão, dissemos: 

 

Da Paz: – Na perspectiva da Teoria da Atividade, a consciência é um 
processo que se desenvolve na interação com o todo social dinâmico, em 
cuja dinamicidade o ser humano se constrói como indivíduo [silêncio]. Teria 
algo a mais que gostaria de acrescentar?  
 
Dulce: – Eu gostaria de destacar o que diz aqui: para termos consciência da 
história é preciso que ela seja indiciada em algo existente e visível sobre o 
passado. 
 
Da Paz: – E o que você está entendendo por esse algo existente e visível 
sobre o passado?  
 
Dulce: – Por exemplo: estudar sobre a chegada dos portugueses ao Brasil 
não é uma coisa visível. Assim... Porque não vimos... Mas, é uma coisa que 
existiu e está visível nos livros. 
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Os acontecimentos do passado estão visíveis em fontes. Nesse sentido, Dulce 

citou os livros. Aqui, percebemos um desafio que é dar significado ao passado considerando o 

acontecer da consciência histórica num processo de aprendizagem.  

No intuito de que ela refletisse mais sobre o seu pensamento, expresso antes da 

leitura do texto, acerca de como entendia o desenvolvimento da consciência histórica do aluno 

na interpretação de textos de história, falamos-lhe:  

 

Da Paz: – Então, o aluno pode desenvolver sua consciência histórica 
interpretando textos de história?! 

 
Dulce: – É possível. Como ele vai adquirir?! É procurando entender, 
buscando resposta, dentro do texto, para os questionamentos. É assim, que 
ele vai construir a sua consciência histórica. E se não for assim, como é que 
vai ser?! O professor vai mediar, mas não vai fazer com que esse aluno 
construa essa consciência se ele não quiser, se ele não buscar, não se esforçar 
para isso. O professor pode mediar a construção da consciência histórica do 
educando, mas que é este que a constrói.  
 

 
Nessa construção, a partícipe acrescentou à sua ideia anterior: a busca de 

respostas, dentro do texto, para os questionamentos. Algo relevante, se consideramos que é 

desejável que os professores levem os alunos a pensar questões desafiantes e formular 

questionamentos, a serem feitos a fontes diversas, no intuito de ajudá-los a atingir níveis mais 

elevados de pensamento.  

O que Dulce expressa, acima, pode se constituir em elementos geradores de 

modos de realização da interpretação de textos de história com uma atenção voltada, também, 

para o desenvolvimento da consciência histórica crítica do educando. Entretanto, houve uma 

limitação na ideia da docente quanto às respostas (às questões) estarem somente dentro do 

texto (no momento ela se referia ao texto escrito).  

Apreendemos que o questionamento ajuda a fazer com que a experiência do 

passado se torne relevante para o aluno compreender o presente, as permanências e 

estabilidades na mudança do seu mundo e de si, só que entendemos a importância de 

colocarmos questões, também para além do que o texto pode ter pretendido abordar.  

Nossa atuação nesses diálogos, em parte com a reflexão crítica, diz-nos que, ao 

propiciarmos à professora refletir, além do que havia verbalizado, inicialmente, criamos 

condições para que ampliasse sua ideia compartilhando significados. Esse processo cognitivo 

envolveu ideias interconectadas na busca de contemplar os conhecimentos subjacentes dessa 

partícipe. Entretanto, para que pudesse haver uma negociação de sentido e sua expansão com 
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relação às concepções de consciência e consciência histórica da professora (numa relação com 

a teoria em estudo), poderíamos ter lhe dirigido perguntas em vez de dizermos o que era 

consciência na perspectiva da Teoria da Atividade. Como não fizemos assim, nesse momento 

tivemos uma reflexão técnica. 

Para finalizar o nosso estudo, dirigimo-nos a Dulce dizendo: 

 

Da Paz: – Como se aproxima a hora de finalizarmos o nosso encontro, 
aproveito para lhe agradecer por ter concordado com a realização desse 
momento de formação, nesse dia em que comemora o seu aniversário. 

 
 

As reflexões, advindas da fundamentação teórica, que tivemos nos nossos 

encontros foram fundamentais para embasar as construções dos planos de aulas e a partícipe 

desenvolver as aulas no 8o ano, como veremos adiante. 
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3 PLANEJAMENTO, EFETIVAÇÃO DE AULAS E DISCUSSÕES AN ALÍTICAS 

 

No planejamento das aulas de História, construímos seis planos de aulas na 

perspectiva da teoria de Galperin. Para o leitor, apresentaremos como se deu a construção de 

três. Em seguida, discutiremos como se apresenta em sala de aula o que planejamos, 

referente às interpretações dos textos Uma carta de Anita e O Imperialismo na África, para, 

depois, realizarmos discussões analíticas acerca do desenvolvimento dessas aulas 

ministradas pela professora partícipe. 

 

3.1 Planejando aulas da interpretação do texto: Uma carta de Anita 

 

No dia 15 de agosto de 2011, elaboramos o nosso planejamento, preparando o 

primeiro plano de aula a ser desenvolvido no 8o ano, já que o anterior foi construído de modo 

simulado.  

Iniciamos com a professora nos situando quanto ao 8o capítulo do livro, que 

estava trabalhando com os alunos, intitulado: Movimentos liberais e nacionalistas (Anexo F). 

Colocamos para a docente a nossa intenção de iniciar a interpretação de texto, 

começando com um texto que fosse pequeno. Assim, ela nos conduziu à leitura complementar 

(do capítulo citado) chamada: Uma carta de Anita. Sugeriu que iniciássemos por essa carta, 

logo após os alunos concluírem a parte anterior desse capítulo. 

Consideramos procedente essa escolha, pois, além de termos um texto pequeno, 

(ver Anexo B) ele tinha relação com o assunto estudado o que poderia facilitar, nesse 

momento inicial, a compreensão do aluno das ações que ele iria desenvolver com o mapa da 

atividade. 

Como já havíamos feito um plano de aula simulado, achávamos que seria 

tranquila a construção desse segundo. Todavia, quando começamos, a professora logo 

demonstrou inquietação e foi dizendo: 

 

Dulce: – Os alunos fazem o que a gente pede de forma lenta. 
 
Da Paz: – Então, vamos devagar. Com calma.  
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Ao falarmos do objetivo da aula – o de propiciar ao aluno a apropriação da 

interpretação de textos de história, relacionada ao desenvolvimento de sua consciência 

histórica crítica – Dulce ficou em silêncio. Então, perguntamos-lhe:  

 

Da Paz: – Você está pensando alguma coisa?  
 
Dulce: – Não! 

 
Da Paz: – Quer falar? 

 
Dulce: – Não. 

 
 

Com essas respostas, continuamos discorrendo sobre alguns elementos do plano. 

Em face do silêncio da docente, voltamos a indagá-la:  

 

Da Paz: – Você está sentindo dificuldade para desenvolver? 
 
Dulce: – Eu não sei se é dificuldade, se eu não entendi... Porque eu estou 
dizendo: História é assim, a gente trabalha assim, é trabalhar isso aqui... é 
buscar, refletir. [Reportando-se ao livro didático].  
 
Da Paz: – E não é isso que vamos fazer!  

 
Dulce: – São essas ações que complicam. Esse mapa... É, mas vamos fazer e 
vermos se dá certo! Para ver se eu vou entendendo...  
 
Da Paz: – Entendo o que você está sentindo... 
 
Dulce: – É porque eu estou achando tudo alto, uma coisa assim, irreal. Isso, 
aqui, é coisa para se trabalhar no Ensino Médio. 
 
Paz: – A nossa ideia é que isso ocorra dentro da possibilidade do aluno do 
Ensino Fundamental. 
 
Dulce: – Até eu estou sentindo dificuldade, imagine o aluno. Vamos supor 
que eu vá desenvolver essa aula agora! Como vou dizer para o aluno? Eu 
fico pensando, como é que eu vou direcionar essa aula! 
 
 

Na tentativa de ajudá-la, reportamo-nos ao plano de aula simulado, que havíamos 

construído, e ao mapa da atividade e, assim, fomos expondo, de forma sintética, o 

encaminhamento que ela poderia dar e o que caberia ao aluno realizar. Assim, dissemos-lhe: 

 

Da Paz: – Vamos observar esse plano de aula que fizemos! Nessa parte, 
correspondente ao diagnóstico do grau de desenvolvimento da interpretação, 
com relação ao conteúdo conceitual, veja que colocamos que caberia a você 
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direcionar aos alunos esses questionamentos e ir dialogando, a partir do que 
eles expressassem. Com relação à estrutura operacional para o 
desenvolvimento da interpretação, o que o aluno for realizar, observaremos o 
que ele entende ser preciso fazer para interpretar, no caso aqui, legendas com 
auxílio de imagens. Na etapa motivacional vem aquele momento de você 
apresentar a situação-problema. Na etapa de estabelecimento do esquema da 
base orientadora da ação, ocorre uma discussão sua, com eles, acerca do que 
compreendem ser preciso fazer para interpretar as legendas. Em seguida, 
vem a sua apresentação do objetivo da aula e orientação de como será 
realizado o processo de ensino e de aprendizagem para a interpretação do 
texto de história – isso, seguido da apresentação do mapa da atividade e 
como será realizada a interpretação com ele. Na etapa de formação da ação 
no plano materializado, os alunos desenvolveram as ações desse mapa. 
Você, então, realiza a orientação conforme a solicitação deles. Na etapa de 
formação da ação na linguagem externa, os discentes vão apresentar para o 
coletivo o que escreveram e nessa última etapa, a mental, não será requerido 
deles, nas primeiras aulas, que desenvolvam sozinhos a interpretação. 
 
Dulce: – É isso mesmo que eu acho complicado! Mas vamos! A gente tenta 
fazer...  

 
Da Paz: – Vamos tentar planejar a aula, porque fica melhor para irmos 
discutindo. Depois, se desejar, você poderá dizer como está entendendo. E se 
achar que o plano ficou grande, escreveremos uns tópicos, sintetizando 
aquilo que lhe caberá encaminhar, para vermos se ficará melhor para a sua 
compreensão.  
 
Dulce: – É, vamos tentar! 
 
Da Paz: – Dulce! Há coisas que vamos dizendo, mas é o fazer que, também, 
vai nos ensinando. E cada um tem a sua forma de aprender e de se 
desenvolver... 
 
Dulce: – Pois é, por isso que eu quero ver como vai ficar, porque até agora 
está complicado.  
 
Da Paz: – Depois, sozinha, será importante você fazer uma leitura desse 
plano, que vamos fazer, para ter uma compreensão melhor do todo. E, 
quando estiver trabalhando, vai ver que não é complicado...  
 
 

A maior preocupação de Dulce dizia respeito à operacionalização do plano de aula 

junto aos seus alunos. Conseguirmos que a docente se mantivesse motivada, enfrentando seus 

receios para enveredar por caminhos (na sala de aula) ainda não percorridos, foi um aspecto 

relevante nesse momento da formação.  

Quanto à escrita desse documento, ela já havia demonstrado desenvoltura na sua 

construção (no plano de aula simulado feito anteriormente). Fazermos outro – e outros mais 

que viriam – representava um aprofundamento dos conhecimentos apreendidos pela partícipe. 
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Constatamos que, nesse processo de discussão, propiciamos a constituição de um 

diálogo, a expressão de ideias e sentimentos na busca de condições para Dulce aprimorar a 

sua compreensão de como desenvolver a aula e romper com o receio de realizar algo que lhe 

era novo.  

Ao começarmos o planejamento da aula, o fizemos pausadamente e de forma 

sequencial, discutindo cada item e escrevendo sobre ele (Plano de aula – Apêndice E). 

Iniciamos escrevendo o objetivo geral, que seria igual para todos os planos, ou seja: 

oportunizar ao aluno a apropriação da interpretação de textos de história relacionada ao 

desenvolvimento de sua consciência histórica crítica e construímos, também um específico: 

interpretar o texto, Uma carta de Anita, e aprimorar a forma de interpretá-lo.  

Ao iniciarmos a construção dos indicadores qualitativos da ação25, lembramos a 

Dulce que havíamos discutido, em um dos estudos sobre a teoria de Galperin, que, dentre as 

várias características da ação, iríamos escolher: a forma pela qual esta se realiza e o grau de 

consciência. E, assim, registramos:  

 

Indicadores qualitativos da ação 

Forma da ação  

• Os alunos demonstram apropriação do conteúdo conceitual e da estrutura operacional 

para interpretar texto de história no plano materializado (com o mapa da atividade) e 

no plano da linguagem externa (escrita e oral). 

 

Grau de consciência 

• Os alunos, em duplas, cumprem corretamente o sistema de ações para se apropriar da 

interpretação do texto de história, bem como verbalizam de forma oral e escrita o seu 

cumprimento correto.  

 
Dando continuidade, passamos a construir o diagnóstico. Demoramos bastante na 

sua construção havendo, inclusive muito silêncio e concentração de ambas as partes de modo 

que ficou assim construído: 

 

Diagnóstico do grau de desenvolvimento da interpretação 

                                                 
25 Em todos os planos de aulas, em anexo, podemos observar que os indicadores qualitativos da ação (forma da 
ação e grau de consciência) são os mesmos e com o mesmo teor. Havendo somente uma diferença, no último 
plano de aula, porque nele almejamos que os alunos demonstrassem, de forma individual, o seu saber e saber-
fazer. 
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- Em relação ao conteúdo conceitual 

1. O que você lembra sobre a unificação da Itália nos aspectos social, político e econômico? 

2. Você já ouviu falar sobre Anita Garibaldi? 

 

- Em relação à estrutura operacional para o desenvolvimento da interpretação 

1. Os alunos, em duplas, interpretarão o texto citado – ocasião em que observaremos como 

fazem para realizar a interpretação. 

 

Em seguida, passamos a construir a etapa Motivacional e, nessa ocasião, 

perguntamos a Dulce: 

 

Da Paz: Que situação-problema poderíamos fazer, que proporcionasse ao 
aluno demonstrar interesse, durante a realização da interpretação do texto? 

 

 
Dulce pensou, leu novamente a carta de Anita e expressou a situação-problema 

que registramos no plano de aula, nestes termos:  

 
- Anita Garibaldi, numa carta enviada em 1848 a Stefano Antonini (amigo do seu marido), 

descreve a situação política e social na Itália. Por que será que, no lugar de escrever 

diretamente ao marido, Anita escreve a Antonini? 

 
Dando continuidade, enveredamos pela segunda etapa, a de Estabelecimento do 

Esquema da Base Orientadora da Ação, escrevendo-a assim: 

 

- Estabelecimento de um diálogo da professora com os alunos, perguntando-lhes: O que é 

preciso fazer para interpretar um texto de história? 

- Apresentação do objetivo da aula (pela professora) e como ocorrerá o processo de ensino e 

de aprendizagem para a interpretação do texto de história: Uma carta de Anita. 

- Apresentação do mapa da atividade e como será realizada a aprendizagem com ele, fazendo 

referência e/ou acréscimo ao que o aluno disser ser preciso fazer para interpretar um texto de 

história. 

- Se algum aluno desconhecer a história de Anita Garibaldi, sua biografia será oferecida para 

leitura. Ademais, serão oferecidas informações sobre Paulo Markun, autor que publicou a 

carta de Anita. 
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Chegando o momento da etapa de Formação da Ação no Plano Materializado, 

quando precisávamos incluir o desenvolvimento do sistema de ações do mapa da atividade, a 

professora disse: 

 

Dulce: – Essas quatro questões, que existem abaixo da carta de Anita, estão 
boas. Eu gostaria de solicitar, como uma forma de reforço, que o aluno 
respondesse essas questões: Que objetivos políticos Anita Garibaldi expressa 
na carta? Retire do texto uma expressão que caracterize o entusiasmo 
popular com a situação política. O que se pode saber a respeito da situação 
da Igreja, através da carta? De acordo com o conteúdo aprendido no texto 
didático, explique qual seria o papel de Garibaldi na unificação italiana. 

 
Da Paz: – Olhando, aqui, o mapa, acho que poderíamos mencionar esse 
acréscimo nesse terceiro item, esclarecendo as dúvidas. E o que você acha de 
acrescentarmos, aqui também, a retomada da situação-problema, apresentada 
na etapa motivacional? 
 
Dulce: – Pode ser! 

 
 

Considerando que, para encontrar uma resposta mais consistente, seria necessário 

buscá-la em outros documentos a nossa intenção, trazendo novamente, à tona, a situação-

problema, foi saber se o aluno percebia que o texto não a esclarecia e manter acessa a sua 

motivação, para a busca de outras fontes, caso desejasse. 

Continuando a nossa atenção ao mapa, vimos que os alunos iriam interpretar uma 

carta escrita por Anita Garibaldi, mas publicada por Paulo Markun. Então, haveria 

necessidade de acrescentarmos, mais duas letras uma no primeiro e a outra no quarto item do 

mapa (Apêndice K). O que fizemos, respectivamente, com as seguintes expressões: Item 1 –

Informações sobre o autor que publicou a carta de Anita, no seu livro: “Anita Garibaldi: uma 

heroína brasileira”. Item 4 – Paulo Markun se posiciona em relação ao conteúdo da carta? 

Planejamos no intuito de que os alunos realizassem as ações do mapa, em duplas, 

e essa etapa ficou, assim constituída:  

 

Etapa de formação da ação no plano materializado 

- Os alunos, em duplas, realizarão (escrevendo) todas as operações de desenvolvimento das 

ações do mapa da atividade. (Usando esse mapa vão escrevendo o que é solicitado em cada 

ação). Um dos alunos vai direcionando, pelo mapa, o trabalho da dupla. 

- Se precisarem de ajuda, solicitam orientação da professora.  
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Na etapa seguinte, a da Formação da Ação na Linguagem Externa, a fizemos da 

seguinte forma: 

 

- Os alunos apresentarão, de forma oral, para todos os presentes em sala, o que escreveram e 

como fizeram para interpretar o texto.  

 

Na última etapa, a Mental, não solicitamos do aluno o desenvolvimento de 

nenhuma tarefa uma vez que eles, ainda, não tinham condições para desenvolver a 

interpretação do texto de forma independente, ou seja, sem ter o apoio externo do mapa e da 

orientação da professora. 

Em face desse momento de construção do plano de aula, três aspectos nos 

chamaram a atenção. O primeiro está relacionado ao texto que utilizamos, uma carta. O 

segundo, à inclusão de questões, no mapa da atividade, provenientes do texto Uma carta de 

Anita (Anexo B). Por último, a diferença que houve entre o ato de planejarmos uma aula de 

forma simulada, para o de fazermos tendo em vista a sua realização em sala de aula. 

Referente ao primeiro, entendemos que o texto escolhido para a interpretação, 

trata-se de uma carta que se encontra situada em um determinado documento (livro didático), 

publicada não pela própria autora (Anita Garibaldi), mas pelo Paulo Markun. Esse fato exigiu 

acréscimos no primeiro e último item do mapa da atividade (Apêndice K), como frisamos.  

Segundo, devido à professora considerar determinadas questões, que se 

encontravam junto ao texto da carta, como relevantes para o aluno aprender, esse outro 

aspecto, também, exigiu acréscimos no terceiro item do mapa, denominado esclarecendo as 

dúvidas (letra c). E, ainda, resolvemos retomar a situação-problema da etapa motivacional – 

incluindo, assim mais uma letra (d) nesse item. 

Podemos perceber o quanto a dinâmica do ensinar e aprender traz elementos que 

nos põem diante do desafio de refletir aquilo que construímos (no caso o mapa da atividade) 

enriquecendo essa construção no sentido de sua melhor efetivação em sala de aula.  

No tocante ao terceiro aspecto, entendemos que, quando planejamos a aula 

simulada, pelo seu próprio teor, de ser construída com o objetivo de aprendizagem e não de 

ser trabalhada em sala de aula, ela teve para a professora um sentido diferente (se 

compararmos com a não simulada) porque não havia para a docente, naquele momento da 

construção da simulada, um confrontar-se consigo, de forma mais decisiva. Um dizer e 

perguntar para si: agora vou trabalhar essa aula, estou segura de que conseguirei dar conta 
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desse compromisso? – algo que aconteceu no planejamento da aula que seria desenvolvida em 

sala de aula.  

“Como qualquer outro ator humano, o professor sabe o que faz até um certo 

ponto, mas não é necessariamente consciente de tudo o que faz no momento em que o faz. 

Além disso, também nem sempre sabe necessariamente por que age de determinada maneira”. 

(TARDIF, 2008, p. 211).  

Um certo receio e preocupação escondidos no silêncio, quando iniciamos o 

planejamento e, depois, expresso ao questionar o que diria ao aluno e como desenvolveria a 

aula com a metodologia que utilizaríamos, foi se dissipando de modo que conseguimos 

construir a contento o plano de aula e fazermos acréscimos no mapa da atividade visando 

proporcionar uma melhor aprendizagem para o aluno. Compreendemos que contribuiu para 

isso o diálogo oportunizador de expressão de ideias e de compartilhamento de significados e a 

relação entre as partícipes ter ocorrido de forma não hierárquica. Considerando esses 

aspectos, atuamos juntas com a reflexão crítica.  

A docente revelou suas dificuldades e buscamos, com o referencial teórico 

adotado, elaborar o planejamento que ocorreu de forma promissora com Dulce manifestando 

desenvoltura. Apreendemos que, quando dúvidas, questões, escolhas, entendimentos e receios 

são problematizados na relação teoria e prática, descobrimos possibilidades de superar 

limitações.  

Chegado o fim do horário do planejamento, dirigimo-nos à professora dizendo 

que, no dia seguinte, como nos encontraríamos, caso ela apresentasse mais alguma dúvida, 

voltaríamos a refletir.  

 

3.2 Planejando aulas da interpretação do texto: O movimento operário e as ideias 

socialistas e anarquistas 

 

Nesse segundo planejamento de aula, no dia 17 de outubro de 2011, iniciamos 

registrando o objetivo geral, o qual permaneceria o mesmo do plano anterior (acima 

explicitado). O específico dizia respeito a interpretar o texto: O movimento operário e as 

ideias socialistas e anarquistas e aprimorar a forma de interpretá-lo. 

Dando sequência à organização do plano, mantivemos os indicadores qualitativos 

da ação, relacionados à forma da ação e ao grau de consciência (apresentado no planejamento 

anterior), e passamos a construção do diagnóstico o qual resultou no seguinte:  
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Diagnóstico do grau de desenvolvimento da interpretação 

- Em relação ao conteúdo conceitual 

1. O que significa movimento operário? Dê sua opinião... 

2. Você sabe dizer se houve no seu Estado ou Município algum movimento operário? Caso 

positivo, qual foi a sua reivindicação? 

3. O ludismo e o cartismo foram os primeiros movimentos, mais significativos, ocorridos na 

Inglaterra. O que você sabe sobre eles? 

 

- Em relação à estrutura operacional para o desenvolvimento da interpretação 

1. Observaremos se os alunos demonstram, na realização das tarefas, um entendimento mais 

aprimorado da estrutura operacional requerida para interpretar o texto de história em estudo. 

 

Em seguida, chegamos à etapa motivacional. Nessa, demoramos mais tempo para 

construí-la do que nas demais etapas. Isso porque tivemos dificuldades na elaboração, uma 

vez que precisávamos construir uma situação-problema que, além de denotar uma 

contradição, fosse compreensível para o aluno.  

Após um momento de silêncio, sugerimos: 

 

Paz: – E se fizéssemos uma situação que retratasse, além do conteúdo em 
estudo, a situação da greve vivida pelos professores do nosso Estado nos três 
últimos meses?!  
 
Dulce: – Pode dar certo! 
 
Paz: – Vamos tentar?! 
 
 

Quando chegou a hora de escrevê-la, tivemos mais espaços para o silêncio com 

retomadas de leituras. Nessa ocasião, a partícipe disse:  

 

Dulce: – A gente fala, fala no assunto, mas na hora de escrever a situação-
problema não sai...  
 
Paz: – É! A construção da escrita dá trabalho. Mas, nós vamos conseguir! 

 
 
Voltamo-nos, novamente, à leitura do conteúdo na busca de uma relação com a 

realidade de hoje, no país e no mundo, em termos das pessoas reivindicarem seus direitos e, 

por fim, chegamos a redigir juntas a seguinte situação-problema: 
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Etapa motivacional 

- Trabalhadores do século XIX buscaram formas de organização para reivindicar melhores 

condições de vida, criando assim os movimentos operários. Por que, depois de tantas 

conquistas, alcançadas por esses movimentos, ainda hoje nos utilizamos de manifestações, 

como greves, para reivindicações de direitos já adquiridos? 

Continuando, cumprimos, com facilidade, as demais etapas: Estabelecimento do 

Esquema da Base Orientadora da Ação, Formação da Ação no Plano Materializado e a 

Formação da Ação na Linguagem Externa, as quais apresentamos: 

 

Etapa de Estabelecimento do Esquema da Base Orientadora da Ação – BOA 

- Apresentação do objetivo da aula e como será efetivado o processo de ensino e de 

aprendizagem para a interpretação do texto de história: O movimento operário e as ideias 

socialistas e anarquistas.  

- Diálogo da professora com os alunos sobre como ocorrerá a interpretação (continuando com 

o uso do mapa da atividade e com os alunos desenvolvendo as ações nos grupos). 

 

Etapa de Formação da Ação no Plano Materializado 

- Os alunos, em pequenos grupos, efetuarão (escrevendo) todas as operações de 

desenvolvimento das ações do mapa da atividade. (Usando esse mapa vão escrevendo o que é 

solicitado em cada ação). 

- Se precisarem de ajuda, solicitam orientação da professora.  

 

Etapa de Formação da Ação na Linguagem Externa 

- Os alunos apresentarão, de forma oral, para todos os presentes em sala, o que escreveram e 

como fizeram (usando o mapa) para interpretar o texto em estudo.  

 
Nesse processo, um retorno à leitura do mapa da atividade foi necessário, bem 

como a colocação nele do título do texto em estudo: O movimento operário e as ideias 

socialistas e anarquistas.  

Quanto à última etapa, a Mental, assim como dissemos no plano de aula anterior, 

também nesse não solicitamos dos alunos nenhuma tarefa por considerarmos que eles, ainda 

não estariam em condições para desenvolver a interpretação de forma independente (sem o 

apoio externo do mapa e orientação da professora). 
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Nesse segundo planejamento, o fato de a professora se sentir mais confiante e com 

maior domínio do processo de estruturação do plano de aula, a discussão e a escrita tiveram 

um maior desenlace mesmo com a dificuldade que vivenciamos na construção da situação-

problema.  

Após esse segundo planejamento, embora tivéssemos outros a efetivar, como o 

que se segue abaixo, foi chegada a hora de a professora colocar em prática, no ambiente da 

sala de aula, o que aprendeu até esse momento.  

 

3.3 Planejando aulas da interpretação do texto: O imperialismo na África  

 
No dia 28 de novembro de 2011, construímos um plano de aula tendo como 

referência o décimo capítulo do livro didático (Anexo H) que traz como temática: O 

imperialismo na África e na Ásia.  

Vimos que devido às dificuldades que os alunos, ainda, manifestavam na 

interpretação e o fato de esse capítulo ser longo (com uma parte dedicada ao imperialismo na 

África e a outra ao imperialismo na Ásia), decidimos planejar a aula usando, somente, a 

primeira parte para, depois, planejarmos utilizando a segunda. 

Mantivemos, dos planos de aulas anteriores: o objetivo geral, os indicadores 

qualitativos da ação (formas da ação e grau de consciência) e as etapas de Formação da Ação 

no Plano Materializado, de Formação da Ação na Linguagem Externa e as informações sobre 

a Mental.  

Procedemos escrevendo o objetivo específico que diz: Interpretar o texto: O 

imperialismo na África e aprimorar a forma de interpretá-lo. Em seguida, fizemos o 

diagnóstico do grau de desenvolvimento da interpretação com relação ao conteúdo conceitual 

e à estrutura operacional para o desenvolvimento da interpretação como veremos:  

 

Diagnóstico do grau de desenvolvimento da interpretação 

- Em relação ao conteúdo conceitual 

1. O que vocês sabem sobre colonização ou colonialismo? E sobre neocolonialismo ou 

imperialismo? 

2. O que você já ouviu falar ou estudou sobre o continente africano? 

 

- Em relação à estrutura operacional para o desenvolvimento da interpretação 
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1. Observaremos se os alunos demonstram, na feitura das tarefas, um entendimento mais 

aprimorado da estrutura operacional requerida para interpretar o texto de história em estudo. 

 

Na sequência, passamos a pensar a situação-problema, da etapa Motivacional, e 

eis como se deu o nosso diálogo:  

 

Dulce: – Eu pensei assim: A ocupação da África, a partir de 1830, ocorreu 
de forma traumática, violenta e seus efeitos se fazem sentir até hoje. De que 
forma podemos perceber os efeitos da colonização do continente africano 
nos dias atuais? 

 
Paz: – Essa questão é muito importante. Mas, ela gera contradição? 
[Silêncio]. Estou lendo uma parte, aqui, com relação ao processo de 
expansão do capitalismo no século XIX, que diz assim: “Na Europa, o 
desenvolvimento tecnológico e os investimentos de alguns países, 
especialmente a Inglaterra, a França e a Bélgica, no setor industrial fizeram a 
produção crescer muito além da capacidade de consumo do que se produzia. 
Essa situação provocou uma grave crise econômica na Europa das décadas 
de 1870 a 1890, que foi marcada por falências, desemprego e 
empobrecimento da população”. Há algo de contradição nessa parte que li? 
 
Dulce: – Sim! É... Se a tecnologia avançou tanto, gerou tanta produção, por 
que isso causou falência, desemprego e o empobrecimento da população? 
Deveria ter melhorado, aberto porta de emprego... 

 
Paz: – É isso! Eis uma contradição. Que tal a gente tentar construir, nesse 
sentido, a situação-problema? 
 
Dulce: – Vamos! 
 
 

Contando com essa compreensão da partícipe, redigimos, em conjunto, a situação-

problema que se segue: 

 

Etapa Motivacional 

- Nas décadas finais do século XIX até os primeiros anos do século XX, ocorreram muitas 

mudanças tecnológicas na Europa. O desenvolvimento tecnológico e os investimentos de 

alguns países no setor industrial fizeram a produção aumentar, além da capacidade de 

consumo. Essa situação provocou uma grave crise econômica na Europa das décadas de 1870 

a 1890. 

 

- Se estava ocorrendo na Europa um desenvolvimento, no campo tecnológico e industrial, 

gerando um aumento significativo na produção, por que a imigração de europeus para outros 
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continentes e o neocolonialismo, no continente africano, por países industrializados da 

Europa?  

 
Após essa produção, procedemos à etapa de Estabelecimento do Esquema da Base 

Orientadora da Ação. Nesta, devido percebermos e termos debatido com Dulce, durante uma 

discussão analítica sobre as aulas, que a maioria dos alunos estava sentindo dificuldades na 

compreensão de duas ações do mapa da atividade, decidimos retomar a discussão com os 

discentes sobre essas ações e também solicitar que eles justificassem suas respostas no tocante 

ao posicionamento de quem escreve o texto. Essa etapa teve, então, a seguinte redação: 

 

Etapa de Estabelecimento do Esquema da Base Orientadora da Ação 

- Apresentação do objetivo da aula pela professora e como será efetivado o processo de ensino 

e de aprendizagem para a interpretação do texto de história: O imperialismo na África; 

- Diálogo da professora com os alunos sobre como ocorrerá a interpretação (continuando com 

o uso do mapa da atividade e com os alunos desenvolvendo as ações em grupos). 

- Retomar a orientação (para melhor entendimento dos alunos) das ações do mapa da 

atividade:  

• O texto retrata a cultura da época em que foi produzido? (costumes, modos como 

vivem as pessoas no período em que o texto foi escrito etc); 

• As autoras se posicionam em relação ao conteúdo do texto? Justifique! 

 

No desenvolvimento do restante do plano, procedemos escrevendo conforme o 

anterior e demos por encerrado esse momento de planejamento.  

Na construção desse plano de aula dois aspectos requereram mais a nossa atenção. 

Um esteve relacionado à dificuldade da professora; o outro, a do aluno. A dificuldade da 

docente consistiu, mais uma vez, no desenvolvimento da situação-problema. Todavia, ao lhe 

apresentarmos um trecho do texto – com relação ao processo de expansão do capitalismo no 

século XIX – e questionarmos sobre a existência nele de contradição, entendemos que Dulce 

demonstrou compreensão da situação contraditória, o que favoreceu o desenvolvimento da 

situação-problema que construímos.  

Nessa ocasião, vivenciamos uma reflexão crítica quando foi oportunizada à 

docente avançar os sentidos enunciados. O que se deu no compartilhamento de experiências 

mediado pela apropriação de aspectos teóricos. 
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Quanto ao aspecto atinente à dificuldade da maioria dos alunos, com relação às 

duas ações do mapa da atividade, isso nos fez enfatizá-las, na base orientadora da ação, com a 

intenção de contribuir para a superação do problema de entendimento apresentado pelo 

educando. 

Prosseguindo, apresentamos ao leitor o desenvolvimento, em sala de aula, do que 

planejamos com a partícipe Dulce. 

 

3.4 Efetivando a ação e refletindo sobre a atuação docente 

 

A atividade docente, empreendida no processo de ensino e de aprendizagem da 

História, possibilita-nos refletir tendo em vista a apropriação de conhecimentos pela 

professora Dulce e o percurso de sua atuação mediando o trabalho na sala de aula.  

Nessa direção, dentre as aulas ministradas por essa partícipe, passaremos a 

discutir como ocorreram aquelas em que treze alunos,26 interpretaram o texto: Uma carta de 

Anita nos dia 5 de setembro e 12, 17 e 24 de outubro de 2011.  

No dia 5 de setembro desse ano, iniciávamos o nosso primeiro dia de aula. A 

professora se encontrava um tanto tensa, e ao colocarmos o gravador de áudio sobre o birô, 

pronunciou: “Ah! Meu Deus!” O que provocou risos nossos. Em seguida, buscando 

demonstrar destreza, foi dizendo: 

 

Dulce: – Nós vamos iniciar, hoje, o terceiro bimestre com uma leitura 
complementar do capítulo oito. O texto, que vamos interpretar, tem como 
título: Uma carta de Anita. A professora Da Paz veio, aqui, antes, e falou 
para vocês o que vamos fazer. Hoje, a gente a recebe. E, como já falei, 
também, com vocês, ela vem colaborar conosco com relação a algumas 
aulas. Nós duas temos estudando, desde o início do ano, e agora chegou o 
momento de executarmos o que vimos planejando, estudando. Então, vamos 
trabalhar essa carta de Anita, que está relacionada com o capítulo oito 
estudado – e que trata dos Movimentos liberais e nacionalistas.  

 
 
Concluída essa introdução, a docente examinou o plano de aula e deu seguimento 

a aula, conforme as orientações expressas nesse documento. No item chamado diagnóstico do 

grau de desenvolvimento da interpretação, atinente ao conteúdo conceitual, ela, assim, se 

expressou: 

 

                                                 
26 Somente uma aluna não compareceu às aulas.  
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Dulce: – Este texto vai falar sobre a situação política e social da Itália à 
espera da unificação. O que vocês lembram sobre a unificação da Itália? 
Sobre a unificação da Itália nos aspectos sociais, políticos e econômicos? 
Esse assunto, estudamos neste capítulo oito... 

 
 
Em face do silêncio dos alunos, retomou: 

 

Dulce: – Não estão se lembrando de nada?! E sobre Anita Garibaldi? Eu 
gostaria de saber se alguém já ouvir falar algo sobre essa personagem 
histórica. 
 
Rivani: – Não 

 
 

Os demais alunos se mantiveram em silêncio, e a partícipe continuou: 

 

Dulce: – Neste capítulo, vocês se lembram de algum trecho que faça 
referência à Anita Garibaldi?  

 
 

Os alunos continuaram em silêncio... A docente retomou a palavra na tentativa de 

que eles se lembrassem de algo: 

 
Dulce: – Nós estudamos sobre Giuseppe Garibaldi. Anita se destaca numa 
relação com seu marido, no processo da unificação da Itália. Lembram? 

 
 

Nenhum aluno se pronunciou. Em aulas anteriores, neste capítulo oito, os alunos 

haviam estudado sobre a unificação da Itália cujo conteúdo fazia referência a Anita Garibaldi. 

Todavia, demonstravam não lembrar. 

