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São os rios 

 

Somos o tempo. Somos a famosa 

parábola de Heráclito, o Obscuro. 

Somos a água, não o diamante duro, 

a que se perde, não a remansosa. 

Somos o rio e também aquele grego 

que se olha no rio. Seu reflexo 

varia na água do espelho perplexo, 

no cristal, feito o fogo, sem sossego. 

Somos o inútil rio prefixado, 

rumo a seu mar. A sombra o tem cercado. 

Tudo nos disse adeus, tudo nos deixa. 

Na moeda a memória não perdura. 

E no entanto algo ainda dura, 

e no entanto algo ainda se queixa. 

 

                   Jorge Luís Borges 

 



RESUMO 

 

AQUINO, M. A. S. Conhecimento Histórico e Decisões Políticas de Alunos do Ensino 

Médio de Vitoria da Conquista - BA. 2017. 167 f. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-

graduação em Educação, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Bahia (Estado), 2017. 

 

 

Esta pesquisa oportunizou uma reflexão sobre o uso do conhecimento histórico na orientação 

dos alunos para tomada de decisões de natureza política. Nesse passo, circunscrevendo o espaço 

da pesquisa à uma escola pública da rede estadual da educação básica e aos alunos do ensino 

médio, o objetivo geral foi analisar se e como os alunos mobilizam os conhecimentos históricos 

sobre a ditadura civil-militar e democracia para se posicionarem sobre situações de natureza 

política e projetarem suas intenções de agir no futuro com relação à democracia no Brasil. A 

metodologia de análise está pautada nos critérios da investigação qualitativa, com aporte de 

recursos quantitativos, associada à técnica de análise de conteúdo. A coleta de dados foi feita 

no ano 2015, por meio de dois questionários, aplicados a 68 alunos, de cinco turmas, do 3º Ano 

do ensino médio, no Centro Integrado de Educação Navarro de Brito, na cidade de Vitória da 

Conquista-Bahia. A análise teórica foi construída a partir das contribuições de Jörn Rüsen, 

Isabel Barca, Maria Auxiliadora Schmidt, Selva Guimarães, Luis Fernando Cerri entre outros. 

Por força das narrativas escritas produzidas, identificamos as ideias sobre política e participação 

política dos alunos. Na compreensão sobre os conteúdos históricos e sobre o uso do 

conhecimento histórico na orientação temporal dos alunos, criamos uma tipologia de análise 

que permitiu verificar os tipos de narrativas produzidas e como os alunos projetaram suas ações 

para o futuro da democracia brasileira. Como resultados da pesquisa podemos apontar que os 

alunos participantes possuem uma concepção tradicional de política e de participação política. 

O posicionamento dos alunos revela indiferença, desconhecimento sobre o tema e pouco 

interesse em política. É possível afirmar haver um distanciamento dos alunos de uma cultura 

política mais engajada e, mesmo aqueles que responderam na perspectiva de uma cultura 

política na qual os jovens manifestassem seu protagonismo, a maioria dos argumentos para 

justificar a importância da participação política desses jovens, limitou-se a jargões como “o 

jovem é o futuro do Brasil” ou “o voto é a expressão da democracia”. Revelaram dificuldade 

de compreensão dos acontecimentos políticos atuais do país. Há tendência de manter o passado 

como estanque e não como algo passível de interpretação, assim como demonstraram pouco 

conteúdo histórico sobre a História do Brasil dos períodos referenciados na pesquisa, 

dificuldade de interpretação das fontes e ausência de relação temporal. Não se evidenciou o uso 

do conhecimento histórico na busca de sentido para orientação em relação ao futuro da 

democracia do país. Os alunos atribuíram importância às aulas de história no sentido de que 

entendem que elas ajudam na compreensão de conceitos como política e democracia. As 

narrativas na categoria fragmentada, e na categoria descontextualizada, apontam para um dos 

problemas percebidos no cotidiano da sala de aula de história, que é a dificuldade demonstrada 

pelo aluno de interpretação, compreensão e expressão por meio da produção de textos.   

 

 

Palavras-chave: Ensino de História. Análise de Conteúdo. Conhecimento Histórico. Cultura 

Política. Narrativa Histórica. 

 

 

 



AQUINO, M. A. S. Historical knowledge and political decisions of high school students in 

Vitória da Conquista – Bahia. 2017. 166 p. Dissertation (Master), Postgraduate Program in 

Education, University of Southwestern Bahia, Brazil, 2017. 

This research has provided a reflection on use of historical knowledge in orientation of students 

to make political decisions. In that manner, covering the research space at a state public school 

of basic education and high school students, the general objective has been to analyze if and 

how students mobilize historical knowledge about civil-military dictatorship and democracy to 

position themselves about situations of a political nature and to project their intentions to act in 

future regarding democracy in Brazil. The methodology of analysis has based on criteria of 

qualitative research, with contribution of quantitative resources, associated with technique of 

content analysis. Data collection was done in 2015, through two questionnaires, applied to 68 

students, from five groups, from the 3rd year of high school, in Integrated Center of Education 

Navarro de Brito, in the city of Vitória da Conquista, Bahia. Theoretical analysis was 

constructed from contributions of Jörn Rüsen, Isabel Barca, Maria Auxiliadora Schmidt, Selva 

Guimarães, Luis Fernando Cerri, among others. Through written narratives produced, we have 

identified ideas about politics and political participation of students. In understanding of 

historical contents and use of historical knowledge in temporal orientation of students, we have 

created a typology of analysis that allowed us to verify types of narratives produced and how 

students projected their actions for the future of Brazilian democracy. As results of research, 

we can point out the participating students have a traditional conception of politics and of 

political participation. The students' positioning has revealed indifference, lack of knowledge 

about the subject and little interest in politics. It is possible to state there is a distancing of 

students from a more engaged political culture, and even those who responded in perspective 

of a political culture, in which young people have manifested their protagonism, most of 

arguments to justify the importance of political participation of those young people, has limited 

to jargon like "youth is future of Brazil" or "voting is expression of democracy". They´ve 

revealed difficulties in understanding current political events in the country. There is a tendency 

to keep the past as stagnant and not as something amenable to interpretation, as well as showing 

little historical content about history of Brazil of periods referenced in the research, difficulty 

in interpreting sources and absence of temporal relation. The use of historical knowledge in 

search of meaning for orientation in relation to future of country's democracy was not 

evidenced. Students have attached importance to history classes in sense that they understand 

they help in understanding concepts such as politics and democracy. Narratives in fragmented 

category, and in decontextualized category, have pointed to one of problems perceived in 

everyday life of   history classroom, which is difficulty of interpretation, comprehension and 

expression through production of texts, demonstrated by student. 

Keywords: History teaching. Content analysis. Historical knowledge. Political culture. 

Historical narrative. 
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INTRODUÇÃO 

 

A pesquisa proposta, que tem como título “Conhecimento Histórico e Decisões 

Políticas de Alunos do Ensino Médio de Vitória da Conquista – BA”, trouxe uma reflexão sobre 

a influência do conhecimento histórico na orientação dos alunos do ensino médio para a tomada 

de decisão de natureza política. 

Este tema foi despertado a partir de minhas inquietações no exercício de quinze 

anos de docência em História no ensino médio. No cotidiano da sala de aula, com alunos de 

escola pública da educação básica, frequentemente, eles manifestam desinteresse pela 

disciplina e, especialmente, por alguns temas, como exemplo a política, e nosso maior desafio 

tem sido levar o aluno a compreender o conhecimento histórico escolar, ajudá-lo a estabelecer 

empatia com o conhecimento histórico, atenta ao alerta de Cerri (2011a, p. 17), de que 

 

a rejeição de muitos alunos em estudar história pode não ser uma displicência com os 

estudos ou uma falta de habilidade com essa matéria, mas um confronto de concepções 

muito distintas sobre o tempo, que não encontram nenhum ponto de contato com o 

tempo histórico tal como aparece na narrativa de caráter quase biográfico das nações 

ou da humanidade. 

 

Ao lecionar em escola pública, para alunos de áreas periféricas, que enfrentam 

problemas sociais graves relacionados à violência, desemprego e subemprego, infraestrutura 

dos bairros, moradia, desigualdade e exclusão social, sempre colocamos como perspectiva e 

nos esforçamos para ajudar o aluno a entender sua realidade e colaborar na formação de sujeitos 

com compromisso social e político, acreditando no poder transformador da educação e do 

próprio ensino de história, mesmo considerando que o espaço escolar, por vezes, comporta 

contradições e questionamentos em relação à educação para cidadania, que envolvem 

discussões sobre currículo, formação de professores, gestão escolar, projeto político 

pedagógico, práticas educativas, para citar algumas. Como argumenta Guimarães (2016, 

p.103), 

 
o professor deve ter liberdade e ousadia para criar, estimular o gosto, o sentido, o 

prazer de estudar história. As contribuições do ensino de história para a educação 

cidadã dos jovens dependem da nossa postura ética (dos educadores) diante dos 

sujeitos, dos saberes históricos, da sociedade e do mundo. É nossa tarefa cidadã 

trabalhar para que a escola possa, de fato, desempenhar o seu papel de socialização, 

de inclusão e respeito às diferenças, de produção e apropriação de saberes, reflexão e 

exercício dos direitos de cidadania. 
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Essa perspectiva é corroborada pela própria legislação da educação básica nacional 

e legislação relacionada ao ensino médio, uma vez que à disciplina história e às demais 

disciplinas das ciências humanas, a partir dos conteúdos curriculares, impõe-se como diretriz 

no ensino médio a “difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres 

dos cidadãos, de respeito ao bem comum e à ordem democrática”,1 devendo ter a escola como 

princípios educacionais,2 o respeito ao pluralismo de ideias e o respeito à liberdade e aos ideais 

de solidariedade, para o pleno desenvolvimento do estudante, sua preparação para o exercício 

da cidadania e sua qualificação para o mercado de trabalho. 

É preciso reconhecer, conforme aponta Guimarães (2016), que abordar as temáticas 

educação e cidadania e formação de cidadãos é sempre muito delicado, considerando que há 

contradições, divergências teóricas, políticas e pedagógicas sobre esses temas. Por outro lado, 

há um consenso que é importante considerar nos estudos e análises, o fato de que cidadania é 

um conceito “[...] historicamente, culturalmente e politicamente situada no tempo e no espaço” 

(GUIMARÃES, 2016, p. 75), sujeito, portanto, às determinações de cada tempo histórico. 

A conjuntura política atual do Brasil nos trouxe mais inquietações. Uma vez mais 

observávamos certo distanciamento dos alunos em relação ao que estava acontecendo no país. 

Um turbilhão de informações circulava nos jornais, televisão, na internet, nos aplicativos de 

mensagens instantâneas, nos sites de redes sociais, principalmente, a partir das manifestações 

populares de junho de 2013, inicialmente, protestando contra o aumento da tarifa de transporte 

urbano, lideradas pelo Movimento Passe Livre em várias partes do Brasil e, posteriormente, as 

reivindicações foram ampliadas e os grupos sociais e políticos envolvidos aumentaram, 

colocando em pauta a insatisfação com a democracia representativa, a ineficiência do Estado, 

a luta pelos direitos de cidadania, especialmente, os direitos sociais.  

Diante desse contexto, fica evidente que a política faz parte do cotidiano dos alunos, 

convidados permanentemente a entendê-lo e opinarem sobre situações concretas que, por vezes, 

representam desafios e exigem decisões e ações para solução de problemas, o que demanda 

deles posicionamentos, por vezes, no campo estritamente político. Ocorre que não observava 

nos alunos com os quais trabalhava na educação básica, nenhum movimento que demonstrasse 

interesse, preocupação ou proatividade em relação ao que estava acontecendo no país naquele 

momento, aparecendo apenas em suas falas o descrédito em relação aos agentes políticos, pelas 

constantes divulgações de casos de corrupção. 

                                                 
1 Art. 27, da Resolução CNE/CEB nº 2, de 2012, que define Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio. 
2 Art. 2, da Lei 9.394/1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.  
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Considerando tal panorama, o aparente distanciamento dos alunos em relação à 

política e participação política despertou nosso interesse em pesquisar sobre o tema e buscar 

entender a relação que os alunos têm estabelecido entre o conhecimento histórico e a análise 

sobre atual situação política democrática do Brasil. Partimos da concepção de que “a história 

como disciplina é fundamentalmente educativa, formativa, emancipadora e libertadora [...] e de 

que a história tem como papel central a formação da consciência histórica dos homens” 

(FONSECA, 2003, p. 89).   

Fazemos referência ao conhecimento histórico porque entendemos que, para além 

do espaço escolar e das aulas de história, há uma diversidade de lugares e produtos culturais 

que evocam o passado e são constitutivos da cultura histórica, e o aluno não está distante desses 

produtos de grande circulação, moldados pelo mercado cultural, como novelas, filmes, séries, 

games, etc. Por vezes, esses produtos são apropriados pelos professores e ganham formato 

escolar para atender o desafio de tornar a aula mais atrativa, sensibilizar o aluno para o passado 

distante e didatizar o conhecimento acadêmico. Nesse sentido, para Caimi (2016, p. 20-21), 

 
admite-se, sem pretender desconsiderar o papel da história escolar, que os jovens 

chegam à escola portando conhecimentos históricos cuja aquisição não foi mediada 

pelo professor ou pelos processos pedagógicos escolares. Da mesma forma, se 

reconhece que o olhar sobre o passado não se constitui unicamente como prerrogativa 

da ciência histórica. Essa história que se aprende fora da escola – com as séries 

televisivas, com os filmes, com os jogos virtuais, com os monumentos e a arquitetura 

urbana, com os arquivos e museus, entre tantos outros objetos e fenômenos 

disponíveis na sociedade –, em alguma medida influencia, condiciona, limita ou 

potencializa a compreensão da história escolar. 