Após essa última intervenção, a professora deixou de dar sequência ao plano de 

aula, no aspecto correspondente ao diagnóstico do grau de desenvolvimento da interpretação 

quanto à estrutura operacional para o desenvolvimento da interpretação, e passou para o 

encaminhamento da etapa motivacional dizendo: 

 

Nós temos, aqui, uma situação-problema que diz: Anita Garibaldi, numa 
carta enviada em 1848 a Stefano Antonini (amigo do seu marido), descreve a 
situação política e social na Itália. Por que será que, no lugar de escrever 
diretamente ao marido, Anita escreve a Antonini?  

 
 

Com essa situação-problema, motivadora à realização da leitura e interpretação do 

texto, a docente obteve as seguintes hipóteses dos alunos: 
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Luciene: – Porque o marido estava fora, viajando... 
 
Rosa: – O marido tinha partido. 
 
Liliane: – Queria a ajuda do amigo. 
 
Tânia: – Um deles estava em um lugar e o outro, noutro lugar. 
 
Dulce: – Agora, vamos fazer uma leitura silenciosa vendo, descobrindo o 
teor da carta, o assunto, o que é que Anita narra nessa carta, depois a gente 
volta à discussão.  
 

 
Havíamos colocado no plano (no diagnóstico do grau de desenvolvimento da 

interpretação quanto à estrutura operacional para o desenvolvimento da interpretação), que a 

professora solicitaria que os alunos, em duplas, interpretassem a carta de Anita para que 

observássemos como eles faziam para interpretar – isso porque não sabíamos (partícipe 

pesquisadora), ainda, o que o aluno compreendia sobre o que é preciso fazer para interpretar 

um texto de história.  

A professora, portanto, não apresentaria encaminhamento quanto a eles 

descobrirem: o teor da carta, pois os discentes iriam fazer, primeiro como entendessem e, 

posteriormente, falariam o que é preciso fazermos para interpretar um texto de história. 

Dependendo das colocações dos alunos, se procedentes quanto ao que precisamos fazer para 

interpretar um texto dessa natureza, as adicionaríamos ao mapa da atividade. 

Quando os discentes concluíram a leitura, Dulce disse: “E aí, leram? Qual o teor 

da carta?  

Em virtude de os alunos permanecerem em silêncio, ela retomou fazendo 

perguntas na tentativa de que eles falassem: 

 

Dulce: – Onde Anita estava? 
 
Beta: – Gênova 
 
Dulce: – Quanto tempo Anita precisou para chegar a Gênova? 
 
Lucila: – Dois meses 
 
Dulce: – O que acharam interessante que gostariam de comentar? 
 
 

Em face do silêncio da turma, a professora falou:  
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Dulce: – Então, vocês fizeram essa leitura silenciosa... Eu, agora, vou fazer 
uma leitura em voz alta para vocês irem acompanhando, observando se tem 
alguma coisa que ficou implícita, ou que vocês não lembram para 
comentarmos.  

 
 

Essa leitura feita pela professora, também, não estava prevista no plano de aula, 

porque caberia ao aluno realizá-la, quantas vezes lhe fossem necessárias, bem como a 

discussão que se segue. 

 
Dulce: – Com a leitura, feita dessa forma, teria alguma coisa que vocês não 
perceberam que gostariam de comentar? 
 
Rosa: – Quais os objetivos políticos que Anita diz na carta? 
 
Dulce: – Muito bem! Essa questão será um dos pontos que nós vamos 
discutir, durante a interpretação do texto, que vamos já encaminhar. Você é 
que vai procurar a resposta dessa pergunta. 

 
 
Concluído esse diálogo, a docente retornou ao encaminhamento, expresso no 

plano de aula, no item correspondente à etapa de estabelecimento do esquema da base 

orientadora da ação e disse:  

 

Dulce: – Diante do que já falamos e do que fizemos aqui, o que se faz 
necessário para se interpretar um texto escrito de história? 
 
Rosa: – Ler. 
 
Juca: – Reler. 
 
Sônia: – Estudar. 
 
Beta: – Tentar compreender, tirar pontos importantes. 
 
Lucila: – Refletir. 
 
Roni: – Tirar as dúvidas. 

 
Dulce: – Muito bem! Considerando o que vocês disseram, vamos voltar a ler 
o texto, desta vez com a ajuda do mapa da atividade. O trabalho vai ser em 
dupla... Um aluno vai ficando com o mapa, direcionando o trabalho da 
dupla. 

 
 
A docente tinha o mapa da atividade como um meio de ensino, em forma de 

matriz, no qual se encontra esquematizada a base orientadora da ação. Na busca da 

participação dos alunos, na constituição dessa base, ela os questionou acerca do que se faz 
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necessário para interpretarmos um texto escrito de história. Nesse momento, eles 

apresentaram suas ferramentas para realizar a interpretação, quais sejam: “ler, reler, estudar, 

tentar compreender, tirar pontos importantes, refletir, tirar dúvidas”. Tais ferramentas foram 

ao encontro do que expressamos no referido mapa não havendo, assim, necessidade de 

acréscimos. 

Para o desenvolvimento da interpretação, os alunos ficaram organizados da 

seguinte forma: quatro grupos, em duplas; um grupo de três componentes e de forma 

individual, duas alunas. Com relação a esse último caso, isso ocorreu porque uma aluna 

perdeu as duas primeiras aulas e quando compareceu à sala, preferiu trabalhar sozinha, devido 

os grupos já terem adiantado o trabalho e a outra, começou em um grupo e, depois, optou em 

fazer individualmente.  

Veio o toque da sirene para um intervalo, de quinze minutos, e a docente disse 

que, na próxima aula, daria continuidade ao encaminhamento da interpretação do texto. 

Retornando à aula, a professora volta a dialogar com os alunos: 

 

Dulce: – Gostaria, agora, de dizer que o objetivo geral dessa aula é 
oportunizar ao aluno a apropriação da interpretação de textos de história, 
relacionada ao desenvolvimento de sua consciência histórica crítica e o 
específico é: Interpretar o texto, Uma carta de Anita e aprimorar a forma de 
interpretá-lo...  

 
 

Após uma pausa, retomou: 

 

Dulce: – Nós vamos fazer uma interpretação onde vocês vão voltar a ler, 
fazer uma releitura e tentar fazer a interpretação do texto. Vou distribuir, 
agora, o que estamos chamando de mapa da atividade. Nele, vocês vão 
encontrar várias ações a serem realizadas... Vou entregar, também, um 
material sobre Anita e outro que trata sobre o autor que publicou a carta de 
Anita.  

 
 

Nesse momento, um aluno disse: 

 

Roni: – Professora, Anita foi uma heroína brasileira. 
 

Dulce: – Vou distribuir com vocês a biografia de Anita Garibaldi, para vocês 
conhecê-la melhor e saber por que, viu Roni! Porque ela é, como você disse, 
uma heroína brasileira. 
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Após a entrega do meio de ensino mapa da atividade (Apêndice K) e dos recursos 

didáticos: biografias de Anita Garibaldi (Anexo C) e de Paulo Markun27 (Anexo D) que iriam 

auxiliar os alunos na interpretação, a docente pronunciou: 

 
Dulce: – Vejam o que diz no mapa da atividade: façam uma primeira leitura 
do texto. Agora uma terceira leitura, porque já fizemos duas. Releiam o texto 
e reconheçam: a data de elaboração do texto; informações sobre o autor que 
publicou a carta de Anita, no seu livro: “Anita Garibaldi: uma heroína 
brasileira”; informações sobre a autora da carta; título do texto e diga, por 
escrito, do que trata o texto. Se organizem agora em duplas... Deu para 
entender?  
 
 

Como já havia acontecido, na primeira e segunda leituras da carta, a professora 

fez um ajuste propondo que os alunos fizessem a terceira leitura se reportando às ações, que 

estavam propostas no mapa para serem desenvolvidas numa primeira leitura.  

Continuando, a docente foi explicando, para os discentes, cada uma dessas ações 

citadas, e resolveu não explicar as demais que existiam no mapa porque foi percebendo as 

dificuldades dos alunos na compreensão dessas primeiras ações e suas inquietudes. Em face 

disso, também pediu para que eles registrassem suas respostas referentes a essas ações.  

No mapa da atividade, tínhamos colocado que, dentre essas ações citadas pela 

professora, o aluno iria responder por escrito, somente a que fala sobre do que trata o texto. A 

professora resolveu, nesse momento, alterar isso, bem como não apresentar todas as ações do 

mapa (como constava no plano).  

Consideramos procedentes essas atitudes, pois, nessa primeira interpretação com 

o mapa, os alunos apresentavam muitas dificuldades e escrevendo poderiam se apropriar 

melhor. Depois, quando apresentassem um domínio sobre elas poderíamos dispensar essa 

escrita.  

Ademais, como os discentes se encontravam inquietos, querendo iniciar, a 

interpretação e já não apresentavam uma disposição para ouvir, uma solução encontrada pela 

professora foi não orientar todas as ações.  

A docente passou a realizar uma reorientação, nos grupos, conforme os discentes 

fossem apresentando dúvidas. Os discentes passavam, assim, a vivenciar a etapa de formação 

da ação no plano materializado. Tal etapa foi feita com empenho, concentração e requereu 

várias leituras dos discentes que a continuou executando nos dias 12 e 17 de outubro de 2011, 

                                                 
27 Autor que publicou a carta de Anita, no seu livro: Anita Garibaldi: uma heroína brasileira (1999) e que as 
autoras, Braick e Mota (2006), publicaram no seu livro didático – História: das cavernas ao terceiro milênio. 
(Ver nas referências maiores informações sobre essas duas obras). 
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com auxílio do mapa da atividade. Nesse processo, os grupos solicitaram muito a orientação 

da professora que os atendeu prontamente. 

Concluída essa etapa, veio a da formação da ação na linguagem externa. Nessa, no 

dia 24 do mês e ano citados, no decurso de duas aulas, os alunos apresentaram, de forma oral, 

para todos os presentes, o que escreveram e como fizeram para interpretar o texto em estudo. 

A partícipe iniciou esse momento da apresentação, dizendo: 

 

Dulce: – Hoje, nós vamos ter as apresentações do que vocês escreveram. 
Nós vamos seguir, conforme a sequência do sistema de ações que está no 
mapa da atividade... Vamos fazer um círculo? 

 
 

Após os alunos se organizarem em círculo, a professora retomou a palavra: 

 

Dulce: – Então, gente, quem começa? 
 
Liliane: – É só o primeiro ponto ou tudo? 
 
Dulce: – Vamos por ponto! Por exemplo: nesse ponto um, que diz: Faça uma 
primeira leitura do texto, no seu todo, e reconheça: a data de elaboração do 
texto; informações sobre o (os/as) autor (es/as) que escreveu/escreveram o 
texto; título do texto; diga, por escrito, do que trata o texto... Cada grupo e as 
duas alunas que fizeram só dizem o que escreveram nessas ações. Quando 
terminarem a gente vai para o ponto dois e cada um faz, do mesmo modo 
que fez anteriormente. A gente segue fazendo, assim também, com os pontos 
três e quatro. 
 
Liliane: – Como é? A gente faz a pergunta e responde? 
 
Dulce: – Sim! Pode ser! Quem começa? 
 
Liliane: – Eu posso começar... O ponto um diz assim: Faça uma primeira 
leitura do texto, no seu todo, e reconheça: letra a) A data de elaboração do 
texto. A data que nós colocamos foi: 07 de março de 1848. 
 
Dulce: – E o grupo um? 
 
Rosa: – Nós escrevemos o mesmo que Liliane. 
 
Dulce: – Grupo dois? 
 
Beta: – 07 de março de 1848 
 
Dulce: – Grupo três? 
 
Roni: – Nós colocamos 04 de set 2011. 
 
Dulce: – Grupo quatro? 
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Tânia: – 07 de março de 1848 
 
Dulce: – E Laura? 
 
Laura: – 07 de março de 1848 
 
Dulce: – Vamos agora para a letra b: Informações sobre o autor que publicou 
a carta de Anita, no seu livro: “Anita Garibaldi: uma heroína brasileira”.  
 
Liliane: – Eu coloquei: Paulo Markun, formado em 1971, também foi 
repórter, editor, comentarista, chefe de reportagem e diretor de redação em 
emissoras de televisão, jornais e revistas. 
 
Rivani: – O grupo dois colocou: Paulo Markun, formado em 1971, também 
foi repórter, editor, comentarista, chefe de reportagem e diretor de redação 
em emissoras de televisão, jornais e revistas. É autor de oito documentários e 
doze livros 
 
Beta: – Paulo Markun, formado em 1971, também foi repórter, editor, 
comentarista, chefe de reportagem e diretor de redação em emissoras de 
televisão, jornais e revistas. Atualmente, é editor do Jornal de Debates 
(recriou na internet a versão do jornal de 1946) e preside o Sindicato da 
Indústria Audiovisual do Estado de Santa Catarina. É autor de oito 
documentários e doze livros. Markun é casado com a bailarina, cantora e 
compositora Tatiana Cobbett, e pai de Pedro, João e Anna Markun. 
 
Roni: – Paulo Markun, formado em 1971, também foi repórter, editor, 
comentarista, chefe de reportagem e diretor de redação em emissoras de 
televisão, jornais e revistas. É autor de oito documentários e doze livros. 
Markun é casado com a bailarina, cantora e compositora Tatiana Cobbett, e 
pai de Pedro, João e Anna Markun. 
 
Tânia: – Formado em 1971, também foi repórter, editor, comentarista, chefe 
de reportagem e diretor de redação em emissoras de televisão, jornais e 
revistas. Atualmente, é editor do Jornal de Debates (recriou na internet a 
versão do jornal de 1946) e preside o Sindicato da Indústria Audiovisual do 
Estado de Santa Catarina. 
 
Lucila: – Formado em 1971, também foi repórter, editor, comentarista, chefe 
de reportagem e diretor de redação em emissoras de televisão, jornais e 
revistas. 
 
Laura: – Porque foi a partir de 1999 que Anita Garibaldi se tornou uma 
heroína brasileira. 
 
Dulce: – A letra c: Informações sobre a autora da carta? 
 
Liliane: – Anita Garibaldi, heroína brasileira, nasceu em Morrinhos, SC, 
então município de Laguna, em 30 de agosto de 1821, filha de Bento Ribeiro 
da Silva e Maria Antônia de Jesus Antunes. Faleceu na Itália no dia 4 de 
agosto de 1849. Devido a oposição dos pais, Garibaldi raptou-a, indo 
regularizar o casamento em 26 de março de 1842, no Uruguai. 
 
Rosa: – Anita Garibaldi foi heroína brasileira, nasceu em Morrinhos, SC, 
então município de Laguna, em 30 de agosto de 1821. 
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Beta: – Anita Garibaldi ou Heroína brasileira, nasceu em Morrinhos, SC, 
então município de Laguna, em 30 de agosto de 1821, filha de Bento Ribeiro 
de Silva e Maria Antônia de Jesus Antunes. Faleceu na Itália no dia 4 de 
agosto de 1849. Embora os pais de Anita fossem pobres, deram-lhe 
excelente educação. Casou-se em Laguna no ano de 1835 com Manuel 
Duarte de Aguiar. Nasceu o seu primeiro filho no dia 16 de setembro de 
1840. Anita seguiu para a Itália levando seus três filhos. Reuniu-se a 
Garibaldi pouco depois em Nice. Anita teve o seu estado sensivelmente 
agravado pela febre tifóide, durante os combates em Roma, vindo a falecer 
antes de completar trinta anos de idade. Em sua memória ergueram vários 
monumentos no Brasil e na Itália. Seu nome de solteira: Ana Maria de Jesus 
Ribeiro.  
 
Roni: – Anita Garibaldi nasceu em Morrinhos, SC, então município de 
Laguna, em 30 de agosto de 1821. Casou-se em Laguna no ano de 1835 com 
Manuel Duarte de Aguiar. Quando surgiu a Revolução Farroupilha, deixou o 
seu marido e ligou-se a Giuseppe Garibaldi que a unira ao movimento. 
Faleceu na Itália no dia 4 de agosto de 1849. 
 
Tânia: – Anita Garibaldi ou Heroína brasileira, nasceu em Morrinhos, SC, 
então município de Laguna, em 30 de agosto de 1821, filha de Bento Ribeiro 
da Silva e Maria Antônia de Jesus Antunes. Faleceu na Itália no dia 4 de 
agosto de 1849. Embora os pais de Anita fossem pobres, deram-lhe 
excelente educação. Casou-se em Laguna no ano de 1835 com Manuel 
Duarte de Aguiar. Em 1847 Anita seguiu para a Itália levando seus três 
filhos. Reuniu-se a Garibaldi pouco depois em Nice. Em sua memória 
ergueram vários monumentos no Brasil e na Itália. 
 
Lucila: – Heroína brasileira, nasceu em Morrinhos, SC, então município de 
Laguna, em 30 de agosto de 1821, filha de Bento Ribeiro da Silva e Maria 
Antônia de Jesus Antunes. Faleceu na Itália no dia 4 de agosto de 1849. 
Devido a oposição dos pais, Garibaldi raptou-a, indo regularizar o casamento 
em 26 de março de 1842, no Uruguai. 
 
Laura: – Seu nome de solteira: Ana Maria de Jesus Ribeiro.  
 
Dulce: – A letra agora é a d: Título do texto? 
 
Liliane: – Uma carta de Anita. 
 
Rosa: – Uma carta de Anita. 
 
Beta: – Uma carta de Anita. 
 
Roni: – Anita Garibaldi. 
 
Tânia: – Uma carta de Anita. 
 
Lucila: – Uma carta de Anita. 
 
Laura: – A carta de Anita. 
 
Dulce: – Continuando... Agora teremos a letra e, para dizermos do que trata 
o texto. 
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Liliane: – Trata de que Anita Garibaldi chegou a Gênova e mandou uma 
carta para o seu amigo. Que foi muito bem recebida e todos começaram a 
gritar... 
 
Rosa: – Se trata da situação política e social na Itália e a chegada de Anita na 
Itália. 
 
Beta: – O texto trata sobre a viagem de Anita em Gênova, como ela foi 
recebida e o amor que todos tinham por ela e pela sua família.  
 
Roni: – Trata-se da situação política e social na Itália. 
 
Tânia: – O texto trata de uma carta onde a autora é Anita Garibaldi que 
escreve para um amigo do seu marido, Stefano Antonini, falando sobre o 
povo genovês e dizendo o quanto Garibaldi é amado em toda a Itália, 
principalmente pelo povo genovês, na Gênova.  
 
Lucila: – Trata de que Anita Garibaldi chegou a Gênova e mandou uma carta 
para o seu amigo. Que foi muito bem recebida e todos começaram a gritar. 
 
Laura: – A um amigo do seu marido que se encontrava no Uruguai, Anita 
Garibaldi descreve a situação política e social na Itália.  
 
 

Terminada essa exposição dos alunos, a professora Dulce proferiu o seguinte: 

 

Dulce: – Vou fazer um comentário... Como é importante a apresentação 
desses trabalhos, porque a gente observa a maneira como cada um se coloca. 
Não é isso? Nós observamos que todos estão respondendo as mesmas 
perguntas, com o mesmo texto, mas cada um tem a sua maneira de se 
posicionar. Eu observei, também, com relação ao título do texto, que o grupo 
de Roni, colocou Anita Garibaldi no lugar de colocar Uma carta de Anita. 
Vocês se atrapalharam, colocaram foi o título do texto que trazia a biografia 
de Anita. Ocorreu um descuido, também, com relação à data de elaboração 
do texto, pois vocês escreveram uma data que está nessa biografia. E Laura, 
em vez de dizer uma carta de Anita, disse a carta de Anita. Perceberam? 

 
Roni: – Estou vendo aqui... Sim! 
 
Dulce: – A gente precisa ter cuidado, prestar mais atenção... Mas, do meu 
ponto de vista, com relação ao todo, foram muito bem colocadas as questões. 
O grupo de Rosa, na questão referente às informações sobre a autora, foi 
bem breve, deu as informações precisas. Já o de Tânia se prolongou mais, 
mas também, colocou bem. Viram! Cada pessoa tem um modo de organizar 
suas ideias, de se posicionar... Então, a gente pode prosseguir, não é?! 

 
 

Com essas reflexões, dos registros feitos pelos alunos, Dulce os possibilitou a 

rever seus escritos e, valorizando o estilo de cada aluno escrever, demonstrou uma atenção 

para com a aprendizagem e o desenvolvimento dos educandos.  



150 
 

Prosseguindo, a partícipe voltou a se pronunciar: 

 

Dulce: – Agora, vamos para a apresentação do ponto dois: Faça uma 
segunda leitura e diga: quais as ideias principais do texto; que relações têm 
essas ideias umas com as outras; se o texto retrata a cultura da época em que 
foi produzido; quando aconteceu esse acontecimento histórico e o que 
acontecia naquele período histórico e, por último destaque o que você não 
entendeu do texto.  

 
Liliane: – Em quais as ideias principais do texto eu coloquei assim: Ela teve 
a ideia de escrever uma carta. 
 
Dulce: – E os grupos? 
 
Rosa: – O grupo um colocou: Mais de três mil pessoas vivem debaixo de 
minha janela. Viva Garibaldi, viva a família de Garibaldi! 
 
Beta: – O nosso fez assim: “Tenho o prazer de lhe informar sobre minha 
feliz chegada a Gênova, depois de uma viagem felicíssima de cerca de dois 
meses. “Se o senhor soubesse o quanto Garibaldi é amado e desejado em 
toda a Itália.” “Ficarei agradecida, no caso de meu marido não ter partido 
ainda, de [...] dizer-lhe que os últimos acontecimentos da Itália devem fazer 
com que acelere a sua partida.” 
 
Dulce: – O grupo três? 
 
Roni: – “Tenho o prazer de lhe informar sobre minha feliz chegada a 
Gênova, depois de uma viagem felicíssima de cerca de dois meses. “Se o 
senhor soubesse o quanto Garibaldi é amado e desejado em toda a Itália, 
principalmente em Gênova!” “As coisas caminham muito bem na Itália”.  
 
Tânia: – O nosso colocou: “Tenho sido festejada pelo povo genovês de 
modo singular.” “Todos os dias, a cada embarcação que venha de 
Montevidéu, eles pensam que pode ser ele e, se realmente fosse, creio que a 
festa não teria fim.” Tenho recebido mil finezas dos irmãos Antonini”. 
 
Dulce: – E o grupo cinco? 

 
Lucila: – Uma ideia que ela deve escrever uma carta. 
 
Laura – E eu botei assim: Tomou parte dos combates de Roma; os 
amotinadores foram obrigados a se retirarem em barcos de pesca, os quais a 
meio [...] em poder dos austríacos. 

 
Dulce: – Letra b: Que relações têm essas ideias umas com as outras? 
Justifique! 
 
Liliane: – Essa eu não fiz. 
 
Rosa: – Porque está falando da situação política e social na Itália. 
 
Beta: – A relação é que todas elas falam da ida de Garibaldi à Gênova. 
 
Roni: – Elas dizem entre si como está a situação política e social na Itália. 
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Tânia: – As relações são que todas as ideias falam sobre a felicidade de 
Anita e sobre a paixão do povo genovês por ela e por Garibaldi, seu marido. 
 
Lucila: – Estão relacionadas da seguinte forma: a primeira está falando de 
como ela foi recebida e a segunda de Garibaldi e a família. 
 
Laura: – A carta de Anita 
 
Dulce: – A letra c, agora: O texto retrata a cultura da época em que foi 
produzido? (costumes, modos como vivem as pessoas no período em que o 
texto foi escrito etc). 

 
Liliane: – O melhor da roda viva na cultura. 
 
Rosa: – Que Anita desenvolveu o texto e a data da escrita do texto e, 
também, as frases escritas que definem a época em que foi produzido. 
 
Beta: – Sim, eles escreviam uns para os outros através de cartas e, também. 
todos usavam palavras que dificilmente ouvimos falar, além de outros 
costumes.  
 
Roni: – Sim, porque Anita escreveu o texto mencionando a data da escrita do 
texto e também algumas frases que definem a época em que foi produzido. 
 
Tânia: – Sim, como por exemplo, tinham como meio de comunicação cartas, 
como meios de transportes navios, carroças, carruagens e como eles se 
falam, as linguagens eram diferentes tinha, por exemplo, no texto: 
estimadíssimo. 
 
Lucila: – Sim, como, por exemplo, outros meios de comunicação como 
carta, hoje é celular, email etc. 
 
Laura: – O melhor da roda viva – cultura. 

 
 
Após as colocações dos alunos, a professora voltou a falar:  

 

Dulce: – Pessoal, ficou claro aí? Referente a se o texto retrata a cultura da 
época em que foi produzido? Qual era a cultura da época?! Viram que tem 
haver com costumes, modo de vida, os meios de transportes, meios de 
comunicação...  
 
Rosa: – Ficou. Entendi. 

 
 

A professora destacou essa ação em virtude de os alunos, na etapa de 

estabelecimento do esquema da base orientadora da ação, demonstrarem dificuldades de 

compreendê-la. Retomando a comunicação, a partícipe expressou:  
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Dulce: – Vamos para a letra d: Quando ocorreu esse acontecimento histórico 
e o que acontecia naquele período histórico? 

 
Liliane: – Ocorreu de 1848, no dia 7 de março. 
 
Rosa: – Ocorreu em 1848, foi um período de unificação política e social da 
Itália. 
 
Beta: – Ocorreu em 07 de março de 1848 e nesse período comemoravam a 
unificação da Itália. 
 
Roni: – Em 1848. A Itália passava por uma situação política e social a espera 
da unificação. 
 
Tânia: – No dia 7 de março de 1848 e nesse período comemoravam a 
unificação da Itália. 
 
Lucila: – Ocorreu em 1848, foi um acontecimento político. 
 
Laura: – Ocorreu em 1848, no dia 7 de março. 

 
 
Pertinente a essa ação que trata sobre o quando correu o acontecimento histórico e 

o que acontecia naquele período histórico, pelo fato dos grupos dois e quatro (representados 

pelas alunas Beta e Tânia) terem dito que havia uma comemoração à unificação da Itália e 

duas alunas, Laura e Liliane, não terem complementado essa ação, referente ao que acontecia 

naquele período histórico, a professora voltou a questionar os alunos.  

 

Dulce: – Então, o que acontecia naquele período histórico?  
 

Roni: – Em 1848, a Itália passava por uma situação política e social a espera 
da unificação. 
 
Dulce: – Sim! A carta retrata isso. Então, por que os grupos dois e quatro 
fizeram diferente e Laura e Liliane não fizeram? 
 
Rosa: – Nós fizemos, assim, porque a carta apresentava festa, comemoração. 
 
Tânia: – E nós, também. 
 
Dulce: – Ah! Entendi.  

 
 
Visto que as alunas Laura e Liliane não quiseram se pronunciar a docente deu 

continuidade dizendo: 

 

Dulce: – Agora, é a letra e: Destaque o que você não entendeu do texto 
(ideias, ou fatos, ou nomes, ou datas). 
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Liliane: – Eu não entendi o que é alfandegária.  
 
Rosa: – Alfandegária e lombardos. 
 
Beta: – Não entendi os significados das palavras estimadíssima e finezas.  
 
Roni: – Alfandegária, lombardos, finezas, ópera. 
 
Tânia: – Estimadíssimo e finezas.  
 
Lucila: – O que foi lombardo. 
 
Laura: – O que foi lombardos?  

 
 
Com o sinal da sirene, a docente encerrou esse bloco de discussão falando:  

 

Dulce: – Quando retornarmos do intervalo, vamos continuar com as 
apresentações.  

 
 

No retorno à sala de aula, iniciava o momento de sabermos se os alunos 

esclareciam as dúvidas pontuadas anteriormente. Assim, a professora disse: 

 

Dulce: – Vamos dar continuidade às apresentações, desta vez, com relação 
ao ponto três, referente a esclarecer as dúvidas e que tem as seguintes ações: 
esclareça o que não ficou compreendido no texto; defina conceitos-chave e 
termos específicos de teor histórico, desconhecidos; responda as questões 
que estão no seu livro abaixo do texto: Uma carta de Anita e responda a 
questão que levantamos no início da aula. Aquela situação-problema. 
Lembram? Começando... Esclareça o que não ficou compreendido no texto.  
 
Liliane: – Eu escrevi: a guarda nacional instituída em vários lugares e muitos 
benefícios obtiveram esses países. 
 
Rosa: – Porque os jesuítas e seus afilhados foram expulsos. 
 
Beta: – Tenho recebido mil finezas dos irmãos Antonini. 
 
Roni: – O que não ficou esclarecido para mim no texto foi o fato de terem 
sido expulsos os jesuítas e todos os seus afilhados. Por que isso ocorreu? 
 
Tânia: – Tenho recebido mil finezas dos irmãos Antonini. 
 
Lucila: – Fosse, creio que a festa não teria fim. 
 
Laura: – Não conheço as palavras: jesuítas e alfandegária.  
 
Dulce: – Vamos para a outra ação: Defina conceitos-chave e termos 
específicos de teor histórico, desconhecidos. 
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Liliane: – Solo lombardo, liga política e alfandegária.  
 
Rosa: – Alfandegária, lombardos e constituição. 
 
Beta: – Constituição, Estimadíssimo, alfandegária, finezas e lombardo. 
 
Roni: – Lombardo: território italiano. Constituição: Lei fundamental num 
Estado, que contêm normas sobre a formação dos poderes públicos, direitos 
e deveres dos cidadãos. Alfandegária nós colocamos, mas não definimos. 
 
Tânia: –. Estimadíssimo, Constituição, alfandegária, lombardo e finezas. 
 
Lucila: –. Viva Garibaldi, viva a família de Garibaldi. 
 
Laura: –. Viva Garibaldi, viva Garibaldi! Unir a Itália mediante uma liga.  
 
Dulce: – Observem um pouco! Vocês conseguiram definir? [Silêncio...] 
Vejam que a maioria só destacou as palavras. E com relação à ação anterior 
de esclarecer o que não ficou compreendido no texto? Para a definição vocês 
poderiam ter usado o dicionário.  
 
 

Percebendo as dificuldades apresentadas pelos alunos, na realização dessas duas 

ações, a docente os questionou na tentativa de que eles refletissem suas construções. Em face 

do silêncio da turma, apresentou uma alternativa para definição das palavras como o uso do 

dicionário e continuou a se expressar: 

 

Dulce: – Continuando, agora vamos apresentar o que vocês responderam 
com relação às questões que estão no seu livro didático, abaixo do texto da 
carta. Primeiro: Que objetivos políticos Anita expressa na carta? 
 
Liliane: –. Política alfandegária e depois libertar os companheiros lombardos 
do domínio estrangeiro. 
 
Rosa: –. A situação política e social da Itália. 
 
Beta: –.E por todo canto não se fala de Gênova e de toda. 
 
Roni: –. A situação política e social da Itália. 
 
Tânia: –. E por todo canto não se fala de Gênova e de todos. 
 
Lucila: –. Nós não respondemos essa pergunta. 
 
Laura: –. Política alfandegária e depois libertar os companheiros lombardos 
do domínio estrangeiro. 

 
Dulce: – Segunda questão: Retire do texto uma expressão que caracterize o 
entusiasmo popular com a situação política. 
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Liliane: – Se o senhor soubesse o quanto Garibaldi é amado e desejado em 
toda a Itália, principalmente aqui em Gênova! Etc 
 
Rosa: – Viva Garibaldi! Viva a família de Garibaldi! 
 
Beta: – Nós não fizemos essa questão 
 
Roni: –Viva Garibaldi, viva a família de Garibaldi! 
 
Tânia: – Nós não respondemos. 
 
Lucila: – Nós, também não respondemos. 
 
Laura: – Tenho o prazer de lhe informar sobre minha feliz chegada a 
Gênova, depois de uma viagem felicíssima de cerca de dois meses. 

 
Dulce: – E o que se pode saber a respeito da situação da Igreja, através da 
carta? 
 
Liliane: – Que os jesuítas e os seus afilhados foram expulsos de Gênova e de 
todo o Estado. 
 
Rosa: – Que ela não era tão aceita na Itália. 
 
Beta: – Nós não fizemos. 
 
Roni: – Que ela não era tão aceita na Itália. 
 
Tânia: – Não respondemos. 
 
Lucila: – Nós, também não respondemos essa questão. 
 
Laura: – As coisas andam muito bem na Itália. 
 

 
Nessa questão sobre o que se pode saber a respeito da situação da Igreja, através 

da carta, dois grupos (representados por Rosa e Roni) disseram que a Igreja não era tão aceita 

na Itália. Em face disso, ocorreu o seguinte diálogo: 

 

Dulce: – Porque vocês chegaram a essa conclusão de que a Igreja não era tão 
aceita na Itália? 
 
Roni: – Porque, aqui, na carta diz que os jesuítas e todos os seus afilhados 
foram expulsos de Gênova e de todo o Estado. 

 
Dulce: – E os demais alunos, o que têm a dizer? 

 
Genilson: É isso que Roni disse.  
 
Dulce: – É isso mesmo! 
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A indagação da professora, a partir do que responderam os dois grupos, permitiu 

aos alunos (desses grupos) refletir sobre suas respostas e as justificarem. Já os discentes que 

não responderam por escrito, não quiseram se pronunciar, bem como as alunas Laura e 

Liliane que escreveram algo. Para que estas pudessem se expressar, a professora poderia ter 

questionado seus escritos, como fez com os grupos citados e buscar saber, dos que não 

fizeram, quais foram as dificuldades sentidas. 

Dando continuidade à apresentação, a professora falou: 

 

Dulce: – Última pergunta: De acordo com o conteúdo aprendido no texto 
didático, explique qual seria o papel de Garibaldi na unificação italiana. 
 
Liliane: – A rendição do rei aos austríacos deixou a Garibaldi, e seus 
seguidores de guerrilheiros, a responsabilidade de comandar a luta de 
resistência que se seguiu.  
 
Rosa: – Porque ele deu um começo na unificação, esse seria o seu papel. 
 
Beta: – Não fizemos 
 
Roni: – Ele é quem deu um começo na unificação, esse seria o seu papel. 
 
Tânia: – Não respondemos 
 
Lucila: – Não fizemos. 
 
Laura: – Garibaldi – e me deram uma bela bandeira com as cores italianas, 
para que a entregue ao meu marido tão logo chegue à Itália, para que seja o 
primeiro a fincá-la sobre o solo lombardo. 

 
 
Em face dessa diversidade de respostas a essa questão e os grupos que não 

responderam, haveria necessidade de alguns questionamentos da professora aos alunos ou 

mesmo orientação, ela, porém, deu continuidade à apresentação.  

 

Dulce: – Agora, com relação à situação-problema... Por que será que, no 
lugar de escrever diretamente ao marido, Anita escreve a Antonini? 
 
Rivani: – Porque ela era serva dele. 
 
Tânia: – Deu para entender que Anita não escreveu para o seu marido, e sim 
para o amigo dele, porque ela queria que Garibaldi tivesse uma surpresa ao 
ver o povo genovês demonstrando o quanto eles amavam Garibaldi. 
 
Roni: – A carta não diz. 

 
Dulce: – Isso! Sabemos que para responder a essa pergunta seria preciso a 
leitura de outros documentos, de outras fontes... 
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Na ocasião, observamos que cinco alunos mantiveram suas explicações em nível 

de hipótese, cinco não responderam e três disseram que a carta não revelava tal questão. Esses 

três discentes (grupo de Roni) encontraram, portanto, uma resposta implicadora na 

continuidade da elucidação da situação-problema o que pôde ser reconhecido pela professora. 

Adentrando no quarto e último ponto, do mapa da atividade, tivemos as ações 

correspondentes à construção da crítica. Nesse sentido, a professora disse: 

 

Dulce: – Temos para apresentar o último ponto que é sobre: Construindo a 
crítica. Nesse ponto as ações são as seguintes: Paulo Markun se posiciona 
em relação ao conteúdo da carta? Dê a sua opinião sobre as ideias 
apresentadas pela autora da carta e, para você, qual a contribuição desse 
acontecimento histórico para a vida (para a sociedade na atualidade)?  
 
Liliane: – Primeira: Paulo Markun se posiciona em relação ao conteúdo da 
carta? Resposta: Paulo Markun não se posiciona, em nenhum momento, na 
carta. 
 
Rosa: – Paulo Markun não se posiciona em nenhum momento da carta. 
 
Beta: – Não fizemos. 
 
Roni: – Não, ele não se posiciona, em nenhum momento, no conteúdo da 
carta. 
 
Tânia: – Não respondemos. 
 
Lucila: – Também, não respondemos. 
 
Laura: – Paulo Markun não se posiciona, em nenhum momento, na carta. 
 
Dulce: – Dê a sua opinião sobre as ideias apresentadas pela autora da carta; 
 
Liliane: – Na minha opinião, a carta de Anita é muito importante porque fala 
da alegria que o povo tem com Garibaldi e família. 
 
Rosa: – Na minha opinião, ela foi realmente uma grande heroína brasileira 
que lutou pelo bem da sociedade. 
 
Beta: – Não respondemos. 
 
Roni: – Ela realmente, sem dúvida, foi uma grande heroína brasileira que 
teve uma vida de grandes aventuras e fez o que nem todo homem faz; lutar 
pelo bem da sociedade. 
 
Tânia: – Não fizemos. 
 
Lucila: – Não fizemos. 
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Laura: – Na minha opinião ela foi uma grande heroína; ela apresentou as 
ideias que foi em Nápoles, na Toscana e no Piemonte foi promulgada a 
Constituição, e Roma a terá dentro em pouco. 
 
Dulce: – Para você, qual a contribuição desse acontecimento histórico para a 
vida, para a sociedade na atualidade?  
 
Liliane: – Não respondi. 
 
Rosa: – Porque hoje, sabemos que vivemos assim porque outros já lutaram 
para isso acontecer. 
 
Beta: – Não fizemos. 
 
Roni: – Posso dizer que a contribuição desse acontecimento histórico para a 
sociedade foi beneficente porque hoje todos, sabemos que, vivemos assim 
porque outros já lutaram para que isso fosse assim. 
 
Tânia: – Não respondemos. 
 
Lucila: – Também, não respondemos. 
 
Laura: – Sim, existem pessoas que moram abaixo de pontes, não de janelas. 

 
Dulce: – É isso! Se nós, hoje, temos alguns direitos adquiridos é porque 
alguém já pagou um preço, já lutou, já sofreu por nós. 

 
 

Nesse ponto quatro – construindo a crítica – formado por essas últimas três ações, 

acima citadas, os educandos dos grupos um e três, bem como as alunas Laura e Liliane (esta 

só deixou de respondeu à última ação) foram os que as realizaram.  

Esses dois grupos revelaram, na ação que trata sobre a contribuição desse 

acontecimento histórico para a vida, que a configuração que o presente manifesta é resultante 

de uma luta empreendida por outros no passado. Tal aspecto foi ressaltado e reforçado pela 

docente que nos falou dos direitos que temos, associados a lutas realizadas por outros (acima 

exposto na sua última fala). 

Desse modo, valorizou as expressões dos discentes lhes indicando que suas 

construções procediam. Entretanto, nesse momento, teria sido procedente, também a 

professora questionar os alunos que não realizaram nenhuma das ações, desse ponto quatro, 

para compreendermos mais (além do que vínhamos observando no percurso das aulas) porque 

isso ocorreu e, assim, buscar estratégias para superação dessas dificuldades.  

Ademais, enveredando pelo fim do diálogo, a partícipe disse: 

 

Dulce: – Então, terminamos não é?! Eu gostei. Acho que os grupos atuaram 
bem. Qual o objetivo desse trabalho, para ele estar sendo realizado dessa 
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forma? O objetivo é aprimorar a interpretação de textos de história e ajudar a 
vocês desenvolverem a consciência histórica crítica. Não existe uma resposta 
pronta no texto. O que tem no texto é para você tentar ler e interpretar... Para 
vocês dizerem, com as palavras de vocês. Com relação às ideias principais 
do texto, por exemplo, a maioria tirou os trechos do texto. Acertaram! Só 
que poderiam ter feito isso usando as suas próprias palavras. Foi bom o 
trabalho. Gostei. Para ser o primeiro, foi muito bom. Vamos continuar com o 
nosso objetivo... E vocês, gostaram? 
 
Alunos: – Gostamos. 
 
Luciene: – Foi bom. 
 
Dulce: – Gente! Então até a próxima aula! 
 
 

Nesse diálogo, a docente ressaltou o objetivo desse trabalho e demonstrou algo 

que estava nos preocupando, ou seja, o fato de os alunos se utilizarem muito da transcrição 

para realizar suas interpretações.  

A professora Dulce, manifestou interesse, vontade de acertar, no procedimento 

didático para o aluno realizar o seu processo de aprendizagem, e demonstrou satisfação ao ver 

a produção final dos educandos.  

As dificuldades que a docente sentiu, para desenvolver a metodologia nas 

primeiras aulas, foram se dissipando nas aulas subsequentes. Da mesma forma, foram, 

também, demonstrando mais desenvoltura.  

Durante esse momento de socialização das interpretações, Dulce questionou 

aspectos das construções dos alunos, seus posicionamentos, trouxe para discussão pontos 

relevantes acerca do que eles haviam escrito, possibilitou-lhes refletir acerca de algumas 

lacunas e/ou falhas manifestadas e valorizou o estilo de cada aluno escrever favorecendo um 

processo de reflexão crítica para um aprimoramento da interpretação.  

Teria atuado de modo ainda mais promissor se tivesse questionado mais os 

alunos; indagando-os acerca de quais dificuldades alguns tiveram de modo a não responder de 

forma coerente ao solicitado e/ou não responderem a algumas ações/questões que envolveram 

a interpretação acerca da carta de Anita. 

Apresentando seus escritos, os discentes manifestaram que, para construí-los, 

seguiram respondendo a uma sequência de ações existentes no mapa da atividade (como 

pudemos também observar durante o desenvolvimento das várias aulas).  

Mesmo recorrendo a transcrições, em algumas ocasiões, para expressar como 

estavam entendendo o texto, os discentes efetuaram suas interpretações verbalizando de forma 

escrita e oral, em grupos, o que fizeram na execução do sistema de ações para interpretar o 
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texto citado. Para isso, contaram com a orientação docente, apoio do mapa da atividade, dos 

colegas e de dois textos informativos/suplementares: um que trazia informações sobre Anita 

Garibaldi e outro sobre Paulo Markun. Nesse contexto, o livro didático de História se mostrou 

relevante. 

Os textos estudados, presentes nesse livro, apresentam o passado em sua 

singularidade e sua diferença temporal com o presente possibilitando processos 

metodológicos de formas de pensar historicamente, oferecendo aos discentes possibilidades 

de verificar as interpretações dadas, de elaborar interpretações próprias e desenvolver sua 

consciência histórica crítica.  

Todo esse processo teórico e metodológico, vivenciado em sala de aula, foi 

analisado com a professora no intuito de aprimorá-lo. O que apresentamos, a seguir, corrobora 

o que estamos falando.  

 

3.5 Discussões analíticas das aulas de interpretação do texto Uma carta de Anita 

 

Na última etapa dos Ciclos de Estudos Reflexivos, que diz respeito à aplicação 

de conteúdos de aprendizagem, realizamos com Dulce discussões analíticas das aulas por ela 

ministradas.  

As discussões analíticas das aulas sobre a interpretação do texto, Uma carta de 

Anita (Anexo B), ocorreram em dois encontros que tivemos com a docente. Iniciamos as aulas 

sobre essa temática no dia 5 de setembro de 2011 e as discutimos no dia 12, desse mês, e no 

17 de outubro. Tivemos, assim, uma discussão analítica após quatro aulas e a outra, quando 

faltavam duas aulas para o encerramento desse processo de interpretação com a temática 

citada. 

Nesses momentos, refletimos sobre como os treze alunos estavam caminhando, no 

aprendizado da interpretação do texto de história e, também, referente ao encaminhamento 

dado pela professora à realização dessa interpretação. O diálogo, que se segue, é uma 

demonstração da discussão, ocorrida após quatro aulas ministradas por essa partícipe.  

 

Da Paz: – Dulce o que você está achando do desenvolvimento das aulas? 
 
Dulce: – É daquele jeito mesmo! Eles já costumam fazer atividades, só não 
desse tipo, do jeito que está aqui nesses passos.  
 
Da Paz: – Você percebe, se eles estão sentindo dificuldades com alguma das 
ações do mapa da atividade?  
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Dulce: – Eu não acho que seja difícil. As dificuldades são devido à falta de 
leitura. 
 
Da Paz: – Mas, já percebi que eles vêm lendo. Hoje, por exemplo, leram, 
voltaram a ler de novo. 
 
Dulce: – Mas, sabe é uma leitura que eles fazem sem se ligar no que estão 
lendo.  
 
Da Paz: – Hoje, mesmo com aquele barulho que vinha do pátio, da aula de 
Educação Física, eles continuaram fazendo as tarefas com atenção. Eu 
realmente estou surpresa em termos de empenho dos alunos. Cheguei a me 
preocupar se eles iriam resistir, no sentido de não querer fazer a 
interpretação. Mas, não tem isso não! Eles fazem! 
 
Dulce: – Fazem! Têm dificuldades, mas fazem. 
 
Da Paz: – Está cansativo, para eles, o modo como estamos solicitando a 
interpretação de texto? 
 
Dulce: – Acho que não, porque eles estão fazendo algo diferente e não está 
repetitivo. 
 
 

Nessa construção, vimos que Dulce estava percebendo o processo de ensino e de 

aprendizagem transcorrendo de modo procedente; sendo algo diferente do usual; não estando 

cansativo, nem repetitivo e nem difícil para os alunos a realização das tarefas. 

Dissemos à professora que estávamos surpresa, pelo fato de os alunos estarem 

empenhados na leitura e na interpretação, mesmo com a sua insistência em dizer que os 

discentes apresentavam dificuldades por falta de leitura e uma devida atenção ao que estavam 

lendo. O fato de os alunos estarem apresentando dificuldades e dúvidas era algo esperado, 

considerando que realizavam a primeira interpretação de um modo não vivenciado, antes, em 

suas experiências estudantis. 

O desenvolvimento da interpretação constitui um processo complexo, uma vez 

que nele está implicada a parte executora da atividade a ser desenvolvida de forma não 

automatizada. Desenvolvê-lo, na escola, requer o enfrentamento de alguns desafios. E eles 

não se situam, apenas, no nível das escolhas, na esfera do conhecimento de referência, eles 

exigem, também, uma atenção em relação às perspectivas daquele que aprende – suas 

representações28, seus motivos, dentre outros aspectos.  

                                                 
28 Representação entendida como [...] uma mediação real, incitadora, motivante [...] uma reintrodução de sentido, um retorno 
de sentido. Não é uma presença de novo, apenas uma memória – por vezes insípida ou fugidia – do que aconteceu. (PAIS, 
1999, p. 1). 
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Dando continuidade, falamos como estávamos vendo a atuação da partícipe, 

ocasião em que ficamos sabendo como ela estava se sentindo durante as primeiras aulas 

ministradas. 

 

Da Paz: – Quanto à sua atuação, venho notando, sobre as dúvidas que os 
alunos apresentam, que quando você os ajuda eles conseguem ir caminhando 
melhor... Estou gostando... 
 
Dulce: – E eu fico, ali, tão preocupada porque entrego o material para eles e 
o que eu posso fazer é, quando eles me chamam, tentar esclarecer, tirando 
alguma dúvida. Não vou responder por eles... Mas, fico me perguntando: 
meu Deus! Será que é assim mesmo?! 
 
Da Paz: – É Dulce, seu papel é esse mesmo. Nesse processo o professor 
orienta, realiza a mediação e são eles que precisam fazer. Com relação às 
ações do mapa da atividade, aquelas que os alunos realizam durante a 
primeira leitura do texto, eu achei procedente você ter encaminhado para 
eles fazerem por escrito – embora não tivéssemos planejado assim. Vi como 
favorável você ter feito dessa forma porque, nesse primeiro momento, 
escrever tem ajudado os alunos a melhor compreender o que estão fazendo... 
Pois, eles apresentam muitas dúvidas.  
 
Dulce: – Na sala de aula corremos o risco de alterar alguma coisa.  
 
Da Paz: – Você se lembra de que, em alguns momentos, modificou a 
sequência do plano de aula? Que fez diferente do que planejamos?  
 
Dulce: – Você sabe que, às vezes, fazemos um plano de aula e quando 
chegamos à sala alteramos; dependendo das circunstâncias... 
 
 

Na constituição desse diálogo com Dulce, destacamos sobre a sua interação com o 

discente de modo a possibilitá-lo realizar melhor a interpretação do texto em estudo, sua 

demonstração de como estava percebendo a sua atuação, no sentido de não responder pelo 

aluno, de esclarecer e tirar dúvidas quando solicitada. Nesse sentido, constatamos um avanço 

da partícipe considerando que, no primeiro dia de aula, ela chegou a realizar a leitura quando 

esta era para ser feita pelo aluno. 

A categoria atividade docente efetiva se encontra, portanto, aqui contemplada 

atinente à manifestação de apropriação de procedimentos pedagógicos favorecedores do 

processo de aprendizagem e desenvolvimento do aluno. A aprendizagem é um tipo especial 

de atividade (RUBINSTEIN, 1977) e na escola, para a sua realização, faz-se necessária a 

atividade docente através da qual ocorrem as relações do aluno com o conhecimento 

socialmente construído e se lhe possibilita o desenvolvimento do procedimento da 

interpretação, de atitudes, de valores e de distintos processos mentais.  
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Em seguida, frisamos que consideramos adequado o procedimento da professora, 

referente a solicitar que os alunos escrevessem respondendo a algumas ações do mapa, 

quando tínhamos planejado para que eles apenas as observassem (por ocasião da primeira 

leitura). Justificamos a compreensão de tal procedência porque, nessas primeiras aulas, os 

discentes demonstraram muitas dúvidas. O desempenho revelado pela docente nos faz 

perceber a importância do saber da experiência, mobilizado no exercício do fazer pedagógico.  

Quanto a outros aspectos: referentes à alteração na sequência do plano de aula e 

modificações nesse plano durante o aula, nos Ciclos de Estudos Reflexivos, mais 

especificamente na etapa da sondagem das necessidades formativas, Dulce já nos dizia como 

procedia para ajudar o aluno a realizar a interpretação de textos de história. Como ela agiu, 

solicitando que os alunos lessem a carta, fizessem com ela uma discussão do assunto e que ela 

lesse para os discentes, com sequência para comentários, corresponde, em parte, ao que nos 

dissera naquela ocasião. Como a partícipe se sentia, em sala de aula, a fez recorrer a 

estratégias que lhe eram familiares, mesmo sabendo que deveria conduzir o processo da 

interpretação diferente do habitual.  

Considerando o exposto, compreendemos o quanto é complexo o processo de 

ensino, pois, mesmo após uma preparação teórica específica, planejamentos de aulas, ao lado 

da experiência profissional que tem a partícipe Dulce, sua atuação requeria, nesse aspecto, 

aperfeiçoamento. 

No início do diálogo, acima, utilizamos a reflexão crítica. Nesse sentido, partimos 

de uma situação de ensino para fazer um reconhecimento da procedência que o trabalho de 

Dulce estava trazendo para a aprendizagem do aluno. Isso favoreceu à referida professora 

expressar seus sentimentos, dizer como estava atuando e realizar um questionamento em torno 

do seu próprio fazer, mesmo demonstrando estar atuando conforme o aporte teórico-

metodológico que estávamos utilizando (referente ao aspecto de caber ao aluno agir sobre o 

objeto de estudo). 

Ao acenarmos, concordando com o seu papel de mediadora, realçamos o que ela 

estava compreendendo e fazendo. Agindo assim, buscamos valorizar o desempenho da 

partícipe e ajudá-la a se sentir mais confiante. Esse diálogo promoveu a discussão de 

experiências de ensino e de aprendizagem na perspectiva da reflexão crítica ao criamos 

(partícipes) um espaço/tempo em que relacionamos cognição e afeto. 

Já quando perguntamos a essa docente se ela se lembrava de que modificou a 

sequência do plano de aula, poderíamos ter feito uma pergunta que lhe conduzisse a refletir 

sobre a sua atuação e se a aula havia sido desenvolvida conforme o planejado – junto à base 
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teórica utilizada. Como não atuamos assim, compreendemos que, nesse momento, a nossa 

reflexão (partícipe pesquisadora) foi prática, pois essa questão foi discutida numa tentativa de 

encontrar solução para a prática na prática e com pouca correlação com o referencial teórico 

adotado. 

Quando realizamos a discussão, acima, sobre as aulas ministradas, vimos que 

havia necessidade de mais aulas para os educandos realizarem a interpretação sobre a carta. 

Decidimos continuar considerando o ritmo deles de modo que foram necessárias oito aulas, ao 

todo, para a conclusão da interpretação do pequeno texto proposto.  

No dia 17 de outubro de 2011, aconteceu, em um pequeno espaço de tempo de 

vinte minutos, mais uma discussão analítica. Nesse dia, a professora se referindo à 

interpretação que os alunos vinham realizando em grupos, disse:  

 

Dulce: – Você viu como é grande, a dificuldade de interpretação dos alunos?  
 
Da Paz: – Sim! Mas, há algo relevante, pois hoje quando entramos na sala de 
aula os grupos já estavam fazendo a interpretação. É uma turma silenciosa; 
centra a atenção no que faz. E querer fazer! Isso é valioso! Com relação a 
essas dificuldades, como você as está vendo? 

 
Dulce: – A maioria, dos alunos, tem sentido dificuldades na compreensão 
dessas ações do mapa da atividade: O texto retrata a cultura da época em que 
foi produzido? (costumes, modos como vivem as pessoas no período em que 
o texto foi escrito etc); Paulo Markun se posiciona em relação ao conteúdo 
da carta? Vai ser necessário orientar mais os alunos sobre essas ações, além 
das demais.  
 
Da Paz: – Então, no planejamento das aulas, vamos considerar essas 
dificuldades, dando maior atenção aos alunos. 

 
Dulce: – É preciso!  

 
 
Mediante os diálogos mantidos com Dulce, buscamos melhorar na aprendizagem 

do aluno. Quando essa docente trouxe para a discussão as dificuldades dos alunos, dissemos-

lhe da relevância de eles demonstrarem um querer fazer, não obstante as dificuldades. 

Sabemos o quanto é importante perceber os aspectos favoráveis ao processo de aprendizagem 

para o fortalecimento na trajetória do ensino. 

Questionamos a partícipe acerca das dificuldades dos alunos e concordamos com 

ela em darmos uma maior atenção aos discentes, principalmente com relação às ações que 

eles estavam apresentando maiores dificuldades. 
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Durante a trajetória das aulas, vivenciamos discussões analíticas como as 

demonstradas. Com elas, pudemos ajudar a aprimorar o processo de ensino e de aprendizagem 

da História. 

 

3.6 Aulas ministradas: O imperialismo na África  

 

No dia 5 de dezembro de 2011, demos início à interpretação de mais um texto: O 

imperialismo na África. Encontravam-se, na sala de aula, os catorze alunos; a professora, 

dirigindo-se a eles disse:  

 

Dulce: – Hoje, teremos a interpretação de mais um texto. Escutei Liliane 
dizer: mais um trabalho?! Sim! Porque o nosso objetivo é oportunizar a cada 
um de vocês a apropriação da interpretação de textos de história relacionada 
ao desenvolvimento de sua consciência histórica crítica. Como vocês vão 
conseguir isso interpretando um texto pela primeira vez? Então, é necessário 
que a gente se aproprie desse tipo de atividade, fazendo-a várias vezes.  
 
Rosa: – Vai ser a interpretação do texto, do capítulo todo? 
 
Dulce: – Quando planejamos essa aula nós combinamos, não foi Da Paz?! 
que como o texto trata sobre o imperialismo na África e, também, na Ásia, a 
gente dividiria o texto. Assim, primeiro vamos trabalhar a parte que trata 
sobre o imperialismo na África e depois a que fala sobre o imperialismo na 
Ásia.  
 
Juca: – Qual é a página?  
 
Dulce: – Capítulo 10, página 152. Agora, eu gostaria de saber: O que vocês 
sabem sobre colonização ou colonialismo?  
 
Roni: – É tirar riquezas de um determinado lugar. 
 
Dulce: – Os outros, o que dizem? Diga Rivani! E Genilson? 
 
Rivani: – Não professora, não sei não! 
 
Dulce: – É tirar riquezas de um determinado lugar? 
 
Rosa: – É! 
 
Dulce: – Quem mais gostaria de falar?  
 
Roni: – É explorar. 
 
Dulce: – Tem haver com explorar e o que mais? 
 
Roni: – Povoação. 
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Dulce: – Isso! Quando os portugueses chegaram, aqui, por exemplo, eles 
colonizaram; exploraram as nossas riquezas. Eles conquistaram. Conquistar 
é o que significa para eles... Invadiram, vamos falar assim... Tem outra 
questão que eu gostaria de colocar: O que vocês sabem a respeito do 
imperialismo?  
 
Dulce: – Vamos meninos, meninas?  
 
Rivani: – Domínio das nações não industrializadas. 
 
Dulce: – Alguém para dizer mais alguma coisa? É isso que Rivani disse? 
 
Luciene: – Não sei! 
 
Dulce: – E os outros, o que dizem? 
 
 

Frente ao silêncio da turma a professora pronunciou:  

 

Dulce: – Ao lerem o texto vocês vão refletir mais sobre o que é o 
imperialismo... E sobre o continente africano, vocês já ouviram falar ou 
estudaram algo? 
 
Roni: – Eu ouvi sobre a guerra civil. 
 
Liliane – Eu sobre a fome. 
 
Tânia – Pobreza. 
 
Roni: – Quando se fala da África, logo, se fala de guerra, de fome, de 
pobreza, de miséria... 
 
Dulce: – É uma forma errônea que nós temos... Mas, no continente africano 
não só tem isso... É o que acontece, muitas vezes, também, com relação ao 
nordeste. 

 
 

Nessa ocasião, alguns alunos começaram a conversar, em voz alta entre si, sobre 

outros assuntos. A professora dirigiu seu olhar ao plano de aula e disse: 

 

Dulce: – Vamos fazer silêncio?! O que discutimos, vamos poder aprofundar 
durante o nosso estudo.  
 
 

Nesse momento, ela encerrava essa parte correspondente ao diagnóstico do grau 

de desenvolvimento da interpretação, concernente ao conteúdo conceitual e falou: 

 

Dulce: – O que a gente vai colocar, agora, está na etapa motivacional... 
Aquilo que vai a despertar nossa curiosidade na interpretação do texto. Eu 
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vou escrever no quadro, para vocês copiarem nos cadernos, porque fica 
melhor para a compreensão. Quando chegarmos ao fim do trabalho, a gente 
volta a essa situação-problema para vermos até onde vocês se apropriaram. 
Vou ler: nas décadas finais do século XIX até os primeiros anos do século 
XX, ocorreram muitas mudanças tecnológicas na Europa. O 
desenvolvimento tecnológico e os investimentos de alguns países no setor 
industrial fizeram a produção aumentar, além da capacidade de consumo. 
Essa situação provocou uma grave crise econômica na Europa das décadas 
de 1870 a 1890. Se estava ocorrendo na Europa um desenvolvimento, no 
campo tecnológico e industrial, gerando um aumento significativo na 
produção, por que a imigração de europeus para outros continentes e o 
neocolonialismo, no continente africano, por países industrializados da 
Europa?  

 
 

Após essa leitura, a docente começou a escrever no quadro e, antes de concluir a 

escrita, veio o toque da sirene e ela expressou: “Na próxima aula retomaremos”. 

Nas (duas) que se seguiram no dia 12 de dezembro de 2011, a professora as 

iniciou falando: 

 

Dulce: – Hoje, vamos retomar a nossa aula continuando a escrita da 
situação-problema que começamos a escrever na aula anterior.  

 
 

Quando todos concluíram a escrita, ela voltou a ler essa situação com pausas e 

num tom de voz explicativo. Feito isso, reportou-se à etapa de estabelecimento do esquema da 

base orientadora da ação, em cuja ocasião lembrou aos alunos o objetivo da aula, acima 

expresso e acrescentou:  

 

Dulce: – Vamos, então, fazer a interpretação do capítulo 10, da página 152 a 
159, em grupos. Vocês vão continuar usando o mapa da atividade e eu vou 
dando as orientações que vocês precisarem nos grupos.  

 
 

Os alunos passaram a se organizar em grupos (quatro grupos de três alunos e um 

grupo de dois), receberam da professora o mapa da atividade e iniciaram o processo de 

interpretação do texto. Atentos e silenciosos, quando tinham dúvidas chamavam a professora 

que, atentamente, os atendia. Assim, ocorreu a etapa de formação da ação no plano 

materializado. 

Nessas aulas, constatamos que a professora demonstrou uma apropriação sobre a 

metodologia de trabalho que estávamos utilizando. Se compararmos o desenvolvimento 

dessas aulas, com o da interpretação acerca da carta de Anita, vimos que a professora revelou 

um aprimoramento nestas que tratamos sobre o imperialismo na África. Nas aulas referentes à 
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interpretação dessa carta, essa docente, alterou a sequência ao plano de aula e deu 

encaminhamentos diferentes dos que havíamos planejado em algumas partes/etapas desse 

plano como expomos anteriormente. 

Nas três aulas que apresentamos acima, a professora seguiu de forma procedente 

ao que havíamos planejado e registrado nesse plano. O que lhe caberia dar encaminhamento 

foi efetivado e o que correspondia às atribuições dos alunos foi solicitado e lhes dado 

acompanhamento. 

 

3.7 Finalizando uma parte do percurso 

 

O processo formativo vivenciado com a professora Dulce revelou-nos que, no 

âmbito teórico, as suas necessidades formativas disseram respeito a: conhecer a Teoria da 

Assimilação de Ações Mentais por Etapas de P. Ya. Galperin e aprofundar estudos sobre 

habilidade, interpretação e consciência histórica.  

No âmbito da prática, inteiramo-nos da necessidade que Dulce apresentava de 

metodologias e estratégias para ensinar o aluno a interpretar textos de história e do seu desafio 

frente à resistência dos alunos à leitura e de suas dificuldades de interpretar textos, no 

processo de aprendizagem, da disciplina em questão.  

Na busca de superação, atinente às necessidades de aprofundamento teórico, 

efetuamos estudos sobre habilidades, interpretação e consciência histórica. 

Os resultados revelaram que, para a docente, habilidade é saber-fazer e quando o 

indivíduo tem um dom para algo e o faz com facilidade. Entendimento que foi refletido, 

gerando uma perspectiva de mudança, quando a professora destacou que as habilidades 

cognoscitivas podem ser ensinadas pelo professor aos discentes, sendo necessário o aluno 

exercitá-las para apreendê-las. 

Estudando sobre a interpretação de textos de história compreendemos que Dulce 

entende que interpretar é compreender, mesmo percebendo que, no texto estudado, há uma 

diferença entre essas duas expressões.  

Revelou-nos, como vinha desenvolvendo a interpretação de textos de história com 

seus alunos envolvendo: a participação dos educandos na leitura – feita mais de uma vez, 

quando necessária –, fichamento do lido, discussão/resposta a questionamentos apresentados 

por ela, além do aluno construir suas próprias respostas.  

Sabemos que a interpretação envolve um sistema de ações que apresentamos no 

mapa da atividade. Quando Dulce deu ênfase à leitura e falou do interesse de o aluno construir 
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suas respostas no âmbito da interpretação, manifestou uma preocupação em torno de duas 

ações que destacamos no referido mapa: ler e criticar. 

No contexto das reflexões acerca da interpretação, apresentamos à professora esse 

mapa. Como ela, inicialmente, demonstrou dúvidas em compreendê-lo, esclarecemos-lhe 

como o construímos, expomos o seu sistema de ações e discutimos como ele poderia ser 

operacionalizado para ajudar o aluno na interpretação de textos de história.  

Na continuidade da apropriação teórica, enveredamos pela consciência histórica a 

qual, para Dulce, forma-se na prática da vida em sociedade (aspecto apregoado por Rüsen, 

2001) e diz respeito a um indivíduo ter consciência do que aconteceu numa época. Visão 

mantida, mesmo após a leitura e discussão do texto sobre A consciência histórica na atividade 

humana e no aprendizado da história. 

Esse ter consciência traz um indicativo da apreensão de acontecimentos de uma 

época de forma abrangente. Há, porém, nessa visão uma ênfase, somente, ao passado quando 

sabemos da importância da relação presente, passado e futuro para o indivíduo melhor 

construir a sua consciência histórica. 

Quanto ao desenvolvimento da consciência histórica do aluno, no aprendizado da 

interpretação de textos de história, Dulce disse que isso ocorre no cotidiano, no contato com a 

leitura da história, na descoberta do tema em estudo, na ampliação do conhecimento, no saber 

sobre os fatos e na busca de respostas, dentro do texto, para os questionamentos – o que 

consideramos procedente, com uma ressalva à busca de resposta, apenas, dentro do texto 

escrito para esses questionamentos.  

Além dos estudos acerca dessas temáticas, pudemos discutir sobre a teoria de 

Galperin, vivenciar com a docente dificuldades na compreensão dessa teoria – principalmente 

no tocante às etapas de assimilação de ações mentais – o que requereu vários momentos de 

estudos/discussões incluindo neles a elaboração de um plano de aula simulado. 

Na constituição desse plano, dentre os elementos que o compõem, destacamos a 

compreensão de Dulce quanto ao grau de consciência se referir tanto, ao discente saber o que 

está estudando de um acontecimento histórico, como o para quê e o porquê de estudá-lo. Na 

construção dos demais planos de aulas, vivenciamos com a professora importantes e 

necessários momentos de superação de dificuldades no âmbito teórico e metodológico. 

Ao planejar a interpretação do texto Uma carta de Anita, Dulce nos manifestou 

dificuldades quanto à compreensão e constituição/estruturação do plano de aula, bem como 

uma preocupação em ministrar as aulas no 8o ano do Ensino Fundamental. Nessa ocasião, a 
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reflexão crítica que estabelecemos foi fundamental na execução do planejamento em 

conformidade com as teorias e metodologia adotadas. 

Os demais planejamentos também tiveram seu nível de dificuldade, entretanto 

suas construções foram menos desafiantes porque a professora já estava mais familiarizada 

com a forma de organização do plano de aula e compreendendo mais os elementos teóricos e 

metodológicos que entram na sua composição, a exemplo das etapas de assimilação de ações 

mentais. Destas, destacamos a motivacional, que tanto lhe exigiu refletir sobre a constituição 

de situações-problema.  

Nesse percurso, as discussões em torno do mapa da atividade foram constantes 

tendo em vista as dificuldades apresentadas pelos alunos, principalmente, no que se refere ao 

texto, ou seja se ele retrata a cultura da época em que foi produzido e se o autor a/os/as se 

posiciona/m em relação ao conteúdo do texto. 

Quando passamos à realização das aulas, vivenciamos momentos ímpares, 

singulares, construtivos e dinâmicos nos quais o empenho, dedicação e esforço da professora 

foram sugestivos no sentido de superar limitações, dúvidas e receios, em face do 

desenvolvimento de uma metodologia que não havia sido adotada, ainda, no decurso de sua 

vida profissional.  

Apreendemos que, por ter sido algo novo para essa partícipe, nas primeiras aulas 

ela procedeu a modificações na sequência do plano de aula e fez alterações na metodologia, 

recorrendo a procedimentos que lhe eram familiares. Isso requereu uma reflexão crítica, de 

modo que Dulce teve oportunidade de rever suas ações e aprimorar o processo de ensino e de 

aprendizagem. 

Dentre as alterações feitas, consideramos que duas foram procedentes. Uma em 

que, devido os alunos apresentarem muitas dúvidas, a docente deu encaminhamento para que 

eles respondessem por escrito, determinadas ações do mapa da atividade (previstas para serem 

observadas e não escritas) e a outra, ao perceber a inquietação do educando para iniciar a 

interpretação, suas dúvidas e indisposição para ouvir, resolveu orientar poucas ações desse 

mapa (quando estava previsto a orientação de todas as ações) para ir orientando as demais nos 

grupos, conforme os alunos as fossem desenvolvendo. Os saberes da experiência, construídos 

por Dulce no exercício de sua profissão, permitiram-lhe dar esse direcionamento na aula, o 

que se mostrou frutífero.  

Ademais, ressaltamos o estabelecimento do diálogo entre professora e alunos o 

que favoreceu a orientação docente e possibilitou aos discentes realizarem, com mais 

desenvoltura, as interpretações dos textos de história. 
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Por ocasião da socialização da produção, do que os grupos haviam escrito, o 

desempenho de Dulce, demonstrando atenção para com o que os educandos escreveram, 

valorizando seus modos de escrever e lhes possibilitando rever seus erros são exemplos da 

vigilância dessa partícipe com o processo de aprendizagem de seus alunos. 

Nessa trajetória, desafios foram sendo superados, também, pela pesquisadora e 

eles se deram na organização dos momentos de reflexões realizados com a professora, na 

seleção e organização do material didático utilizado e no estabelecimento do diálogo, 

principalmente naquelas ocasiões quando a docente demonstrava dúvidas e receios, o que 

contribuiu para os resultados alcançados. 

Considerando o exposto, constatamos que concernente à categoria Atividade 

Docente Prevista, podemos afirmar que houve, por parte da professora Dulce, uma 

apropriação de conhecimentos atinentes ao processo de organização do ensino, com base na 

teoria P. Ya. Galperin, o que possibilitou a elaboração de planos de aulas fundamentados 

nesse aporte teórico; domínio do mapa da atividade, inclusive com uma participação dessa 

docente aprimorando (conversão, em perguntas, da escrita de algumas ações) esse meio de 

ensino para melhor atender às necessidades de aprendizagem dos educandos, além de 

compreensão dos objetivos a serem alcançados e desenvoltura nas construções de situações-

problema.  

Com relação aos recursos didáticos: textos do livro didático de História e os textos 

informativos/suplementares, eles foram relevantes no percurso do planejamento não 

representando um desafio para a docente.  

Adentrando na categoria Atividade Docente Efetiva, verificamos que a professora 

demonstrou domínio de conhecimentos e procedimentos pedagógicos que ocorreram em 

processos nos quais a relação teoria e prática se revelou, no âmbito da sala de aula, prenhe de 

possibilidades quanto ao saber e saber-fazer dessa professora e utilizou com desenvoltura o 

mapa da atividade que, inicialmente, lhe parecia desafiante.  

Nesse processo de ensino e de aprendizagem, encontramos conjugados as atitudes 

de Dulce no enfrentamento de desafios (incertezas, dúvidas, receios) e na operacionalização 

de uma metodologia – numa perspectiva teórica, anteriormente desconhecida – para ensinar o 

aluno a aprimorar sua interpretação de textos de história desenvolvendo a sua consciência 

histórica crítica.  

A veracidade do exposto pode ser ainda mais esclarecedora quando analisamos o 

desenvolvimento do processo de aprendizagem do educando como veremos adiante, após a 

discussão sobre a reflexão crítica. 
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3.8 A reflexão crítica no processo investigativo 

 

Ao constatarmos que, no processo da investigação, a reflexão crítica foi 

predominante, enfocamos que ela foi exercida na perspectiva da construção de uma atividade 

educativa emancipatória, cuja vivência desse processo se constituiu em uma tarefa complexa 

visto que nos deparamos com resistências advindas de significados sócio e historicamente 

construídos.  

No âmbito dos processos de formação, os aportes teóricos se integraram às 

práticas das partícipes (professora de História e pesquisadora) de modo reflexivo, consistindo 

em um repensar ações pedagógicas na dinamicidade de um exercício de aprofundamento para 

a promoção e início de uma nova práxis. 

Assim, foi necessário uma postura reflexiva, apoiada nas práticas da professora de 

História, enfatizando o pensar sobre a sua formação como elemento crítico-reflexivo. As 

trocas advindas, tanto das divergências como dos pontos de vista em comum, promoveram 

uma reflexão crítica do fazer pedagógico atinente ao saber-fazer, ao porquê do fazer e como 

fazer na busca da melhoria das atividades docente e discente. 

Esse saber-fazer possibilitou à professora uma reconstrução de ações para criar em 

sala de aula contextos que permitiram ao aluno: aprimorar suas interpretações de textos de 

história e desenvolver sua consciência histórica crítica num compartilhamento de ideias 

saberes e fazeres.  

No andamento da investigação atuamos com os seguintes tipos de reflexão: 

crítica, técnica e prática. Evidenciamos que a maioria dos momentos foi dedicada à reflexão 

crítica, vivenciada de forma enriquecedora à nossa formação e desenvolvimento.  