 

Além da presença massiva da história entre os jovens por esses meios, entendemos 

que uma das razões de ser da história escolar é justamente aprimorar a compreensão do aluno 

sobre a realidade e os temas que permeiam seu cotidiano, sendo a política, suas relações e 

contradições, um desses temas, considerando a escola um dos vetores de reprodução das 

culturas políticas. 

Ao buscar respostas para esse distanciamento dos alunos em relação às questões 

políticas, no ano de 2014 ingressei no Laboratório de Pesquisas em Ensino de História 

(LAPEH), na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, na condição de professora de 

História da educação básica. As discussões teóricas fomentadas nas reuniões do grupo, 

ajudaram na apropriação de leituras importantes para elaboração do projeto de pesquisa, que 

submeti, no mesmo ano, à seleção de mestrado, no programa de Pós-graduação em Educação 

da UESB, no qual fui aprovada e ingressei na turma de 2015.   
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No ano de 2015, o projeto ganhou força e relevância social, em especial, por 

pretender discutir um tema que, de certa forma, mobilizava a sociedade brasileira, por meio da 

chamada “crise política” que, em dezembro de 2015, culminou com a autorização do Presidente 

da Câmara, para abertura do processo de impeachment de Dilma Rousseff, reeleita presidente 

do Brasil, em 26 de outubro de 2014.  

Para Napolitano (2016), a crise que se instalou no país a partir de 2013, foi uma das 

mais graves e complexas da história do Brasil e que deve ser vista em uma perspectiva histórica 

que envolve três dimensões, que se entrecruzam: a política, a econômica e a ideológica. No 

contexto, não faltaram manifestações nas ruas em defesa do retorno dos militares ao poder. Na 

escola que leciono, também ouvi discursos com esse teor de professores e alunos. 

Muito se tem falado no contexto atual sobre o peso do passado na construção da 

democracia brasileira. Indagamos: vivendo no atual regime democrático, os jovens alunos do 

ensino médio conseguem perceber mudanças e permanências em relação ao período ditatorial 

e o atual regime político? 

A ditadura civil-militar brasileira tem sido destaque nos últimos anos, 

especialmente, no ano em que o golpe completou 50 anos. Aparecendo nos programas 

veiculados pela mídia, projetos educacionais, abertura de arquivos institucionais, formação de 

comissões com o papel de analisar os fatos e suas consequências para pessoas e para a história 

do país, enfim espaços para as mais variadas reflexões. Também a produção historiográfica 

sobre o tema tem sido profícua, promovendo um debate especializado. Em 2014, foi 

desenvolvido, nas escolas públicas estaduais do estado da Bahia, o projeto “Ditadura Militar: 

direito à memória – 50 anos do Golpe Militar”3 que teve como finalidade “levar ao espaço 

escolar a memória de resistência à ditadura”. Para Gasparotto e Padrós (2010, p. 1), a 

centralidade do tema “[...] é um sinal concreto de que há reações contrárias à persistência das 

políticas institucionais de esquecimento (e de apagamento) existentes no Brasil desde o final da 

ditadura”. 

Nessa direção, pesquisas com jovens brasileiros na década passada, que abordam a 

relação juventude e política, demonstraram que mesmo não havendo uma participação política 

ativa e que a democracia apareça com menor ênfase entre as prioridades dos jovens, havia na 

maioria dos jovens brasileiros, adesão ao regime democrático e certa preocupação com o que o 

país poderia oferecer-lhes no futuro (RIZZINI, 2010; KRISCHKE, 2004; ABRAMO, 2007; 

FURMANN, 2007). Corroborando com essa perspectiva, a pesquisa “Jovens Diante da 

                                                 
3 O projeto encontra-se disponível em: <http://www.educacao.ba.gov.br/direitoamemoria>. Acesso em: 01 maio 

2015. 
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História”4 revelou que a democracia “[...] figura perto ou dentro da terça parte dos itens 

indicados com menos ênfase” (FERREIRA; PACIEVITCH; CERRI, 2012, p. 30) pelos jovens 

alunos pesquisados. Diante desse cenário, pode-se indagar: Os alunos acessam o conteúdo, 

ditadura civil-militar de 1964-1985, para se orientarem na vida pública democrática? 

Entendemos que é necessário trabalhar com essa história recente, pensando não 

somente nas pessoas que viveram e sofreram as experiências de um passado traumático, mas 

também nas “gerações posteriores que, sem sabê-lo, são vítimas da ação residual indireta 

daquele processo ou alvo direto dos efeitos dos silêncios e das políticas de esquecimento e 

apagamento projetadas por elas” (GASPAROTTO e PADRÓS, 2010, p. 2). 

Apesar desse contexto, é necessário reconhecer que tais discussões ainda estão 

distantes dos alunos e mesmo que não seja o único meio de apreensão de conhecimentos, a 

escola ganha papel de relevo por representar um espaço onde a reflexão e o debate podem 

ocorrer de forma sistematizada, contribuindo para reverter o quadro de esquecimento e silêncio 

em relação à ditadura civil-militar que ainda tanto influencia no atual processo de 

democratização do país. Nesse sentido, Gasparotto e Padrós (2010, p. 10) alertam para uma 

questão que se impõe: 

 

[...] pensar como o conhecimento produzido pelo avanço das pesquisas e pelo 

aparecimento (e valorização) das testemunhas e suas memórias pode se traduzir numa 

mudança em relação à forma como tal temática se configura no espaço escolar, em 

termos de sua presença no currículo e nas práticas pedagógicas. 

 

Ao abordar então todas estas questões, destacamos a relevância do tema não apenas 

pelo contexto político que se apresenta – marcado pela instabilidade política, desgaste das 

instituições políticas e incertezas em relação à democracia – mas pela perspectiva que propomos 

de ouvir o próprio aluno e entender o comportamento político desse sujeito a partir dos usos do 

passado.  

Nesse passo, circunscrevendo o espaço da pesquisa a uma escola pública da rede 

estadual da educação básica e aos alunos do ensino médio, o objetivo geral da pesquisa foi 

analisar se e como os alunos mobilizam os conhecimentos históricos sugeridos (ditadura civil-

militar brasileira e democracia) para se posicionarem sobre situações de natureza política e 

projetarem suas intenções de agir no futuro com relação à democracia no Brasil. 

Como objetivos específicos, propôs-se: 

                                                 
4 O projeto trabalhou com questões aplicadas a jovens de algumas regiões do Brasil, Uruguai e Argentina, 

indagando sobre diversos temas, inclusive participação política e democracia. Remete-se o leitor ao artigo 

“Identidade e decisões políticas de jovens brasileiros, argentinos e uruguaios”, de autoria de Angela Ribeiro 

FERREIRA, Caroline PACIEVITCH e Luis Fernando CERRI, citado nas referências. 
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1. Analisar as ideias apresentadas pelos alunos acerca da relação juventude e 

política, particularmente, quanto ao interesse e participação. 

2. Identificar quais conhecimentos os alunos detêm sobre os regimes políticos no 

Brasil Ditadura Militar (1964-1985) e Democracia (a partir da Constituição Federal de 1988). 

3. Identificar as concepções dos alunos sobre a democracia no Brasil, com base na 

construção de narrativas, a partir da interpretação de fontes históricas. 

4. Identificar se e como os alunos usaram a interpretação da fonte para justificar 

suas opiniões e intenções de agir no futuro em relação à democracia no Brasil. 

Conforme a orientação do objetivo geral da pesquisa e as discussões que permeiam 

o contexto político atual, optou-se por trabalhar na pesquisa com conteúdos históricos 

específicos, selecionando-se dois: Ditadura Civil-militar no Brasil (1964-1985) e Democracia 

no Brasil (a partir da constituição de 1988). Estes são temas importantes na história política 

recente do Brasil e potentes, segundo nosso ponto de vista, para investigação da relação entre 

juventude e política, porque entendemos que há uma estreita conexão e tensão temporal 

(passado-presente-futuro) entre esses temas e períodos históricos. Estes conteúdos aparecem no 

currículo escolar, nos livros didáticos, nos filmes e em outras produções públicas e que, 

normalmente, são trabalhados no ensino de história, na perspectiva da formação cidadã do 

aluno. 

Assim, esses conteúdos históricos serviram de meio para os alunos exprimirem sua 

compreensão do passado e manifestarem sua orientação historicamente fundamentada sobre o 

presente e perspectivas de futuro, entendendo que as expectativas políticas são produto da 

experiência histórica dos sujeitos, individual e coletivamente, e dos sentidos que atribuem a 

esta experiência em cada tempo histórico.  

Ao se dirigir ao aluno, entendemos que a pesquisa revelou elementos importantes 

sobre o uso e interpretações que os alunos fazem do conhecimento histórico para se orientarem 

na política, para observar o comportamento político dos jovens alunos e dimensionar suas 

formas de manifestação de cultura política. 

Nesta introdução procurou-se apresentar o tema da pesquisa, com suas 

especificações, contexto político e social no qual se insere, exposição do problema e os 

objetivos da pesquisa. 

Na sequência da dissertação, no primeiro capítulo apresentaremos o local da 

pesquisa, discutiremos o perfil dos sujeitos participantes, a metodologia e a técnica de análise 

dos dados. Também construímos um cenário, sobre as pesquisas atuais sobre o ensino de 

história no Brasil, destacando a participação dos laboratórios no campo.  
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No segundo capítulo, apresentaremos uma discussão sobre os conceitos de cultura 

política e juventude. Esta discussão serviu de embasamento teórico para análise das questões 

que tiverem como objetivo entender a relação do jovem aluno do ensino médio com política. 

No terceiro capítulo, construímos a análise a partir dos dados empíricos, no sentido 

de demonstrar a relação que os alunos da pesquisa estabelecem com o tema política. Discutiu-

se sobre suas ideias acerca de política e participação política, seus interesses e concepções 

envolvendo o atual cenário político do Brasil. 

No quarto capítulo, analisamos as narrativas dos alunos no que diz respeito aos 

conteúdos históricos ditadura civil-militar e democracia, para identificar se e como eles 

interpretaram as fontes históricas e usaram o conhecimento histórico para projetarem suas ações 

futuras em relação à democracia brasileira. A discussão inaugural do capítulo versou sobre os 

conceitos de consciência histórica, narrativa histórica, cultura histórica e aprendizagem 

histórica, que possibilitou o diálogo com os autores referenciados e os dados analisados no 

capítulo.  

Nas Considerações Finais, foram apresentadas reflexões despertadas pela pesquisa 

e seus resultados. Como resultados da pesquisa podemos apontar que os alunos participantes 

possuem uma concepção tradicional de política e participação política. O posicionamento dos 

alunos revela indiferença, desconhecimento sobre o tema e pouco interesse em política. É 

possível afirmar haver um distanciamento dos alunos de uma cultura política mais engajada e, 

mesmo aqueles que responderam na perspectiva de uma cultura política na qual os jovens 

manifestassem seu protagonismo, a maioria dos argumentos para justificar a importância da 

participação política desses jovens, limitou-se a jargões como “o jovem é o futuro do Brasil” 

ou “o voto é a expressão da democracia”. Os dados revelaram que os alunos possuem 

dificuldade de compreensão dos acontecimentos políticos atuais do país. Há tendência de 

manter o passado como estanque e não como algo passível de interpretação, assim como 

demonstraram pouco conteúdo histórico sobre a História do Brasil dos períodos referenciados 

na pesquisa, dificuldade de interpretação das fontes e ausência de relação temporal. Não se 

evidenciou o uso do conhecimento histórico na busca de sentido para orientação em relação ao 

futuro da democracia do país. Os alunos atribuíram importância às aulas de história no sentido 

de que entendem que elas ajudam na compreensão de conceitos como política e democracia. 

As narrativas construídas pelos alunos apontam para um dos problemas percebidos no cotidiano 

da sala de aula de história, que é a dificuldade demonstrada pelo aluno de interpretação, 

compreensão e expressão por meio da produção de textos. 
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1 CAPÍTULO - PERCURSO DA PESQUISA: LOCAL, SUJEITOS, 

METODOLOGIA E ESTADO DA ARTE 

 

1.1 O LOCAL E OS SUJEITOS 

 

A escola que serviu como espaço de pesquisa, denominada Centro Integrado de 

Educação Navarro de Brito (CIENB), está situada à Avenida Frei Benjamin, s/n, numa das ruas 

mais movimentadas do Bairro Brasil, na cidade de Vitória da Conquista-BA, fundada em 13 de 

abril de 1967, vinculada à rede pública estadual de educação do estado da Bahia.  

O município de Vitória da Conquista possui uma população total de 346.069 

habitantes (estimativa 2016)5 e está localizado a 509Km de Salvador, capital do Estado. Possui 

área territorial de 3.704,018 Km², PIB de mais de três bilhões de reais,6 Índice de 

Desenvolvimento Humano de 0,678. O Município sobressai por ser a 6ª maior economia do 

Estado, destacando-se no comércio, produção agrícola, serviços educacionais e de saúde, que 

contribuem de maneira fundamental para o desenvolvimento da economia local. 