Com o diálogo, fizemos avançar sentidos enunciados, oportunizamos o 

compartilhamento de significados e promovemos discussão de experiências de ensino e de 

aprendizagem, criando espaços/tempos para as manifestações de opiniões, contradições e 

interações.  

A reflexão crítica marcada pelo trabalho coletivo, ações não hierárquicas, apoio 

mútuo, objetivos e motivos comuns nos possibilitaram o desempenho de papéis e 

possibilidades de participação diferenciados num respeito às autonomias para exposições de 

compreensões, como instrumento de desenvolvimento das atividades. 
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Assim, com a geração de momentos dialógicos, vislumbramos a complexidade e 

singularidade das atividades docente e discente. Contribuíram para isso os textos e os recursos 

utilizados no processo formativo.  

A reflexão crítica, vivida no percurso da investigação, foi imprescindível no 

alcance dos objetivos deste trabalho. Para que a produção de conhecimentos ocorresse na 

interatividade, oportunizamos à professora de História momentos de compartilhamento de 

ideias nas Reuniões, nos Ciclos de Estudos Reflexivos, nos Planejamentos e nas Discussões 

Analíticas de Aulas.  

Nossa atuação, na perspectiva dessa reflexão, desenvolveu-se em um contexto que 

primou pela confiança e consideração às colocações do outro e pelo foco no processo de 

ensino e de aprendizagem da História, alicerçado em um diálogo criador de condições 

necessárias à condução de ações educativas individuais e coletivas. 

Compartilhamos significados durante os estudos de fundamentação teórica e, 

também, polemizamos questões envolvendo o mapa da atividade que requereu ter a escrita de 

algumas de suas ações, convertidas em perguntas, para facilitar a compreensão dos alunos. 

Criamos condições para que a docente se engajasse no diálogo, ouvindo e sendo 

ouvida, ocasião em que conflitos afetivos e cognitivos puderam ser revelados e superados, 

como o vivenciado naquele momento complexo, durante a elaboração do plano de aula acerca 

da carta de Anita, quando a professora demonstrou inquietação, receios e dúvidas. 

Durante as discussões analíticas de aulas, também promovemos reflexões em 

torno de experiências de ensino e de aprendizagem para que a formação do educando 

acontecesse, sem perder de vista o sentido histórico da realidade valorizando, portanto, o 

passado e o presente e vislumbrando o vir a ser do homem e da história.  

A reflexão crítica, por nós vivenciada, expressa uma síntese entre metodologia e 

operacionalização num movimento dialético revelador de uma prática de intervenção na qual 

a teoria e a prática foram pensadas e utilizadas na construção de um processo reflexivo e 

crítico.  

Construímos contextos propiciadores dessa reflexão, com potencial didático, 

organizados por questões e preocupações de todos em que o agir profissional esteve pautado 

no conhecimento teórico e nos determinantes da prática. 

Na última reunião, dialogando com Dulce sobre as nossas atuações, no percurso 

investigativo, percebemos um pouco mais a existência dessa reflexão como demonstramos em 

alguns trechos que extraímos do nosso diálogo: 
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Da Paz: – Às vezes, após realizar um encontro com você, eu ficava me 
perguntando: Será que eu fiz a minha ideia prevalecer sobre a de Dulce? 
Será que eu soube escutá-la adequadamente? Orientei direito?! Pensava até 
que ponto eu estava colaborando... Porque tudo precisava ser dialogado, 
refletido, acordado... 
 
Dulce: – Você fez o que tinha que fazer. A gente planejou lá em casa, 
dialogando. Às vezes você aceitava muito mais as minhas colocações do que 
eu as suas... E nas aulas quietinha e na hora que era solicitada, também 
falava.... 
 
Da Paz: – Eu precisava deixar você ir caminhando, não me colocando à sua 
frente. Orientar, mas também, saber esperar o desfecho de sua desenvoltura 
na compreensão, na escrita e na atuação em sala de aula. E você conseguiu 
realizar o que era necessário. Mesmo assim, tive preocupações em 
desenvolver esse trabalho... 
 
Dulce: – Pois! Quem mais se preocupou fui eu [risos nossos]. Você 
querendo fazer a coisa acontecer direitinho e eu ficava: Meu Deus, como é 
que vai ser esse trabalho?! Como vão ser essas aulas?! Será que eu vou ter 
condições de desenvolver esse trabalho?!  
 
Da Paz: – Eu acreditava que você iria fazer bem, que o trabalho daria certo. 
 
Dulce: – E agora o que é que você acha? 
 
Da Paz: – Deu certo! Eu só analisei uma pequena parte do material. Mas, eu 
sei, pelas aulas a que assisti, pelo que eu vi acontecer, pelo andamento do 
trabalho, pelas discussões e reflexões que tivemos. Vejo, de uma forma 
geral, que deu certo e penso que eu consegui trabalhar bem com você, com 
vocês... E você conseguiu, também... Assim como os alunos. [Silêncio]. 
 

 

O exposto nos revela que vivenciamos: o diálogo, a reflexão crítica, acordos, o 

não se colocar à frente da outra, o orientar da partícipe pesquisadora e também o saber 

esperar, de ambas, a sua vez de se expressar. Isso abriu perspectivas para desenvolvermos um 

processo pedagógico e de pesquisa plural visando a um avanço coletivo.  

Esse trabalho consciente pressupôs esforço, vontade e a criação de condições para 

o envolvimento na construção de uma nova prática que se mostrou autônoma, visto que a 

docente passou a desenvolver em outras turmas o trabalho que desenvolvemos no 8o ano. 

Vivenciamos oportunidades de interagir, de aprender, de refletir sobre o nosso 

processo de formação criando bases no sentido de melhor compreender e desenvolver a 

prática de ensinar e de aprender, de participar de situações desafiadoras, de questionar e 

refletir criticamente acerca de si e dos fenômenos circundantes. Assim, realizou-se mais um 

dos nossos diálogos: 
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Da Paz: – Dulce, eu gostaria de destacar a sua capacidade de discutir as 
questões, de ajudar nos impasses. Quanto às etapas, existentes no plano de 
aula, no início você trocava a sequência e certa vez esqueceu uma delas. 
Mas, isso faz parte do processo de aprendizagem.  
 
Dulce: – É! Isso ocorreu nas primeiras aulas porque eu fiquei nervosa... 
Porque é difícil você dar aula com alguém lhe observando, você pode ter 30 
anos de experiência em sala de aula. Mas, acho que colaborei um 
pouquinho... Fiz o que pude... 
 
Da Paz: – Já penso que você colaborou muito... 
 
Dulce: – Foi isso tudo! Para mim, colaborei um pouco. Sei que as aulas 
contribuíram para o aluno melhorar na interpretação de textos de história e o 
mapa da atividade foi bom. Mas, a gente sabe que eles não têm, ainda, 
aquela apropriação mais consistente. Agora o tempo, também foi pouco e 
duas aulas são poucas...  
 
Da Paz: – Também concordo. Duas aulas por semana, ainda mais separadas 
com um intervalo29 no meio...  
 
Dulce: – Eram quinze minutos para voltarmos. Foi negativo isso: pouco 
tempo com uma quebra no meio. Mas, que contribuiu?! Contribuiu! E 
pretendo continuar trabalhando dessa forma. Estou feliz. Todo professor fica 
feliz quando vê que seu trabalho teve resultado. A gente esquece até o stress 
que tem em sala de aula [risos nossos]. 

 
 

Atuamos em um espaço/tempo dedicado à expressão de ideias e 

compartilhamento de significados, no encorajamento a ouvir e ser ouvido, nos 

questionamentos e promoção de condições para que a formação tanto docente como discente 

ocorresse. Foram vários os momentos em que os alunos atuaram em grupos compartilhando 

ideias e criando polêmicas quanto às suas ações estarem ou não escritas de forma procedente. 

Nessas ocasiões, solicitavam a reflexão da professora, assim como nos momentos de 

socialização das interpretações do que produziam nos grupos. 

Esses momentos, tanto de discussões em grupos como de socialização das 

interpretações realizadas, foram ricos ainda no exercício do ouvir e do ser ouvido, embora em 

algumas ocasiões fosse preciso a intervenção da professora porque os discentes queriam falar, 

todos, simultaneamente. 

                                                 
29 Havíamos falado com a diretora, no início do ano letivo, para que colocasse as aulas de História juntas, e sem 
o intervalo entre elas. Nossa solicitação foi atendida, com relação ao 9o ano, porque planejávamos fazer esse 
trabalho nesse ano de ensino. Só que, como explicitamos neste trabalho, isso não foi possível. Então, ao 
resolvermos ir para o 8o ano, não conseguimos alteração no horário, porque implicava alterações em horários de 
outros professores que tinham compromissos de trabalhos em outras instituições. 
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Nessas interações e produções dos alunos, o sentido histórico da realidade era 

evidenciado, como demonstramos nas análises dos portfólios, aparecendo uma valorização do 

passado e do presente. 

A reflexão crítica revelou-se, portanto, imprescindível na obtenção do resultado 

que tivemos, pois treze (13) dos catorze (14) alunos30 envolvidos na pesquisa, afirmaram que 

as aulas contribuíram para o aprendizado da interpretação de textos de história, dos quais, 

onze (11) afirmaram que foi muita essa contribuição.  

A reflexão crítica vivenciada constituiu-se em uma experiência propiciadora de 

autonomia, de respeito mútuo, de desenvolvimento das capacidades dos partícipes, de 

concretização de um pensamento teórico e de um envolvimento sistematizado e adequado às 

situações concretas e práticas que envolveram a interação nas atividades docente, discente e 

de investigação. Contribuiu, portanto, para o alcance dos resultados que apresentamos no 

capítulo seguinte acerca da apropriação pelo aluno, do 8o ano do Ensino Fundamental, da 

interpretação de textos de história e do seu processo de desenvolvimento da consciência 

histórica crítica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
30 Somente um aluno não se encontrava em sala de aula no dia dessa avaliação. 
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4 INTERPRETANDO TEXTOS DE HISTÓRIA: UM PROCESSO VIV IDO 

 

O fato de ser necessário ensinar os alunos a resolver problemas específicos de 

cada área não significa, segundo Pozo e Angón (1998), que cada área deva enfrentar o ensino 

da solução de problemas desvinculado do que ocorre em outras áreas. A solução de 

problemas, com seu caráter procedimental, por meio da interpretação, exige que os discentes 

atuem realizando passos de acordo com um plano orientado para o alcance de uma meta. 

Presente nas manifestações da linguagem, a interpretação não se fecha e está 

sujeita à inconstância, ao improvável, ao transitório, tampouco está livre de determinações. 

Considerando estes elementos e uma série de interferências pessoais e culturais que sofre o 

homem no processo interpretativo, criar condições de abordagem e de inteligibilidade do 

texto, que garantam um grau de objetividade e criticidade na interpretação, é um desafio.  

Na perspectiva do materialismo histórico-dialético, toda a vida humana é social e 

está sujeita às leis históricas (AFANÁSSIEV, 1985). Assim, é fundamental à interpretação 

realizar a crítica das ideias expostas nos produtos sociais, como os textos escritos, os quais só 

poderão ser entendidos considerando a totalidade dinâmica das relações sociais, de produção e 

reprodução, nas quais eles se encontram inseridos.  

Interpretamos a partir das tradições, de representações, de valores, de crenças cujo 

processo interpretativo pode nos introduzir na prática de uma atitude crítica ou não. A adoção 

de um posicionamento de crítica e de autorreflexão pelo intérprete, enquanto realiza seu 

trabalho, põe a descoberto o objeto de sua interpretação e torna explícita a sua pertença no 

processo interpretativo e no resultado gerado na atividade que envolveu a interpretação. Isso 

leva em conta os nexos da vida social.  

Sabemos que, conforme a perspectiva teórica adotada, um mesmo objeto pode ser 

concebido de maneiras diversas. Isso também é aplicado ao texto. Na área da História, 

podemos pensá-lo como um documento, vestígios de algo ocorrido, sendo encontrado, dentre 

outras vias, pela interpretação.  

Conforme Ricoeur (2007), constitui documento tudo o que podemos interrogar 

com a ideia de nele encontrarmos uma informação sobre o passado. Os textos, documentos 

portadores de pensamentos e de ideias que se instalaram para serem interpretados, são 

testemunhos de uma história viva. 

 

Os textos sim: mas são textos humanos. E as próprias palavras que os 
formam estão cheias de substância humana. E todos têm a sua história, soam 
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diferentemente segundo as épocas, e mesmo se designam objetos materiais, 
só raramente significam realidades idênticas, qualidades iguais ou 
equivalentes. (BRÉAL apud FEBVRE, 1985, p. 24). 
 
 

Textos, apresentadores do passado em sua singularidade e sua diferença temporal 

com o presente, colocados em relação ao lugar de onde emergem, devendo não somente 

descobrirmos o seu conteúdo informacional, como também, o valor que as informações 

tenham no contexto histórico global. No mais, com eles, podemos exercitar processos 

metodológicos, auxiliadores do aprendizado histórico. 

A interpretação da história relaciona-se a pensar e avaliar um documento 

historiográfico, considerando os aspectos operacionais da pesquisa que lhe antecedeu e lhe 

possibilitou a existência, dotada de particularidades socialmente aceitas e reconhecidas. 

Compreendemos, portanto, que a interpretação de texto (escrito) de história diz 

respeito a um procedimento psíquico que exige as ações de ler, explicitar o que se encontra 

manifesto, como também obscuro, e realizar a crítica evocando o passado para compreender o 

presente e presumir o futuro na perspectiva de mudanças e transformações.  

Tomando por base o exposto, apreendemos que os aspectos que envolvem a 

interpretação de textos de história sinalizam para um entendimento de que é bastante 

complexo o problema da interpretação que se realiza relacionada a várias habilidades/ações. 

 

4.1 Analisando a interpretação de textos dos alunos do 8o ano do Ensino Fundamental 

 

As interpretações de textos, efetivadas pelos alunos do 8o ano do Ensino 

Fundamental, foram desenvolvidas no decurso de 29 aulas (conforme especificado no 

cronograma, Apêndice B) com o uso de cinco textos do livro didático de História. Dentre as 

produções dos alunos, analisaremos as decorrentes das interpretações de três textos: Uma 

carta de Anita, O imperialismo na África e Terror nas selvas do Congo. Como especificamos 

na metodologia, tal escolha se deu na perspectiva de compreendermos o processo de 

aprendizagem do aluno no início, no meio e no fim. 

Os discentes foram organizados de forma diferente, segundo os textos a serem 

interpretados. O primeiro, Uma carta de Anita, foi interpretado em oito aulas, por treze 

alunos, com a orientação docente e apoio do mapa da atividade. Iniciamos o processo de 

interpretação no dia 5 de setembro de 2011 e o concluímos em 24 de outubro desse ano. Os 
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discentes ficaram organizados da seguinte forma: quatro grupos, em duplas; um grupo de três 

componentes e de forma individual, duas alunas.  

A interpretação do texto O imperialismo na África teve início no dia 5 de 

dezembro de 2011, com conclusão em 9 de janeiro de 2012, constituindo o terceiro texto a ser 

interpretado em sete aulas. Foi realizada por todos os educandos os quais estavam 

organizados em grupos, sendo quatro compostos de três alunos e um, de dois. Nesse processo, 

eles puderam contar também com a orientação docente e o apoio do mapa da atividade.  

O último texto, Terror nas selvas do Congo foi interpretado por treze alunos, no 

dia 16 de janeiro de 2012 de forma individual31, sem o auxílio do mapa da atividade e sem a 

ajuda da professora.  

Na análise, discorremos sobre as produções dos alunos nos portfólios, tanto as 

feitas em grupos como as realizadas individualmente. Os encaminhamentos dados pela 

professora e como atuaram os alunos para construí-las já fizemos menção, anteriormente, 

neste trabalho.  

Os portfólios nos ofereceram elementos para realizar a análise considerando as 

seguintes categorias: motivação, ação materializada, linguagem externa e ação mental; 

abrangendo as dimensões: autoria, interpretação da mensagem, dificuldades no 

esclarecimento da mensagem do texto e perspectivas as quais estão acompanhadas das 

devidas ações que lhes são correspondentes. Na análise dessa última dimensão, estabelecemos 

uma relação com o desenvolvimento da consciência histórica crítica do educando. 

A dimensão autoria inclui data da elaboração do texto e informações sobre as 

autoras dos textos sendo que, no texto sobre a carta de Anita, dada a sua especificidade, 

acrescentamos informações sobre a autora da carta e o autor que a publicou inicialmente.  

A dimensão interpretação da mensagem compreende as ações: titulação, conteúdo, 

ideias principais e suas relações, contexto cultural da época em que foi produzido o texto 

(costumes, modo de vida), período do acontecimento histórico e outros acontecimentos.  

Na dimensão dificuldades no esclarecimento da mensagem do texto, incluímos: 

compreensão das ideias, fatos, nomes ou datas, esclarecimento acerca do que não foi 

compreendido, definição de conceitos-chave e termos específicos de teor histórico 

desconhecido. No texto, Uma carta de Anita, acrescentamos questões presentes no livro 

didático. 

                                                 
31 Ver nos anexos L e M produções individuais dos alunos. 
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Na última dimensão, perspectivas, as ações orientadoras abrangeram o 

posicionamento do autor em relação ao conteúdo do texto, opinião do aluno sobre as ideias da 

autora (na interpretação a respeito da carta de Anita), posicionamentos das autoras em relação 

ao conteúdo e opinião do discente sobre as ideias das autoras (nas interpretações do 

Imperialismo na África e Terror nas selvas do Congo) e, em comum aos três textos, a 

contribuição do acontecimento histórico para a vida. 

Na constituição do processo analítico, discorremos sobre o andamento da 

interpretação dos alunos, tratando de como eles desenvolvem todas as ações, de modo 

sequencial ao que elencamos nas dimensões.  

 

4.1.1 Motivação 

 

A etapa motivacional constitui a familiarização com as condições concretas da 

ação e sua representação. Talízina (1988) nos esclarece que essa etapa foi introduzida por 

Galperin após as demais, cuja tarefa principal consiste na criação de uma motivação 

necessária ao aluno, no sentido de assegurar a existência de motivos necessários para que os 

discentes adotem a tarefa de estudo e cumpram a atividade. 

Os motivos da atividade humana são diversos e resultantes de diferentes 

necessidades e interesses que se desenvolvem na vida social. Os motivos, as necessidades, aos 

quais estão relacionados emoções e sentimentos, são necessários para haver a ação. Desse 

modo, como nos diz Leontiev (1983, p. 83, tradução nossa): “o conceito de atividade está 

necessariamente relacionado com o conceito de motivo. A atividade não pode existir sem o 

motivo [...]”. 

Propiciar condições adequadas de aprendizagem para que o aluno torne motivos 

compreensíveis em eficazes é um desafio no âmbito escolar. No entanto, compreendemos que 

iniciativas devem ser empreendidas, uma vez que para o discente se apropriar de 

procedimentos psíquicos como a interpretação de modo geral e, em particular, de textos de 

história precisa haver, por parte do educando, motivação para isso.  

No que se refere à motivação, na interpretação do texto Uma carta de Anita, 

apesar das dificuldades apresentadas durante todo o processo de interpretar que envolveu 

quinze (15) ações e, mais especificamente na escrita de cinco (5) delas, constatamos ter 

havido uma motivação nos educandos, uma vez que eles demonstraram interesse em estudar a 

temática bem como em se apropriar desse procedimento para interpretar o texto citado. 
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Na interpretação do texto O imperialismo na África, ao demonstrarem também 

essa motivação, constatamos que doze (12), dos catorze (14) alunos, realizaram todas as ações 

(mesmo errando algumas delas) e os dois (2) educandos restantes só deixaram de fazer duas 

(2).  

Durante a interpretação do texto Terror nas selvas do Congo, os discentes 

demonstraram: inquietação, cansaço e desejo de férias – nesse último dia de aula de História 

do ano letivo – não havendo, portanto, como ocorreu no processo interpretativo dos textos 

anteriores, o mesmo interesse de querer estudar a temática e efetivar o procedimento da 

interpretação.  

Tivemos, então, um declínio na motivação afetando o desempenho discente. Para 

compreensão desse fato, devemos considerar a relação entre o objeto da atividade e o motivo. 

Como esclarece Leontiev (2006), o objeto de uma atividade relaciona-se a um motivo que a 

impulsiona. Logo, é importante entender o caráter psicológico engendrado no processo da 

atividade, ou seja, compreender o verdadeiro motivo que estimula o indivíduo a executar a 

ação na direção do objeto constituinte da atividade.  

Nesse sentido, convém ressaltarmos em que consiste o motivo. Leontiev (2006, p. 

70) destaca a existência de dois tipos de motivos: os “motivos apenas compreensíveis” e os 

“motivos realmente eficazes”. O primeiro diz respeito aos motivos que existem na consciência 

do sujeito, mas não são psicologicamente eficazes, no sentido de induzir o sujeito à ação.  

No caso em estudo, os alunos sabiam que era seu dever realizar a interpretação de 

forma independente (sem nenhum auxílio externo) e que esse aprendizado era importante para 

a sua vida, como podemos observar nos portfólios escritos no dia da interpretação do texto 

citado: “Espero aprender mais e mais, porque todo o meu futuro depende do meu estudo e do 

ensinamento de vocês” (RONI, 2012) e “A minha matéria preferida é História, mas tenho que 

aprender muito mais com as aulas. Aprendi muita coisa sobre como se interpreta um texto, 

mas se Deus quiser vou conseguir aprender a interpretar texto” (RIVANI, 2012). Entretanto, 

essa compreensão não os motivou a executar as ações exigidas pelo procedimento 

interpretativo.  

O segundo motivo é, realmente, considerado eficaz porque induz o sujeito a 

realizar a ação. Nesse caso, o motivo que induziu os alunos à ação foi cumprir a tarefa, de 

qualquer forma, para ficarem de férias. No entanto, é preciso enfatizar que “[...] “só os 

motivos compreensíveis” tornam-se motivos eficazes em certas condições, e é assim que os 

novos motivos surgem e, por conseguinte, novos tipos de atividade” (LEONTIEV, 2006, p. 

70). 
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Essa transformação ocorre quando alguma necessidade especial do sujeito como 

compreender, conhecer algo que se encontrava no polo dos motivos compreensíveis é 

satisfeita, como ocorreu nas interpretações anteriores. Para Leontiev (2006, p. 70): “É uma 

questão de o resultado da ação ser mais significativo, em certas condições, que o motivo que 

realmente a induziu”.  

Desse modo, os conteúdos, os processos e procedimentos psíquicos que o aluno 

vai se apropriando passam a ser mais significativos para ele e isso vai gerando uma 

compreensão, num nível mais elevado, de modo que o motivo, anteriormente só 

compreensível para o discente, se transforma num motivo realmente eficaz.  

 

4.1.2 Ação materializada 

 

A categoria ação materializada envolve o uso do mapa da atividade em grupo, que 

se dá na etapa de formação da ação no plano materializado, com a ajuda da professora. 

Nessa etapa, ocorre o detalhamento do sistema de operações para a realização da 

ação. A peculiaridade da forma materializada da ação, como apregoa Talízina (1988), se dá ao 

aluno em forma de modelos, esquemas, desenhos. Assim, é procedente a utilização de 

procedimentos de ensino que envolva trabalhos em grupos com meios (a exemplo do mapa) e 

recursos de ensino apropriados à apreensão do objeto de estudo. 

O mapa da atividade, no qual esquematizamos a base orientadora da ação foi 

construído, como demonstramos neste trabalho, para auxiliar os alunos a interpretar textos de 

história vislumbrando que, uma vez apreendido seu sistema de ações, eles interpretassem 

esses textos sem esse meio de ensino. Nesse sentido, enfatizamos o fato de um aluno ter se 

desprendido da estrutura, do colocar a ação e respondê-la, passando a construir um único 

texto (Anexo L) numa demonstração de autonomia na sua produção interpretativa como 

apresentamos abaixo: 

 

O texto tem como título: Terror nas selvas do Congo. E trata-se da ocupação 
do território do Rio Congo pelo rei Leopoldo II que se apoderou do território 
em 1876. O texto tem como ideias principais um conjunto de frases 
afirmativas que definem como foi esta ocupação e o que ocorreu depois. Elas 
são as seguintes: O rei Leopoldo II apoderou-se do território do Rio Congo; 
A partir daí, teve início um violento processo de exploração da região; A 
borracha e o marfim eram os principais produtos da região; No início do 
século XX chegaram à Europa rumores das atrocidades cometidas sob as 
ordens de Leopoldo II. Eu gostei muito do texto estudado e dei a minha 
interpretação, apesar de ter faltado muitos pontos do mapa da atividade [...]. 
(RONI, 2012). 
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No desenvolvimento das várias ações desse mapa foram muitas as orientações 

coletivas da partícipe Dulce, concomitante a um acompanhamento constante aos alunos.  

 

4.1.3 Linguagem externa 

 

Na categoria linguagem externa, ocorre uma nova função com os elementos da 

ação representados em forma verbal externa, oral e/ou escrita. 

 

A forma verbal externa da ação se caracteriza pelo fato de que o objeto da 
ação está representado em forma verbal externa – oral ou escrita. O processo 
de transformação desse objeto transcorre também em forma verbal externa: 
em forma de raciocínio em voz alta ou descrevendo sua marcha. 
(TALÍZINA, 1988, p. 61, tradução nossa). 

 
 

Essa forma apresenta um caráter teórico cuja linguagem externa exerce um papel 

relevante no favorecimento de uma discussão de cunho científico, na compreensão do objeto 

da assimilação, na reflexão do fenômeno, na sua qualidade específica em estudo.  

Nesse sentido, o aluno deve ser orientado tanto com relação ao conteúdo do 

fenômeno em estudo quanto à expressão verbal (oral ou escrita) desse conteúdo. Os 

problemas são resolvidos mediante a análise na utilização dessa linguagem, devendo o 

professor criar um ambiente propício à colaboração e discussão dos trabalhos, como 

importante via para a apropriação do procedimento de interpretação de textos de história e 

desenvolvimento da consciência histórica crítica do discente.  

O grau de consciência do educando é ampliado, pois como nos diz Talízina 

(1988), esta etapa de formação da ação na linguagem externa se realiza como uma via para a 

transformação do plano da consciência social em individual. Nessa direção, analisamos as 

interpretações dos textos de história efetivadas pelos alunos nos portfólios, trazendo para a 

discussão alguns aspectos da apresentação oral. 

Em relação à interpretação a respeito da carta de Anita, na dimensão autoria, 

quanto à data de elaboração do texto, os grupos um (1), dois (2), quatro (4) e cinco (5), bem 

como as alunas Laura e Liliane registraram a data mediante observação dessa informação que 

havia registrada na carta. O grupo três (3), por sua vez, entendeu que deveria colocar a data 

deste dia de aula (5/9/2011) em que todos, na sala de aula, realizavam a interpretação. Mesmo 

assim, ainda trocou o dia cinco (5) pelo quatro (4). 
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Quanto à busca de informações sobre o autor (Paulo Markun) que publicou a carta 

de Anita, bem como sobre essa personagem (Anita), os alunos receberam da professora as 

biografias (ANEXOS D e C respectivamente).  

Sobre Markun, todos os grupos e a aluna Liliane destacaram várias das funções 

desempenhadas por esse jornalista brasileiro na sua vida profissional, ao que os grupos um 

(1), dois (2) e três (3) acrescentaram documentários e livros desse escritor. A aluna Laura 

demonstrou outro entendimento da ação e respondeu falando sobre Anita Garibaldi ter se 

tornado uma heroína brasileira.  

Nas informações sobre a autora da carta, todos os grupos e Liliane ressaltaram a 

cidade de origem de Anita. Os grupos dois (2), três (3), quatro (4), cinco (5) e essa aluna 

falaram, também, de aspectos da vida familiar dessa personagem que foi tratada como heroína 

brasileira pelos grupos um (1), dois (2), quatro (4), cinco (5) e Liliane. A discente Laura, por 

sua vez, limitou-se a dizer o nome de solteira da personagem. 

 
Nesses momentos iniciais de 

reconhecimentos de fontes documentais (carta e 

biografias) e dos autores implicados na autoria 

(Anita Garibaldi) e na publicação (Paulo 

Markun), percebemos que dez (10) alunos se 

reportaram ao tempo da escrita da carta, citando 

a data da sua elaboração e que doze (12) 

discentes destacaram aspectos relevantes da 

vida de Paulo Markun e de Anita Garibaldi 

sendo esta citada, ainda, como heroína brasileira por nove (9) alunos. 

No texto O imperialismo na África, na dimensão autoria, com suas ações: data de 

elaboração do texto e informações sobre as autoras que o escreveram, como os alunos haviam 

interpretado, anteriormente, o texto, O movimento operário e as ideias socialistas e 

anarquistas em cuja interpretação eles registraram a data de elaboração desse texto (2006) e 

transcreveram do livro as informações referentes às autoras Patrícia Ramos Braick e Myriam 

Becho Mota32, eles disseram que, por já saberem realizar essas ações corretamente, gostariam 

de não mais repeti-las.  

                                                 
32 Patrícia Ramos Braick, mestre em História (área de concentração: História das Sociedades Ibéricas e 
Americanas) pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e professora do Ensino Médio em Belo 
Horizonte. Myriam Becho Mota, licenciada em História pela Faculdade de Ciências Humanas de Itabira, MG. 

Figura 1 – Anita Garibaldi 

Fonte: http://www.centauroalado.blogspot.com.br 
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Concordamos, pois essas ações são de reconhecimento do conteúdo textual não 

precisando, necessariamente, ser escritas. Ademais, até mesmo as outras, à medida que os 

alunos forem internalizando-as, também poderão optar por não registrá-las.  

Na dimensão interpretação da mensagem do texto Uma carta de Anita, no grupo 

um (1), constatamos que este registrou o título da carta como se encontra no texto e, ao nos 

dizer do que ele trata, apresentou-nos elementos que nos informam aspectos abordados na 

carta e o seu principal teor que é a descrição, por Anita, da situação política e social na Itália, 

à espera da unificação.  

O grupo demonstrou um entendimento das ideias principais do texto fazendo a 

transcrição de um trecho da carta no qual Anita expressa o amor que o povo genovês tem por 

Garibaldi e família. Nessa ação, podemos ver que os acontecimentos políticos, como ideias 

principais, não foram registrados.  

Na ação seguinte, sobre que relações têm essas ideias principais umas com as 

outras, o grupo demonstrou perceber sua existência ao expressar que há relações entre as 

ideias principais “porque está falando da situação política e social na Itália”. Ideia que, 

também responde de modo apropriado à ação citada. 

Esses alunos concordaram, ainda, que o texto retrata a cultura da época em que foi 

produzido. Justificando suas afirmativas, falaram “que Anita desenvolveu o texto e a data da 

escrita [...]”, numa demonstração do costume, naquele momento, de se escrever cartas. 

Falaram ainda da existência de frases, no texto, que definem a época em que ele foi 

produzido, embora não tenham apresentado essas frases retratando a cultura da época.  

Sobre quando ocorreu aquele acontecimento histórico e o que acontecia naquele 

período, os discentes se reportaram ao ano 1848, data em que a carta foi escrita. E sobre o que 

acontecia, expressaram que se tratava de um período de unificação política e social na Itália. 

O grupo dois (2) apresentou o título do texto conforme o especificado por Markun 

(1999). Disse que o texto trata “[...] sobre a viagem de Anita a Gênova, como ela foi recebida 

e o amor que todos tinham por ela e pela sua família”. Mesmo o texto tratando também sobre 

esse fato, tal expressão não manifesta seu principal teor.  

Para demonstrar as ideias principais do texto, esse grupo fez três transcrições da 

carta. Uma que revela a afabilidade, dada a Anita, pelos genoveses, outra que fala do amor 

que o povo italiano tem por Garibaldi e a uma terceira que fala que os últimos acontecimentos 

                                                                                                                                                         
Mestre em Relações Internacionais pela The Ohio University, EUA e professora do Ensino Médio e Superior em 
Itabira. (BRAICK; MOTA, 2006). 
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na Itália devem fazer com que esse personagem acelere a sua vinda a Gênova – esses últimos 

acontecimentos, porém, não foram esclarecidos pelo grupo. 

Na inter-relação das ideias principais umas com as outras, para os discentes, todas 

elas falam da ida de Garibaldi a Gênova. Esse é um aspecto relevante, mas constitui um, entre 

outros, aspectos que convergem na explicitação da situação política e social na Itália à espera 

da unificação, não apreendido pelo grupo. 

Quanto à ação se o texto retrata a cultura da época em que foi produzido, o grupo 

disse que sim, justificando, para isso, a comunicação por meio de cartas, o uso de palavras 

pouco usadas na atualidade (não especificadas), além de outros costumes (não citados).  

Sobre quando ocorreu esse acontecimento histórico e o que acontecia naquele 

período, a resposta dada foi 7 de março de 1848 e que se comemorava a unificação da Itália. 

A atuação do grupo três (3) se deu da seguinte forma: ele registrou o título da 

carta, de modo diferente do existente, denominando-a de Anita Garibaldi e fazendo referência 

ao que trata o texto, expressou seu principal teor: “[...] tratar sobre a situação política e social 

na Itália”. 

As ideias principais do texto foram expostas por meio de transcrições. Uma revela 

a afabilidade, dada a Anita, pelos genoveses; a outra fala do amor que o povo italiano tem por 

Garibaldi, principalmente em Gênova, e uma terceira diz: as coisas andam bem na Itália. O 

grupo sinalizou, com essa última transcrição, para algum acontecimento, além dos citados.  

Na ação seguinte, sobre que relações têm as ideias principais umas com as outras, 

disse: “elas dizem entre si como está a situação política e social na Itália”. Como observamos, 

a menção à situação política e social italiana feita amplia a resposta dada na ação anterior, 

quanto às coisas andarem bem na Itália, além dos discentes apresentarem uma expressão que 

contempla, de forma apropriada, a relação que há entre essas ideias principais.  

Esse grupo concordou que o texto retrata a cultura da época em que foi produzido. 

Justificando sua afirmativa, falou “Anita escreveu o texto mencionando a data da escrita e 

também algumas frases que definem a época em que foi produzido”. Não especificou, no 

entanto, quais seriam essas frases.  

Sobre quando ocorreu esse acontecimento histórico e o que acontecia naquele 

período, a resposta foi 1848, quando a Itália se encontrava em uma situação política e social à 

espera da unificação. 

O grupo quatro (4) iniciou sua escrita demonstrando os seguintes aspectos: 

registrou o título da carta, conforme aparece no texto, e disse que ele “trata de uma carta onde 
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a autora, Anita Garibaldi, escreve para amigo do seu marido, Stefano Antonini, falando sobre 

o povo genovês e dizendo o quanto Garibaldi é amado em toda a Itália”. 

Apreendemos que esse grupo especifica o gênero textual carta e sinaliza para algo 

relacionado ao povo de Gênova, mesmo não mencionando o quê sobre esse povo, tampouco 

fazendo referência a algum acontecimento político na Itália.  

Acerca das ideias principais do texto, transcreveu três trechos da carta para 

expressá-las. Nessas frases, a ênfase recaiu na afeição do povo genovês por Anita (duas das 

frases) e Garibaldi (uma frase).  

Atinente às relações existentes entre as ideias principais, os alunos pronunciaram: 

“As relações são que todas as ideias falam sobre a felicidade de Anita e sobre a paixão do 

povo genovês por ela e por Garibaldi, seu marido”. Existe essa relação se considerarmos as 

ideias registradas por eles na ação anterior, todavia as relações das ideias principais, existentes 

na carta, não se restringem às expressadas pelo grupo.  

Referente à ação, se o texto retrata a cultura da época em que foi produzido, a 

resposta foi sim; para isso, esse coletivo frisou a comunicação através de cartas, as linguagens 

diferentes como o uso do termo estimadíssimo e a utilização de meios de transportes como 

navios, carroças, carruagens – embora o texto não mencione esses dois últimos meios. 

Acerca de quando ocorreu o acontecimento histórico e o que acontecia naquele 

período histórico, o grupo informou 7 de março de 1848, fazendo menção à data em que a 

carta foi escrita – para dizer quando se deu o acontecimento. Sobre o que acontecia naquele 

período, os discentes disseram: “Comemoravam a unificação da Itália”. 