O bairro onde está localizada a escola, chamado de Brasil, é residencial e comercial, 

possui ruas pavimentadas, transporte coletivo urbano e mercado municipal de abastecimento, 

além de várias instituições educacionais e religiosas. O Bairro também abriga o Centro Glauber 

Rocha – Educação e Cultura,7 inaugurado em 18 de junho de 2014, formado pelo Centro 

Educacional Audiovisual e pelo Mercado de Artesanato, com uma área total de 24.771,56 m², 

porém a estrutura ainda não está completamente pronta, apesar de já realizar eventos 

importantes como o Natal da Cidade, no mês de dezembro, e o Forró Pé de Serra do Periperi, 

no mês de junho, sendo que se propõe a ter 4.376,58 m² de área construída, para ser composto 

de salas de exposição, cinema, planetário, área administrativa, boxes, sanitários, praças 

culturais, camarins, área para montagem de palco para eventos, quiosques, guarita de controle, 

posto policial e área pavimentada para público, estacionamento, além de áreas ajardinadas. 

Verifica-se carência de outros espaços administrados pelo poder público para atividades 

culturais na adjacência.   

                                                 
5 Dado consultado no site do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Disponível em: 

<http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=293330>. Acesso em: 19 jan. 2017. 
6 Dados consultados no site da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista. Disponível em: 

<http://www.pmvc.ba.gov.br/dados-estatisticos/>. Acesso em: 23 ago.2015. 
7 Dados consultados no site da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista. Disponível em: 

<http://www.pmvc.ba.gov.br/centro-glauber-rocha/>. Acesso em: 19 jan. 2017. 



19 

 

Há outras escolas estaduais no bairro, mas a escolha desta escola se deu em função 

de ser a mais antiga do local, ser classificada como de grande porte, com 50 turmas, distribuídas 

nos três turnos de funcionamento, com 789 alunos matriculados nas séries finais do ensino 

fundamental e 1.446 alunos matriculados nas séries do ensino médio,8 com 93 professores e 25 

funcionários, por receber uma maior quantidade de alunos com perfis socioeconômicos e 

culturais variados. A escola também possui coordenação pedagógica, o que a diferencia de 

outras instituições de ensino do bairro. 

A escola possui quadra poliesportiva, biblioteca, cantina, cozinha, estacionamento, 

anfiteatro, auditório, laboratório de informática, laboratório de ciências, sala de leitura e sala de 

mecanografia. Seu prédio é antigo, mas bem conservado, consta-se a presença de algumas 

plantas, mas não possui jardins; não há espaços de socialização para os alunos, apenas áreas 

mais largas de circulação, dando acesso aos corredores das salas de aulas e salas da 

administração.  

Outro fator que corroborou para a realização da pesquisa na escola foi o fato de que 

o professor de História se mostrou interessado em participar e atuar como colaborador na 

interlocução entre a pesquisadora e os gestores da escola, entre pesquisadora e alunos, além de 

ceder os horários da disciplina para aplicação do questionário, observando-se, nesse aspecto, 

que todas as aulas de História, das turmas do 3º ano do turno matutino, estavam sob a 

responsabilidade de um único professor, com o qual mantivemos esse diálogo. 

 Por sua vez, os sujeitos da pesquisa foram os alunos matriculados nas turmas do 3º 

Ano do Ensino Médio do turno matutino, durante o ano 2015, no referido colégio. A escolha 

desses sujeitos está relacionada ao nosso interesse em conhecer melhor os alunos da escola 

pública, uma vez que é esse nosso campo de atuação profissional, além do retorno social, já que 

os alunos dessa rede de ensino representam a maior parcela entre os estudantes da educação 

básica. Conforme o censo escolar preliminar de 2016 divulgado pelo MEC, do total de 

matrículas na educação básica declaradas em 2016, 81,7% são provenientes de escolas públicas 

e 18,3% de escolas privadas. 

A série foi escolhida por fechar o ciclo da educação básica e em função da própria 

condição juvenil dos alunos do 3º Ano do ensino médio, que normalmente ingressam essa etapa 

da educação na faixa etária de 15 a 17 anos, mesmo considerando a distorção série/idade de 

alguns. Na Bahia, em 2013, 45,9% dos estudantes entre 15 a 17 anos estavam matriculados no 

                                                 
8 Dados consultados no site da Secretaria Estadual de Educação da Bahia. Disponível em: 

<http://escolas.educacao.ba.gov.br/node/12620>. Acesso em: 23 ago. 2015. 
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ensino médio, enquanto que o percentual do Brasil era de 59,5% de alunos matriculados.9 Os 

dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (PNAD/IBGE)10 de 2014, revela que 61,4% de jovens matriculados no ensino médio 

estão nessa fixa etária, com 8,3 milhões de matriculas no ensino médio. Em 2015, ocorreu queda 

de matrícula, computando-se 8,07 milhões de matrículas no ensino médio.  

Apesar de tratar-se de um grupo específico, entendemos que os alunos nesta série 

do ensino médio trazem a marca da maturidade física e da experiência escolar, das experiências 

sociais e culturais vivenciadas individual e coletivamente, e, conforme Dayrell (2003) como 

muitos desafios e questões que os jovens das escolas públicas imprimem são os mesmos 

compartilhados por outros grupos sociais, vimos na escolha dos alunos como sujeitos da 

pesquisa, uma oportunidade de conhecer o que pensam os jovens alunos e como usam o 

conhecimento histórico para se orientarem sobre política. 

Os dados, então, foram coletados em 05 turmas (A, B, C, D, E), decorrendo que 

110 alunos responderam o questionário 1, e 86 alunos responderam o questionário 2. A 

diferença no número de participantes na primeira e segunda coleta de dados se deu pelo fato de 

alguns alunos não terem comparecido à aula de história e de outros não terem comparecido à 

escola no dia da aplicação do questionário. Conforme esclarecimento do professor de história 

das turmas, por tratar-se de quarta unidade, alguns alunos já estavam com notas para aprovação 

e não estavam frequentando as aulas; outros com notas insuficientes para aprovação no ano 

letivo, daí porque eles abandonam as aulas aguardando as avaliações de recuperação final, 

fatores que provocaram a redução na frequência dos alunos nas aulas naquele contexto. 

Diante disso, do total de alunos, apenas 68 responderam os dois questionários, 

constituindo-se este o critério estabelecido para seleção dos instrumentos analisados e que 

geraram os dados desta pesquisa. Portanto, ficaram de fora os instrumentos respondidos pelos 

alunos unicamente na primeira coleta de dados, bem como os que foram respondidos apenas na 

segunda coleta. Assim, as respostas desse grupo, formado por 68 alunos, é que fomentaram os 

dados analisados neste trabalho e as informações para construção do perfil dos alunos 

participantes.  

Em vista de manter preservadas as identidades, em obediência aos critérios 

impostos pela legislação específica11 para as pesquisas com seres humanos, os alunos 

                                                 
9 BAHIA. Orientações Curriculares para ensino médio. Orientações Gerais. Novembro, 2015, p. 13.  
10 Disponível em: <http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/3-ensino-medio/indicadores#porcentagem-

de-jovens-de-15-a-17-anos-matriculados-no-ensino-medio>. Acesso em 18 dez.2016. 
11  Resolução n. 466, de 12 de dezembro de 2012, do Conselho Nacional de Saúde, que dispõe sobre as diretrizes 

e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos. 
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participantes da pesquisa não serão identificados pelo nome, atribuiu-se então um código de 

identificação. Eles serão identificados por um número sequenciado até o limite de alunos de 

cada turma, associado à letra que corresponde à turma na qual estavam matriculados, ou seja, 

1-A, 2A, 1-B, 2-B e assim sucessivamente em todas as turmas. 

Os alunos participantes da pesquisa estão na faixa etária de 16 a 23 anos, conforme 

Gráfico 1, assim distribuídos: dois alunos com 16 anos; trinta e oito alunos com 17 anos; dezoito 

alunos com 18 anos; seis alunos com 19 anos, três alunos com 20 anos e um aluno com 23 anos 

de idade (Gráfico 1).  

 

 

               Gráfico 1 – Quantidade de alunos por faixa etária 

 

Os dados pessoais também indicaram que do total de 68 alunos, 41 são do sexo 

feminino e 27 do sexo masculino (Gráfico 2). 

 

 

            Gráfico 2 – Quantidade de alunos por sexo 
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Quanto ao estado civil, entre as opções apontadas na questão, a maioria (sessenta e 

quatro alunos) respondeu solteiro/a, um aluno respondeu casado/a e três alunos escolheram a 

opção outro, conforme Tabela 1. 

 

TABELA 1 – ESTADO CIVIL 

 

 

Outras informações emergiram do questionário sobre o perfil social, político, 

econômico e cultural dos alunos, que permitiram identificá-los a partir de seus interesses 

cotidianos, formação escolar, escolaridade dos pais, profissão, envolvimento social, cultural e 

político, meios de informação, ajudando a constituir uma imagem mais clara do grupo 

pesquisado. 

No item escolaridade, 67 alunos responderam a questão. O grupo é constituído de 

alunos que predominantemente estudaram em escola pública, sendo que 38 alunos possuem 

trajetória escolar integralmente em escola pública e 22 afirmaram que a maior parte de sua 

trajetória é em escola pública. Dos demais participantes, 7 alunos afirmaram que estudaram a 

maior parte em escola particular.  

 

TABELA 2 – ESCOLARIDADE 

 

 

Com relação à escolaridade do pai e da mãe, depreende-se que a maioria (53) possui 

o ensino fundamental incompleto; 34 possuem ensino médio completo e apenas 8 possuem 

ensino superior completo.  
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       TABELA 3 – ESCOLARIDADE DE PAI E MÃE 

Nível – opções de respostas Respostas 
PAI MÃE 

Sem escolaridade 1 2 
Ensino fundamental incompleto 31 22 
Ensino fundamental completo 8 6 
Ensino médio incompleto 6 6 
Ensino médio completo 11 23 
Superior incompleto 1 0 
Superior completo 3 5 
Mestrado ou doutorado 0 0 
Não sei informar 7 4 
 

 

Quando observamos a escolaridade dos pais percebemos uma diferença importante 

dos alunos participantes em relação aos seus pais, considerando que estes chegaram ao ensino 

médio e seus pais, a maioria, não chegou a concluir o ensino fundamental. Este resultado 

também foi observado na pesquisa Agenda Juventude Brasil12 no ano 2013, que revelou que 

apenas ¼ dos pais dos participantes da pesquisa chegou ao ensino médio.13 

Ainda sobre esse aspecto, perguntamos aos alunos se pretendiam prestar 

vestibular/ENEM: 94,12% respondeu sim, e apenas 4 alunos responderam não, ou seja, 5,88%. 

Os dados do Avalie Ensino Médio/2013, divulgados pela Secretaria de Educação do Estado da 

Bahia, demonstraram que a maioria, 52% dos alunos que estão na 1ª série do ensino médio e 

56,4% dos alunos que estão na 2ª série do ensino médio, tem interesse em continuar os estudos 

na educação superior.14 

Com relação a trabalho, a maioria dos alunos disse que não exerce atividade 

remunerada (72,31%). Apenas 3 alunos não responderam a questão. Os que desenvolvem 

atividade remunerada, no total são 18 alunos (27,69%), correspondem a 9 mulheres e 9 homens.  

 

 

 

 

                                                 
12 A Pesquisa Agenda Juventude Brasil é uma pesquisa de opinião de abrangência nacional que tem como objetivo 

diagnosticar as questões da Juventude Brasileira, para possibilitar a análise e reflexão sobre perfil, demandas e 

formas de participação da juventude brasileira. É de responsabilidade da Secretaria Nacional de Juventude (SNJ) 

da Secretaria Geral da Presidência da República. A pesquisa contou com o apoio da Unesco Brasil. Foi aplicada 

entre abril e maio de 2013, sob a coordenação geral de Gustavo Venturi.  
13 Agenda Juventude Brasil. Pesquisa Nacional sobre Perfil e Opinião dos Jovens Brasileiros 2013, p. 23. 

Disponível em: <http://juventude.gov.br/juventude/sobre-o-portal#.WHzuJPkrJPY>. Acesso: 08 dez.2016.  
14 BAHIA. Orientações Curriculares para o ensino médio. Orientações Gerais. Novembro, 2015, p. 22. 
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TABELA 4 – ATIVIDADE REMUNERADA 

 

 

Nesse sentido, os dados do Avalie Ensino Médio (2013),15 indicaram o percentual 

dos alunos do ensino médio que trabalham e ao mesmo tempo estudam, sendo que apenas 

30,2% dos alunos da 1ª série e 26,8% dos alunos da 2ª série nunca trabalharam e não estão 

procurando emprego; 43,2% dos alunos cursando a 1ª série e 47,2% da 2ª série exercem ou 

exerceram atividade remunerada; e um percentual significativo, embora não tenha trabalhado 

está à procura, registrando-se 22,2% na 1ª série e 22,1% na segunda série. 

Devemos considerar que os jovens participantes da pesquisa ainda são estudantes 

do ensino médio, a maioria, 40 alunos, entre 16 e 17 anos, que ainda estão em formação escolar 

e, mesmo por tratar-se de jovens alunos de camadas populares e que esta condição normalmente 

os leva mais cedo para o mercado de trabalho, as mudanças que ocorrem na sociedade e, mais 

especificamente, no mercado do trabalho, exigem maior preparação e dedicação deles em 

termos de educação, aspecto a ser considerado.  