O grupo cinco (5) revelou sua atuação registrando o título da carta, relativo ao que 

nela está escrito, apresentando elementos que nos informam aspectos tratados nessa missiva, 

como “que Anita Garibaldi chegou a Gênova”, “que foi muito bem recebida”. Contudo, faltou 

mencionar o principal teor da carta, que é descrever a situação política e social na Itália à 

espera da unificação. Os discentes falaram, ainda, que a carta foi enviada a um amigo de 

Anita (e não a um amigo de seu marido, como consta no texto).  

Concernente a quais são as ideias principais do texto, esse grupo fugiu do que fora 

requerido, respondendo: “Uma ideia que ela deve escrever uma carta”. Ao expressar que 

relações têm essas ideias umas com as outras, reportou-se à carta e disse: “Estão relacionadas 

da seguinte forma: a primeira está falando de como ela foi recebida e a segunda de Garibaldi e 

a família”. Na missiva, essas ideias são expostas e relacionadas, mas as principais não se 

limitam a elas. 
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Quando perguntado se o texto retrata a cultura da época em que foi produzido, a 

resposta foi sim; para isso exemplificou um meio de comunicação como a carta e frisou que, 

hoje, usamos o celular e o e-mail – no sentido de substituição. 

Referente ao ano desse acontecimento histórico e o que acontecia naquele período 

histórico, o grupo se reportou ao ano 1848 (quando a carta foi escrita) para dizer quando se 

deu o acontecimento histórico. E sobre o que acontecia no período, falou que se tratava de um 

acontecimento político, embora não o tenha especificado. 

A aluna Laura iniciou sua atuação nos apresentando o título da carta (também de 

acordo com o especificado no texto). Em seguida, falou sobre o que trata o texto, de modo 

esclarecedor, no sentido de proferir a quem era dirigida a missiva, onde se encontrava o 

destinatário e o seu teor principal. Vejamos: “A um amigo do seu marido, que se encontrava 

no Uruguai, Anita Garibaldi descreve a situação política e social na Itália”. 

Na resposta à ação acerca de quais as ideias principais do texto, a aluna expôs 

uma frase não correspondente ao momento histórico pontuado na missiva e, no tocante a que 

relações têm essas ideias umas com as outras, respondeu com uma frase inadequada ao 

solicitado, ou seja: “A carta de Anita”. 

Quanto a se o texto retrata a cultura da época em que foi produzido, a aluna 

pronunciou sim, referindo-se à cultura, mas não explicitou que/quais aspecto (s). Sobre 

quando se deu o acontecimento histórico e o que acontecia naquele período histórico, falou a 

data da carta (dia, mês e ano), mas não proferiu o que aconteceu no período.  

A aluna Liliane registrou o título da carta (como existe no texto) e apresentou 

elementos que nos informam aspectos tratados na missiva, como: “Anita Garibaldi chegou a 

Gênova, foi muito bem recebida e todos começaram a gritar...”, mas, não expressou o teor 

principal dessa fonte histórica.  

Quanto às ideias principais do texto, a aluna emitiu uma resposta não condizente, 

dizendo: “Ela teve a ideia de escrever uma carta”. Sobre que relações têm as ideias principais 

umas com as outras, não respondeu. 

Na ação referente a se texto retrata a cultura da época em que foi produzido, ela 

pronunciou: “O melhor da roda viva na cultura”, contudo não esclareceu essa ideia, que 

aspecto da cultura, por exemplo. 

Sobre quando se deu o acontecimento histórico e o que acontecia naquele período, 

falou a data da carta (dia, mês e ano), mas não disse o que aconteceu. 

Na interpretação do texto O imperialismo na África, no tocante ao título, esse foi 

registrado pelos cinco (5) grupos, embora ele no seu todo seja: O imperialismo na África e na 
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Ásia. Como explicitamos no capítulo anterior, devido ao texto ser extenso e os alunos ainda 

apresentarem dificuldades na interpretação o dividimos em duas partes e combinamos com os 

discentes que eles iriam interpretar, inicialmente, a parte correspondente ao imperialismo na 

África e, posteriormente, a do imperialismo na Ásia. 

Sobre do que trata esse texto, os grupos um (1), dois (2) e três (3) disseram: “Trata 

de um processo de dominação e expansão europeia que tinha como objetivo conquistar 

colônias para a exploração de metais preciosos e de produtos comercializáveis como açúcar, 

algodão e tabaco”.  

Ele trata desse processo de dominação e expansão europeia, no século XIX, em 

territórios da África e da Ásia só que, quanto a essa parte do objetivo apresentado pelos 

grupos atinente à exploração dos produtos comercializáveis, compreendemos que havia 

interesse dos países europeus, industrializados, na obtenção de colônias para escoar o excesso 

de produção e de capitais, bem como de matérias-primas como borracha, cobre, marfim, entre 

outras necessárias à produção. Logo, o interesse por esses produtos: açúcar, algodão e tabaco 

estão fortemente relacionados ao colonialismo do século XV a XVIII.  

O grupo quatro (4) se pronunciou informando o que aborda o texto dizendo: 

“Trata de um processo de dominação que ficou conhecido como imperialismo e que teve 

como alvo a África”. E o cinco (5) fez uma transcrição do texto que não responde ao que 

solicitamos. 

Para explicitar quais as ideias principais do texto, todos os grupos fizeram 

transcrições dele. O um (1) fez oito, das quais duas constituem ideias principais as quais 

citamos: “Com a grave crise econômica na Europa, os empresários começaram a procurar 

áreas fora do continente europeu, nas quais pudessem obter a matéria-prima necessária à 

produção, comercializar seus produtos e investir os capitais excedentes”. A ideia seguinte 

registrada por ele: “Além das motivações políticas e econômicas para o neocolonialismo, 

havia justificativas teóricas para a investida das potências ocidentais sobre o território da 

África [...]”.  

Das seis restantes, quatro trazem informações sobre o processo histórico de 

colonização da África; uma sobre a revolução industrial e a outra fala do processo de 

expansão do capitalismo. Com essas ideias, que não as consideramos centrais, Braick e Mota 

(2006) oferecem ao leitor uma breve retrospectiva histórica visando introduzir o assunto e, 

ainda, um encadeamento com a temática a ser abordada. 

O grupo dois (2) realizou quatro transcrições. A primeira não compõe as ideias 

principais do texto. As demais compõem, sendo uma a mesma, acima transcrita pelo grupo 
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um (1), cujo início profere sobre motivações políticas e econômicas para o neocolonialismo e 

outra que nos fala: “As ideias racistas serviram de justificativa para o domínio europeu sobre 

africanos e asiáticos”. A última transcrição reforça essa segunda.  

O grupo três (3) fez sete transcrições, das quais apenas esta compõe as ideias 

principais: “Com a grave crise econômica na Europa, os empresários começaram a procurar 

áreas fora do continente europeu”. As outras quatro trazem informações sobre o processo 

histórico de colonização da África que Braick e Mota (2006) apresentam para introduzir a 

discussão sobre o imperialismo nesse continente, e as outras duas fazem parte do item 

revolução industrial e expansão do capitalismo que essas autoras expõem para estabelecer 

uma correlação com o imperialismo na África. 

O quarto grupo transcreveu quatro ideias, das quais duas são ideias principais. 

Elas expressam: “Ao longo do século XIX, sobretudo nas décadas finais, países europeus 

industrializados travaram violenta disputa para obter colônias na África”. E: “Em 1885, na 

Conferência de Berlim, as potências europeias e os Estados Unidos assinaram um acordo de 

partilha do continente africano”. 

O grupo cinco (5) realizou oito transcrições, sendo duas as que se constituem 

ideias principais. Essas duas são as mesmas citadas pelo grupo um (1). Quanto às seis 

restantes, quatro são de informações introdutórias sobre o processo histórico de colonização 

da África e as demais fazem parte do item revolução industrial e expansão do capitalismo que 

as autoras citadas apresentam para fazer um elo com o imperialismo na África. 

No tocante à ação sobre que relações têm as ideias principais umas com as outras, 

os grupos um (1) e cinco (5) apresentaram respostas iguais. Perceberam relações entre dois 

trechos do texto que não se constituem em ideias principais; ademais, não registraram 

nenhuma relação entre as ideias principais que apresentaram na ação anterior. 

Os grupos dois (2), três (3) e quatro (4) afirmaram perceber relações entre todas as 

ideias que registraram. Eles justificaram essa relação de modo diferente. Para o dois (2), “a 

relação é que todos os pontos falam sobre a comercialização etc.”; para o três (3), “[...] todas 

as ideias falam sobre o mesmo assunto”. E, finalmente, para o quatro (4) “todas essas ideias 

dão continuidade ao texto, estão relacionadas ao mesmo objetivo que é tratado [...]”, ou seja, 

“como foi esse processo de dominação que ficou conhecido como imperialismo e que teve 

como alvo a África”. 

Em face do exposto, constatamos que os grupos dois (2) e três (3) apresentaram 

justificativas que necessitavam ser complementadas, esclarecidas ao leitor concernentes a que 

comercialização (falada pelo grupo dois) e a que assunto se refere o grupo três.  
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O grupo quatro (4), por sua vez, apresentou uma justificativa satisfatória da 

relação das ideias principais enfatizando, inclusive, o objetivo do texto. 

Referente a se o texto retrata a cultura da época em que foi produzido, os grupos 

um (1), três (3), quatro (4) e cinco (5) responderam que não, como constatamos nestas 

expressões: “Hoje, no mundo, não tem muitas coisas. Naquele tempo a Europa [...] tinha 

como objetivo conquistar as colônias para a exploração de metais. Isso hoje em dia não 

acontece mais porque as nossas riquezas os europeus já conseguiram.” (GRUPOS 1,3,5) e 

ainda a do grupo quatro (4): “Não! O texto está retratando um acontecimento histórico que 

ocorreu no século XIX”.  

Como verificamos, nesse momento esses grupos situaram a interpretação textual 

apenas no passado. O dois (2), por sua vez, respondeu de forma afirmativa, entretanto não 

comentou o porquê do seu sim.  

Para analisarmos os escritos dos discentes nesta ação, quando ocorreu esse 

acontecimento histórico e o que acontecia naquele período histórico, a dividimos em duas 

partes: na primeira, falamos sobre quando ocorreu o acontecimento; na segunda, o que 

acontecia naquele período. 

Com relação à primeira, os grupos um (1), três (3) e cinco (5) disseram que o 

acontecimento histórico, no caso o imperialismo na África, ocorreu entre os séculos XV e 

XVIII, e o grupo (2) no ano de 1498.  

Nos séculos XV e XVIII aconteceu a colonização da África. O processo de 

dominação e expansão europeia que ocorreu, nesse período histórico, adentra no século XIX e 

início do século XX com o chamado neocolonialismo ou imperialismo. No texto, Braick e 

Mota (2006) dão destaque ao imperialismo no século XIX. Logo, os grupos citados 

interpretaram de modo equivocado o período desse acontecimento histórico, diferente do 

grupo quatro (4), que escreveu século XIX.  

Quanto à segunda, referente ao que acontecia naquele período histórico, os grupos 

um (1), três (3) e cinco (5) disseram que a Europa objetivava conquistar colônias para a 

exploração de metais preciosos, ao que o um (1) e cinco (5) acrescentam ocorrer “a revolução 

industrial, motivações políticas e econômicas para o neocolonialismo e justificativas teóricas 

para a investida das potências ocidentais sobre o território da África”.  
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Fonte: http://www.anovademocracia.com.br 
 

O grupo quatro (4), também, nos 

apresentou o que sucedia dizendo: “Países europeus, 

industrializados se lançavam em busca de novas 

colônias na África [...]” e o grupo dois (2) 

apresentou uma resposta relacionada ao ano de 

1498, logo não referente ao século XIX. 

O que os grupos um (1), três (3) quatro 

(4) e cinco (5) registraram correspondem ao que 

acontecia no século XIX. O grupo (1) ao falar, 

apenas, sobre uma parte do que objetivava a 

Europa deixou de ampliar sua resposta dizendo 

que os países europeus industrializados buscavam, ainda, novos mercados consumidores para 

os seus produtos. Esse grupo e o cinco (5) teriam enriquecido mais o que disseram se nos 

tivesse oferecido informações sobre alguma justificativa teórica para a investida das potências 

ocidentais sobre o território da África – conforme encontramos no texto (Anexo H). 

Na dimensão dificuldades, no esclarecimento da mensagem do texto da carta de 

Anita, no que se refere às dificuldades de compreensão manifestadas pelos alunos, estes 

apresentaram os nomes: alfandegária e lombardos. Ao serem solicitados que esclarecessem o 

que não ficou compreendido, apresentaram uma frase – “Porque os jesuítas e seus afilhados 

foram expulsos” – não representativa de esclarecimento das dificuldades citadas. 

Ao apresentarmos outra ação na qual lhes pedíamos para que definissem 

conceitos-chave e termos específicos de teor histórico, desconhecidos, repetiram as palavras: 

alfandegária, lombardos e acrescentaram Constituição, mas não as definiram.  

Quanto aos objetivos políticos que Anita expressa, na carta, entendeu que eles se 

referiam à “situação política e social da Itália”, faltando esclarecimento dessa ideia. 

Sobre a ação: Retire do texto uma expressão que caracterize o entusiasmo popular 

com a situação política, os discentes expressaram algo usando um trecho da carta que diz: 

“Viva Garibaldi! Viva a família de Garibaldi!” Essa expressão caracteriza uma forma de 

entusiasmo, tendo em vista a atuação que esse personagem e sua família tiveram na política 

italiana. 

O que podemos saber a respeito da situação da Igreja, através da carta? A resposta 

foi que ela “[...] não era tão aceita na Itália”. Essa frase sinaliza para a compreensão de que a 

Igreja não era aceita, embora não fosse totalmente rejeitada. 

Figura 2 – A partilha da África 
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Quanto ao papel de Garibaldi, na unificação italiana, os discentes entenderam que 

seu papel foi iniciá-la, não percebendo que a carta aponta para a continuidade da participação 

de Garibaldi, no processo de luta pela unificação, visto que Anita nos fala dos últimos 

acontecimentos políticos e sociais na Itália e dos anseios daqueles que queriam a unificação 

para, em seguida, pedir ao Stefano Antonini que os comunicassem a Garibaldi para que este, 

sabedor do que estava ocorrendo, apressasse a sua vinda à Itália. 

O grupo dois (2), destacando o que não entendeu do texto, apresentou as palavras: 

Estimadíssima e finezas. Em seguida, ao solicitarmos que esclarecesse o que não ficou 

compreendido, respondeu com uma frase – “Tenho recebido mil finezas dos irmãos Antonini” 

– não reveladora de esclarecimento do significado das palavras explicitadas. 

Na definição de conceitos-chave e termos específicos de teor histórico, 

desconhecidos, o grupo apresentou palavras que julgava ser conceitos-chave e/ou termos 

específicos de teor histórico como: Constituição, Estimadíssimo, alfandegária, finezas e 

lombardo. No contexto da carta, não vemos como considerar Estimadíssimo e finezas como 

conceitos-chave e/ou termos específicos de teor histórico.  

Os objetivos políticos que Anita expressa na carta não foram contemplados por 

esse coletivo que se utilizou da frase: “E por todo canto não se fala de Gênova e de toda” na 

tentativa de expressá-los, mas a resposta não foi correspondente. Também não retirou do texto 

nenhuma expressão que caracterizasse o entusiasmo popular com a situação política, 

tampouco respondeu às outras duas perguntas que se seguiram, quais sejam: O que se pode 

saber a respeito da situação da Igreja, através da carta? Qual seria o papel de Garibaldi na 

unificação italiana? Explique. 

Na demonstração do que não entendeu do texto, o grupo três (3) fez referência a 

quatro palavras: alfandegária, lombardos, finezas e ópera. Ao ser solicitado que esclarecesse o 

que não ficou compreendido, respondeu com mais dúvida, demonstrando não ter entendido. 

Assim disseram: “O que não ficou esclarecido no texto foi o fato de terem sido expulsos os 

jesuítas e todos os seus afilhados. Por que isso ocorreu?”. 

Quanto à definição de conceitos-chave e termos específicos de teor histórico, 

desconhecidos, o grupo destacou: lombardo, Constituição e alfandegária tendo, pois, definido 

os dois primeiros.  

Referente aos objetivos políticos que Anita expressa na carta, os alunos disseram 

tratar-se da situação política e social na Itália, mas não os citou; depois fizeram uso de um 

trecho da carta, em que Garibaldi e família são aclamados, para caracterizar o entusiasmo 

popular com a situação política na Itália. Sobre o que se pode saber a respeito da situação da 
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Igreja através da carta, respondeu: “Que ela não era tão aceita na Itália” e disse que o papel de 

Garibaldi se deu no início da unificação italiana, não vislumbrando a continuidade do papel 

desse personagem nessa unificação. 

A dificuldade demonstrada pelo grupo quatro (4), quanto a destacar o que não 

entendeu do texto, deu-se com relação a duas palavras: Estimadíssimo e finezas. Quanto a 

esclarecer o que não ficou compreendido, fez uma transcrição que não esclareceu, ou seja: 

“Tenho recebido mil finezas dos irmãos Antonini”. 

No item atinente à definição de conceitos-chave e termos específicos de teor 

histórico, desconhecidos, apresentou: “Estimadíssimo, Constituição, alfandegária, lombardo e 

finezas”, mas não os definiu. No contexto da carta, Estimadíssimo e finezas não constituem 

conceitos-chave ou termos específicos de teor histórico. 

Quanto aos objetivos políticos que Anita manifesta na carta, falou: “E por todo 

canto não se fala de Gênova e de todos”, resposta que não expressa os objetivos. E não 

respondeu às outras três questões alusivas a retirar do texto uma expressão que caracterizasse 

o entusiasmo popular com a situação política; saber algo a respeito da situação da Igreja, 

através da carta, e explicar qual seria o papel de Garibaldi na unificação italiana. 

O grupo cinco (5), ao destacar o que não entendeu do texto, apresentou a palavra 

lombardo. E para responder à ação: Esclareça o que não ficou compreendido no texto, 

utilizou-se de uma transcrição da carta – “Fosse, creio que a festa não teria fim” – que não 

esclarece a dúvida apresentada.  

Quanto à definição de conceitos-chave e termos específicos de teor histórico, 

desconhecidos, apresentou mais uma transcrição da carta – Viva Garibaldi, Viva a família de 

Garibaldi! – não correspondente ao que é requerido na ação. E, também, não respondeu o 

seguinte: que objetivos políticos Anita expressa na carta; retire do texto uma expressão que 

caracterize o entusiasmo popular com a situação política; o que se pode saber a respeito da 

situação da Igreja, através da carta, e explique qual seria o papel de Garibaldi na unificação 

italiana. 

A discente Laura, para destacar o que não compreendeu do texto, citou a palavra 

lombardos; e para esclarecer o que não ficou compreendido, usou uma frase que traz dúvida 

em vez de esclarecimento. Ou seja: “Não conheço as palavras: jesuítas e alfandegária”.  

Sobre a definição de conceitos-chave e termos específicos de teor histórico, 

desconhecidos, apresentou duas transcrições da carta – Viva Garibaldi, viva Garibaldi! e Unir 

a Itália mediante uma liga” – não correspondentes ao solicitado na ação.  
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Referente aos objetivos políticos que Anita expressa na carta, Laura demonstrou 

uma compreensão dos objetivos ao expressar: “Política alfandegária e depois libertar os 

companheiros lombardos do domínio estrangeiro”. Inferimos que a aluna se refere à união da 

Itália por meio de uma liga política e alfandegária, acrescido da libertação dos lombardos do 

domínio estrangeiro – algo que Anita revela ser um anseio em todo o Estado e que 

consideramos compor a descrição dos objetivos políticos revelados na carta. 

Retire do texto uma expressão que caracterize o entusiasmo popular com a 

situação política. Nessa questão, a discente fez uma transcrição do texto que diz: “Tenho o 

prazer de lhe informar sobre minha feliz chegada a Gênova, depois de uma viagem felicíssima 

de cerca de dois meses”. Embora essa transcrição não nos mostre, diretamente, uma expressão 

do entusiasmo popular, ela anuncia um arrebatamento que inferimos estar relacionado ao 

bem- estar do povo, considerando que a personagem, Anita, atuava em combates e o momento 

histórico de conquistas e alegria é apregoado na carta. O que podemos comprovar, na 

continuidade da frase, acima, quando essa autora nos diz: “Tenho sido festejada pelo povo 

genovês de modo singular”. 

Sobre o que se pode saber a respeito da situação da Igreja, através da carta, para a 

aluna, “as coisas andam muito bem na Itália”, mas não esclareceu o exposto, apresentando 

que relação teria isso com a situação eclesial.  

De acordo com o conteúdo aprendido no texto didático, explique qual seria o 

papel de Garibaldi na unificação italiana. Na resposta a esse item, Laura transcreveu um 

trecho da carta no qual Anita fala que foi presenteada com uma bandeira contendo cores 

italianas, para entregá-la ao marido e este fincá-la sobre o solo lombardo. Fincar essa bandeira 

compreende um gesto simbólico que a aluna poderá ter entendido como um papel, todavia 

esse gesto não corresponde ao papel de Garibaldi na unificação italiana.  

A aluna Liliane, por sua vez, destacou que do texto não entendeu a palavra 

alfandegária. Quanto ao esclarecimento do que não ficou compreendido, ela apresenta uma 

frase – “A guarda nacional instituída em vários lugares e muitos benefícios obtiveram esses 

países” – não correspondente ao esclarecimento do que dissera não entender. 

Na definição de conceitos-chave e termos específicos de teor histórico, 

desconhecidos, essa discente apresentou: “Solo lombardo, liga política e alfandegária etc.” – 

mas não os definiu.  

Na ação que trata dos objetivos políticos que Anita expressa na carta, Liliane 

demonstrou (assim como Laura) uma compreensão dos objetivos ao expressar: “Política 

alfandegária e depois libertar os companheiros lombardos do domínio estrangeiro”.  



196 
 

Atinente a retirar do texto uma expressão que caracterizasse o entusiasmo popular 

com a situação política, Liliane fez uma transcrição de um trecho da carta no qual Anita 

exprime o quanto Garibaldi é amado e desejado em toda a Itália.  

Sobre o que se pode saber a respeito da situação da Igreja através da carta, essa 

aluna, explicitando a rejeição manifestada aos jesuítas no texto, utilizou-se de parte da escrita 

existente na carta para dizer: “[...] os jesuítas e os seus afilhados foram expulsos de Gênova e 

de todo o Estado”. 

Concernente ao conteúdo aprendido no texto didático e a explicitação de qual 

seria o papel de Garibaldi na unificação italiana, a discente falou de um papel de Garibaldi, 

quanto à responsabilidade de comandar uma luta de resistência. Para isso, faz menção a um 

acontecimento de 1849, registrado no livro didático de Braick e Mota (2006, 130) dizendo: 

“A rendição do rei aos austríacos deixou a Garibaldi, e seus seguidores de guerrilheiros, a 

responsabilidade de comandar a luta de resistência que se seguiu”.  

Por volta desse ano, o projeto de unificação foi adotado pelo Reino do Piemonte-

Sardenha, no norte da Itália. O monarca desse reino, Carlos Alberto, fez uma tentativa 

frustrada de unificação dos territórios da Península Itálica. Com a rendição do rei aos 

austríacos, restou a Garibaldi retirar-se de Roma e continuar a resistência.  

Considerando o exposto, entendemos que a aluna revelou traços do papel de 

Garibaldi na unificação italiana, posterior à data da carta. Como a pergunta nos coloca frente 

ao papel que o conteúdo da carta menciona, podemos compreender que esse papel seria 

contribuir para unir a Itália mediante uma liga política e alfandegária e libertar os 

companheiros lombardos do domínio estrangeiro. 

Na interpretação do texto O imperialismo na África, na dimensão dificuldades no 

esclarecimento da mensagem do texto, todos os grupos registraram algo não entendido nesse 

texto. Os grupos um (1), quatro (4) e cinco (5) expressaram ideias, e o dois (2) e três (3), 

palavras. As ideias destacadas foram as seguintes: “Os darwinistas sociais não consideravam 

o fato de todos os seres humanos serem parte de uma mesma espécie biológica, afirmando que 

os brancos dariam origem a uma espécie mais evoluída” (GRUPO 1) e “A disputa por terras 

africanas fez crescer a rivalidade entre os países imperialistas” (GRUPO 5). 

O quatro (4) fez uma transcrição do que encontramos em um adendo intitulado: 

Melhores do que os Outros? (de Jean Defrasne e Michel Laran) que as autoras Braick e Mota 

(2006) colocaram como ilustrativo no seu texto (Anexo H). Nesse adendo, consta um 

fragmento do discurso de um parlamentar francês, proferido em 1885, referente à 

superioridade dos brancos sobre os demais povos. Nesse sentido, esse grupo citou: 
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Para justificar a dominação neocolonial, era corrente o uso de argumentos 
racistas, que defendiam a superioridade dos brancos sobre os demais povos. 
[...]. ‘As raças superiores têm um direito perante as raças inferiores. Há para 
elas um direito porque há um dever para elas. As raças superiores têm o 
dever de civilizar as inferiores [...]’. 
 

 
O que esses grupos expressaram, em termos de ideias, revela-nos que eles 

queriam compreender questões para além do que o texto pretendia abordar. Algo salutar, por 

compreendermos que a interpretação suscitou questionamentos, exigindo outras leituras.  

O que o dois (2) e o três (3) disseram com palavras, também, exige 

aprofundamento. Esses vocábulos foram: neocolonialismo (GRUPO 2), monopólio, 

neocolonialismo e darwinismo (GRUPO 3). O fato de esses grupos terem colocado 

neocolonialismo nos fez perceber, inclusive durante as aulas, que eles não estavam 

entendendo que esse termo neocolonialismo ficou conhecido, igualmente, como imperialismo.  

Durante as discussões, no momento da apresentação da interpretação realizada por 

todos os educandos, a professora Dulce teve oportunidade de esclarecer esse conceito, 

principalmente para o grupo três (3) que, na ação seguinte, não o clarificou. 

Os esclarecimentos, apresentados pelos grupos, merecem uma discussão 

individual, de modo a revelar as suas especificidades: O um (1) tentando esclarecer que “os 

darwinistas sociais não consideravam o fato de todos os seres humanos fazerem parte de uma 

mesma espécie biológica, afirmando que os brancos dariam origem a uma espécie mais 

evoluída (BRAICK; MOTA, 2006, p. 156), responderam: “Os darwinistas não aceitavam o 

fato de que os negros não poderiam viver com os brancos por causa da cor da pele e pelo 

preconceito [...] com o negro”. 

Esse grupo, ao responder à dúvida que apresentou na ação anterior, falou dos 

darwinistas e não dos darwinistas sociais, além de dizer algo (os negros não poderiam viver 

com os brancos por causa da cor da pele) que não constitui elementos da teoria da evolução 

das espécies. 

O dois (2), tendo destacado, anteriormente, sua dúvida sobre o que é o 

neocolonialismo esclareceu, corretamente, esse conceito; e o três (3), que tinha apresentado 

três termos, esclareceu um (monopólio) de forma apropriada.  

O quatro (4), voltando-se ao que citou sobre o uso de argumentos racistas, quanto 

às raças superiores terem o direito perante as inferiores, justificou a dominação neocolonial 

respondendo: “Nós esclarecemos, o que antes não tínhamos entendido, na seguinte frase: O 
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homem é um ser inteligente, mas se torna inútil por ser ambicioso”. Resposta que expressa o 

sentimento do grupo e que requer maiores esclarecimentos. 

O último grupo, o cinco (5), não esclareceu a ideia apresentada, anteriormente, e 

respondeu com mais uma dúvida, dizendo não entender o que é darwinismo social.  

Na definição de conceitos-chave e termos específicos de teor histórico, 

desconhecidos, com exceção do grupo cinco (5), vejamos o que os outros realizaram nessa 

ação: O um (1) apresentou e definiu corretamente: colonialismo, revolução, imperialismo, 

expansão e democracia; o dois (2), neocolonialismo e monopólio – definindo o primeiro. O 

três (3) pontuou: seleção natural das espécies e o definiu, e o quatro (4) registrou e, também, 

definiu corretamente: colonialismo, monopólio, cartéis, protetorado e imperialismo. 

Na dimensão perspectiva, ao trazermos para a análise as ações empreendidas 

pelos discentes, estabeleceremos uma relação com o desenvolvimento da consciência histórica 

crítica. Para isso, iniciamos discorrendo sobre a consciência na atividade humana. 

 

4.1.3.1 A interpretação de textos de história e sua relação com o desenvolvimento da 

consciência histórica crítica do educando 

 

Na sociedade, como a que vivemos na atualidade, carregada de informação 

múltipla, somos confrontados com diversas visões de mundo, tanto do passado como do 

presente – por vezes conflitantes entre si. Nossa preocupação com o desenvolvimento da 

consciência histórica crítica, no ensino e na aprendizagem da História, leva-nos a considerar o 

compromisso com as fontes disponíveis, a coerência com o contexto na interpretação do 

passado, a especificidade do conhecimento histórico na sua contribuição à vida do aluno, bem 

como um entendimento das transformações sociais provocadas pela intervenção humana na 

natureza e na sociedade pela atividade social e política como um todo.  

A aprendizagem e as práticas pedagógicas nesse ensino exercem influência sobre 

a herança histórica e sobre o interesse (maior ou menor) que os alunos apresentam pelo 

patrimônio coletivo da humanidade – a história. Esta possui significações que precisam ser 

apreendidas pelos educandos no seu percurso de conscientização.  

O estudo das formas da consciência social e individual se relaciona à análise de 

sua atividade. “O reflexo consciente do mundo não surge como resultado da projeção direta 

sobre o seu cérebro das relações e conceitos elaborados pelas gerações anteriores. A sua 

consciência é também um produto de sua atividade no mundo dos objetos” (LEONTIEV, 
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1983, p. 23, tradução nossa). No entanto, não é possível um psiquismo individual, em forma 

de reflexo consciente, fora da consciência social.  

O conceito de atividade em Leontiev (1983, p. 66, tradução nossa) diz respeito a  

 
[...] uma unidade molar não aditiva do sujeito corporal e material. Num 
sentido mais estreito, ou seja, ao nível psicológico, esta unidade da vida é 
mediada pelo reflexo psíquico, cuja função real consiste em que este orienta 
o sujeito no mundo dos objetos. Em outras palavras, a atividade não é uma 
reação, e sim um sistema que possui uma estrutura, passos internos, um 
desenvolvimento. (LEONTIEV, 1983, p. 66, tradução nossa). 

 
 

Nessa perspectiva, a consciência se desenvolve nas relações dos indivíduos com o 

meio circundante, com o mundo exterior, em cuja operação diferentes sistemas psicológicos 

estão envolvidos. O problema fundamental da consciência, para esse autor (1983, p. 104, 

tradução nossa), consiste em compreendê-la “[...] como um produto subjetivo, como a forma 

transformada da manifestação das relações, por sua natureza social, geradas pela atividade do 

homem dentro do mundo dos objetos”. A consciência se manifesta para o indivíduo de uma 

forma direta, num movimento interno, dentro do movimento da atividade.  

O autor em pauta (2004) defende que a atividade psíquica é uma forma material e 

externa transformada; que a atividade interior teórica tem a mesma estrutura que a atividade 

prática. A atividade tem sua estrutura criada pelas condições sociais e relações humanas delas 

decorrentes e quando cristalizada em forma de produto “[...] é mais rica, mais verdadeira do 

que a concebida anteriormente na consciência.” (LEONTIEV, 1983, p. 105, tradução nossa). 

Ela é, portanto, um processo de mediação do homem com o mundo, incluindo manifestações 

externas e internas, bem como componentes mentais e visa à satisfação de uma necessidade. 

No processo de análise de conteúdos de conceitos inter-relacionados como 

consciência, dentre outros, é que podemos encontrar revelada a essência da atividade do 

homem, como nos diz Davidov (1988). Para esse autor, o conceito de atividade não pode ser 

examinado separado do conceito de consciência, pois esta surge na atividade e a mediatiza. E 

acrescenta:  

 

O estudo da atividade deve estar em estreita relação com a investigação dos 
processos de surgimento e funcionamento da consciência humana. Isso 
requer uma compreensão da consciência que responda às exigências do 
enfoque sobre o seu caráter de atividade. (DAVIDOV, 1988, p. 33, tradução 
nossa). 
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Nessa direção, Leontiev (2004) faz uma discussão enfatizando a estrutura da 

atividade humana engendrada por condições históricas concretas e pondo em evidência as 

particularidades psicológicas da estrutura da consciência humana. Para isso, situa o 

desenvolvimento da consciência nos primeiros estágios de evolução da sociedade e, 

posteriormente, na sua organização em classes sociais dando destaque, em ambos os 

momentos, à relação entre sentido e significação por considerar que essa relação é um dos 

principais “componentes” da estrutura interna da consciência dos indivíduos. Isso, sem 

abstrair um outro de seus “componentes”: o conteúdo sensível (sensações, imagens de 

percepção, representações), o qual cria tanto a base como as condições de toda consciência – 

não exprimindo, todavia, em si toda a sua especificidade. 

Psicologicamente, a estrutura da consciência primitiva dos homens no início da 

história se caracteriza:  

 

Pelo fato da nova estrutura da atividade, social, por natureza, não englobar 
inicialmente todos os aspectos dessa atividade; [...] a esfera das significações 
linguísticas coexiste com a esfera, muito mais vasta, dos sentidos biológicos 
instintivos, tal como coexistem ainda as relações socialmente mediatizadas 
do homem na natureza com as numerosas ligações instintivas que ele 
mantém com esta. [...] O consciente está estreitamente limitado; a 
coincidência dos sentidos e das significações constitui a principal 
característica da consciência primitiva. (LEONTIEV, 2004, p. 107-109). 
 
 

A estrutura interna elementar da consciência humana reflete a relação do homem 

com a natureza e com os outros homens. Essa última característica da estrutura da consciência 

primitiva – a coincidência dos sentidos e das significações – constitui a principal, segundo o 

autor, porque a não separação é possível devido ao domínio do consciente permanecer por 

muito tempo limitado às relações diretas do grupo, assim como, as significações linguísticas 

não estarem ainda suficientemente diferenciadas. Entretanto, é no seio do regime dessa 

sociedade primitiva que se prepara a decomposição dessa coincidência a qual se realiza com a 

desagregação daquela estrutura social.  

Na passagem do mundo social ao mundo interno psíquico, a linguagem tem um 

papel essencial se tornando uma necessidade e condição de realização do desenvolvimento 

social e individual dos homens e, consequentemente, de sua consciência. 

A Teoria da Atividade sinaliza para o acontecer de uma consciência humana que 

aspira “[...] a uma compreensão e a um saber autênticos”. Essa aspiração cria “[...] a negação 

e o abandono das significações inadequadas, que refratam falsamente a vida na consciência” 
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(LEONTIEV, 2004, p. 142). O que gera uma nova estrutura psicológica da consciência, 

simultaneamente, à transformação das condições históricas causadoras da não-

conscientização.  

Assim, na perspectiva dessa teoria, a consciência brota de condições sócio-

históricas concreta sendo, desenvolvida na atividade em cuja dinâmica o sujeito vai se 

realizando também como personalidade – o que ocorre depois de profundas e sérias 

transformações dialéticas. O desenvolvimento da consciência é uma exigência humana, 

resultante do processo histórico, e se caracteriza pelo fato do ser humano se encontrar numa 

situação histórica na qual elabora representações a respeito de suas relações com a natureza e 

a sociedade.  

No aprendizado da história é possível pensarmos um avanço no desenvolvimento 

da consciência dos educandos, colocando em discussão o seu ensino na escola como um 

espaço fundamental para que isso ocorra, conforme passaremos a analisar. 

Na dimensão, perspectivas, interpretando o texto Uma carta de Anita, os grupos 

um (1), três (3) e as alunas Laura e Liliane disseram que Paulo Markun não se posiciona em 

relação ao conteúdo da carta. O dois (2), o quatro (4) e o cinco (5) não se pronunciaram em 

nenhuma das ações dessa dimensão. 

Quanto a opinar sobre as ideias apresentadas por Anita Garibaldi, o um (1), o três 

(3) e a aluna Laura teceram elogios a essa personagem chamando-a de “grande heroína” ao 

que Laura complementou ter essa personagem apresentado ideias que “[...] em Nápoles, na 

Toscana e no Piemonte foi promulgada a Constituição e Roma a teria dentro em pouco”. 