Nesse sentido, por exemplo, a Pesquisa Agenda Juventude Brasil demonstrou que 

o tema emprego, para a faixa etária entre 15-17 anos, é o que menos preocupa se comparado 

com o tema educação, sendo observada relação inversa para a faixa etária entre 18 e 24 anos.16 

Por outro lado, na nossa pesquisa, dos alunos que trabalham, observa-se que a maioria está 

nesta faixa etária de 16 a 17 anos, sendo 06 homens e 05 mulheres.  

Na mesma pesquisa de opinião nacional, o tema trabalho aparece como aspecto 

mais importante para realização pessoal,17 ou seja, 48% dos jovens apontaram 

emprego/trabalho, seguido de estudo, com 30%, porém, quando se analisou o esforço para 

concretizar essa realização, a relação foi inversa, isto é, os jovens demonstraram que fazem 

mais esforço para realização do estudo do que para emprego/trabalho.   

                                                 
15 BAHIA. Orientações Curriculares para o ensino médio. Orientações Gerais. Novembro, 2015, p. 23. 
16 Agenda Juventude Brasil. Pesquisa Nacional sobre Perfil e Opinião dos Jovens Brasileiros 2013, p. 70. 

Disponível em: <http://juventude.gov.br/juventude/sobre-o-portal#.WHzuJPkrJPY>. Acesso: 08 dez. 2016. 
17 Agenda Juventude Brasil. Pesquisa Nacional sobre Perfil e Opinião dos Jovens Brasileiros 2013, p. 68. 

Disponível em: <http://juventude.gov.br/juventude/sobre-o-portal#.WHzuJPkrJPY>. Acesso: 08 dez. 2016. 
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Essas informações coadunam com a posição de Dayrell (2007, p. 1109), ao 

considerar que 

as relações entre o trabalho e o estudo são variadas e complexas e não se esgotam na 

oposição entre os termos. Para os jovens, a escola e o trabalho são projetos que se 

superpõem ou poderão sofrer ênfases diversas, de acordo com o momento do ciclo de 

vida e as condições sociais que lhes permitam viver a condição juvenil. 

 

Para esse autor, escola e trabalho representam dimensões da condição juvenil, não 

sendo opostas entre si, muitas vezes, sendo complementares. 

Por fim, destaca-se que as atividades remuneradas registradas pelos 18 alunos que 

trabalham são: 4 estão fazendo estágio; 1 aluna a remuneração vem da atividade desenvolvida 

com a banca escolar; 4 realizam trabalho autônomo, 5 possuem emprego fixo particular e 4 

alunos não identificaram o tipo de atividade remunerada que realizam.  

Numa outra perspectiva, perguntamos aos alunos quais atividades ocupam o tempo 

livre. Das opções de respostas, a atividade mais citada pelos alunos foi a internet, 

correspondendo a 61,8% dos alunos.  De maneira geral, além da internet, os alunos participam 

de uma diversidade de atividades, conforme discriminado na Tabela 5, porém as mais 

mencionadas foram internet (42), TV (16), música (15). 

 

TABELA 5 – ATIVIDADE QUE OCUPA A MAIOR PARTE DO TEMPO LIVRE 

Opções 
Respostas 

Percentual 

Respostas 

Contagem 

TV 23,5% 16 

Religião 8,8% 6 

Teatro 8,8% 6 

Cinema 7,4% 5 

Música 22,1% 15 

Bares e boates 2,9% 2 

Leitura 13,2% 9 

Internet 61,8% 42 

Esportes 7,4% 5 

Shopping 2,9% 2 

Outro (especifique) 10,3% 7 

 

Nesse aspecto, os alunos que exercem atividade remunerada, além de estudarem e 

trabalharem, ocupam o tempo livre, predominantemente, com internet (11 ocorrências) e TV (6 

ocorrências). Além disso, destacaram música (3 ocorrências), esporte (2 ocorrências), teatro (2 

ocorrências), emprego (2 ocorrências), cinema (3 ocorrências), shopping (1 ocorrência), bares 

e boates (1 ocorrência), leitura (1 ocorrência), religião (1 ocorrência) e vídeo game (1 

ocorrência). 
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Com relação a essa constatação sobre a internet, os dados divulgados pela Secretaria 

de Educação do Avalie Ensino Médio (2013), revelaram que existe um número significativo de 

alunos baianos do ensino médio que não possuem acesso à internet por meio de computador na 

residência, conforme demonstra a Tabela 6.18 

  

TABELA 6 – COMPUTADORES NA RESIDÊNCIA COM ACESSO À INTERNET 

 
Computadores na residência com acesso à 

internet 

1ª Série 2ª. Série 

Nº % Nº % 

Sim, com acesso à internet 48.888 43,1 40.973 43,7 

Sim, mas sem acesso à internet 9.349 8,3 8.263 8,8 

Não 51.121 45,1 41.609 44,4 

Nulas 835 0,7 689 0,7 

Brancas 3.210 2,8 2.278 2,4 

TOTAL 113.403 100,0 93.812 100,0 

 

Fonte: SEC/BA-SABE/Avalie Ensino Médio – 2013 

 

Outro ponto que caracterizou nossa abordagem sobre o perfil do aluno participante, 

está relacionado ao envolvimento social, cultural e político. Conforme mostramos na Tabela 7, 

quando perguntamos aos alunos sobre a participação deles em espaços e grupos sociais, 

políticos e culturais, as duas opções que receberam mais marcações foram: grupo de igreja, com 

23 marcações (56,1%); prática esportiva, com 14 marcações (34,01%). Na sequência, grupo 

musical, com 4 marcações, movimento estudantil, com 3 marcações. A opção outro registrou 5 

para teatro, 1 companhia de dança e 2 não identificados. Enquanto que, as opções coral, ONGs, 

associação de bairro, sindicato, não receberam marcações.  

TABELA 7 – PARTICIPAÇÃO EM GRUPOS SOCIAIS, POLÍTICOS E CULTURAIS 

Opções 
Respostas 

Percentual 

Respostas 

Contagem 

Grupo musical 9,8% 4 

Grupo de igreja 56,1% 23 

Coral 0,0% 0 

Movimento estudantil 7,3% 3 

Partido Político 2,4% 1 

Prática esportiva 34,1% 14 

ONGs 0,0% 0 

Associação de bairro 0,0% 0 

Sindicato 0,0% 0 

Tribo urbana. Qual? 2,4% 1 

Outro (especifique) 19,5% 8 

                                                 
18 BAHIA. Orientações Curriculares para o ensino médio. Orientações Gerais. Novembro, 2015, p. 22. 
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Nesse sentido, constatamos que, para o aluno participante da pesquisa, religião é 

importante, considerando que 56,1% dos alunos disseram participar de grupo religioso, sendo 

que deste grupo, 69,6% afirmou ser este o único tipo de participação social. Essa informação 

harmoniza com o resultado da pesquisa de Guimarães e Silva Jr (2012, p. 84-87), em que os 

autores constataram que “para a maioria dos jovens do campo (79,9%) e da cidade (86,8%), a 

religião significava muito em suas vidas”, oportunidade em que registraram em seus estudos, 

pesquisas que apontavam para o avanço da religiosidade entre os jovens no país e da diversidade 

de grupos religiosos. Para eles (2012, p. 88), “as instituições, os grupos, constituem espaços de 

agregação social, formação, reunião, convívio. A fé, a linguagem religiosa, a diversidade e o 

sincretismo são expressões que marcam a cultura juvenil na atualidade”. 

Acreditamos que o aumento da adesão de jovens a doutrinas religiosas – 

notadamente as denominadas evangélicas – deve-se também, entre outros fatores, à falta de 

espaços de lazer e culturais e a desvalorização das manifestações culturais de jovens das classes 

menos favorecidas. Além desses aspectos, há também o fácil acesso e maior difusão das 

instituições religiosas, graças ao proselitismo que ocorre por meio da mídia. Nesse sentido, 

talvez a alta adesão não ocorra somente porque os jovens gostem ou considerem a religião 

importante.   

Das opções que oferecemos aos alunos, participar de atividade esportiva foi a 

segunda opção de participação social mais marcada, com 34,1%, sendo que deste percentual, 

64,29% afirmou ser esta o único tipo de participação social.  

Por fim, no que diz respeito à participação em movimento estudantil, partido 

político, ONG, associação de bairro, sindicatos, este bloco que remete a temas importantes 

quando se discute exercício da cidadania, recebeu apenas quatro marcações, três em movimento 

estudantil e uma em partido político. Nenhum dos alunos que exerce atividade remunerada fez 

marcação de qualquer destas opções. Dos três alunos que marcaram a opção movimento 

estudantil, a aluna 1-B, com 18 anos de idade, que é eleitora e declarou ter feito a inscrição 

eleitoral aos 16 anos foi a única – considerando os alunos eleitores e não eleitores – que declarou 

ser filiada à partido político. 
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1.2 A METODOLOGIA E A TÉCNICA DE ANÁLISE DOS DADOS 

 

A análise e interpretação dos dados se baseia na metodologia da pesquisa qualitativa 

e aporte da pesquisa quantitativa e pela técnica de análise de conteúdo. Para Robert Bogdan e 

Sari Biklen (2006, p. 16), na pesquisa qualitativa “os dados recolhidos são designados por 

qualitativos, o que significa ricos em pormenores descritivos relativamente a pessoas, locais e 

conversas, e de complexo tratamento estatístico”. Esses dados são geralmente obtidos em 

contextos naturais, na busca por apreender as diversas perspectivas dos sujeitos da investigação 

e os fenômenos em sua complexidade. 

A abordagem qualitativa tem a sua preocupação fundamental com o processo, e não 

somente com o produto final e a inclusão da subjetividade, na busca por compreender como o 

sujeito diz e não somente o que diz, já que os participantes da pesquisa não são abordados pelos 

investigadores de forma neutra. Por isso, a pesquisa qualitativa leva em conta as emoções e os 

significados que o sujeito confere ao mundo que o cerca.  

Uma característica importante atribuída à investigação qualitativa por Bogdan e 

Biklen (2006), que conduz a um diálogo importante com esta pesquisa, é tratar-se de uma 

abordagem descritiva, ou seja,  

 
os resultados escritos da investigação contém citações feitas com base nos dados para 

ilustrar e substanciar a apresentação. Os dados incluem transcrições de entrevistas, 

notas de campo, fotografias, vídeos, documentos pessoais, memorandos e outros 

registros oficiais. Na sua busca de conhecimento, os investigadores qualitativos não 

reduzem as muitas páginas contendo narrativas e outros dados a símbolos numéricos. 

Tentam analisar os dados em toda a sua riqueza, respeitando, tanto quanto o possível, 

a forma em que estes foram registrados ou transcritos (BOGDAN; BIKLEN, 2006, p. 

48). 

 

Nesse sentido, no caso desta pesquisa, a narrativa dos alunos em resposta às 

questões propostas no instrumento de pesquisa escrito, é fundamental para o registro e 

construção dos dados. Nenhuma ideia que o sujeito expresse será simplesmente ordinária para 

a análise, “tudo tem potencial para constituir uma pista que nos permita estabelecer uma 

compreensão mais esclarecedora do nosso objeto de estudo [...] nada é considerado como um 

dado adquirido e nada escapa à avaliação” (BOGDAN; BIKLEN, 2006, p. 49). 

Há outras duas características da investigação qualitativa que se coadunam com esta 

pesquisa: a primeira é observar que os pesquisadores “não recolhem dados ou provas com o 

objetivo de confirmar ou infirmar hipóteses construídas previamente; ao invés disso, as 

abstrações são construídas à medida que os dados particulares que foram recolhidos se vão 

agrupando” (BOGDAN; BIKLEN, 2006, p. 50); a segunda, é que os pesquisadores  
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estão interessados no modo como diferentes pessoas dão sentido às suas vidas [...]. 

Ao apreender as perspectivas dos participantes, a investigação qualitativa faz luz 

sobre a dinâmica interna das situações, dinâmica esta que é frequentemente invisível 

para observador exterior (BOGDAN; BIKLEN, 2006, p. 50-51). 

 

No entanto, conforme alerta Gerhardt e Silveira (2009, p. 32), o investigador 

qualitativo deve estar atento para alguns limites e riscos dessa abordagem, apontando: 

 
excessiva confiança no investigador com o instrumento de coleta de dados; risco de 

que a reflexão exaustiva acerca das notas de campo possa representar uma tentativa 

de dar conta da totalidade do objeto estudado, além de controlar a influência do 

observador sobre o objeto de estudo; falta de detalhes sobre os processos através dos 

quais as conclusões foram alcançadas; falta de observância de aspectos diferentes sob 

enfoques diferentes; certeza do próprio pesquisador com relação a seus dados; 

sensação de dominar profundamente seu objeto de estudo; envolvimento do 

pesquisador na situação pesquisada, ou com os sujeitos pesquisados.  

 

Além disso, para Bogdan e Biklen (2006, p. 194-199), o pesquisador qualitativo 

muitas vezes encontra dados quantitativos, produzidos por outras pessoas e instituições, 

principalmente no âmbito educacional e, também, podem produzir seus próprios dados, sendo 

necessário que esteja sensibilizado para uma perspectiva qualitativa sobre os dados brutos. 

Estes autores ressaltam que os dados quantitativos podem fornecer informações descritivas 

importantes sobre os sujeitos para pesquisa qualitativa em educação (raça, idade, sexo, condição 

social, econômica etc.); podem abrir novos caminhos a explorar e questões a responder; 

igualmente, podem servir como verificação para as ideias que o pesquisador desenvolveu 

durante a investigação. 

A pesquisa qualitativa não exclui, portanto, a possibilidade de se analisar 

qualitativamente dados quantitativos. Uma “abordagem mista não necessariamente implica 

numa algaravia metodológica” (GÜNTHER, 2006, p. 207). Cabe aqui, a observação de Günther 

(2006, p. 207) de que “enquanto participante do processo de construção de conhecimento, 

idealmente, o pesquisador não deveria escolher entre um método ou outro, mas utilizar as várias 

abordagens, qualitativas e quantitativas que se adequam à sua questão de pesquisa”. 

Para melhor elucidação, a questão não é colocar a pesquisa qualitativa versus a 

pesquisa quantitativa, não é decidir-se por uma ou por outra, para Günther (2006, p. 207) 

existem 

 
implicações de natureza prática, empírica e técnica. Considerando os recursos 

materiais, temporais e pessoais disponíveis para lidar com uma determinada pergunta 

científica, coloca-se para o pesquisador e para a sua equipe a tarefa de encontrar e usar 

a abordagem teórico-metodológica que permita, num mínimo de tempo, chegar a um 

resultado que melhor contribua para a compreensão do fenômeno e para o avanço do 

bem-estar social. 
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Estes tipos de métodos têm sido utilizados nas pesquisas no campo do ensino de 

história e serão importantes para condução e análise dos resultados deste estudo, uma vez que 

o instrumento de coleta de dados foi pensado sob a perspectiva das duas abordagens. 

No caso da presente pesquisa, embora seu caráter não seja eminentemente 

quantitativo, ela se vale de dados numéricos apresentados sob a forma de gráficos e tabelas, e 

constituem a análise dos dados, servindo para evidenciar a proporção de respostas dos alunos 

acerca de determinadas questões. Os números não aparecerem aqui, portanto, como meros 

ilustradores já que compuseram analiticamente a pesquisa. 

Em relação ao método quantitativo, Cerri (2016, p. 143) lembra que durante largo 

tempo ele sofreu resistência entre os pesquisadores das Ciências Humanas, dado o fato ter sido 

praticamente imposto como única forma de cientificização válida para a área, o que denominou 

de “imperialismo científico”. O autor lembra que “tal imposição e resistência duraram até que 

se disseminaram as incertezas no próprio campo das Ciências Exatas e Naturais” acrescentando, 

no entanto, que “[...] os vestígios dessa distinção primária permaneceram como ecos na cultura 

laboral dos cientistas das humanidades”. 

Defendendo a progressiva diluição das fronteiras entre os métodos qualitativos e 

quantitativos, Cerri (2016, p. 144) afirma que 

 

hoje em dia, parte daqueles argumentos acadêmicos contra a pesquisa quantitativa em 

Ciências Humanas estão respondidos ou não fazem mais sentido dado o novo contexto 

político e tecnológico em que vivemos. Atualmente, ocorre a diversificação das fontes 

e a ampliação exponencial de sua quantidade e disponibilidade em razão dos 

fenômenos da internet, da produção e disponibilização eletrônica de uma quantidade 

massiva de textos e imagens, das redes sociais e das opiniões dadas de forma 

espontânea e sincera por uma quantidade enorme de pessoas. Diante desse quadro, 

cada vez mais impõe-se um tratamento tecnológico das evidências, o que é permitido 

pelo tratamento quantitativo de textos com base em novos softwares. 

 

Por sua vez, a técnica para organização sistemática e a interpretação dos dados será 

a análise de conteúdo. Para Bardin (2009, p. 44), a análise de conteúdo pode ser definida como 

 
um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter por 

procedimentos sistemáticos e objectivos de descrição do conteúdo das mensagens 

indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos 

relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens. 

 

A análise de conteúdo se reveste, portanto, como técnica pertinente para esta 

pesquisa, uma vez que servirá para guiar a interpretação dos dados explícitos nas narrativas dos 

alunos e também os que se manifestam de forma implícita em seus silêncios e negativas, uma 
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vez que “a análise de conteúdo procura conhecer aquilo que está por trás das palavras sobre as 

quais se debruça” (BARDIN, 2009, p. 45).  

Além disso, “durante a etapa da exploração do material, o investigador busca 

encontrar categorias que são expressões ou palavras significativas em função das quais o 

conteúdo de uma fala será organizado” (CAVALCANTE, CALIXTO; PINHEIRO, 2014, p. 

16). 

No caso desta pesquisa, conforme já foi apontado, a narrativa histórica pode ser 

fundamental para se entender como os jovens alunos lidam com o conhecimento histórico e 

como dão sentido a esse conhecimento. Dessa maneira, para Rüsen (2012, p. 41), 

 
a narrativa histórica é muito mais fundamental e sempre discursiva, porque ela se 

destaca como um ato de fala no contexto da interação da vida prática humana, e porque 

essa interação não pode ser pensada de forma que cada ator envolvido tenha perdido 

sua capacidade de julgamento desde o início, quando se trata de se orientar 

culturalmente nos acontecimentos do tempo e no trato com os outros. Sempre que os 

homens utilizam seu intelecto na interação com os demais, mediante a narrativa 

histórica, para se afirmar na orientação temporal de sua vida prática, a ciência está 

fundada no mundo da vida concreta. 

 

Esse mesmo autor estabeleceu uma tipologia como possibilidade de explicação das 

narrativas dos sujeitos como um processo de aprendizagem da história. São quatro: a narrativa 

tradicional, a narrativa exemplar, a narrativa crítica, a narrativa genética.19 

Diante disso, a análise de conteúdo pode contribuir na interpretação das narrativas 

produzidas pelos alunos porque ela é uma 

 
técnica que se propõe à apreensão de uma realidade visível, mas também uma 

realidade invisível, que pode se manifestar apenas nas “entrelinhas” do texto, com 

vários significados. Neste sentido a análise requer uma pré-compreensão do ser, suas 

manifestações, suas interações com contexto, e principalmente requer um olhar 

meticuloso do investigador (CAVALCANTE; CALIXTO; PINHEIRO, 2014, p.15, 

grifo dos autores). 

 

Para Amado, Costa e Crusoé (2013, p. 304), 

o aspecto mais importante da análise de conteúdo é o fato de ela permitir, além de 

uma rigorosa e objetiva representação dos conteúdos ou elementos das mensagens 

(discurso, entrevista, texto, artigo, etc) através da sua codificação e classificação por 

categorias e subcategorias, o avanço (fecundo, sistemático, verificável e até certo 

ponto replicável) no sentido da captação do seu sentido pleno (à custa de inferências 

interpretativas derivadas ou inspiradas nos quadro de referência teóricos do 

investigador), por zonas menos evidentes constituídas pelo referido “contexto” ou 

“condições” de produção. 

 

                                                 
19 Não é intenção desta pesquisa classificar as narrativas dos alunos participantes tendo por base essa tipologia, no 

entanto, ela nos dá pistas para compreender os sentidos que estes jovens atribuem a história, como se orientam no 

tempo e como se posicionam diante das demandas atuais.  
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Todas as etapas são importantes, no entanto, maior cuidado se revela na etapa da 

categorização, porque trará uma representação simplificada dos dados das narrativas dos alunos 

para atender aos objetivos propostos nesta pesquisa. Segundo Bardin (2009, p. 145), 

categorização 

 
é uma operação de classificação de elementos constitutivos de um conjunto por 

diferenciação e, seguidamente, por reagrupamento segundo género (analogia), com 

critérios previamente definidos. As categorias são rubricas ou classes, as quais reúnem 

um grupo de elementos (unidades de registro, no caso da análise de conteúdo) sob um 

título genérico, agrupamento esse efectuado em razão das características comuns 

destes elementos. O critério de categorização pode ser semântico (categorias 

temáticas: por exemplo, todos os temas que significam a ansiedade ficam agrupados 

na categoria «ansiedade», enquanto que os que significam a descontracção ficam 

agrupados sob o título conceptual «descontracção», sintático (os verbos, os 

adjectivos), léxico (classificação das palavras segundo o seu sentido, com 

emparelhamento dos sinónimos e dos sentidos próximos) e expressivo (por exemplo, 

categorias que classificam as diversas perturbações da linguagem). (grifo da autora) 

 

Conforme Amado, Costa e Crusoé (2013, p. 313), é na etapa da categorização que 

se concentram os objetivos da análise de conteúdo:  

 
O primeiro grande objetivo da análise de conteúdo é o de organizar os conteúdos de 

um conjunto de mensagens num sistema de categorias que traduzam as ideias-chave 

veiculadas pela documentação em análise. Para isso, há que começar por espartilhar 

os textos nas unidades de sentido que se considerarem pertinentes em função das 

características do material a estudar, dos objetivos do estudo, e das hipóteses 

formuladas (caso as haja). Seguidamente atribui-se um código a cada uma dessas 

unidades, correspondente ao sentido que se lhe atribui e que, ao mesmo tempo, traduz 

uma das categorias (ou subcategorias) do sistema. Terminada a codificação 

aproximam-se e confrontam-se as unidades de registro a que se atribui o mesmo 

código. [...]. Só a partir da codificação se poderá passar ao segundo grande objetivo 

da análise de conteúdo que é a de elaborar um texto que traduza os traços comuns e 

os traços diferentes das diversas mensagens analisadas e que, a partir daí, avance na 

interpretação e na eventual teorização. Tudo isto, porém, terá de ser feito num 

conjunto de fases que devem obedecer a alguma ordem e sistematicidade. 

 

A citação é longa, mas traz importantes esclarecimentos sobre o uso da técnica, as 

etapas e desafios do processo de análise e interpretação, no nosso caso, aplicada às narrativas 

dos alunos participantes da pesquisa, registrando-se, que as técnicas na pesquisa qualitativa 

podem ser alteradas e ampliadas, a depender do contexto desta e das perguntas que surgirem 

durante o processo de análise de dados e do próprio andamento da mesma. 
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1.2.1 O instrumento de pesquisa 

 

Para coleta de dados optou-se pelo instrumento escrito, tipo questionário, de 

aplicação através de interação pessoal, com questões abertas e fechadas. Segundo Yaremko, 

Harari, Harrison & Lynn (1986, p. 186 apud GÜNTHER, 2003, p. 2), o questionário pode ser 

definido como “um conjunto de perguntas sobre um determinado tópico que não testa a 

habilidade do respondente, mas mede sua opinião, seus interesses, aspectos de personalidade e 

informação biográfica”. 

É um instrumento que atende aos interesses e objetivos desta pesquisa, pelo fato de 

tratar-se de uma opção técnica importante para levantamento de atitudes, interesses, 

sentimentos e opiniões dos sujeitos respondentes, pois ele é desenvolvido “para medir 

características importantes de indivíduos e para coletar dados que não estão prontamente 

disponíveis ou que não podem ser obtidos pela observação” (MARCHESAN e RAMOS, 2012, 

p.452).  

A decisão por este tipo de instrumento escrito também se consolidou pela 

perspectiva de tratar-se de instrumento que permite variação de perguntas e a quantidade 

flexível de itens de acordo com os objetivos da pesquisa, adequando ao sujeito participante 

(nível educacional, idade etc.) e por possibilitar, na aplicação através de interação pessoal, 

maior controle do pesquisador, no sentido de evitar que os participantes busquem outras 

opiniões para responder as perguntas e para alcançar uma maior taxa de respostas, embora este 

tipo de instrumento não seja obrigatório a presença do pesquisador. 

Outra questão importante sobre a escolha do questionário foi o fato de possibilitar 

uma melhor administração do tempo da pesquisa e o baixo custo, especialmente em relação à 

etapa de processamento e análise dos dados. 

Ao elaborar o questionário, Günther (2003, p. 3) orienta que o pesquisador esteja 

atento para “(a) o contexto social da aplicação do instrumento; (b) a estrutura lógica do 

instrumento na organização de seus elementos; (c) os elementos do instrumento, i.é, questões e 

itens; (d) diferenças nos instrumentos”. 

Nesse sentido, procurou-se criar os questionários com quantidade de questões 

adequadas a atender à limitação do espaço/tempo da sala de aula, já que foi aplicado em classe 

e no horário da aula de história; considerou-se também a idade/série dos alunos.    

Os tipos de perguntas elaboradas constituíram-se abertas e fechadas (múltipla 

escolha, dicotômicas e em escala). Conforme Chaer, Diniz e Ribeiro (2011, p. 262), estes tipos 

de perguntas trazem pontos positivos e negativos: as questões abertas permitem liberdade de 
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resposta do participante, para poder, inclusive, utilizar sua própria linguagem e escrever aquilo 

que vier à mente, mas, por outro lado, o participante terá que ter habilidade de escrita e de 

construção do raciocínio e o pesquisador poderá ter dificuldade de compreensão das respostas, 

além de ter também muita informação registrada para ser análise, o que poderá demandar mais 

tempo; as questões fechadas disponibilizam alternativas prontas para que o aluno faça sua opção 

de escolha, facilita a análise e tabulação dos dados, mas também essa limitação/restrição de 

respostas poderá ser prejudicial ao real. 