Esses grupos, também, acrescentaram que Anita “teve uma vida de grandes aventuras e fez o 

que nem todo homem faz [...]” (GRUPO 3), “lutar pelo bem da sociedade” (GRUPOS 1 e 3).  

Nessa expressão do grupo três (3), há uma valorização da liberdade e da coragem. 

Mesmo que, no conteúdo da carta, a personagem citada não ressalte seus próprios feitos, é 

visível o seu envolvimento em prol da unificação da Itália, o que foi percebido por esses 

alunos. A discente Liliane, também, teceu opinião ao dizer que “a carta de Anita é muito 

importante porque fala da alegria que o povo tem com Garibaldi e família”. 

Na exposição desses grupos e das duas alunas, encontramos traços de identidade 

com Anita, considerando a ênfase que todos lhe deram.  

Sobre a contribuição desse acontecimento histórico para a sociedade, na 

atualidade, os grupos um (1) e três (3) destacaram respectivamente: “Porque hoje sabemos 

que vivemos assim porque outros já lutaram para isso acontecer”, e “Posso dizer que a 

contribuição desse acontecimento histórico para a sociedade foi beneficente porque hoje todos 
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sabemos que vivemos assim, porque outros já lutaram para que isso fosse assim”. Laura, por 

sua vez, expressou existirem “pessoas que moram abaixo de pontes [...]”, mas não esclareceu 

o elo dessa escrita com a ação em discussão e a Liliane não se pronunciou. 

Esses dois grupos (cinco alunos) nos ofereceram elementos que apresentam 

indicadores do desenvolvimento da consciência histórica crítica quais sejam, convocaram o 

passado para compreender o presente e reconheceram o passado como algo que diz respeito a 

si e ao outro.  

Ao convocarem o passado para compreender o presente, disseram que o modo 

como vivemos, hoje, resulta de lutas realizadas por outros que nos antecederam. O passado 

interpretado gerou uma compreensão das atuais condições de vida, numa demonstração da 

consciência do acontecimento histórico (estudado) relacionado ao modo como vivemos na 

atualidade. Os alunos evocam uma ideia de futuro, num elo com o que a carta revela. O futuro 

perspectivado na carta aparecendo no nosso presente. 

Quando se aproximaram do passado o reconhecendo como algo que diz respeito a 

si e ao outro, se referiram ao modo como vivemos hoje, resultantes de lutas de outrem (no 

passado). Assim, colocaram-se relacionados ao outro; o passado dizendo respeito a todos nós.  

Para chegarmos à configuração de vida que temos, os discentes parecem trabalhar 

com uma ideia de progresso, em que eles concebem essa mensagem de progresso, isso 

requereria um aprofundamento que não nos propusemos realizar neste trabalho.  

Como nesse presente construímos o futuro, o que fazemos ou fizermos para os 

cenários de futuro a que aspiramos, isso eles não manifestaram. Precisavam, assim, conferir 

uma perspectiva futura à realidade em que vivemos, atinente a mudanças e transformações; 

interpretar a experiência do passado como um fator de orientação cultural para o agir. Nesse 

sentido, os educandos não avançaram, o que nos permite inferir uma relação com a 

consciência histórica transitiva ingênua. 

Nessa dimensão em estudo, interpretando o texto O imperialismo na África; 

concernente aos posicionamentos das autoras em relação ao conteúdo textual, constatamos 

que os grupos um (1), três (3), quatro (4) e cinco (5) expuseram que Braick e Mota se 

posicionam. 

O um (1) e o três (3), para esclarecerem isso, transcreveram o início do primeiro 

parágrafo de um texto de Moriconi – denominado Conflitos na África vale quanto pesa – que 

Braick e Mota utilizaram na abertura do seu texto. Parte desse parágrafo diz o seguinte: “A 

África paga caro pela guerra. E há números que comprovam. Quando comparados a nações 
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em situação de paz, os países africanos que vivem conflitos armados têm índices de mortes de 

crianças 50% maiores”.  

O quatro (4) justificou seu sim, reportando-se ao primeiro e segundo parágrafos, 

do capítulo em estudo. Neles as autoras introduzem o assunto a ser estudado apresentando 

como compreendem a ocupação da África. O que podemos demonstrar nessa parte do 

primeiro parágrafo: 

 

O século XIX assistiu a uma corrida dos países industrializados da Europa e 
territórios da Ásia e da África em busca de novas colônias. A ocupação da 
África a partir de 1830 ocorreu de forma traumática e violenta, e seus efeitos 
se fazem sentir até hoje: os conflitos étnicos e tribais que lançam grande 
parte do continente em uma interminável guerra civil têm suas raízes no 
processo colonizador [...]. (BRAICK; MOTA, 2006, p. 152). 
 
 

E o cinco (5) apresentou uma resposta, para além do que havia escrito no texto, ao 

expressar que “se as autoras escreveram o livro, elas se posicionaram”. Demonstrando, assim 

uma compreensão da ação em estudo. Mesmo o grupo dois (2), que havia registrado que elas 

não se posicionaram, durante a apresentação que os grupos realizaram de suas interpretações, 

retomou essa sua resposta revelando ter se equivocado e acrescentou que reconhecia a 

existência do posicionamento das escritoras. 

No que se refere a emitir opinião sobre as ideias apresentadas pelas autoras, todos 

os grupos opinaram. O um (1) e o três (3) estabeleceram uma relação com o que escreveram 

na ação anterior. Para o primeiro, foi “interessante as autoras, antes de começarem, dar suas 

opiniões sobre o imperialismo na África”, e para o terceiro, foi “importante o que as autoras 

fizeram no texto porque, antes do texto, elas explicaram sobre aquele assunto. Esses grupos 

fazem referência a um pequeno texto que fala sobre os conflitos na África, escrito por 

Moriconi, utilizado pelas escritoras antes de introduzirem o capítulo.  

O dois (2) teceu um comentário geral, dizendo que as ideias das autoras “foram 

muito bem elaboradas e, também, deixou claro todos os pontos”. Os grupos quatro (4) e cinco 

(5) se aproximaram nas opiniões sobre as ideias das escritoras, sendo que o grupo quatro (4) 

nos ofereceu uma resposta mais elaborada. O cinco (5) pronunciou que foi muito importante 

por haver aprendido mais sobre o imperialismo na África, e o quatro (4) que “foram ideias 

que para nós serviram não só de aprendizagem, como também serviram de base para termos a 

consciência do quanto é importante estudarmos a história e que é somente através dela que 

podemos entender o presente”. 
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Tais ideias vão ao encontro do que nos diz Pais (1999, p. 1) ao pronunciar: “sem 

consciência histórica sobre o nosso passado (e antepassados...) não perceberíamos quem 

somos”. A história deixaria de ter sentido para nós uma vez que “a consciência histórica é a 

convocação permanente do passado ao presente”. (1999, p. 3). 

Concernente à contribuição desse acontecimento histórico para a vida, o um (1) e 

o três (3) disseram que ele “contribuiu para várias coisas, para nós sabermos um pouco sobre 

o imperialismo na África, saber como aconteceu, quando e como terminaria aquela guerra, 

pois a África paga caro pela guerra, por isso hoje na África [...] existem muitas doenças [...]”. 

Ao que o um (1) acrescentou: “principalmente a fome”. 

Para o dois (2), a contribuição se deu com relação ao aclaramento de dúvidas 

sobre o que fora estudado. O cinco não opinou e o quatro (4) foi bastante contundente ao nos 

dizer:  

 

Apesar de ainda hoje, os reflexos dessa forma de colonização, serem vistos 
nos conflitos entre etnias e nas guerras tribais, acreditamos que esse 
acontecimento histórico contribuiu não só para o nosso saber, como também 
deixou bem claro para a vida o porquê de alguns países africanos viverem 
conflitos armados.  
 
 

Todos os grupos, com exceção do cinco (5) que não se pronunciou, foram 

unânimes em destacar a contribuição desse acontecimento histórico com relação ao aprender 

sobre ele. Dentre eles, o um (1), o três (3) e o quatro (4) melhoraram essa ideia nos falando de 

dificuldades que vive a África, na atualidade, em termos de fome, doenças e conflitos 

armados – como consequências do imperialismo. Esses grupos apresentaram uma visão mais 

apurada, ao falarem que o acontecimento histórico estudado contribuiu tanto para o 

aprendizado sobre ele, como para a compreensão da vida dos africanos hoje. Ao dizerem que 

entendem a realidade presente da África, manifestaram uma forma de se orientar no tempo. 

Leontiev (1983) destaca a importância da necessidade de que o próprio resultado 

do ensino seja conscientizado. O alcance desse grau de consciência permite ao aluno criar 

estratégias para aprender a aprender, desenvolver a reflexão crítica e regular o seu próprio 

processo de apropriação do objeto de conhecimento.  

Nessas produções encontramos presentes os seguintes indicadores 

correspondentes à categoria consciência histórica crítica: a) a convocação do passado para 

compreender o presente; b) a interpretação da experiência do passado como um fator de 

orientação cultural para o agir. 
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Apreendemos que, quando nove (9) alunos disseram que o acontecimento 

histórico (estudado) contribuiu para a compreensão das consequências do imperialismo no 

continente africano, na atualidade, essas construções nos revelam que eles realizaram uma 

convocação do passado para um entendimento do presente, e que o passado interpretado 

gerou uma compreensão das atuais condições de vida referente ao continente africano. 

Todavia, teriam demonstrado um maior avanço se tivessem conferido uma perspectiva futura 

à realidade referente a mudanças e transformações.  

Concernente à interpretação da experiência do passado, como fator de orientação 

cultural para a atuação discente, doze (12) alunos chegaram a pronunciar que a contribuição 

do acontecimento histórico se deu com relação ao aprendizado sobre ele e, destes, três (3) 

acrescentaram, de forma mais sofisticada, que as ideias do texto serviram de aprendizagem e 

de base para a consciência da importância do estudo da história e que é, somente através 

desta, que podemos entender o presente.  

A partir da interpretação de um acontecimento histórico, esses discentes 

utilizaram a palavra consciência situando-a numa relação com o estudo da história, 

destacando a importância de a estudarmos (não somente o que estava sendo trabalhado 

naquela ocasião) para a compreensão do presente. 

A consciência da importância do estudo da história nos remete à necessidade e 

relevância de nossas atitudes (no presente) para a constituição da história. Os discentes não 

chegaram a apresentar esse aspecto em seus portfólios, mas o que pontuaram nos manifesta 

um processo de desenvolvimento da consciência histórica crítica.  

No que tange a se os alunos se aproximaram do passado o reconhecendo como 

algo que diz respeito a si e ao outro, nove (9) se aproximaram do passado e o reconheceram 

como algo que diz respeito ao outro (africanos), mas não se colocaram na relação com esse 

outro – ou seja, o passado dos africanos, no continente africano, parece não apresentar relação 

com o nosso passado e presente no Brasil. Nesse aspecto, temos uma manifestação da 

consciência histórica transitiva ingênua. 

Considerando o exposto, estabelecemos uma relação acerca do desenvolvimento 

da consciência histórica crítica nas interpretações dos textos em discussão. 

A análise nos permite afirmar que eles demonstraram se apropriar do 

procedimento para interpretar textos de história (com a orientação docente e apoio do mapa da 

atividade), que foram se aprimorando na qualidade das produções e que ocorreu um 

acréscimo, da interpretação do primeiro texto para o segundo, no número de alunos que 

evidenciaram traços do desenvolvimento da consciência histórica crítica.  
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No que se refere à convocação do passado para compreender o presente, tivemos 

de cinco (no primeiro texto) para nove (no segundo texto) os alunos que avançaram ao 

expressarem esse aspecto, mesmo não conferindo uma perspectiva futura à realidade no 

sentido de mudanças e transformações. 

Quanto a reconhecer o passado como algo que diz respeito a si e ao outro, 

encontramos, no primeiro texto, tal reconhecimento nas produções de cinco discentes. No 

segundo, todos os alunos da turma chegaram a demonstrar esse reconhecimento com relação 

ao outro, com uma lacuna, porém, para ver o passado dizendo respeito, também a si.  

O que contribuiu, para que na interpretação sobre a carta de Anita os alunos 

reconhecessem o passado como algo referente tanto ao outro como a si, foi o fato de Anita 

Garibaldi ser brasileira – traço de uma relação identitária percebido pelo aluno – e ter entrado 

na história pelos seus feitos. 

Atinente a interpretação da experiência do passado como um fator de orientação 

cultural para o agir, se na interpretação do primeiro texto não vislumbramos tal aspecto, na 

segunda, tivemos doze (12), dos catorze (14) discentes, revelando-nos isso. 

Na apropriação da interpretação do texto O imperialismo na África, os discentes 

manifestaram um aperfeiçoamento ao revelarem ideias de um modo mais claro e aprofundado 

e por terem reduzido, de cinco (05) para três (03), as maiores dificuldades reveladas no 

desenvolvimento das catorze (14) ações que compuseram o mapa da atividade (APÊNDICE 

M) para interpretar esse texto.  

Considerando o exposto, constatamos que os alunos se encontram em um 

processo de desenvolvimento de sua consciência histórica crítica. Algo alcançado com a 

motivação para se apropriar do procedimento da interpretação, com a mediação da professora 

Dulce e com a metodologia utilizada.  

 

- Desafios e aprendizagens nas interpretações dos textos: Uma carta de Anita e O 

imperialismo na África. 

 

Iniciando pela carta de Anita, observamos que na dimensão autoria, a atuação dos 

alunos foi consistente, seja ao apresentarem a data de elaboração do texto, seja ao informarem 

sobre a autora e quem o publicou.  

Na interpretação da mensagem, que é uma dimensão que tem o maior número de 

ações (no caso seis), os alunos demonstraram um aperfeiçoamento naquelas correspondentes 

ao título do texto e se o texto retrata a cultura da época em que foi produzido. Nas que se 
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referem ao que ele trata, suas ideias principais e que relações têm essas ideias umas com as 

outra, os educandos demonstraram dificuldades, mas conseguiram realizá-las de modo 

procedente. Na última ação, referente a quando ocorreu o acontecimento histórico e o que 

acontecia naquele período histórico, esse desempenho teve um declínio.  

Observemos: nas duas ações em que eles atuaram, demonstrando avanço, 

verificamos que dez (10) discentes registraram, adequadamente, o título do texto; e, no 

tocante a se o texto retrata a cultura da época em que foi produzido, todos disseram sim, e 

entre esses, onze (11) destacaram a linguagem escrita na época. 

Nas que eles realizaram de modo pertinente, mesmo demonstrando dificuldades, 

todos apresentaram elementos que nos informam aspectos tratados na carta, mas seis foram os 

que expressaram o principal teor desse texto – a descrição, por Anita Garibaldi, da situação 

política e social na Itália à espera da unificação. 

Nove (9) discentes chegaram a apresentar as ideias principais do texto. Cinco (5), 

dentre eles, conseguiram acrescentar algo a mais (correspondente a essas ideias), ao fazerem 

menção aos últimos acontecimentos na Itália (mesmo não os citando). E quando foi preciso 

estabelecer relações entre essas ideias principais, onze (11) o fizeram, mas cinco construíram 

registros mais aprimorados, ao dizerem que essas ideias expressam como se encontrava a 

situação política e social na Itália.  

Na ação, dessa dimensão, que eles apresentaram um comprometimento nos seus 

desempenhos, referente a quando ocorreu, todos os alunos se limitaram a situar o processo de 

unificação italiana ao ano da escrita da missiva, 1848. Sabemos que Anita fala de 

acontecimentos históricos passados e outros em processo de realização. Ainda que os alunos 

tenham estudado, no capítulo oito (8) do livro didático (Anexo F), sobre os movimentos 

liberais e nacionalistas, no século XIX, limitaram a situar o processo de unificação italiana à 

data da carta.  

E alusivo ao que acontecia, naquele período histórico, onze (11) discentes 

compreenderam que se tratava de um acontecimento político e social. Já a unificação da Itália 

foi percebida de forma distinta pelos alunos: quatro (4) entenderam se estar comemorando a 

unificação; três (3) que se estava à espera dela; dois (2) que foi um período de unificação, e 

quatro (4) alunos não se pronunciaram. Assim, ficou claro que tanto os três alunos que 

falaram da espera quanto os dois que disseram ser um período de unificação, entenderam essa 

unificação num processo político e social em andamento – como revelado na carta. 

Esses momentos da interpretação, em que os educandos expressaram uma 

compreensão coerente ao que se apresenta no texto e, por outro lado, revelaram um 
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distanciamento de parte do significado nele expresso, foram bastante promissores para o 

aprendizado do ato de interpretar. Houve descobertas e dificuldades. Analisando, 

apreendemos que eles concretizaram as ações, contudo quando alguma delas requeria um 

esclarecimento, um aprofundamento diante do que haviam dito anteriormente, surgiam as 

dificuldades. Nesse sentido, Liliane pronunciou na oralidade: “começa fácil e vai ficando 

difícil”. 

Analisando o desenvolvimento das aulas, verificávamos também que os discentes 

apresentavam na oralidade uma compreensão que, ao ser escrita, nem sempre revelada aquilo 

que haviam dito com procedência de forma oral. Assim, analisar os escritos dos alunos exigiu 

que recorrêssemos, em alguns momentos, ao que registramos de suas colocações nos 

momentos das aulas. 

Na dimensão, dificuldades no esclarecimento da mensagem do texto, 

oportunizamos aos alunos apresentarem suas dúvidas e tentar resolvê-las. Todos eles 

destacaram dúvidas quanto a palavras (na primeira ação), todavia demonstraram não entender 

a segunda ação, que era para esclarecer o que não ficou compreendido, uma vez que todas as 

frases usadas por eles não esclareciam as dúvidas mostradas. Na terceira ação, que era para 

definir os conceitos e os termos específicos de teor histórico, somente três (3) alunos 

realizaram definições. 

Como observamos, a primeira ação foi a que eles demonstraram um saber e saber 

fazer consistente. Isso nos fez refletir, junto à professora Dulce, acerca da necessidade de mais 

orientação pertinente às ações que eles estavam apresentando mais dificuldades. 

Os alunos, ainda, responderem a quatro questões propostas pelas autoras do livro 

didático, Braick e Mota (2006), acerca da compreensão do texto. A participação dos discentes, 

respondendo, de forma coerente, ao solicitado, deu-se mais na questão referente a retirar do 

texto uma expressão que caracterizasse o entusiasmo popular com a situação política, a qual 

foi respondida por sete (7) alunos. Nas demais, só tivemos duas (2) alunas respondendo, de 

forma coerente, ao solicitado. Houve também ausência de escrita, pois seis (6) discentes não 

se pronunciaram em três das quatro questões, e duas (2) alunas em uma. 

Na dimensão perspectiva, que tem três ações, os sete (7) alunos que fizeram a 

primeira ação registraram que o Paulo Markun não se posiciona em relação ao conteúdo do 

texto. Para escrever isso, eles falaram, durante a apresentação das suas produções, que 

buscaram, na carta, algo que esse autor expressasse a partir do que Anita escreveu. Como não 

encontraram (e de fato não há), compreenderam não haver posicionamento.  
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Essas expressões dos alunos nos chamou atenção e, também, da professora Dulce 

que teve a oportunidade de discutir com eles sobre a escolha que tanto Markun como as 

autoras do livro didático fizeram para publicar nos seus livros essa missiva. E que tal escolha 

constituiu uma forma de posicionamento. 

Na segunda ação, correspondente a dar opinião sobre as ideias apresentadas por 

Anita, sete (7) educandos a fizeram. E atinente à última ação, sobre que contribuição nos traz 

esse acontecimento histórico para a sociedade, cinco (5) discentes estabeleceram um elo do 

passado com o presente ao dizerem da configuração de vida que temos, na atualidade, 

resultante de lutas perpetradas no passado por outros.  

Foi bastante complexa, para os alunos, efetivar dessa dimensão. Os que a 

realizaram, apresentaram dificuldades tanto no processo de discussão nos grupos como na 

escrita. Ademais, seis (6) alunos não se pronunciaram na primeira, tampouco na segunda 

ação, e sete (7) também não realizaram a última ação, além de uma (1) aluna que a fez de 

forma não relacional ao solicitado.  

Interpretando o texto O imperialismo na África, constatamos alguns avanços dos 

alunos em comparação com a interpretação do texto anterior.  

Na dimensão autoria, eles revelaram que alcançaram um domínio, uma 

compreensão sobre ela. Na segunda dimensão, interpretação da mensagem, ao iniciarmos pela 

primeira ação atinente ao título do texto, percebemos que os discentes continuaram 

apresentando consistência em suas produções, só que, dessa vez, todos escreveram de forma 

procedente esse título – na interpretação do texto anterior, três (03) alunos expressaram o 

título do texto de modo não correspondente ao que estava registrado na carta.  

Acerca do que trata o texto, doze (12) discentes disseram algo condizente com o 

solicitado, mesmo que nove (9) desses alunos tenham acrescentado outras informações não 

condizente com o solicitado. Na interpretação do primeiro texto, todos disseram algo sobre o 

que o texto aborda, todavia seis (6) discentes foram os que expressaram seu principal teor. 

Na ação que solicita a explicitação das ideias principais do texto, os educandos 

manifestaram dificuldades, no sentido da identificação dessas ideias, pois, mesmo todos tendo 

feito transcrições de frases e/ou períodos existentes no texto, somente parte dessas 

transcrições revelou ideias principais. Ademais, eles não conseguiram se desprender do uso da 

transcrição, assim como na resolução dessa ação na interpretação do texto anterior. 

Concernente às relações que têm as ideias principais, entre si, nove (9) educandos 

perceberam relações das ideias que eles registraram. Quando precisaram justificar essa 
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relação, a de três (3) alunos apresentava uma elaboração mais aprimorada, e a de seis (6) 

discentes requeriam complementos. 

Nessas duas últimas ações, os alunos apresentaram mais dificuldades do que 

revelaram (nas mesmas) na interpretação acerca da carta de Anita. Apreendemos que isso se 

deu, em parte, devido ao texto ser longo dificultando ao aluno apreender, com mais destreza, 

as ideias principais. Por outro lado, observamos a necessidade que eles tinham, ainda, de 

melhor identificá-las e perceber suas relações. Dialogando com a professora Dulce, ela nos 

falou que, em outras ocasiões, já vinha discutindo com eles sobre como perceber essas ideias. 

Referente a se o texto retratava a cultura da época em que foi produzido 

(costumes, modos como vivem as pessoas no período em que o texto foi escrito etc.), ficamos 

reflexivos nos perguntando por que os alunos realizaram de modo elaborado, consistente essa 

ação ao interpretarem a carta e não conseguiram o mesmo, referente ao imperialismo na 

África. Onze (11) alunos disseram que o texto não retratava a cultura da época em que foi 

produzido e três (3) que proferiram um sim, mas não comentaram. Os alunos que disseram 

não situaram suas colocações, apenas, no passado retratado no texto. 

As explicações que nos deram, na oralidade, levaram-nos a compreender que eles 

estavam considerando a cultura da época – os costumes, modos como viviam as pessoas no 

período em que a carta foi escrita (tendo como referência a data da escrita dessa carta, 1848). 

Com relação ao segundo texto, eles não entenderam que deveriam considerar a cultura da 

época em que esse texto foi produzido, no caso a atualidade, uma vez que ele tem a 

publicação de 2006 (conforme livro didático). 

Na última ação, que diz respeito a quando ocorreu esse acontecimento histórico e 

o que acontecia naquele período histórico, os alunos não avançaram ao realizá-la, em 

comparação com o texto anterior. Continuaram apresentando dificuldades quanto ao 

entendimento do quando ocorreu o acontecimento histórico em estudo, pois somente três (3) 

alunos responderam de forma coerente com o solicitado. Já com relação ao que acontecia, 

naquele período histórico, os discentes melhoraram na resolução dessa ação, em comparação 

ao primeiro texto interpretado, visto que onze (11) apresentaram acontecimentos 

correspondentes ao que ocorria no século XIX e início do XX.  

Na dimensão, dificuldades no esclarecimento da mensagem do texto, vejamos 

como foram as suas atuações. Na interpretação a respeito da carta, concernente à primeira 

ação sobre destacar o que não entenderam do texto, todos os alunos apresentaram dúvidas 

apenas com relação a palavras. Já na interpretação do texto sobre o imperialismo na África, 

além de palavras, tivemos a oportunidade de apreciar dúvidas quanto a ideias. Assim, oito (8) 
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alunos destacaram ideias que gostariam de compreender cujo texto, em estudo, seria 

insuficiente para esclarecê-las. Percebemos, pois, no aluno uma curiosidade mais aprofundada 

sobre as ideias existentes no texto. 

No momento de esclarecer o que não ficou compreendido no texto, nove (9) 

discentes evidenciaram compreensão dessa ação, respondendo-a com procedência. Algo que 

não ocorreu na interpretação do texto anterior, quando todos manifestaram não entendimento. 

Os alunos que tentaram esclarecer as ideias, que disseram não entender, necessitavam, para 

isso, de outras fontes, além do livro didático e do dicionário – que inclusive este último não 

tinha para todos. 

Como primamos pela realização de todo o processo de interpretação, em sala de 

aula, uma vez que também buscávamos saber se os alunos manifestavam uma motivação 

durante a interpretação do texto, refletimos com Dulce sobre a importância de acesso a outras 

fontes, em sala de aula, sobre o assunto tratado. 

Na última ação, referente à definição de conceitos-chave e termos específicos de 

teor histórico, doze (12) alunos a fizeram com constância, aprimoramento, pois ao 

interpretarem o texto anterior, somente três (3) alunos apresentaram definições.  

Vislumbramos que os alunos apresentaram um aperfeiçoamento em suas 

produções com relação a todas as ações da dimensão em pauta. 

Na última dimensão, denominada de perspectivas, os educandos continuaram 

avançando na concretização de todas as ações. Na ação sobre se as autoras se posicionam em 

relação ao conteúdo do texto, todos os discentes disseram sim, e onze (11) apresentaram 

justificativas procedentes e esclarecedoras. Na interpretação acerca da carta de Anita, sete (7) 

alunos haviam dito não, quanto ao posicionamento, e seis (6) não conseguiram concretizar 

essa ação. 

Concernente às ideias apresentadas pelas autoras Braick e Mota (no texto em 

estudo), todos os discentes opinaram de modo coerente e bem elaborado sobre elas. Desses 

alunos, cinco (5) disseram da importância dessas ideias para o aprendizado sobre o 

imperialismo na África; e desses cinco (05), três (3) aprimoraram ainda mais suas expressões 

ao nos dizer que as ideias serviram, tanto de aprendizagem como de base para termos 

consciência do quanto é importante o estudo da história e que é, somente, através desta que 

entendemos o presente. Portanto, tivemos não somente a participação de todos os alunos, 

operacionalizando essa ação de modo coerente ao solicitado, como também discentes que a 

fizeram com refinamento de ideias. Lembramos que ao realizarem, no texto anterior essa 

ação, sete (7) alunos foram os que a fizeram e seis (6) não se pronunciaram.  
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Na última ação, referente à contribuição desse acontecimento histórico para a 

vida, ao estabelecermos uma relação com o que os discentes escreveram no primeiro texto, 

apreendemos que o aprimoramento da interpretação dos alunos, nesse último, aparece 

acentuado.  

Na interpretação do texto anterior, somente cinco (5) alunos realizaram essa ação 

de modo condizente com o solicitado. No texto sobre o imperialismo na África, concernente à 

experiência do passado como fator de orientação cultural, por exemplo, doze (12) discentes 

falaram da contribuição desse acontecimento histórico para a vida, atinente ao aprendizado 

sobre ele. Desses alunos, três (3) expuseram sobre as ideias do texto terem servido de base 

para a consciência da importância de estudarmos a história e que, através desta, podemos 

compreender o presente. Assimilação indiciária do desenvolvimento da consciência histórica 

crítica como explicitamos acima. 

Nessa caminhada, desafios foram vencidos pelos educandos, desde a assimilação 

acerca do modo de operacionalizar a interpretação com o mapa da atividade, ao próprio 

processo de apropriação do conhecimento imbricado na construção do ato interpretativo. 

 

4.1.4 Ação mental 

 

A possibilidade de cumprimento da ação em forma mental “significa que a ação 

percorreu todo o caminho da internalização convertendo-se de externa em interna”. 

(TALÍZINA, 1988, p. 62, tradução nossa). Agora, com a ação se realizando no plano mental, 

o aluno realiza as tarefas de forma independente. “Trata-se do ato do pensamento, onde o 

processo está oculto e se abre à consciência somente o produto desse processo” (TALÍZINA, 

1988, p. 112). Assim, a ação mental resulta da transformação operada no aprendiz, nessa 

etapa mental, numa relação com as transformações ocorridas nele, também nas demais 

(motivacional, de estabelecimento do esquema da base orientadora da ação, de formação da 

ação no plano material ou materializado e de formação da ação na linguagem externa).  

Para a constituição dessa ação mental, as propostas para esse momento, de acordo 

com Núñez (2009, p. 192), precisarão ser aquelas que os alunos realizem sem ajuda externa e 

sem elementos de materialização e que se relacionem com a pesquisa, a busca e o 

processamento de informações.  
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Nessa perspectiva, passaremos a analisar o desempenho de treze alunos na 

interpretação do texto Terror nas selvas do Congo (Anexo H), que foi realizada de forma 

independente no dia 16 de janeiro de 2012. 

Por ser esse o último dia de aula de História 

– encerramento do ano letivo – encontramos nesse 

texto, que compõe o capítulo dez (anteriormente 

citado), mais uma oportunidade do aluno continuar 

aprimorando o estudo sobre o imperialismo na África. 

Segundo Ferreira (1997, p. 171), “para muitos 

historiadores, a partilha da África teve início quando 

em 1876, o rei Leopoldo II, da Bélgica, tomou posse 

de um território dez vezes maior do que seu país: o Congo Belga”. O texto estudado, pelos 

discentes, trata dessa posse como um violento processo de exploração.  

Na análise que faremos da interpretação dos alunos, com relação a esse texto, 

continuaremos considerando as dimensões já evidenciadas. 

Na dimensão autoria, as alunas que emitiram a data de elaboração do texto foram 

quatro (4). Dessas, três (3) expressaram de forma correta o ano, 2006, e uma errou a data. Os 

demais, nove (9) alunos, não fizeram essa ação por considerarem que não era mais necessário 

repetir o que já sabiam.  

No tocante à segunda ação, dessa dimensão, ou seja, as informações sobre as 

autoras (Braick e Mota) que escreveram o texto, oito (8) alunos se pronunciaram, dos quais 

seis (6) escreveram os nomes das escritoras e duas (2) alunas realizaram um registro completo 

dizendo, além dos nomes, dados biográficos sobre cada uma delas. Os cinco alunos, restantes, 

não se pronunciaram. 

O fato de essa dimensão ser constitutiva para os alunos efetivarem um 

reconhecimento de aspectos do texto, onze (11) deles demonstraram esse reconhecimento, dos 

quais cinco (5) de forma completa. 

Na dimensão, interpretação da mensagem do texto, das seis (6) ações que lhe são 

correspondentes, os alunos concretizaram as seguintes: o registro do título do texto foi feito 

corretamente por todos os discentes, e na ação que se refere a dizer do que trata o texto, sete 

(7) alunos se pronunciaram, e seis (6) não o fizeram.  

Os que se pronunciaram disseram algo em torno da história do rei Leopoldo II, da 

Bélgica, que se apoderou do território do Rio Congo, dando início a um violento processo de 

exploração da região. Exceção para a discente Luciene, que expressou esse processo de 

Figura 3 – Estado Livre do Congo 
 

Fonte: http://www.educaterra.terra.com.br 
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exploração do Congo como uma guerra. Embora, literalmente, não possamos dizer que o texto 

trate sobre uma guerra, compreendemos que as atrocidades sofridas pelos nativos tenham 

provocado, nessa aluna, tal extensão de entendimento.  

Referente às ideias principais do texto, nove (9) as comunicaram de forma 

procedente, transcrevendo de duas a quatro ideias. Rosa (2012), porém, registrou uma. A 

transcrição abaixo, feita por dois alunos, é uma demonstração de que houve compreensão 

dessas ideias. 

 

Em 1876, o rei Leopoldo II, da Bélgica, apoderou-se do território do Rio 
Congo [...]. A partir daí, teve início um violento processo de exploração da 
região. [...]. A borracha e o marfim eram os principais produtos da região. 
No início do século XX, chegaram à Europa rumores das atrocidades 
cometidas sob as ordens de Leopoldo II. (BETA; RONI, 2012). 

 
 
Quanto às relações das ideias principais, umas com as outras, duas alunas se 

pronunciaram. Para Luciene (3012), há porque “todas as ideias estão falando sobre o Congo”, 

já Rosa (2012), não vê relação entre as ideias – lembramos que anunciamos, acima, que esta 

discente havia destacado apenas uma ideia.  

Concernente à indagação se o texto retrata a cultura da época em que foi 

produzido (costumes, modos como vivem as pessoas no período em que o texto foi escrito 

etc.), duas discentes, Beta e Adriana, tentando lembrar dessa ação, não conseguiram e 

acabaram expressando algo não correspondente ao requerido. Beta disse: “Quais os costumes 

da época?” Respondeu: “Não encontrado no texto”. Aqui a aluna procura costumes da época, 

mais especificamente, do ano de 1876. E, para Adriana (2012): “Quais os costumes da época? 

Os costumes de como eles viviam, eles eram escravizados”. Essa discente ressalta a 

escravidão vivida pelos africanos no ano mencionado. 

Como averiguamos, as alunas responderam de modo equivocado, não lembrando 

de que essa ação diz respeito a se o texto retrata a cultura da época em que foi produzido. No 

caso, uma produção recente do ano de 2006 (data de publicação do livro, no qual o texto se 

encontra inserido).  

A última ação, sobre quando ocorreu esse acontecimento histórico e o que 

acontecia naquele período histórico, não foi feita por nenhum aluno. 

Nessa dimensão, interpretação da mensagem, cinco (5) de suas seis (6) ações 

foram evidenciadas pelos alunos. Estes demonstraram desenvoltura nas referentes ao título do 

texto (com todos os alunos registrando-o corretamente); do que trata o texto sete (7 expondo 
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do que ele trata) e às ideias principais do texto nove (9 discentes as apresentando de modo 

procedente).  

Atinente à relação das ideias principais, umas com as outras, e se o texto retratava 

a cultura da época em que foi produzido, somente duas (2) alunas se pronunciaram nessa 

primeira ação, e outras duas (2) na segunda. Dessas quatro discentes, apenas uma (1) realizou, 

de forma procedente, uma ação – no caso a da relação das ideias principais entre si.  

Faltaram, portanto, a onze (11) alunos atuarem nessas duas (2) ações, além da 

ausência de participação de todos os discentes na última, acima citada. 

A dimensão – dificuldades no esclarecimento da mensagem do texto – teve a 

atuação dos discentes nas suas três (3) ações: a) destaque o que você não entendeu do texto 

(ideias, ou fatos, ou nomes, ou datas); b) esclareça o que não ficou compreendido no texto; c) 

defina conceitos-chave e os termos específicos de teor histórico, desconhecidos.  

Na primeira, os educandos que a realizaram foram seis (6), dos quais cinco (5) 

destacaram ideias que não entenderam e uma aluna, Adriana, disse haver compreendido tudo.  

Concernente a essas ideias, Genilson e Liliane (2012) não entenderam aquela que 

diz: “Estado livre do Congo”. As demais ideias expressas foram as seguintes: “Quem foi o rei 

Leopoldo II.” (BETA, 2012). Por que o rei Leopoldo II “[...] criou um falso “Estado livre do 

Congo?” (RIVANI, 2012) e “O território do Congo foi entregue ao governo da Bélgica” 

(LAURA, 2012). Os outros sete (7) alunos não concretizaram essa ação.  

Na segunda – de esclarecimento do que não ficou compreendido no texto – apenas 

a aluna Rivani se pronunciou e esclareceu o que não havia entendido sobre o rei Leopoldo II 

ter criado um falso “Estado livre do Congo”, respondendo: “Eu entendi, porque ele queria 

garantir a sua posse [...]”. A aluna está falando sobre o domínio do Rio Congo. 

Observando essas ideias que os alunos declararam não entender, verificamos que, 

com exceção da ideia de Rivani, as demais requeriam outras fontes de pesquisa para ser mais 

bem compreendidas. Isso não foi possível, uma vez que os discentes só dispunham do livro 

didático e de alguns poucos dicionários. 