A seleção do material incluído no questionário foi pensada na perspectiva de 

possibilitar ao aluno expressar-se livremente, ter contato com imagens e fontes históricas, para 

estimular o interesse em responder as questões e gerar dados relevantes. Nesse sentido, a 

seleção das fontes históricas se deu pautada nos critérios de pertinência ao tema, clareza para 

os sujeitos da pesquisa e relação passado/presente. 

A partir dos objetivos da pesquisa, elaboramos algumas questões que nortearam as 

perguntas do questionário:20 

✓ Os alunos se interessam por política?  

✓ Que tipo de participação política os alunos revelam?  

✓ Quais concepções os alunos têm acerca dos conceitos: ditadura, democracia, 

política e participação política?  

✓ Para o aluno, o conhecimento histórico ajuda a lidar com questões sobre política 

e democracia no Brasil? 

✓ Quais conhecimentos os alunos detêm acerca dos conceitos substantivos 

Ditadura Militar (1964-1985) e Democracia no Brasil (a partir da Constituição Federal de 

1988)?21  

✓  Os alunos se apropriam dos conceitos substantivos para se posicionarem sobre 

as influências e consequências dos dois regimes políticos na história política recente do Brasil?  

✓ Que participação/ação política individual os alunos projetam para o futuro da 

democracia no país?  

Elaborou-se dois instrumentos, tipo questionário, sendo o primeiro composto de 14 

itens, expresso em questões abertas e fechadas, e o segundo, com dois itens, composto apenas 

                                                 
20 Em apêndice A e B disponibilizamos os dois questionários utilizados. 
21 Conceitos substantivos são aqueles que se referem a conteúdos eminentemente históricos, tais como: “[...] 

comércio, nação, protestante, escravo, tratado ou presidente, e são encontrados quando lidamos com tipos 

particulares de conteúdos históricos. Eles são parte do que podemos chamar de substância da história e, por isso, 

têm sido denominados conceitos substantivos” (LEE, 2005, p. 61). 
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de questões abertas, pensados a partir dos objetivos específicos e dos conteúdos históricos 

escolhidos.  

A aplicação dos questionários se deu em dois momentos. O primeiro representou 

um exercício que oportunizou conhecer as ideias que alunos têm sobre política, ditadura e 

democracia, ajudando a instrumentalizar a pesquisadora na composição das questões 

direcionadas ao objetivo geral, presente, de maneira mais intensa, no segundo questionário. 

No questionário 1, também foi incluída uma seção, composta por 11 itens, com 

perguntas relacionadas à coleta de dados sobre informações pessoais e perfil sociocultural dos 

alunos.  

A aplicação dos questionários se deu na IV unidade, do ano letivo 2015, prevista 

no calendário escolar para ter início em 19 de outubro e término em 17 de dezembro. O 

questionário 1 foi aplicado no período de 19 a 23 de outubro e o questionário 2 no período de 

30 de novembro a 02 de dezembro.  

Com a devida concordância do professor regente das turmas, o questionário foi 

aplicado nos horários geminados da disciplina História, correspondendo a 100 min., mas em 

algumas turmas, por não possuírem horário geminado, o professor regente da aula seguinte, 

gentilmente cedeu seu horário para aplicação do questionário. As datas de aplicação foram 

disponibilizadas pelo professor de História, a partir da organização do programa da disciplina 

e do calendário da unidade.  

É importante registrar que, em relação ao conteúdo sobre o período da ditadura 

civil-militar, seu estudo estava previsto para IV unidade, entretanto, isso não ocorreu devido às 

contingências impostas pelas demandas escolares durante o ano letivo. Contudo, o professor da 

disciplina informou que no ano letivo 2014 os alunos tiveram contato com o conteúdo, por meio 

de aulas e do projeto desenvolvido na escola, promovido pela secretaria estadual de educação 

“Ditadura Militar: direito à memória – 50 anos do Golpe Militar” e, naquele ano de 2015, 

participaram do projeto desenvolvido pelos alunos do PIBID,22 que desenvolveu a mesma 

temática. 

Todo processo de análise foi construído a posteriori, a partir das narrativas dos 

alunos. Dividimos a análise em dois blocos:  

O primeiro bloco é composto pelas questões do instrumento 1, identificadas por:  

Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q9 (itens: política e participação política), Q12, e serão objeto de 

análise do Capítulo 3.  

                                                 
22 Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência-UESB. 
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O segundo bloco é composto pelas questões do instrumento 2, identificadas por 

Q2.1 e Q2.2, e serão objeto de análise do Capítulo 4.  

Não foi feita uma referência direta às questões Q7, Q8, Q9 (itens: ditadura e 

democracia), Q13 e Q14, constantes do primeiro questionário aplicado, porque entendemos que 

elas foram contempladas na análise relativa às duas questões propostas no segundo 

questionário. 

As respostas do Questionário 1 foram inseridas na plataforma SurveyMonkey23, 

que facilitou a organização dos gráficos e tabelas. 

O processo de categorização iniciou com a codificação dos dados em bruto do texto, 

por recorte de unidade de registro e unidade de contexto, estabelecendo-se regras de agregação 

por frequência, presença ou ausência. 

 

1.3 O CENÁRIO ATUAL DAS PESQUISAS EM ENSINO DE HISTÓRIA NO BRASIL  

 

Esta pesquisa se insere no campo de investigação sobre o ensino de história. É 

inegável o crescimento desse campo de investigação, principalmente a partir da década de 1990 

e hoje marcado por uma ampla e diversificada produção acadêmica. Isso impõe um breve e 

parcial relato – outros trabalhos já deram conta de levantamentos mais abrangentes que aqui 

serão referências. 

Nessa direção, Oliveira (2011, p. 54-57) demonstra que a partir do XVIII Simpósio 

da ANPUH, em 1995, houve um número significativo de pesquisas e atividades relacionadas 

ao ensino de História, como mesas-redondas, comunicações, reuniões específicas, entre outros, 

que caracterizaram um importante avanço no interesse pela área. Na sequência, o XIX Simpósio 

da ANPUH, em 1997 e o XX Simpósio da ANPUH, em 1999, ofertaram cursos e formação do 

Grupo de Trabalho “Ensino de História e Educação”, confirmando o crescimento da área. Já no 

XXI Simpósio da ANPUH, em 2001, houve a consolidação desse crescimento, com o 

aperfeiçoamento das atividades voltadas para o ensino, no aprofundamento das discussões e 

pesquisas, nos debates sobre a abertura de espaço e maior inserção do ensino no próprio evento. 

Além disso, Oliveira (2011, p. 57) destaca que seguindo o próprio movimento de 

mudanças da sociedade, expansão e surgimento de novas demandas na educação e na escola, 

foram criados novos espaços e fortalecidos outros de fomentos a discussões sobre os caminhos, 

objetos de estudo e ações do campo, como os Laboratórios de Ensino de História nos cursos de 

                                                 
23 SurveyMonkey disponibilizada ferramenta para criação e publicação de questionários online, através da 

plataforma disponível em: <https://pt.surveymonkey.com/?>.  

https://pt.surveymonkey.com/?
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graduação, o “Seminário Perspectivas do Ensino de História”, de iniciativa da Profª. Drª. Elza 

Nadai – FE/USP, hoje em sua IX edição, sendo que sua primeira edição foi em 1988 e o 

“Encontro Nacional de Pesquisadores do Ensino de História – ENPEH”, hoje na XI edição, 

sendo que a primeira ocorreu em 1993, em Uberlândia-MG. 

Conforme Oliveira (2011, p. 38-39), até a década de 1960 o ensino de História foi 

visto como área de formação e não como objeto de pesquisa, houve uma nítida separação entre 

ensino e pesquisa, separação introduzida nos cursos de pós-graduação no Brasil a partir da 

década de 1970, restringiu as questões relativas ao ensino de História à área da pedagogia, 

submetendo-se, assim, aos programas de pós-graduação em Educação. No entanto, será após a 

década de 1970 que “as preocupações com a formação do professor, do ensino de História e 

seus correlatos, passam a fazer parte, como objeto de reflexão, análise e pesquisa, de uma forma 

mais enfática, no universo dos licenciados, bacharéis e pesquisadores de História, em geral” 

(OLIVEIRA, 2011, p. 48).  

Em convergência com esta informação, Selva Fonseca (2003, p. 86), ressalta que  

 
o repensar do ensino de História ganha espaços em associações científicas como 

ANPUH, SBPC; associações sindicais como APEOESP-SP e UTE-MG; congressos, 

seminários, debates envolvendo os três graus de ensino. Também a mídia ocupa-se 

dos debates sobre os possíveis caminhos do ensino da História. As discussões 

recorrentemente priorizaram os seguintes aspectos: a produção de conhecimento 

histórico como forma de romper com o papel reprodutivista que tradicionalmente é 

conferido ao 1º e 2º graus; o livro didático: o significado de sua utilização e a análise 

dos conteúdos veiculados; o ensino temático como proposta alternativa ao ensino 

tradicional de História e experiências utilizando diferentes linguagens e recursos no 

ensino, tais como música, literatura, filmes, TV, histórias em quadrinhos e outros 

documentos. Estas discussões passaram a ser sistematizadas e publicadas em 

coletâneas compostas de diferentes relatos de experiências e diversas interpretações 

do modo de se fazer e pensar o ensino de história. 

 

No começo da década de 2000, Thais Fonseca (2004, p. 26) também chamava a 

atenção para a ausência de abordagem da relação ensino de História com as práticas escolares 

e o processo de aprendizagem, ao afirmar: 

 
muito pouco tem sido feito quando se trata de refletir sobre a circulação e as 

apropriações do conhecimento histórico nas escolas primária e secundária, atentando-

se para as práticas cotidianas relativas ao ensino de História, inclusive suas 

manifestações fora do espaço escolar propriamente dito e suas implicações numa 

dimensão de longa duração (FONSECA, T., 2004, p. 27). 

 

De maneira geral, as análises convergem para apontar que até final do século XX 

os estudos sobre currículo, práticas escolares no ensino e livro didático eram predominantes.  
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A preponderância de estudos sobre ensino de história nos programas de pós-

graduação em educação trouxe implicações que merecem ser consideradas. Em destaque, 

conforme Oliveira (2013, p. 232) a influência da Pedagogia: 

 
Dada essa história recente das pós-graduações no Brasil, é notório perceber que a 

Pedagogia agregou a majoritária quantidade de pesquisas em ensino de História em 

nosso país. Se por um lado isso significou o surgimento, de fato, de pesquisas em 

ensino de História, isso definiu temáticas, metodologias de pesquisa, diálogos 

teóricos, além de afastar dos profissionais da História a responsabilidade de pensar 

ensino e ciência da história como dois lados de uma mesma moeda (OLIVEIRA, 2013, 

p. 233). 

 

Para essa autora, outra problemática diz respeito à tendência que o campo de 

pesquisa do ensino de história acompanhou no século XX do distanciamento das pesquisas em 

História em relação à realidade concreta da sociedade. Conforme Oliveira (2013, p. 233), a 

“pesquisa em História e seus padrões de metodologização incorporaram uma defesa da não 

necessidade de vinculação do que estava sendo pesquisado e a sociedade”.  

Nessa perspectiva, a autora faz um balanço das pesquisas de Ensino de História, a 

partir de 2004, quando ingressou no quadro de professores da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN), no texto “Ensino de história: (des)caminhos na construção de um 

objeto de pesquisa” (OLIVEIRA, 2013). Nele apresentado em forma de tabela e organizado por 

temática, elenca trabalhos desenvolvidos no grupo de pesquisa intitulado “Livros didáticos de 

História: imagens e representações”, no projeto guarda-chuva “Espaços da História, espaços de 

identidades: ensino, patrimônio, memória”, no grupo de pesquisa “Espaços, poder e práticas 

sociais”, e nos trabalhos de iniciação científica, monografias de final de curso, dissertações e 

teses do programa de Pós-graduação em História da UFRN, por ela orientados, os trabalhos 

foram ordenados por temáticas: “Divulgação Científica”, “Ensino de história na educação 

básica”, “Formação do profissional de história”, “Guarda chuva-matriz”, “Historiografia”, 

“Identidades”, “Livros didáticos”, “Memória”, “Patrimônio”, “Reflexões sobre a área” e 

“Teoria da História”. 

Conforme esse levantamento, ela defende que não existe coerência na separação 

conhecimento científico e sociedade e, que, na condição de formadora de profissionais de 

história, pelos trabalhos orientados e nas pesquisas que tem realizado, “o melhor resultado tem 

sido o fato de que [...] os trabalhos têm a marca do diálogo entre campos de saber e da 

contundente necessidade de indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão” 

(OLIVEIRA, 2013, p. 236) e, nesse sentido, pela discussão de “teoria da história, historiografia 

e ensino de história” (OLIVEIRA, 2013, p. 230). 
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Selva Fonseca (2003), já na década de 1990, anunciava a necessidade de diálogo e 

integração constante entre escolas e universidades para refletir sobre o ensino de História. De 

acordo com ela, 

as críticas à dicotomia, à submissão, à discrepância entre os diferentes graus do ensino 

perpassam de ponta a ponta os discursos dos diferentes setores da educação brasileira, 

ligados às universidades, secretarias de educação e escolar de 1º e 2º graus. Surgem 

financiamentos, publicações e investimentos públicos de várias formas, tentando 

investigar a questão e superar o “distanciamento” e o “descompromisso” da 

universidade com o 1ª grau, como alternativa aos problemas oriundos desta suposta 

separação (FONSECA, S., 2003, p. 123, grifos da autora). 