Na terceira ação – de definição de conceitos-chave e/ou de termos específicos de 

teor histórico – cinco (05) alunas apresentaram palavras que foram definidas por três (3) 

delas: Rivani, Tânia e Wila que, respectivamente, definiram entre outros vocábulos: marfim, 

Congo e nativo. 

Nessa última dimensão – perspectivas – a participação dos educandos ocorreu 

nesta ação: As autoras se posicionam em relação ao conteúdo do texto? Justifique! As quatro 

(4) alunas que a fizeram foram: Beta, Luciene, Adriana e Sônia. As três primeiras disseram 
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que as autoras não se posicionam. Beta, tentando uma justificativa, proferiu: “[...] elas apenas 

falam sobre o assunto citado”.  

Apreendemos que essa aluna e as demais não perceberam que havia 

posicionamentos das escritoras, não somente no falar sobre o assunto mas também na escolha 

daquele texto e não de outro para compor o capítulo. A discente Sônia, que respondeu com 

um sim, não o justificou e os outros alunos – nove (9) não teceram opinião.  

As outras ações dessa dimensão – dar opinião sobre as ideias apresentadas pelas 

autoras e a contribuição desse acontecimento histórico para a vida – não foram mencionadas 

pelos alunos. Assim, no âmbito da consciência histórica crítica, não encontramos elementos 

indiciadores do desenvolvimento dessa consciência.  

Considerando o exposto, constatamos que, dentre as catorze (14) ações integrantes 

do mapa da atividade, as atuações dos discentes tiveram o seguinte desdobramento: eles 

demonstraram desenvoltura na realização de seis (6), concretizaram cinco (5) com bastantes 

dificuldades e deixaram de realizar três (3). Constatamos avanços no que diz respeito a 

realização da interpretação de modo independente (sem auxílio externo), numa demonstração 

de aprimoramento nas potencialidades e produção dos educandos. 

Estudar, planejar, realizar discussões analíticas das aulas ministradas, permeou 

todo o processo de ensino e de aprendizagem. Apreendemos que para os alunos avançarem 

mais é preciso que continuem realizando interpretações, de forma grupal, utilizando o mapa 

da atividade e contando com a orientação da professora para seguirem caminhando, 

posteriormente, com mais desenvoltura, de modo independente.  

Durante o processo interpretativo, esse mapa se revelou um contributo importante 

para auxiliar os alunos e isso foi evidenciado pela professora e pelos treze (13) alunos, 

presentes em sala de aula durante uma avaliação das nossas aulas.  

Portanto, o processo interpretativo, com o auxílio do mapa da atividade, 

contribuiu para que a maioria dos alunos, em grupos, demonstrasse se encontrar 

desenvolvendo a sua consciência histórica crítica. 

Houve uma predominância do procedimento da interpretação no âmbito da 

linguagem externa, sendo que referente à ação mental o processo de internalização não foi 

externalizado pela maioria dos alunos. Não nos é possível determinar se isso foi causado pela 

mediação docente no andamento do processo interpretativo ou pela questão da não motivação 

dos alunos para se apropriar da interpretação do texto Terror nas selvas do Congo.  

Apreendemos que é bastante desafiante esse procedimento, que envolve 

interpretar textos de história, por ser requerido um trabalho de forma gradual e consciente de 
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modo que o processo transite de um momento de dependência a uma progressiva 

independência cognoscitiva e prática do aluno.  

A consolidação de uma formação integral do discente, que inclui o fortalecimento 

de laços de identidade do presente com o passado para orientar as atitudes do educando se 

torna um desafio, também, porque a História 

 

[...] É provavelmente, a mais abstrata das disciplinas. Menos do que todas as 
outras, ela pode se submeter à experimentação. Sem contar ainda que a 
história utiliza uma linguagem e conceitos complexos, mutáveis, 
frequentemente diferentes em suas concepções históricas e no seu senso 
corrente. (LAVILLE, 1975 apud SIMAN 2004, p. 83).  

 
 

Acrescido a isso, citamos o processo de passagem de um nível (interpessoal) a 

outro (intrapessoal), que Vygotsky (2008) denominou de internalização, o qual requer, além 

da adoção de formas processuais intencionais e racionalmente organizadas de ensino, a 

existência do motivo, relacionado à apropriação do objeto de conhecimento, para a superação 

dos limites das possibilidades da atividade externa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



218 
 

BALANÇO DO QUE PRODUZIMOS: ÊNFASES E PERSPECTIVAS  

 

Nesta investigação, enveredamos pela relação teoria e prática com o pressuposto 

de que o processo formativo, teórico e prático, vivenciado pela professora de História com 

base na teoria de P. Ya. Galperin, em diálogo com a consciência histórica crítica e mediado 

pela atividade docente, possibilita ao aluno, do 8o ano do Ensino Fundamental, interpretar 

textos de história e desenvolver essa modalidade de consciência. 

Durante o processo investigativo, diagnosticamos as necessidades formativas, de 

natureza teórica e prática, da professora Dulce. Esse diagnóstico nos revelou, dentre outros 

aspectos, que, no âmbito teórico, surgiu uma necessidade da docente de conhecer a Teoria da 

Assimilação de Ações Mentais por Etapas, apregoada por P. Ya. Galperin; e no que se refere à 

prática, essa partícipe apresentava uma necessidade de metodologias e estratégias para ensinar 

o aluno a melhor interpretar textos de história. 

Na busca de atender ao que necessitava a docente, bem como os alunos, do 8o ano 

do Ensino fundamental, que apresentavam dificuldades de interpretar textos de história, 

desenvolvemos com Dulce estudos de fundamentação teórica sobre a teoria de Galperin e 

outras temáticas – habilidades na escola, interpretação de textos de história e consciência 

histórica; planos de aulas (utilizando as etapas de assimilação de ações mentais em conjunto 

com o mapa da atividade), os quais foram desenvolvidos no 8o ano e realizamos discussões 

analíticas de aulas por ela ministradas. 

Nesses momentos formativos a professora verbalizou suas dúvidas, dificuldades e 

necessidades. Com o arcabouço teórico apreendido pela partícipe, passamos a uma relação 

mais estreita com o fazer na sala de aula.  

Ensinar a interpretar textos de história, com uma atenção para com o 

desenvolvimento da consciência histórica crítica do educando requereu uma metodologia 

diferente da que a professora vinha desenvolvendo. Contribuiu para isso seus conhecimentos 

da área de História e sua experiência profissional, de modo que a atividade docente se 

apresentou prenhe de possibilidades na realização de um processo de ensino contribuinte da 

formação integral do educando. 

Nessa trajetória investigativa, foi gratificante presenciarmos o aprendizado de 

Dulce, chegando a elaborar planos de aulas e os desenvolvendo com base em uma perspectiva 

teórica que antes da investigação dissera desconhecer.  

A participação do aluno na sua atividade de aprendizagem, aprimorando suas 

interpretações, convergiu para o aumento da nossa satisfação com o trabalho realizado. Da 
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interpretação do primeiro texto para o segundo, respectivamente, Uma carta de Anita e O 

imperialismo na África, vimos os educandos progredindo, pois tivemos um maior número de 

alunos realizando um maior número de ações do mapa, bem como, um aprimoramento na 

qualidade das ideias apresentadas, ao lado de uma curiosidade mais aguçada em relação ao 

conteúdo do texto. 

Nessas interpretações, em grupos (contando com a orientação de Dulce e o apoio 

do mapa da atividade), os discentes manifestaram motivação e apropriação do procedimento 

para interpretar textos de história e nos demonstraram se encontrar em um processo de 

desenvolvimento de sua consciência histórica crítica. 

Nas interpretações desses textos, vislumbramos uma convocação do passado para 

a compreensão do presente – mesmo não conferindo uma perspectiva futura à realidade que 

vivemos no que se refere a mudanças e transformações. O passado interpretado, portanto, 

gerou uma compreensão das atuais condições de vida, pois os discentes nos disseram que o 

modo como vivemos, hoje, resulta de lutas empreendidas, por outros, no passado (ideias 

presentes na interpretação do primeiro texto) e que o estudo sobre o imperialismo na África 

contribuiu para a compreensão das consequências desse imperialismo, na atualidade, no 

continente africano (ideias presentes na interpretação do segundo texto). 

Ao falarem da contribuição do acontecimento histórico (retratado em Uma carta 

de Anita) para o nosso presente, os alunos apresentaram uma ideia de consciência do futuro 

desse acontecimento. O futuro manifestado, na carta, apresentando-se no nosso presente. 

Os alunos reconheceram, ainda, o passado como algo que diz respeito a si e ao 

outro (na interpretação do texto acerca da carta). Isso ocorreu, quando falaram da 

configuração da nossa vida, na atualidade, ser resultante de lutas de outros que nos 

antecederam. O passado, assim, dizendo respeito a todos nós.  

As produções dos discentes, na interpretação do texto O imperialismo na África, 

não prosseguiram nesse reconhecimento do passado, como algo que diz respeito tanto a si 

como ao outro. Nove (9) alunos se aproximaram do passado, mas o reconheceram como algo 

que diz respeito somente ao outro (africanos).  

Já com relação ao aparecimento da interpretação do passado como fator de 

orientação cultural para o agir, para doze (12) alunos a contribuição do acontecimento 

histórico estudado se deu com relação ao aprendizado sobre ele (algo que não ocorreu na 

interpretação do primeiro texto). Ao que três (3) discentes, num aprimoraramento de seus 

depoimentos, acrescentaram que as ideias do texto serviram, não somente de aprendizagem 

como de base para a consciência da importância do estudo da história sendo que, somente 
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através desta, podemos entender o presente. A consciência ocupando uma relação com o 

estudo da história e a história (seu passado) pensada para a compreensão do presente. 

Ao interpretarem o último texto, Terror nas selvas do Congo, de forma 

independente, os discentes concretizaram onze (11) das catorze (14) ações, componentes do 

mapa da atividade, atuando com desenvoltura em seis (6), o que demonstrou um 

aprimoramento no ato reflexivo e produção expressas nos portfólios. 

Na interpretação desse texto, todavia, devido os alunos não terem realizado todas 

as ações, isso comprometeu a qualidade da interpretação, de modo que não encontramos 

aspectos manifestadores do desenvolvimento da consciência histórica crítica.  

Tendo em vista o exposto, constatamos que houve uma relação entre o 

procedimento da interpretação e o desenvolvimento da consciência do educando, e que a 

maioria demonstrou se encontrar desenvolvendo a sua consciência histórica crítica nas 

interpretações ocorridas em grupos, com orientação docente e apoio do mapa da atividade.  

Para que possam continuar avançando, para seguirem com mais desenvoltura de 

forma individual (sem auxílios), alcançando um nível mais elaborado de reflexão crítica, 

sugerimos a continuação de interpretações, de forma grupal, com a orientação da professora e 

contando com o mapa da atividade – o qual foi evidenciado, por todos os partícipes, como um 

contributo importante no auxílio à interpretação dos textos estudados.  

No cotidiano escolar, registramos o apoio de todas as pessoas que precisamos 

envolver para o andamento desse trabalho e destacamos a relevância da pesquisa colaborativa 

para o desfecho desse rico momento formativo.  

Na organização e desenvolvimento dessa investigação o enfrentamento de 

desafios e a resolução de problemas teóricos e práticos foram necessários.  

Enfrentamos (pesquisadora) desafios quanto à organização do material didático, 

construção de textos, resumo das etapas de assimilação de Galperin e o modo de conduzir a 

reflexão crítica indo ao encontro das necessidades formativas da docente. Nesse sentido, 

muito contribuiu a sua motivação pela aprendizagem e o seu compromisso com o trabalho 

assumido. 

Foi desafiante utilizarmos uma teoria como a de Galperin, construída na 

perspectiva de um processo de formação de conceitos, para empregarmos nessa investigação 

envolvendo a interpretação de textos de história. E, ainda, estabelecermos um elo com aportes 

teóricos no campo da consciência histórica crítica.  

Existe a clareza de que um maior espaço de tempo, para o desenvolvimento das 

aulas, favoreceria o trabalho com a metodologia empregada. Nesse sentido, enfrentamos 
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desafios porque tínhamos duas aulas de História com um intervalo (para o recreio) entre elas. 

Em vários momentos, nos quais os alunos se encontravam concentrados realizando a 

interpretação, vinha o toque da sirene e era preciso parar o trabalho. Quando os discentes 

retornavam à sala de aula, era necessário a professora dar, novamente, um direcionamento ao 

trabalho até o alcance de uma nova concentração. 

A distância de uma semana, para acontecerem de novo as aulas de História, exigia 

dessa docente lembrar, orientar os alunos aspectos já abordados nas aulas anteriores. A 

utilização de poucos dicionários, na sala de aula, também dificultou o trabalho.  

Tivemos outras dificuldades, também, porque os educandos não aceitavam o 

gravador de áudio próximo de si, quando falavam. Isso exigiu bastante agilidade ao fazermos 

registros no diário de campo – para não perdermos as expressões do coletivo. Ademais, eles 

escreviam os portfólios usando lápis grafite e, quando os xerocávamos, alguns ficavam 

incompreensíveis a ponto de requerermos, novamente, os originais. 

Encaminhar soluções para esses problemas envolveu termos uma compreensão 

das necessidades do conjunto, buscando por meio da intervenção, na e da prática, a criação de 

algo novo (novo fenômeno sempre provisório) a partir da realidade e dos elementos pré-

existentes. 

Nesse sentido, destacamos que é na prática que encontramos alternativas para 

mudá-la. Ao nos voltarmos para os problemas evidenciados, refletimos as práticas 

desenvolvidas em relação com teorias para que as transformações ocorressem. 

A partir dessas constatações ressaltamos a possibilidade de novos 

estudos/reflexões, utilizando essa metodologia (junto com o mapa da atividade) com uma 

atenção para com a interpretação de textos de história e o desenvolvimento da consciência 

histórica crítica dos educandos, nos demais anos (finais) do Ensino Fundamental, bem como 

no 4o e/ou 5o anos iniciais desse nível de ensino. 

O nível da qualidade do ensino oferecido pelo sistema público no Brasil, como 

vem sendo evidenciado nos resultados das avaliações realizadas pelo Ministério da Educação, 

manifesta-se problemático. As medidas implementadas pelo poder público ainda não foram 

capazes de promover mudanças consistentes.  

Os avanços qualitativos caminham de forma lenta. Apenas para citar um exemplo, 

o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) nos anos finais do Ensino 

Fundamental, no país foi 3,8 em 2007, 4,0 em 2009 e 4,1 em 2011 (a meta para 2021 é de 

5,5). No âmbito do Estado do Rio Grande do Norte e, por extensão, Luís Gomes, a situação 

nos parece mais grave.  
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Na rede estadual, o Ideb foi de 2,7 em 2007, 2,9 em 2009 e 2,9 em 2011 (a meta 

para 2021 é de 4,6). Em Luís Gomes, na rede pública foi 2,1 em 2007, 2,6 em 2009 e 2,4 em 

2011 (a meta para 2021 é de 5,1).  

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica vem avançando mais nos anos 

iniciais do que nos anos finais do Ensino Fundamental, todavia o processo de convergência 

entre as regiões não tem se dado de forma intensa. Os resultados das regiões Sul e Sudeste 

permaneceram em 2011, cerca de 30% maiores do que os de Norte e Nordeste – nos anos 

iniciais desse nível de ensino. (BRASIL/CDES, 2014). 

Se no plano jurídico-legal o Brasil avançou no que se refere a estabelecer a 

educação como direito de todos, a realidade tem se mostrado reticente no fazer valer esse 

direito. 

Uma educação de qualidade é um direito de todos e constitui um desafio a ser 

enfrentado pela sociedade, mas a garantia de sua promoção é do Estado. Direito, que vem 

sendo, historicamente, negado a uma parcela expressiva da sociedade, principalmente aos 

mais pobres. As constantes greves, no âmbito educacional, que temos vivido no país e a 

prolongada greve que aconteceu neste Estado, no percurso dessa investigação, são amostras 

da insatisfação e manifestação contra a negação desse direito. 

Um problema que influi fortemente na democratização da Educação Básica é a 

ausência de uma política de valorização do magistério o que faz com que profissionais como 

Dulce ingressem em um curso de graduação após dezessete (17) anos de atividade 

profissional na docência. Soma-se a isso a evasão e a repetência escolar que não estão restritas 

a algumas unidades escolares, constituindo problemas sérios da educação brasileira. O 

acúmulo de abandonos e reprovações atrasa a trajetória escolar dos alunos, a exemplo da 

turma do 8o ano dessa investigação em que 50% dos 14 (catorze) discentes apresentavam 

distorção idade-série.  

No Brasil, outra questão que nos parece problemática é o fechamento das escolas 

do campo. No período de 2002 a 2010, foram fechadas 27.709. O Nordeste sozinho é 

responsável por 55,4% do total delas. O Rio Grande do Norte, Alagoas, Bahia e Piauí tinham, 

em 2010, quase um terço a menos de escolas do campo que em 2002 (IPEA, 2012). Com o 

processo acelerado de fechamento das escolas do meio rural, o contingente de alunos que se 

desloca para estudar na cidade vem aumentando a cada ano, reflexo da insuficiência de 

políticas educacionais específicas para o campo. Na turma citada, 57% dos alunos precisavam 

se deslocar do campo para estudar na cidade. 
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São inegáveis os avanços logrados pelo Brasil nos últimos anos, todavia nosso 

país ainda se apresenta como uma das nações mais desiguais do mundo. A equalização de 

oportunidades de acesso a uma educação de qualidade para todos, na atual fase do 

desenvolvimento capitalista, dificilmente será viabilizada sem que haja uma transformação 

das condições socioeconômicas. Isso representa alterar não somente a estrutura e forma de 

distribuição de renda, mas também dos demais bens e serviços públicos que interferem na 

qualidade de vida e no bem-estar. 

Na educação do Estado do Rio Grande do Norte, dentre os principais problemas a 

serem enfrentados estão: a falta de valorização do professor, a sobrecarga e fragmentação de 

tarefas, ausência de meios (materiais, humanos, econômicos), precária organização 

pedagógica das escolas, precário uso dos mecanismos de avaliação institucional e baixa 

confiança na escola como dispositivo de melhoria de vida, especialmente para os pobres mais 

pobres, entre outros.33 

Democratizar o acesso à escola sem investir maciçamente na valorização do 

magistério – que assegure carreira, salário, condições de trabalho formação inicial e 

continuada –, melhoria do material didático, bibliotecas e salas de aulas bem equipadas, em 

um currículo que respeite a cultura da comunidade local, em uma educação escolar para todas 

as camadas da população, que se inicie na educação infantil e se estenda até a pós-graduação, 

combinando quantidade com qualidade, a democratização da educação permanece no plano 

das intensões políticas. 

Democratizar, em uma sociedade cuja lógica está centrada na apropriação privada 

dos bens econômicos e socioculturais, constitui uma contradição que precisa ser superada. As 

estatísticas denunciam situações de injustiças que afetam crianças, jovens e adultos das 

camadas populares e trabalhadoras evidenciando a necessidade de políticas efetivas para a 

educação, levando em conta as demais políticas públicas. 

Sem um projeto de educação pública, laica, gratuita, democrática e de qualidade a 

sociedade não avançará para patamares de desenvolvimento compatíveis com a melhoria da 

qualidade de vida dos indivíduos. A superação dos profundos níveis de desigualdade e 

exclusão social exige pensar políticas sociais e educacionais comprometidas, especialmente, 

com as camadas econômica e socialmente desfavorecidas da população.  

                                                 
33 Dados apresentados pela 15a Diretoria Regional de Educação, na Jornada Pedagógica realizada em Pau dos 
Ferros/RN, em 19/12/2013. 
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As relações com a qualidade se referenda na ética, no reconhecimento da 

diversidade, na partilha de crenças, tradições, saberes e práticas socioculturais e humanas, 

enfrentando as contradições que emergem das desigualdades sociais, das diferenças entre 

etnias, gêneros entre outros aspectos. 

Reconhecemos que a educação desempenha um papel estratégico em uma 

sociedade como a brasileira, que tem, como um dos maiores desafios, a concretude de ações 

sobre a qualidade, especificamente, na escola pública que se apresenta como única 

possibilidade real de educação para as classes trabalhadoras e populares. 

Nesse contexto, o ensino de História tem contribuições a oferecer na compreensão 

histórica dos fenômenos, no tomar como referência questões sociais e culturais, problemáticas 

humanas e inquietações relacionadas a como interpretar o mundo. A possibilidade educativa 

da História é fundamental na formação do homem, no seu desenvolvimento individual e 

coletivo respeitando o equilíbrio entre a esfera dos interesses e necessidades individuais e as 

exigências da coletividade. Isso ocorre, mediante experiências de aprendizagem, de 

intercâmbio e atuação que requeiram modos de pensar e fazer que tribute para o 

desenvolvimento da consciência histórica crítica dos educandos. 

A construção/reconstrução de conhecimentos, atitudes e modos de atuação, por 

parte dos alunos, requer formas de organização do espaço/tempo, atividades e relações sociais 

na sala de aula e na escola de modo que eles possam vivenciar práticas relacionadas ao 

conhecimento e à cultura que estimulem a busca, a solidariedade, a leitura, a interpretação, a 

crítica e progressivamente mais possibilidades de atuar de forma autônoma e independente em 

situações novas e, cada vez mais, complexas.  

A contribuição oferecida pela investigação converge para pensarmos um ensino 

de História que considere o entendimento da necessidade de uma reflexão crítica sobre a 

história, que inicie o discente nos procedimentos da produção do conhecimento histórico – a 

exemplo da interpretação de textos numa relação com o desenvolvimento da consciência 

histórica crítica do educando – apontando necessidades, anseios, possibilidades e limites da 

construção da história humana. 

Sem limitar-nos aos aspectos abordados, lançamos como questões para refletir 

algumas prospectivas dessa investigação: 

a) Quais os motivos que impulsionam os alunos ao estudo da história, à interpretação de 

textos de história – fontes escritas com estatutos variados – e ao desenvolvimento de 

sua consciência ao longo da escolaridade? 
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b) Sabendo que, apenas, o ensino de História não é suficiente para a formação da 

consciência histórica crítica, que outras estratégias a escola pode desenvolver, junto 

aos estudantes, professores e membros de sua composição, nessa perspectiva? 

No processo investigativo, contemplamos a diversidade, os conflitos, as 

singularidades. As discussões sobre o fenômeno estudado nos fazem aceitar a 

responsabilidade de que os resultados a que chegamos se constituem em uma das possíveis 

compreensões. Ainda que tenhamos feito uma análise a partir dos nossos referenciais teóricos, 

esta foi marcada pela subjetividade e modos de interpretação e compreensão de todos os 

envolvidos. 

Concluímos este trabalho destacando o processo formativo vivenciado com a 

professora; formação que se constituiu em um lócus privilegiado em que predominou a 

reflexão crítica. 

Por fim, ressaltamos que, na relação teoria e prática, fizemos acontecer atividade. 

Resta-nos, agora, esperar que os resultados dessa investigação produzam interrogações para 

professores e demais profissionais que atuam, de algum modo, com o ensino de História, e 

que o ensino dessa disciplina e a reflexão, sobre a forma como ela é ensinada e aprendida, 

ajude-nos a atuar com consciência histórica crítica. 
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07/11/2011 1h e 40 min 
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Continuação de observações de aulas dos alunos, do 8o ano do Ensino 
Fundamental, interpretando o texto: O movimento operário e as 
ideias socialistas e anarquistas. 

14/11/2011 1h e 40 min 

Continuação de observações de aulas dos alunos, do 8o ano do Ensino 
Fundamental, interpretando o texto: O movimento operário e as 
ideias socialistas e anarquistas. 

21/11/2011 50min 

Continuação de observações de aulas dos alunos, do 8o ano do Ensino 
Fundamental, interpretando o texto: O movimento operário e as 
ideias socialistas e anarquistas. 

28/11/2011 1h e 40 min 

Discussões analíticas de aulas com relação à interpretação do texto: O 
movimento operário e as ideias socialistas e anarquistas.  

28/11/2011 30 min 

Planejamento de aulas com o texto: O imperialismo na África (Livro 
didático). 

28/11/2011 1h e 45min 

Observações de aulas dos alunos, do 8o ano do Ensino Fundamental, 
interpretando os textos: O movimento operário e as ideias socialistas 
e anarquistas (1 aula) e O imperialismo na África (1 aula). 

05/12/2011 1h e 40 min 

Continuação de observações de aulas dos alunos, do 8o ano do Ensino 
Fundamental, interpretando o texto: O imperialismo na África. 

12/12/2011 1h e 40 min 

Continuação de observações de aulas dos alunos, do 8o ano do Ensino 
Fundamental, interpretando o texto: O imperialismo na África. 

26/12/2011 1h e 40 min 

Discussões analíticas de aulas com relação à interpretação do texto: O 
imperialismo na África. 

26/12/2011 1h 

Planejamento de aulas com o texto: O imperialismo e as guerras na 
África (Livro didático). 

26/12/2011 1h e 10 min 

Continuação de observações de aulas dos alunos, do 8o ano do Ensino 
Fundamental, interpretando o texto: O imperialismo na África. 

02/01/2012 1h e 40 min 

Planejamento de aulas com o texto: Terror nas selvas do Congo 
(Livro didático). 

06/01/2012 1h 

Observações de aulas dos alunos, do 8o ano do Ensino Fundamental, 
interpretando o texto: O imperialismo e as guerras na África. 

09/01/2012  1h e 40min 

Discussões analíticas de aulas com relação à interpretação do texto: O 
imperialismo e as guerras na África. 

09/01/2012 30min 

Observações de aulas dos alunos, do 8o ano do Ensino Fundamental, 
interpretando o texto: Terror nas selvas do Congo e realização de 
uma avaliação das aulas. 

16/01/2012 1h e 40min 

Reflexão sobre as nossas atuações (pesquisadora e professora de 
História) durante todo o processo investigativo in loco.  

16/01/2012 30min 

TOTAL  67h e 15min 
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APÊNDICE C – Resumo das etapas de assimilação de ações mentais proposta por P. Ya. 

Galperin 

 

A Teoria da Atividade se constituiu em um recurso metodológico relevante no 

processo de ensino e de aprendizagem a qual para ser melhor compreendida, necessita do 

contributo de Galperin. A teoria desse autor (1995c,d,f), traz uma aporte, no campo 

metodológico, para a atividade ensino ao explicitar que a apropriação do conhecimento ocorre 

em etapas, na passagem da experiência do mundo social à experiência do mundo interno, num 

ciclo cognoscitivo. Assim, num plano psicológico, com uma implicação didática no processo 

de assimilação de uma habilidade, são fundamentais as seguintes etapas: motivacional, de 

estabelecimento da base orientadora da ação, de formação da ação no plano material ou 

materializado, de formação da ação na linguagem externa e, por último, a mental.  

 

• Etapa motivacional 

 

A função motivacional, por parte do educador, deve ser mantida durante todo o 

processo de aprendizagem do educando. Aqui, esta etapa constitui a familiarização com as 

condições concretas da ação e sua representação. Talízina (1988) nos esclarece que essa etapa 

foi introduzida por Galperin após as demais, cuja tarefa principal consiste na criação de uma 

motivação necessária no aluno, devendo estar assegurado à existência de motivos necessários 

para que os discentes adotem a tarefa de estudo e cumpram a atividade. 

A atividade dos alunos, do ponto de vista psicológico, é diversa. Isso se dá 

considerando o motivo de sua realização pelo discente. Por isso, antes de organizar as 

atividades dos alunos o professor deve ocupar-se, segundo Talízina (1987), dos motivos que 

garantam a aceitação dos discentes com relação aos conhecimentos e habilidades planejadas. 

Favorecer a criação no aluno de uma disposição para a atividade cognoscitiva é um elemento 

essencial, bem como, despertar-lhe o interesse para o conhecimento a ser adquirido e o seu 

valor durante todo o processo de apropriação dos conteúdos. 

Assim, podem ser utilizados o diálogo, relatos e demonstrações envolvendo 

situações-problema entre outros meios, previamente elaborados pelo professor. A utilização 

de situações-problema é sugerida por Talízina (1988) como uma possibilidade de criar no 

aluno uma motivação positiva – no sentido de ele querer estudar. 
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A utilização de meios de ensino nessa etapa, os quais possibilitam o 

desenvolvimento do sistema de operações da habilidade em estudo também é importante, mas 

a sua função fundamental é “a apresentação do objeto de estudo”. (NÚÑEZ, 2009, p. 187).  

Outro aspecto que consideramos necessário salientar é que, antes da realização 

dessa etapa, se faz imprescindível diagnosticar o grau de desenvolvimento da habilidade pelo 

aluno tanto em relação ao conteúdo conceitual como à estrutura operacional da habilidade. 

Uma atenção dada a esse aspecto permite ao professor compreender se o discente já tem a 

habilidade formada ou que grau de desenvolvimento apresenta para se apropriar de novos 

conteúdos e contribui para que os discentes se sintam mais motivados e partícipes do seu 

processo de aprendizagem.  

 

• Etapa de estabelecimento do esquema da base orientadora da ação 

 

Dirigida à construção da parte executora, a Base Orientadora da Ação – BOA “é 

um conjunto de condições em que o estudante se orienta durante a execução da ação”. 

(GALPERIN, 1995e, p. 71, tradução nossa). Nesse conjunto de condições em que o aluno se 

apoia para cumprir a ação, esta se realiza com as operações. Assim, as tarefas são dirigidas a 

uma orientação necessária aos alunos.  

Essa é uma etapa, conforme Talízina (1988, p. 109, tradução nossa) “de 

conhecimento prévio da ação e das condições de seu cumprimento”, quando o professor, em 

interação com os alunos, possibilita-lhes a elaboração da BOA. Ressaltamos a esse respeito 

que, segundo essa autora (1988), isso ainda não é uma ação e sim, somente, seu conhecimento 

tanto da ação como das condições do seu cumprimento exitoso.  

A BOA constitui o aspecto ativo orientador da ação, da execução e do controle e é 

criada para planejar a ação que deve ser adequada à natureza do objeto. 

O professor cria uma base geral, mas é preciso que o aluno crie suas ferramentas 

particulares para aprender e, assim, se desenvolver, pois a internalização é feita por este a 

partir daquilo que ele cria. O docente, ainda nessa etapa, esclarece o aluno sobre o objetivo da 

ação e seu objeto.  

 

• Etapa de formação da ação no plano material ou materializado 

 

A peculiaridade das formas material e materializada da ação, como apregoa 

Talízina (1988, p. 60, tradução nossa), consiste “[...] em que o objeto da ação se dá ao 
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estudante em forma de objetos reais (forma material da ação) ou em forma de modelos, 

esquemas, desenhos (forma materializada da ação)” sendo procedente a utilização de métodos 

de ensino que envolvam situações-problema e trabalhos em grupos com meios e recursos de 

ensino apropriados à apreensão do objeto de estudo. 

Nessa etapa, ocorre o detalhamento do sistema de operações para a realização da 

ação que ocorre de forma cooperativa (com argumentações orais ou escritas dos discentes no 

processo de resolução dos afazeres), contando, para isso, com um suporte material, o mapa, 

que “é o meio de ensino em forma de modelo ou matriz, no qual se esquematiza a BOA”. 

(NÚÑEZ, 2009, p. 109). Ao servir de orientação da BOA, o mapa possibilita a apropriação de 

conhecimentos e procedimentos pelo aluno no decurso de sua utilização. 

Algo importante merece, outrossim ser destacado nessa etapa, ou seja, a 

consciência do educando, pois segundo Galperin (1965c apud TALÍZINA, 1988) o aluno 

assimila a ação como material (ou materializada) fixada e generalizada dentro dos limites dos 

principais tipos de material, sendo executada, conscientemente, com toda a composição das 

operações. Esse movimento “[...] integra o verdadeiro conteúdo e o aspecto objetivo do seu 

caráter consciente. Dessa maneira, a consciência da ação é uma de suas propriedades 

objetivas”. (GALPERIN, 1995c, p. 51). 

Nessa direção, Núñez (2009, p. 190) acrescenta que o grau de consciência se 

forma por duas vias, 

 

Na primeira, o aluno passa a ter consciência da lógica e da estrutura da ação, 
não só pela execução, mas também pela forma detalhada como é 
apresentada, o que permite conhecer sua composição e estrutura operacional. 
Em segundo lugar, deve ser solicitado ao aluno que verbalize, argumente e 
explique o que faz na execução da ação. (NÚÑEZ, 2009, p. 190). 

 
 

A consciência da lógica e da estrutura da ação, pelo aluno, é edificada com o 

apoio do suporte material (mapa da habilidade como representação ou esquema exterior) que 

contém o essencial da BOA e que favorece o desenvolvimento do raciocínio teórico na etapa 

seguinte.  

 

• Etapa de formação da ação na linguagem externa 

 

Nessa etapa, ocorre uma nova função com os elementos da ação representados em 

forma verbal externa. 
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A forma verbal externa da ação se caracteriza pelo fato de que o objeto da 
ação está representado em forma verbal externa – oral ou escrita. O processo 
de transformação desse objeto transcorre também em forma verbal externa: 
em forma de raciocínio em voz alta ou descrevendo sua marcha. 
(TALÍZINA, 1988, p. 61, tradução nossa). 

 
 

Essa forma apresenta um caráter teórico cuja linguagem externa tem um papel 

relevante no favorecimento de uma discussão de cunho científico, na compreensão do objeto 

da assimilação, na reflexão do fenômeno, na sua qualidade específica em estudo.  

Nesse sentido, o aluno deve ser orientado tanto com relação ao conteúdo do 

fenômeno em estudo como à expressão verbal (oral ou escrita) deste conteúdo. O grau de 

consciência do educando é ampliado, pois como nos diz Talízina (1988) esta etapa se realiza 

como uma via para a transformação do plano da consciência social em individual. 

As tarefas propostas para esse momento, de acordo com Núñez (2009, p. 191), 

“[...] são semelhantes às da etapa anterior, mas estruturadas sobre a base das exigências e 

possibilidades da linguagem externa”. Os problemas são resolvidos mediante a análise na 

utilização dessa linguagem, devendo o professor proporcionar um ambiente propício à 

colaboração e discussão dos trabalhos, como importante via para o desenvolvimento da 

compreensão e apropriação dos conceitos concernente à disciplina e de aspectos da 

personalidade do educando em desenvolução. Talízina (1987) ressalta ser mais efetivo nessa 

etapa, método de trabalho por pares ou grupos pequenos e depois da conclusão do trabalho em 

equipe, poderá haver uma discussão coletiva dos resultados. 

 
• Etapa mental 

 

O início dessa etapa ocorre quando a ação, em sua forma verbal abreviada, 

começa a ser executada para si, cuja tarefa de comunicação é substituída pela tarefa da 

reflexão. (GALPERIN, 1995c,d,f). O aluno passa a refletir sobre o conteúdo do objeto de 

conhecimento. Nesse sentido, a exigência desse momento recai no trabalho individual.  

A possibilidade de cumprimento da ação em forma mental “significa que a ação 

percorreu todo o caminho da internalização convertendo-se de externa em interna. 

(TALÍZINA, 1988, p. 62, tradução nossa). Agora, com a ação se realizando no plano mental, 

o aluno realiza as tarefas de forma independente. “Trata-se do ato do pensamento, onde o 

processo está oculto e se abre à consciência somente o produto desse processo.” (TALÍZINA, 
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1988, p. 112). Assim, a ação mental resulta da transformação operada no aprendiz, nessa 

etapa, numa relação com as transformações ocorridas nele, também nas demais etapas.  

Para a constituição dessa ação mental, as propostas para esse momento, de acordo 

com Núñez (2009, p. 192), precisarão ser àquelas que os alunos realizem sem ajuda externa e 

sem elementos de materialização e que se relacionem “[...] com a pesquisa, a busca e o 

processamento de informações que estão na base das habilidades a serem formadas a 

posteriori”.  

Todas as tarefas em todas as etapas precisam ser selecionadas tendo em vista o 

objeto de assimilação e os objetivos do ensino. Nessa última, devemos ter em vista, 

outrossim, que elas possibilitem, dentre outros aspectos, a obtenção de um elevado grau de 

consciência, generalização, independência, solidez, dentre outras características da ação.  

O grau de consciência, como das características da ação, implica no entendimento 

de que, como nos diz Galperin (1965 apud TALÍZINA, 1988), seu caráter consciente consiste 

na possibilidade de não somente cumprir corretamente a ação, mais também de fundamentar 

em forma verbal seu cumprimento correto; o indivíduo se dando conta do que faz e porque o 

faz.  