 

Outro levantamento importante sobre esse campo do conhecimento foi promovido 

por Flávia Eloisa Caimi, em “Investigando os caminhos recentes da história escolar: tendências 

e perspectivas de ensino e pesquisa” (2015), tomando como fonte de investigação o banco de 

teses e dissertações Capes,24 no período de 1998 a 2007, os anais dos principais eventos na área 

do ensino de História e outros trabalhos publicados na última década que também se 

propuseram a realizar levantamentos sobre as pesquisas na área. 

Nesse levantamento, que a autora tratou prioritariamente sobre as dissertações do 

período, constatou que 81,9% das dissertações sobre o ensino de História são realizadas na área 

de educação. Conforme a autora, esse cenário reflete o fato de haver o dobro de cursos de pós-

graduação em educação em comparação com a área de história, poucos programas de pós-

graduação em história oferecendo linha de pesquisa no campo do ensino, e pela maior amplitude 

de possibilidades investigativas na área da educação. Outro dado significativo, é que as regiões 

sudeste e sul do país abarcam dois terços da produção (CAIMI, 2016, p. 8-10). 

 Com base nos dados que recolheu, em síntese, a autora dividiu os estudos em 

temáticas, pela quantidade de recorrências comuns, agrupando-as pela ordem de indicações, do 

maior para o de menor, ficando assim: 1. História do ensino de história; 2. Formação e prática 

docente; 3. Fontes/Métodos; 4. Currículo; 5. Livro didático; 6. Construção do conhecimento; 7. 

Ensino/aprendizagem; 8. Conteúdos (CAIMI, 2016, p. 12-15).  

Caimi (2016, p. 17) identificou que algumas temáticas se mostram de forma mais 

tímida, como “abordagens que buscam analisar o tratamento dado a determinados conteúdos, 

seja na sala de aula, seja no livro didático”. Observou lacuna no que diz respeito a “estudos 

relativos às relações pedagógicas de sala de aula, especialmente entre professor e alunos [...] 

                                                 
24 A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), é fundação do Ministério da 

Educação (MEC) e tem como uma de suas funções a expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu no 

Brasil.  
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assim como estudos que tratem da historiografia do ensino da história”, e, registrou, o crescente 

número de pesquisas com temas etnicorraciais. 

Sobre o cenário atual das pesquisas, tendências e perspectivas da produção 

acadêmica no campo do ensino de História, Caimi (2016) lembra que  

 
só muito recentemente, especialmente na última década, os pesquisadores passaram a 

entrar na sala de aula com a preocupação de desvendar a caixa preta que suporta as 

interações professor-aluno e com o interesse pelo modos como se dá a construção das 

noções e o desenvolvimento das ideias históricas de crianças e jovens que frequentam 

a escola. 

 

Nesse sentido, a autora aponta duas linhas de investigação: uma sobre a 

aprendizagem, que utiliza referenciais piagetianos e vygotskyanos, denominada estudos de 

cognição histórica, e a outra, sobre a construção do conhecimento histórico, que utiliza como 

referenciais os estudos de Jörn Rüsen, denominada de educação histórica (CAIMI, 2016, p. 36-

38).  

O texto de Caimi contribui para o debate porque trouxe informações importantes, 

como: a constatação de que muito tem se falado sobre “práticas de ensinar e aprender história”, 

mas não há dados empíricos produzidos que possam fundamentar práticas e políticas voltadas 

para o ensino; a necessidade de definir melhor alguns conceitos, como “área de ensino de 

história” e “didática da história”; a necessidade urgente de intensificar a produção de 

levantamentos críticos na área de ensino de história, em especial para “apontar as revisões 

necessárias e fundar novos temas de investigação” (CAIMI, 2016, p. 42).   

Para contribuir com esse debate especializado, Luís Fernando Cerri e Wilian Carlos 

Ciprini Barom realizaram um importante mapeamento sobre as pesquisas que tem como 

apropriação a teoria de Jörn Rüsen, por eles descritas no texto intitulado “Contribuições de 

Rüsen em ensino de história nas pesquisas de pós-graduação” (2013). É importante trazer esse 

mapeamento para este contexto, porque, aqui também neste trabalho, utilizamos como 

referência o pensamento do teórico Jörn Rüsen. 

O levantamento feito por estes autores abarcou o período de 2001 a 2009, e 

apresenta-se categorizado em: “a) pesquisas que enfatizaram o papel do sujeito (cognição 

histórica); b) pesquisas que enfatizaram o papel da estrutura (cultura histórica); e c) pesquisas 

que buscaram inter-relacionar sujeito e estrutura (identidade histórica)” (CERRI; BAROM, 

2013, p. 249).  

Eles apontam quatro tendências possíveis da apropriação dos conceitos de Jörn 

Rüsen pelas pesquisas acadêmicas no Brasil: 
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A primeira tendência: “Pensamento histórico como sinônimo de consciência 

histórica ou o seu correlato, como não sinônimo”. Cerri e Barom (2013) destacam a tese de 

Sandra Regina Ferreira de Oliveira, “Educação Histórica e a sala de aula” (2006, FE-Unicamp), 

em que consciência histórica e pensamento histórico são tomados como conceitos sinônimos. 

Estes conceitos têm sido empregados nas pesquisas quase com a mesma finalidade. No entanto, 

quem se utiliza do conceito de consciência histórica a define a partir da própria trilogia 

Ruseniana e o conceito de pensamento histórico tem exigido maior discussão, para apresentá-

lo, em algumas pesquisas como produto da consciência histórica. Segundo os autores, essa 

questão conceitual implica diretamente no que se pretende como finalidade do ensino de 

história, ou seja, “formar a consciência ou utilizar essa consciência” (2013, p. 256). 

A segunda tendência; “a possibilidade da consciência histórica ser ou não 

manipulada no interior do ambiente escolar”, na qual Cerri e Barom (2013, p. 257) destacam 

os trabalhos que consideram a consciência histórica passível de manipulação, pesquisas que 

partem da proposição de que a consciência histórica pode ser formada a partir das ações da 

própria pesquisa. Nesse sentido, a consciência histórica pode ser: desenvolvida, em Lilian Costa 

Castex, “O conceito Substantivo Ditadura Militar Brasileira, 1964-1985” (2008, UFPR); 

formada, para Selma de Fátima Bonifácio, “Histórica e(m) quadrinhos: análises sobre a história 

ensinada na arte sequencial” (2005, UEPG); ampliada, em Sandro Luis Fernandes, “Filmes em 

sala de aula – realidade e ficção: uma análise do uso do cinema pelos professores de história” 

(2007, UFPR); cultivada, como aparece no texto de Ivan Furmann, “Cidadania e educação 

histórica: perspectivas de alunos e professores do município de Araucária-PR” (2006, UFPR); 

produzida, conforme Daniel Hortêncio de Medeiros, “A formação da consciência histórica 

como objetivo do ensino de história: o lugar do material didático” (2005, UFPR); e elaborada, 

em Adriane de Quadros Sobanski, “Como professores e jovens estudantes do Brasil e de 

Portugal se relacionam com a idéia de África” (2008, UFPR). 

Para Cerri e Barom (2013, p. 257), 

 
o que se evidenciou foi um singelo abandono da idéia de consciência como quase uma 

meta, para se adotar uma compreensão metodológica de consciência como uma 

estrutura de pensamento, inerente a todo um ser humano. Ou seja, de finalidade a 

consciência histórica passou a ser meio. Não se trata de desenvolver, criar ou ampliar, 

mas sim de identificar como ela expressa a ligação do sujeito com o passado, e como 

as suas ações podem estar atreladas ao sentido gerado por esta relação [...]. O que não 

significa que estas duas possibilidades não possam coexistir, ou se articular. Mas que, 

como ponto de discórdia entre estas duas possibilidades, parece estar a dualidade 

saber x não saber, consciência x ignorância, cabendo à escola a 

promoção/desenvolvimento ou não dessa consciência (grifo dos autores). 
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A terceira tendência: “na intenção de medir/mensurar/quantificar a consciências 

históricas, as pesquisas estão adotando como estratégia operacional a identificação destas 

tipologias – tradicional, exemplar, crítica e genética” (CERRI; BAROM, 2013, 257).  

O levantamento das pesquisas feito por Cerri e Barom (2013, p. 258), revelou duas 

formas de apropriação da teoria rüseniana: “uma que pressupõe certa evolução entre os tipos de 

consciência, uma linearidade subentendida a partir de uma ideia de progresso necessário; e outra 

que compreende as tipologias como possibilidades de reinvindicação e utilização do passado, 

não sendo, portanto, um padrão de desenvolvimento evolutivo”. 

A quarta tendência: “identificação prática destas produções de sentido, via narrativa 

histórica”. Segundo levantamento de Cerri e Barom (2013, p. 258-259), a narrativa histórica 

tem se evidenciado de forma quase unânime em todas as pesquisas que analisaram, seja no 

sentido de formar a consciência histórica ou no sentido de encontrar sua existência e forma. 

Para estes autores (2013, p. 259-260), as pesquisas educacionais no campo do ensino de História 

vêm se instrumentalizando a partir das atribuições e ressignificações do conceito de narrativa 

na teoria de Rüsen. Nelas, foi constatado o uso preferencial do texto escrito dos entrevistados, 

entrevistas semiestruturadas, criação de mapas conceituais, análise de cadernos de alunos, 

quadrinhos, questionários com questões dissertativas, tudo isso convergindo para possibilidades 

práticas na área do ensino de História. 

No cenário que aqui descrevemos, destacamos, também, os laboratórios de ensino-

aprendizagem de História, que se constituem espaços importantes na busca da unidade teoria e 

prática, no suporte teórico metodológico, principalmente, no aspecto da formação inicial e 

continuada de docentes de história, contribuindo para melhoria do processo de ensino e 

aprendizagem da História no espaço escolar. 

Inicialmente destacamos o Laboratório de Pesquisa em Educação Histórica – 

LAPEDUH,25 da Universidade Federal do Paraná, coordenado pela Prof.ª Dra. Maria 

Auxiliadora M. Santos Schimdt e vice-coordenadora Prof.ª Dra. Ana Claudia Urban. Surgiu em 

2003 e constituiu-se como um Laboratório que reúne pesquisadores com o objetivo de promover 

investigações sobre cognição histórica, sobre as relações entre a teoria e a prática do ensino de 

História e visa colaborar com o processo de inovação e qualidade do ensino de História.  

As pesquisas em educação histórica sob esta perspectiva vêm sendo desenvolvidas 

em vários países, como Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Portugal e Brasil. A educação 

                                                 
25 Informações colhidas no website do Laboratório. Disponível em:<http://www.lapeduh.ufpr.br/>. Acesso em: 15 

jul. 2015. 
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histórica constitui-se como teoria e aplicação à educação de princípios que levam em conta as 

investigações da cognição histórica e toma como referência a própria epistemologia da História.  

No LAPEDUH o tema central de investigação tem sido a consciência histórica, 

baseada na teoria de Jörn Rüsen e se constitui no Brasil como um local de referência nas 

pesquisas que levam em consideração a aprendizagem em história baseada no diálogo entre 

teoria e prática, seguindo a tendência internacional de pesquisas sobre a aprendizagem histórica 

situada a partir da própria ciência de referência. As pesquisas desenvolvidas pelo laboratório se 

modelam em quatro eixos:26  

 

1. Pesquisas cujo eixo é o processo de aprendizagem em educação histórica, as quais 

procuram responder questões como se dá o processo de construção dos saberes 

históricos em alunos e professores.  

2. Pesquisas cujo eixo é o produto da aprendizagem, como aquelas que privilegiam a 

análise do discurso, o estudo da produção e construção da narrativa histórica em 

alunos e professores e a compreensão histórica dos sujeitos.  

3. Pesquisas sobre a constituição do código disciplinar da História. Entre estas 

pesquisas encontram-se aquelas que estudam os códigos curriculares da História, os 

manuais de alunos e professores; os métodos e as práticas de ensino, ou seja, a 

produção histórica e concreta dos códigos visíveis e invisíveis da disciplina Histórica.  

4. Pesquisas sobre a formação da consciência histórica de alunos e professores, cuja 

referência principal tem sido a pesquisas que averiguam a relação dos sujeitos com o 

saber histórico, bem como a função social da educação histórica na perspectiva da 

cidadania. 

 

As pesquisas nessa linha poderão trazer contribuições importantes para o campo do 

ensino de História pela proposta de indissociabilidade entre teoria da história e ensino de 

história. Nesse sentido, a Educação Histórica quebra o tabu, também criticado por Oliveira 

(2013, p. 232) “de que não cabe aos pesquisadores do ensino de História fazer proposições para 

o ensino de História”, uma vez que na perspectiva da Educação Histórica “a forma pela qual o 

conhecimento necessita ser aprendido pelo aluno deve ter como base a própria racionalidade 

histórica, e os processos cognitivos devem ser os mesmos da própria epistemologia da ciência 

da História” (SCHMIDT, 2009, p. 29). 

A investigação em Educação Histórica, conforme Aguiar (2013, p. 159),  

 
pode potencializar a compreensão sobre como o ensino de História ocorre dentro e 

fora do ambiente escolar; por quais caminhos cognitivos e contextos concretos os 

alunos apreendem conceitos históricos; qual sua função social, também do seu ponto 

de vista, e quais significados lhes atribui, colaborando para que ele se torne 

efetivamente sujeito de sua aprendizagem. Certamente, do mesmo modo, pode 

contribuir com a formação docente na medida em que revê o currículo, os processos 

didáticos, metodologias de ensino e aprendizagem, a relação professor-aluno e o tipo 

de formação que vem sendo realizada, centrando-a na realidade escolar. 