Leontiev (1983) destaca a importância da necessidade de que o próprio resultado 

do ensino seja conscientizado. O alcance desse grau de consciência permite ao aluno criar 

estratégias para aprender a aprender, desenvolver a reflexão crítica e regular seu processo de 

apropriação do objeto de conhecimento.  

Passar pelas etapas de assimilação não implica, necessariamente, como nos diz 

Núñez (2009, p. 194), “[...] reproduzir, em detalhes, e seguir de forma cronológica todos os 

elementos e interstícios do processo, mas ponderar os pontos essenciais, os momentos 

significativos do avanço do pensamento para a compreensão teórica [...]”. 

O exposto nos possibilita perceber as posibilidades formativas que essa 

perspectiva teórica e metodológica apresenta para pensarmos sobre o desenvolvimento da 

interpretação de textos de história.  
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APÊNDICE D – Plano de aula simulado  

 
Instituição: Escola Estadual “Coronel Fernandes” 
Turma: 8o ano do Ensino Fundamental 
Professora: Dulce 
Disciplina: História 
Texto a ser interpretado: A Independência da América Inglesa 

 
 

OBJETIVO 

 

• Oportunizar ao aluno a apropriação da interpretação de textos de história relacionada 

ao desenvolvimento de sua consciência histórica crítica. 

 

INDICADORES QUALITATIVOS DA AÇÃO 

 

Grau de consciência 

• Os alunos, em grupos, cumprem corretamente o sistema de ações para se apropriar da 

interpretação do texto de história, bem como verbalizam de forma oral e escrita o seu 

cumprimento correto.  

 

DIAGNÓSTICO DO GRAU DE DESENVOLVIMENTO DA INTERPRET AÇÃO 

 

- Em relação ao conteúdo conceitual 

1. O que você entende por independência? E por liberdade? 

2. Independência e liberdade têm o mesmo significado? 

3. O que vocês sabem sobre a independência dos Estados Unidos da América? 

4. Por que será que os países lutam por independência? 

 

- Em relação à estrutura operacional para o desenvolvimento da interpretação 

1. Será solicitado que os alunos, em duplas, interpretem legendas, com auxílio de imagens, 

sobre o conteúdo em estudo.  

2. Socialização da tarefa realizada pelas duplas, dizendo o que é preciso fazer para interpretar 

um texto. 

 

ETAPA MOTIVACIONAL 
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- A partir do século XVIII, a Inglaterra vivia um período de estabilidade política e 

prosperidade econômica. Por que a Inglaterra impôs aos colonos ingleses uma série de 

medidas que acabaram culminando na independência de treze colônias (formando o atual 

Estados Unidos da América)? 

 

ETAPA DE ESTABELECIMENTO DO ESQUEMA DA BASE ORIENTA DORA DA 

AÇÃO – BOA 

- Diálogo da professora com os alunos, perguntando-lhes o que foi preciso fazer para que 

interpretassem as legendas; 

- Apresentação do objetivo da aula pela professora e como ocorrerá o processo de ensino e de 

aprendizagem para a interpretação do texto em estudo; 

- Diálogo da professora com os alunos sobre como ocorrerá à interpretação, o que é preciso 

fazer para interpretar um texto de história – usando para isso o mapa da atividade. 

 

ETAPA DE FORMAÇÃO DA AÇÃO NO PLANO MATERIALIZADO 

- Os alunos, em pequenos grupos, realizarão (escrevendo) todas as operações de 

desenvolvimento das ações do mapa da atividade. (Um aluno ficará com o mapa na mão para 

ir dizendo aos outros dois, cada ação do mapa a ser executada). 

- Se precisarem de ajuda, solicitam orientação da professora.  

 

ETAPA DE FORMAÇÃO DA AÇÃO NA LINGUAGEM EXTERNA  

- Os alunos socializarão para todos, na sala de aula, a interpretação realizada e como 

procederam (usando o mapa) para interpretar o texto em estudo.  

 

ETAPA MENTAL 

- Uma vez que os alunos estão iniciando o processo para interpretar texto de história, com o 

uso do mapa da atividade, não será requerido deles, por enquanto, que desenvolvam sozinhos 

o sistema de ações para realizar a interpretação do texto em estudo. 
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APÊNDICE E – Plano de aula, trabalhando com o texto: Uma carta de Anita 

 
Instituição: Escola Estadual “Coronel Fernandes” 
Turma: 8o ano do Ensino Fundamental 
Professora: Dulce 
Disciplina: História 
Texto a ser interpretado: Uma carta de Anita 
 
OBJETIVO 
Geral 

• Oportunizar ao aluno a apropriação da interpretação de textos de história relacionada 

ao desenvolvimento de sua consciência histórica crítica. 

Específico 

• Interpretar o texto: Uma carta de Anita e aprimorar a forma de interpretá-lo. 

 
INDICADORES QUALITATIVOS DA AÇÃO 

Forma da ação 

• Os alunos demonstram apropriação do conteúdo conceitual e da estrutura operacional 

para interpretar texto de história no plano materializado (com o mapa da atividade) e 

no plano da linguagem externa (escrita e oral). 

 
Grau de consciência 

• Os alunos, em duplas, cumprem corretamente o sistema de ações para se apropriar da 

interpretação do texto de história, bem como verbalizam de forma oral e escrita o seu 

cumprimento correto.  

 
DIAGNÓSTICO DO GRAU DE DESENVOLVIMENTO DA INTERPRET AÇÃO 

- Em relação ao conteúdo conceitual 

1. O que você lembra sobre a unificação da Itália nos aspectos social, político e econômico? 

2. Você já ouviu falar sobre Anita Garibaldi? 

 
- Em relação à estrutura operacional para o desenvolvimento da interpretação 

1. Os alunos, em duplas, interpretarão o texto citado – ocasião em que observaremos como 

fazem para realizar a interpretação. 

 
ETAPA MOTIVACIONAL 
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- Anita Garibaldi, numa carta enviada em 1848 a Stefano Antonini (amigo do seu marido), 

descreve a situação política e social na Itália. Por que será que, no lugar de escrever 

diretamente ao marido, Anita escreve a Antonini? 

 
ETAPA DE ESTABELECIMENTO DO ESQUEMA DA BASE ORIENTA DORA DA 

AÇÃO – BOA 

- Estabelecimento de um diálogo da professora com os alunos, perguntando-lhes: O que é 

preciso fazer para interpretar um texto de história? 

- Apresentação do objetivo da aula (pela professora) e como ocorrerá o processo de ensino e 

de aprendizagem para a interpretação do texto de história: Uma carta de Anita. 

- Apresentação do mapa da atividade e como será realizada a aprendizagem com ele, fazendo 

referência e/ou acréscimo ao que o aluno disser ser preciso fazer para interpretar um texto de 

história. 

- Se algum aluno desconhecer a história de Anita Garibaldi, sua biografia será oferecida para 

leitura. Também, serão oferecidas informações sobre Paulo Markun, autor que publicou a 

carta de Anita34.  

 
ETAPA DE FORMAÇÃO DA AÇÃO NO PLANO MATERIALIZADO 

- Os alunos, em duplas, realizarão (escrevendo) todas as operações de desenvolvimento das 

ações do mapa da atividade. (Usando esse mapa vão escrevendo o que é solicitado em cada 

ação). Um dos alunos vai direcionando, pelo mapa, o trabalho da dupla. 

- Se precisarem de ajuda, solicitam orientação da professora.  

 
ETAPA DE FORMAÇÃO DA AÇÃO NA LINGUAGEM EXTERNA  

- Os alunos apresentarão, de forma oral, para todos os presentes em sala, o que escreveram e 

como fizeram para realizar a interpretação do texto.  

 
ETAPA MENTAL 

- Uma vez que os alunos, ainda, não têm condições para interpretar o texto de forma 

independente (sem o apoio externo do mapa e orientação da professora), não será requerido 

deles, por enquanto, que desenvolvam sozinhos o sistema de ações para realizar a 

interpretação.  

 

                                                 
34 A publicação dessa carta se encontra no livro: Anita Garibaldi: uma heroína brasileira. São Paulo: Senac, 
1999. p. 29. 
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APÊNDICE F – Plano de aula, trabalhando com o texto: O movimento operário e as ideias 

socialistas e anarquistas 

 
Instituição: Escola Estadual “Coronel Fernandes” 

Turma: 8o ano do Ensino Fundamental 

Professora: Dulce 

Disciplina: História 

Texto a ser interpretado: O movimento operário e as ideias socialistas e anarquistas 

 
OBJETIVO 

Geral 

• Oportunizar ao aluno a apropriação da interpretação de textos de história relacionada 

ao desenvolvimento de sua consciência histórica crítica. 

Específico 

• Interpretar o texto O movimento operário e as ideias socialistas e anarquistas e 

aprimorar a forma de interpretá-lo. 

 

INDICADORES QUALITATIVOS DA AÇÃO 

Forma da ação 

• Os alunos demonstram apropriação do conteúdo conceitual e da estrutura operacional 

para interpretar o texto de história no plano materializado (com o mapa da atividade) e 

no plano da linguagem externa (escrita e oral). 

Grau de consciência 

• Os alunos, em pequenos grupos, cumprem corretamente o sistema de ações para se 

apropriar da interpretação do texto de história, bem como verbalizam de forma oral e 

escrita o seu cumprimento correto.  

 

DIAGNÓSTICO DO GRAU DE DESENVOLVIMENTO DA INTERPRET AÇÃO 

- Em relação ao conteúdo conceitual 

1. O que significa movimento operário? Dê sua opinião... 

2. Você sabe dizer se houve no seu Estado ou Município algum movimento operário? Caso 

positivo, qual foi a sua reivindicação? 

3. O ludismo e o cartismo foram os primeiros movimentos, mais significativos, ocorridos na 

Inglaterra. O que você sabe sobre eles? 
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- Em relação à estrutura operacional para o desenvolvimento da interpretação 

1. Observaremos se os alunos demonstram, na realização das tarefas, um entendimento mais 

aprimorado da estrutura operacional requerida para interpretar o texto de história em estudo. 

 

ETAPA MOTIVACIONAL 

- Trabalhadores do século XIX buscaram formas de organização para reivindicar melhores 

condições de vida, criando assim os movimentos operários. Por que, depois de tantas 

conquistas, alcançadas por esses movimentos, ainda hoje nos utilizamos de manifestações, 

como greves, para reivindicações de direitos já adquiridos? 

 

ETAPA DE ESTABELECIMENTO DO ESQUEMA DA BASE ORIENTA DORA DA 

AÇÃO – BOA 

- Apresentação do objetivo da aula e como ocorrerá o processo de ensino e de aprendizagem 

para a interpretação do texto de história: O movimento operário e as ideias socialistas e 

anarquistas.  

- Diálogo da professora com os alunos sobre como ocorrerá a interpretação (continuando com 

o uso do mapa da atividade e com os alunos realizando as ações em grupos). 

 

ETAPA DE FORMAÇÃO DA AÇÃO NO PLANO MATERIALIZADO 

- Os alunos, em pequenos grupos, realizarão (escrevendo) todas as operações de 

desenvolvimento das ações do mapa da atividade. (Usando esse mapa vão escrevendo o que é 

solicitado em cada ação). 

- Se precisarem de ajuda, solicitam orientação da professora.  

 

ETAPA DE FORMAÇÃO DA AÇÃO NA LINGUAGEM EXTERNA  

- Os alunos apresentarão, de forma oral, para todos os presentes em sala, o que escreveram e 

como fizeram (usando o mapa) para realizar a interpretação do texto em estudo.  

 

ETAPA MENTAL 

- Uma vez que os alunos, ainda, não têm condições para interpretar o texto de forma 

independente (sem o apoio externo do mapa e orientação da professora), não será requerido 

deles, por enquanto, que desenvolvam sozinhos o sistema de ações para realizar a 

interpretação.  
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APÊNDICE G – Plano de aula, trabalhando com o texto: O imperialismo na África 

 

Instituição: Escola Estadual “Coronel Fernandes” 

Turma: 8o ano do Ensino Fundamental 

Professora: Dulce 

Disciplina: História 

Texto a ser interpretado: O imperialismo na África35 

 

OBJETIVO 

Geral 

• Oportunizar ao aluno a apropriação da interpretação de textos de história relacionada 

ao desenvolvimento de sua consciência histórica crítica. 

Específico 

• Interpretar o texto: O imperialismo na África e aprimorar a forma de interpretá-lo. 

 

INDICADORES QUALITATIVOS DA AÇÃO 

Forma da ação 

• Os alunos demonstram apropriação do conteúdo conceitual e da estrutura operacional 

para interpretar texto de história no plano materializado (com o mapa da atividade) e 

no plano da linguagem externa (escrita e oral). 

 

Grau de consciência 

• Os alunos, em pequenos grupos, cumprem corretamente o sistema de ações para se 

apropriar da interpretação do texto de história, bem como verbalizam de forma oral e 

escrita o seu cumprimento correto.  

 

DIAGNÓSTICO DO GRAU DE DESENVOLVIMENTO DA INTERPRET AÇÃO 

- Em relação ao conteúdo conceitual 

1. O que vocês sabem sobre colonização ou colonialismo? E sobre neocolonialismo ou 

imperialismo? 

2. O que você já ouviu falar ou estudou sobre o continente africano? 

                                                 
35 O capítulo 10, do livro didático de Braick e Mota (2006), estas tratam sobre O imperialismo na África e na 
Ásia, todavia para uma melhor operacionalização da aula dividimos esse capítulo em duas partes, de modo que 
neste plano tratamos da primeira, referente ao imperialismo na África. 
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- Em relação à estrutura operacional para o desenvolvimento da interpretação 

1. Observaremos se os alunos demonstram, na realização das tarefas, um entendimento mais 

aprimorado da estrutura operacional requerida para interpretar o texto de história em estudo. 

 

ETAPA MOTIVACIONAL 

- Nas décadas finais do século XIX até os primeiros anos do século XX, ocorreram muitas 

mudanças tecnológicas na Europa. O desenvolvimento tecnológico e os investimentos de 

alguns países no setor industrial fizeram a produção aumentar, além da capacidade de 

consumo. Essa situação provocou uma grave crise econômica na Europa das décadas de 1870 

a 1890. 

 

- Se estava ocorrendo na Europa um desenvolvimento, no campo tecnológico e industrial, 

gerando um aumento significativo na produção, por que a imigração de europeus para outros 

continentes e o neocolonialismo, no continente africano, por países industrializados da 

Europa?  

 

ETAPA DE ESTABELECIMENTO DO ESQUEMA DA BASE ORIENTA DORA DA 

AÇÃO – BOA 

- Apresentação do objetivo da aula pela professora e como será realizado o processo de ensino 

e de aprendizagem para a interpretação do texto de história: O imperialismo na África; 

- Diálogo da professora com os alunos sobre como ocorrerá a interpretação (continuando com 

o uso do mapa da atividade e com os alunos realizando as ações em grupos). 

- Retomar a orientação (para melhor entendimento dos alunos) das ações do mapa da 

atividade:  

• O texto retrata a cultura da época em que foi produzido? (costumes, modos como 

vivem as pessoas no período em que o texto foi escrito etc); 

• As autoras se posicionam em relação ao conteúdo do texto? Justifique! 

 

ETAPA DE FORMAÇÃO DA AÇÃO NO PLANO MATERIALIZADO 

- Os alunos, em pequenos grupos, realizarão (escrevendo) todas as operações de 

desenvolvimento das ações do mapa da atividade. (Usando esse mapa vão escrevendo o que é 

solicitado em cada ação). 

- Se precisarem de ajuda, solicitam orientação da professora.  
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ETAPA DE FORMAÇÃO DA AÇÃO NA LINGUAGEM EXTERNA  

- Os alunos socializarão para todos, na sala de aula, a interpretação realizada e como 

procederam (usando o mapa) para interpretar o texto em estudo.  

 

ETAPA MENTAL 

- Uma vez que os alunos, ainda, não têm condições para interpretar o texto de forma 

independente (sem o apoio externo do mapa e orientação da professora), não será requerido 

deles, por enquanto, que desenvolvam sozinhos o sistema de ações para realizar a 

interpretação.  
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APÊNDICE H – Plano de aula, trabalhando com o texto: O imperialismo e as guerras na 

África 

 

Instituição: Escola Estadual “Coronel Fernandes” 

Turma: 8o ano do Ensino Fundamental 

Professora: Dulce 

Disciplina: História 

Texto a ser interpretado: O imperialismo e as guerras na África 

 

OBJETIVO 

Geral 

• Oportunizar ao aluno a apropriação da interpretação de textos de história relacionada 

ao desenvolvimento de sua consciência histórica crítica. 

Específico 

• Interpretar o texto: O imperialismo e as guerras na África e aprimorar a forma de 

interpretá-lo. 

 

INDICADORES QUALITATIVOS DA AÇÃO 

Forma da ação 

• Os alunos demonstram apropriação do conteúdo conceitual e da estrutura operacional 

para interpretar texto de história no plano materializado (com o mapa da atividade) e 

no plano da linguagem externa (escrita e oral). 

 

Grau de consciência 

• Os alunos, em pequenos grupos, cumprem corretamente o sistema de ações para se 

apropriar da interpretação do texto de história, bem como verbalizam de forma oral e 

escrita o seu cumprimento correto.  

 

DIAGNÓSTICO DO GRAU DE DESENVOLVIMENTO DA INTERPRET AÇÃO 

- Em relação ao conteúdo conceitual 

Não será realizado porque o texto a ser estudado diz respeito a uma complementação do 

assunto anterior. 
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- Em relação à estrutura operacional para o desenvolvimento da interpretação 

1. Observaremos se os alunos demonstram, na realização das tarefas, um entendimento mais 

aprimorado da estrutura operacional requerida para interpretar o texto de história em estudo – 

sem olhar para o mapa da atividade. 

 

ETAPA MOTIVACIONAL 

Considerando que a partilha do continente africano, realizada no século XIX, foi destituída 

por que Olic (2004) diz que “[...] as fronteiras africanas não são africanas?” 

 

ETAPA DE ESTABELECIMENTO DO ESQUEMA DA BASE ORIENTA DORA DA 

AÇÃO – BOA 

- Apresentação do objetivo da aula pela professora e como ocorrerá o processo de ensino e de 

aprendizagem para a interpretação do texto de história: O imperialismo e as guerras na 

África; 

- Diálogo da professora com os alunos sobre como ocorrerá a interpretação (com os alunos 

realizando as ações do mapa da atividade em pequenos grupos, mas sem olhar para o referido 

mapa). 

 

ETAPA DE FORMAÇÃO DA AÇÃO NO PLANO MATERIALIZADO 

- Os alunos, em pequenos grupos, realizarão (escrevendo) todas as operações de 

desenvolvimento das ações do mapa da atividade. Mas, sem olhar para o mapa. 

- Se precisarem de ajuda, solicitam orientação da professora.  

 

ETAPA DE FORMAÇÃO DA AÇÃO NA LINGUAGEM EXTERNA  

- Os alunos socializarão para todos, na sala de aula, a interpretação realizada e como 

procederam (usando o mapa) para interpretar o texto. (Não houve oportunidade de realizar 

essa socialização devido o encerramento do ano letivo). 

 

ETAPA MENTAL 

- Uma vez que os alunos, ainda, não têm condições para interpretar o texto de forma 

independente (sem a orientação da professora), não será requerido deles, por enquanto, que 

desenvolvam sozinhos o sistema de ações para realizar a interpretação.  

 
 



258 
 

 

APÊNDICE I – Plano de aula, trabalhando com o texto: Terror nas selvas do Congo 

 

Instituição: Escola Estadual “Coronel Fernandes” 

Turma: 8o ano do Ensino Fundamental 

Professora: Dulce 

Disciplina: História 

Texto a ser interpretado: Terror nas selvas do Congo 

 

OBJETIVO 

Geral 

• Oportunizar ao aluno a apropriação da interpretação de textos de história relacionada 

ao desenvolvimento de sua consciência histórica crítica. 

Específico 

• Interpretar o texto: Terror nas selvas do Congo e aprimorar a forma de interpretá-lo. 

 

INDICADORES QUALITATIVOS DA AÇÃO 

Forma da ação 

• Os alunos demonstram, individualmente, a apropriação do conteúdo conceitual e da 

estrutura operacional para interpretar o texto de história, no plano mental. 

 

Grau de consciência 

• Os alunos, individualmente, cumprem corretamente o sistema de ações na apropriação 

da interpretação do texto de história, bem como verbalizam, de forma escrita, o seu 

cumprimento correto.  

 

DIAGNÓSTICO DO GRAU DE DESENVOLVIMENTO DA INTERPRET AÇÃO 

- Em relação ao conteúdo conceitual 

Não será realizado porque o texto a ser estudado diz respeito a uma complementação do 

assunto anterior. 

 

- Em relação à estrutura operacional para o desenvolvimento da interpretação 
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1. Observaremos se os alunos demonstram, na realização das tarefas, um entendimento 

aprimorado da estrutura operacional requerida para interpretar o texto de história – sem olhar 

para o mapa da atividade e sem ajuda externa. 

 

ETAPA MOTIVACIONAL 

Não realizada. 

 

ETAPA DE ESTABELECIMENTO DO ESQUEMA DA BASE ORIENTA DORA DA 

AÇÃO – BOA 

- Apresentação do objetivo da aula pela professora e como ocorrerá o processo de ensino e de 

aprendizagem para a interpretação do texto de história: Terror nas selvas do Congo; 

- Diálogo da professora com os alunos sobre como ocorrerá a interpretação. (Aluno realizando 

as ações do mapa da atividade sozinho e sem olhar para o referido mapa). 

 

ETAPA DE FORMAÇÃO DA AÇÃO NO PLANO MATERIALIZADO 

- Não será necessária a realização dessa etapa. 

 

ETAPA DE FORMAÇÃO DA AÇÃO NA LINGUAGEM EXTERNA  

- Registro individual, por escrito, da interpretação do texto citado. 

 

ETAPA MENTAL 

Os alunos, individualmente, sem ajuda externa e sem o apoio do mapa, realizarão todas as 

ações para interpretar o texto acima citado. 
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APÊNDICE J – Mapa da atividade que recebeu conversão na modalidade escrita 

 

1 Faça uma primeira leitura do texto, no seu todo, e reconheça: 

 

a) A data de elaboração do texto; 

b) Informações sobre o (os/as) autor (es/as) que escreveu/escreveram o texto; 

c) Título do texto; 

d) Diga, por escrito, do que trata o texto. 

 

2 Faça uma segunda leitura ou leituras posteriores e diga: 

 

a) Quais as ideias principais do texto? (pode observar isso por tópicos ou por partes do 

texto);  

b) Que relações têm essas ideias umas com as outras? Justifique! 

c) O texto retrata a cultura da época em que foi produzido? (costumes, modos como 

vivem as pessoas no período em que o texto foi escrito etc); 

d) Quando aconteceu esse fato ou acontecimento histórico e o que acontecia naquele 

período histórico? 

e) Destaque o que você não entendeu do texto (ideias, ou fatos, ou nomes, ou datas).  

 

3 Esclarecendo as dúvidas: 

 

a) Esclareça o que não ficou compreendido no texto  

b) Defina conceitos-chave e termos específicos de teor histórico, desconhecidos;  

 

4 Construindo a crítica 

 

a) Qual a posição do (a/os/as) autor (a/os/as) em relação ao conteúdo do texto?  

b) Dê a sua opinião sobre as ideias apresentadas pelo (a/os/as) autor (a/os/as) no texto; 

c) Para você, qual a contribuição desse fato ou acontecimento histórico para a vida?  
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APÊNDICE K – Mapa utilizado na aula em que foi trabalhado o texto: Uma carta de Anita 

 

1 Faça uma primeira leitura do texto, no seu todo, e reconheça: 

a) A data de elaboração do texto; 

b) Informações sobre o autor que publicou a carta de Anita, no seu livro: “Anita 

Garibaldi: uma heroína brasileira.”  

c) Informações sobre a autora da carta; 

d) Título do texto; 

e) Diga, por escrito, do que trata o texto.  

 

2 Faça uma segunda leitura e diga: 

a) Quais as ideias principais do texto? (pode observar isso por tópicos ou por partes do 

texto);  

b) Que relações têm essas ideias umas com as outras? Justifique! 

c) O texto retrata a cultura da época em que foi produzido? (costumes, modos como 

vivem as pessoas no período em que o texto foi escrito etc); 

d) Quando ocorreu esse acontecimento histórico e o que acontecia naquele período 

histórico? 

e) Destaque o que você não entendeu do texto (ideias, ou fatos, ou nomes, ou datas). 

 

3 Esclarecendo as dúvidas: 

a) Esclareça o que não ficou compreendido no texto;  

b) Defina conceitos-chave e termos específicos de teor histórico, desconhecidos; 

c) Responda as questões que estão no seu livro abaixo do texto: Uma carta de Anita; 

d) Responda (novamente) a situação-problema levantada pela professora no início da 

aula. 

 

4 Construindo a crítica  

a) Paulo Markun se posiciona em relação ao conteúdo da carta?  

b) Dê a sua opinião sobre as ideias apresentadas pela autora da carta; 

c) Para você, qual a contribuição desse acontecimento histórico para a vida (para a 

sociedade na atualidade)?  
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APÊNDICE L – Mapa utilizado na aula em que foi trabalhado o texto: O movimento operário 

e as ideias socialistas e anarquistas 

 

1 Faça uma primeira leitura do texto, no seu todo, e reconheça: 

 

a) A data de elaboração do texto; 

b) Informações sobre as autoras que escreveram o texto: O movimento operário e as 

ideias socialistas e anarquistas.  

c) Título do texto; 

d) Do que trata o texto?  

 

2 Faça uma segunda leitura e diga: 

 

a) Quais as ideias principais do texto? (pode observar isso por tópicos ou por partes do 

texto);  

b) Que relações têm essas ideias umas com as outras? Justifique! 

c) O texto retrata a cultura da época em que foi produzido? (costumes, modos como 

vivem as pessoas no período em que o texto foi escrito etc.); 

d) Quando ocorreu esse acontecimento e o que acontecia naquele período histórico? 

e) Destaque o que você não entendeu do texto (ideias, ou fatos, ou nomes, ou datas). 

 

3 Esclarecendo as dúvidas: 

 

a) Esclareça o que não ficou compreendido no texto;  

b) Defina conceitos-chave e termos específicos de teor histórico, desconhecidos; 

 

4 Construindo a crítica  

 

a) As autoras se posicionam em relação ao conteúdo do texto? Justifique! 

b) Dê a sua opinião sobre as ideias apresentadas pelas autoras; 

c) Para você, qual a contribuição desse acontecimento histórico para a vida?  
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APÊNDICE M – Mapa utilizado na aula em que foi trabalhado o texto: O imperialismo na 

África 

 

1 Faça uma primeira leitura do texto, no seu todo, e reconheça: 

 

a) A data de elaboração do texto; 

b) Informações sobre as autoras que escreveram o texto: O imperialismo na África 

c) Título do texto; 

d) Do que trata o texto?  

 

2 Faça uma segunda leitura e diga: 

 

a) Quais as ideias principais do texto? (pode observar isso por tópicos ou por partes do 

texto);  

b) Que relações têm essas ideias umas com as outras? Justifique! 

c) O texto retrata a cultura da época em que foi produzido? (costumes, modos como 

vivem as pessoas no período em que o texto foi escrito etc.); 

d) Quando ocorreu esse acontecimento e o que acontecia naquele período histórico? 

e) Destaque o que você não entendeu do texto (ideias, ou fatos, ou nomes, ou datas). 

 

3 Esclarecendo as dúvidas: 

 

a) Esclareça o que não ficou compreendido no texto;  

b) Defina conceitos-chave e termos específicos de teor histórico, desconhecidos; 

 

4 Construindo a crítica  

 

a) As autoras se posicionam em relação ao conteúdo do texto? Justifique! 

b) Dê a sua opinião sobre as ideias apresentadas pelas autoras; 

c) Para você, qual a contribuição desse acontecimento histórico para a vida?  
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ANEXO A – Biografia de Piotr Iakovlevitch Galperin 

 

Гальперин, Петр Яковлевич 

Galperin, Piotr Iakovlevitch 

 
Piotr Iakovlevitch Galperin (2 de outubro de 1902, Tambov - 25 de março de 

1988, Moscou), psicólogo soviético. 

 
"Doutor em ciências pedagógicas, professor; desde 1943, docente e desde 1965, professor do 

departamento de psicologia da Universidade Estatal de Moscou [MGU]. Como psicólogo, Galperin se formou 

no grupo que, no início de 1930, era dirigido por A. N. Leontiev na Academia Psiconeurológica de Kharkov, no 

curso das investigações dirigidas a elaborar e realizar na psicologia um enfoque desde o ponto de vista da 

atividade. A grande investigação teórica e experimental realizada nesse tempo por P. Ia. Galperin mostrou a 

diferença essencial entre os instrumentos propriamente humanos e os "meios" auxiliares dos animais: o 

homem, ao dominar o instrumento, se apropria dos procedimentos de ação fixados nele e elaborados 

socialmente na história, reproduzindo em si mesmo, com isso, as correspondentes capacidades humanas. 

Desde o início dos anos 50 se vai elaborando a teoria da "formação par etapas das ações mentais", 

formulam-se os princípios do experimento formativo e, nos marcos do novo enfoque, realizam-se numerosas 

investigações das ações perceptivas, do pensamento, da atenção, dos hábitos motores, etc., as quais 

permitiram assinalar as principais etapas na formação de novos processos psíquicos no homem com 

propriedades dadas de antemão; identificar os principais tipos de organização do processo de formação; 

descobrir novas vias para resolver muitos problemas tradicionais do ensino, em particular os problemas do 

ensino e do desenvolvimento mental. P. Ia. elaborou também uma original teoria da consciência linguística 

que abre novas possibilidades para o ensino de idiomas estrangeiros"* [Fonte: Puzirei e Guippenreiter 

(1989)] Tradução instrumental nossa. 
__________ 
 

Fonte: http://www.vigotski.net/nomes.html 
Data: 01/04/2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



265 
 

ANEXO B – Texto: Uma carta de Anita 

 

 
 



266 
 

ANEXO C – Biografia de Anita Garibaldi 

 

Anita Garibaldi (1821-1849) 

Heroína brasileira, nasceu em Morrinhos, SC, então município de Laguna, em 
30 de agosto de 1821, filha de Bento Ribeiro da Silva e Maria Antônia de Jesus 
Antunes. Faleceu na Itália no dia 4 de agosto de 1849. Embora os pais de Anita 
fossem pobres, deram-lhe excelente educação. Casou-se em Laguna no ano de 
1835 com Manuel Duarte de Aguiar. Quando surgiu a Revolução Farroupilha, 

deixou o seu marido e ligou-se a Giuseppe Garibaldi que a unira ao movimento. Deu o seu 
primeiro tiro de canhão, na Batalha de Laguna. Devido a oposição dos pais, Garibaldi raptou-
a, indo regularizar o casamento em 26 de março de 1842, no Uruguai. Tornou-se uma 
companheira destemida do esposo, participando em seus combates, lutou pela unificação e 
libertação de Itália. Mais tarde viu-se sitiada pelas forças legalistas, conseguindo fugir. 
Nasceu o seu primeiro filho no dia 16 de setembro de 1840. Em 1847 Anita seguiu para a 
Itália levando seus três filhos. Reuniu-se a Garibaldi pouco depois em Nice. Tomou parte dos 
combates de Roma; os amotinadores foram obrigados a se retirarem em barcos de pesca, os 
quais a maior parte caiu em poder dos Austríacos. Porém o que conduzia o casal encalhou 
numa praia. Anita e Giuseppe com alguns companheiros abrigaram-se numa propriedade rural 
nas proximidades de Ravena. Anita teve o seu estado sensivelmente agravado pela febre 
tifóide, durante os combates em Roma, vindo a falecer antes de completar trinta anos de 
idade. Em sua memória ergueram vários monumentos no Brasil e na Itália. Seu nome de 
solteira: Ana Maria de Jesus Ribeiro.  

Fonte: www.e-biografias.net/biografias/anita_garibaldi.php 
04/09/2011 
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ANEXO D – Biografia de Paulo Markun 

 

Paulo Markun  (São Paulo, 7 de setembro de 1952) é um jornalista brasileiro. 
 

Formado em 1971, também foi repórter, editor, comentarista, chefe de reportagem e diretor de 
redação em emissoras de televisão, jornais e revistas. 
Paulo Markun passou praticamente por todas as emissoras de televisão paulistanas, da Rede 
Cultura à Rede Bandeirantes[carece de fontes?]. Também trabalhou na Rede Manchete, na Rede 
Globo e na Rede Record. 
 
Atualmente, é editor do Jornal de Debates (recriou na internet a versão do jornal de 1946) e 
preside o Sindicato da Indústria Audiovisual do Estado de Santa Catarina. Presidiu a 
Fundação Padre Anchieta, entidade mantenedora da TV Cultura, desde junho de 2007 até 
junho de 2010. 
 
Apresentava o programa Roda Viva, da TV Cultura (segundas-feiras, dez e quarenta da noite) 
desde 1998, mas foi substituído pelos jornalistas Carlos Eduardo Lins da Silva e Lillian Witte 
Fibe (ex-Jornal Nacional) a partir de 2008. 
Em junho de 2010 foi contratado pela TV Gazeta e participou da cobertura das eleições 2010. 
 
É autor de oito documentários e doze livros. 
Markun é casado com a bailarina, cantora e compositora Tatiana Cobbett, e pai de Pedro, João 
e Anna Markun. 
 
Carreira 

Documentários 
• 1982 O dia da caça 
• 1988 1968, 20 anos depois 
• 1999 Anita Garibaldi, amores e guerras 
• 2000 Timor Lorosae, o nascimento de uma nação 
• 2001 AI-5 - O dia que não existiu 
• 2003 7 faces de uma guerra - O Brasil contra a Aids 
• 2006 Dor 
• 2006 Joá 

 
Livros 

• 1978 - D. Paulo Evaristo Arns, o cardeal do povo 
• 1981 - A máfia manda flores - Mariel, o fim de um mito 
• 1985 - Vlado - retrato de um homem e de uma época 
• 1987 - Como perder as eleições 
• 1999 - Anita Garibaldi, uma heroína brasileira 
• 2001 - 1961 - que as armas não falem 
• 2001 - Muito além de um sonho - a história da Unisul 
• 2004 - O Sapo e o Príncipe 
• 2005 - Meu Querido Vlado 
• 2006 - O Melhor do Roda Viva - Cultura 
• 2006 - O Melhor do Roda Viva - Internacional 
• 2006 - O Melhor do Roda Viva - Poder 

Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Paulo_Markun em 04/09/2011 
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ANEXO E – Capítulo 04 do livro didático: A independência da América inglesa  
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ANEXO F – Capítulo 08 do livro didático: Movimentos liberais e nacionalistas 
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ANEXO G – Capítulo 09 do livro didático: O movimento operário e as ideias socialistas e 

anarquistas 
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ANEXO H – Capítulo 10 do livro didático: O imperialismo na África e na Ásia  
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ANEXO I – Biografia de Nelson Bacic Olic 

 

NELSON BACIC OLIC  é Geógrafo formado pela Faculdade de Filosofia, Letras 

e Ciências Humanas da USP. Foi professor por mais de 25 anos no ensino secundário em 

escolas particulares do Estado de São Paulo (capital). É autor e co-autor de 12 obras 

paradidáticas. É um dos editores do Boletim Mundo-Geografia e Política Internacional. 

Brasileiro, nascido em São Paulo (capital) em 28/04/47. Filho de Iugoslavos (hoje, Croácia). 

Cursou o Ensino Fundamental em escolas públicas da capital. Formado em Química 

Industrial pelo Colégio São Judas Tadeu. Casado, pai de quatro filhos. Escreve livros pela 

Moderna desde 1988.  

 

Fonte: http://afiliados.submarino.com.br/books_bio.asp? Acesso: 09 jan. 2012 
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ANEXO J – Interpretações dos alunos do texto: Uma carta de Anita (Grupos 2 e 3) 
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ANEXO K – Interpretações dos alunos do texto: O imperialismo na África (Grupos 1 e 4) 
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ANEXO L – Interpretação de um aluno do texto: Terror nas selvas do Congo  
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ANEXO M – Interpretação de uma aluna do texto: Terror nas selvas do Congo 

 

 