                                                 
26 Estas informações foram colhidas no website do LAPEDUH. Disponível em: 

<https://lapeduh.wordpress.com/historico/>. Acesso em: 15 jul. 2015. 
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Para Schmidt (2009, p. 38), as pesquisas em cognição situada na história tem a 

preocupação de “investigar quais seriam os mecanismos de uma aprendizagem criativa e 

autônoma, que possam contribuir para que os alunos transformem informações em 

conhecimentos, apropriando-se das ideias históricas de forma mais complexa”.  

O aprimoramento no aluno de operações mentais típicas da cognição histórica, 

situada na própria ciência de referência, pode ser um caminho para ir além da ideia de 

aprendizagem pautada pelas teorias pedagógicas e psicológicas que, nas últimas décadas, foram 

os referencias no ensino e aprendizagem de História, conforme sugeriam inclusive os 

Parâmetros Curriculares Nacionais para a História.  

Entendemos que seguir este caminho é importante porque o ensino de História não 

pode mais comportar somente a apreensão de fatos históricos ou ações que devem ser 

desenvolvidas em relação aos conteúdos, os conhecimentos históricos precisam ganhar um 

sentido prático na vida do sujeito. 

Dessa forma, as pesquisas nessa linha de investigação assumiram um conjunto de 

enfoques que podem ser resumidos em três núcleos: “a) análises sobre ideais de segunda ordem; 

b) análises relativas às ideias substantivas; c) reflexões sobre o uso do saber histórico” 

(GERMINARI, 2011, p. 55-56). Estudos nessa perspectiva vêm sendo realizados, nos países 

citados, por Peter Lee, Rosalyn Ashby, Alaric Dickinson, Denis Shemilt, Isabel Barca, Marília 

Gago, entre outros. No Brasil, o objeto central nas pesquisas recentes da Educação Histórica 

tem sido em torno da Didática da História e da consciência histórica e tem como importantes 

referências as pesquisadoras Maria Auxiliadora Schmidt (UFPR) e Marlene Cainelli (UEL).   

Nessas perspectivas teóricas, fazemos destaque de alguns trabalhos, que incorporei 

às referências deste estudo, uma vez que, assim como nesta pesquisa, os sujeitos participantes 

foram jovens alunos da educação básica: 

A dissertação de mestrado de Lilian Costa Castex (2008) “O conceito substantivo 

ditadura militar brasileira (1964-1984) na perspectiva de jovens brasileiros: um estudo de caso 

em escolas de Curitiba–PR” investigou “como jovens alunos entendem os conceitos históricos”. 

A questão principal da pesquisa foi: “até que ponto o processo de escolarização pode ser 

referência para os jovens nas relações que eles estabelecem com o conceito substantivo 

Ditadura Militar Brasileira? ”. A pesquisa de campo foi realizada em duas escolas de ensino 

fundamental no 9º ano (uma pública e uma particular) da cidade de Curitiba-PR. 

A tese de doutorado de Ronaldo Cardoso Alves (2011), intitulada “Aprender 

história com sentido para a vida: consciência histórica em estudantes brasileiros e portugueses”, 
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investigou “como o ensino de História, nas escolas públicas do Brasil e Portugal, tem 

contribuído para o desenvolvimento de uma consciência histórica que possibilite a satisfação 

das carências de orientação temporal e constituição de identidade na sociedade atual”. A 

pesquisa de campo coletou informações com o intuito de “conhecer os diferentes perfis de 

caráter socioeconômico e cultural do público pesquisado, além de narrativas discentes geradas 

pela interpretação de um fato histórico comum ao Brasil e Portugal – a transferência da família 

real portuguesa (1808)”. 

A dissertação de mestrado desenvolvida por Lidiane Lourençato (2012) intitulada 

“A Consciência histórica dos Jovens-Alunos do Ensino Médio: Uma Investigação com a 

Metodologia da Educação Histórica” investigou como os alunos identificam a evidência 

histórica e o sentido de fonte para a produção do conhecimento histórico, assim como discutiu 

o conceito de temporalidade, tanto na história como em sua vida prática. A pesquisa de campo 

foi realizada em duas escolas localizadas no município de Londrina-PR.  

A tese de doutorado de Edinalva Padre Aguiar (2013), intitulada “O Ensinado, o 

Aprendido: a Educação Histórica e a Consciência Histórica”, investigou o processo de ensino 

e aprendizagem de História e sua relação com a consciência histórica. O objetivo principal da 

pesquisa foi analisar se os alunos utilizam o conhecimento histórico como instrumento de 

construção de sentidos de orientação temporal em suas vidas práticas. A pesquisa de campo foi 

realizada em duas escolas (uma pública e outra privada) no município de Vitória da Conquista-

BA. 

Trilhando esse caminho de abrir novas perspectivas para pensar o ensino de 

História, Schmidt (2009, p. 40) defende que é preciso superar formas tradicionais de lidar com 

a aprendizagem do aluno, levando-o a um pensar histórico mais refinado e a orientar seu agir 

na vida prática, pois, 

[...] a dinâmica da aprendizagem não se realiza quando a História é ensinada como 

algo dado. Assim, saber História não é a mesma coisa que pensar historicamente 

correto, pois o conhecimento histórico apreendido apenas como algo dado não 

desenvolve a capacidade de conferir significados à História e orientar aquele que 

aprende de acordo com a própria experiência histórica. 

 

Outro pesquisador corrobora essa perspectiva, Peter Lee (2006, p. 147) ao defender 

a necessidade de investigações que possibilitem “[...] entender as idéias que estruturam as 

relações dos alunos com o passado e os tipos de passado que eles têm acesso”, já que as formas 

de interpretar e conceber o passado também influenciam no desenvolvimento da consciência 

histórica. Esse autor advoga ainda, que o ensino de História siga rumo a uma literacia histórica, 

cuja preocupação inicial deve ser 
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[...] que os alunos entendam algo do que seja história, como um “compromisso de 

indagação” com suas próprias marcas de identificação, algumas idéias características 

organizadas e um vocabulário de expressões ao qual tenha sido dado significado 

especializado (LEE, 2006, p.136, grifo do autor). 

 

Destaca-se, também, como espaço de pesquisa acerca do ensino-aprendizagem 

histórica, o Laboratório de Ensino de História da UEL27 (Universidade Estadual de Londrina- 

PR), criado em 1994 e coordenado pela Prof.ª Dra. Marlene Rosa Cainelli. As atividades 

desenvolvidas pelo referido Laboratório visam 

 
aproximar-se do pensamento de alunos e professores para compreender as ideias 

históricas, as relações dos sujeitos com o conhecimento histórico, tendo como 

referencial a epistemologia da História e o interesse em relacionar esse conhecimento 

com a possibilidade de organização didática do ensino, com a aprendizagem nas aulas 

de História e em outros espaços sociais em que o conhecimento histórico é apreendido. 

Foram desenvolvidos até o presente momento três projetos: Educação Histórica: 

Iniciando crianças na arte do conhecimento histórico (2005-2008), Educação 

Histórica: um estudo sobre a aprendizagem da história no processo de transição para 

a quinta série (6º ano) do ensino fundamental. (2009-2011) e atualmente o projeto: 

Projeto de Pesquisa: Educação histórica: um estudo sobre a forma de constituição do 

pensamento histórico em aulas de História do Brasil no ensino fundamental (2012-

2014). (CAINELLI, 2012, p. 515).  

 

Citaremos outros laboratórios que se constituem como importantes espaços de 

pesquisa e debate na área do ensino de história, como: 

O LABEPEH28 (Laboratório de Estudos e Pesquisas em Ensino de História), 

coordenado pelas professoras Prof.ª Dra. Lana Mara de Castro Siman, Soraia Freitas Dutra, 

Araci Coelho, Claudia Ricci, também constituído por professores pesquisadores da Faculdade 

de Educação (UFMG/FAE), Centro Pedagógico (CP), Faculdade de Filosofia e Ciências 

Humanas (UFMG-FAFICH) e Colégio Técnico (COLTEC), e pesquisadores associados, além 

de colaboradores de outras instituições acadêmicas do país e redes de ensino estadual e 

municipal, arquivos e museus, especialmente da região metropolitana de Belo Horizonte-MG, 

visando realizar ações de pesquisa, ensino e extensão.  

As linhas de pesquisa desenvolvidas pelo LABEPEH são: a) Ensino de História e 

Diversidade Cultural: propõe contribuir para análise das relações entre ensino de história e 

diversidade cultural e análise e produção de materiais didáticos voltados à relação Ensino de 

História e Diversidade Cultural; b) Ensino de história em diferentes ambientes sociais: propõe 

                                                 
27 Informações colhidas no website do Laboratório de Ensino de História da UEL. Disponível em: 

<http://www.uel.br/laboratorios/labhis/index.htm>. Acesso em: 13 maio 2017. 
28 Informações colhidas no website do LABEPEH - Laboratório de Estudos e Pesquisas em Ensino de História. 

Disponível em: <http://www.fae.ufmg.br/labepeh/>. Acesso em: 14 maio 2017. 
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a análise de processos educativos em diferentes ambientes sociais, como ensino de história em 

ambientes virtuais e ensino de história local; c) Ensino de história, Memória e Patrimônio 

Cultural:  Compreensão das relações entre Ensino de História, memória e patrimônio cultural 

nas práticas educativas; Análise das relações entre Ensino de história, memória e cidades; 

Produção e análise de materiais didáticos voltados à relação entre história e memória nas 

práticas educativas; d) História e Produção Acadêmica do Ensino de História: História do 

Ensino de História no Brasil e em outros contextos; Produção acadêmica do Ensino de História 

no Brasil e em outros contextos; e) Materiais didáticos de ensino de história e suas interfaces, 

que se propõe à análise e produção de materiais didáticos voltados ao ensino de história e suas 

interfaces; f) Os jovens e a história, que busca e análise das concepções dos jovens sobre a 

história.  

O LEAH29  (Laboratório de Ensino e Aprendizagem em História), integrado ao 

INHIS – Instituto de História da Universidade Federal de Uberlândia –, tem como finalidade 

promover a reflexão teórica, a pesquisa e a experimentação de metodologias de ensino de 

História, integradas a projetos de extensão desse Instituto.  Criado em 1982, o LEAH vem 

desenvolvendo atividades voltadas ao aprimoramento da qualidade do ensino de História, 

acompanhando o desenvolvimento deste nas escolas de Ensino Fundamental e Médio em 

Uberlândia e Região, no Estado de Minas Gerais. 

O Laboratório tem como um dos seus objetivos promover a organização de um 

acervo que ofereça subsídios teórico-didáticos para a realização de atividades de extensão e 

ensino, pesquisa e divulgação da produção acadêmica, sobre o conhecimento histórico e às suas 

formas de ensino-aprendizagem. Também tem como meta, estimular a reflexão acerca das 

dificuldades e avanços das práticas pedagógicas do ensino de História, e busca consolidar o 

espaço institucional do LEAH para a promoção de projetos de Grupos, Núcleos e Linhas de 

Pesquisas do INHIS, que tenham por objeto a História da Educação no Brasil e o ensino-

aprendizagem em História, por meio de práticas, abordagens, metodologias diversas, 

garantindo espaço físico, equipamentos básicos, material de apoio, em suma, meios para a 

experimentação, o registro e a pesquisa na área. 

O LEMAD30 (Laboratório de Ensino e Material Didático – História), organizado 

em 2008, a partir do Programa de Formação de Professores da USP, no processo das 

                                                 
29 Informações colhidas no website do LEAH. Disponível em: <http://www.leah.inhis.ufu.br/inicio>. Acesso em: 

15 maio 2017. 
30  Informações colhidas no website do LEMAD. Disponível em: <http://lemad.fflch.usp.br/>. Acesso em: 15 maio 

2017. 
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reformulações dos cursos de licenciatura, quando disciplinas, estágios e atividades passaram a 

ser de responsabilidade também dos cursos de graduação. Coordenado pelos professores  Prof.ª 

Dra. Sylvia Basseto,  Prof.ª Dra. Antônia Terra de Calazans Fernandes, Prof. Dr. Mauricio 

Cardoso,  Prof.ª Dra. Ana Maria de Almeida Camargo, o LEMAD tem como meta apoiar as 

disciplinas, como “Ensino de História: teoria e prática” (com cem horas de estágio 

supervisionado), “Uma história da cidade de São Paulo: uma questão pedagógica”, “Ensino 

de história e a questão indígena”, “A Escola no Mundo Contemporâneo”, e, na Pós-Graduação, 

“Memória e Ensino de História” e “Trajetória do currículo de História: das humanidades 

modernas ao tecnicismo”. 

 Através destas disciplinas, dos projetos de pesquisa e dos estágios supervisionados, 

o LEMAD se propõe a incentivar, promover e difundir pesquisas e materiais educativos, na 

articulação entre universidade e instituições públicas de ensino. O laboratório se constitui como 

um espaço onde são realizadas reuniões e oficinas de diferentes projetos: de pré-iniciação 

científica, iniciação científica, bolsas do Ensinar com Pesquisa, iniciação à docência (PIBID) 

e pós-graduação, contribui para incentivar pesquisas, entre estudantes e professores, para 

estudos da História do Ensino de História e a História dos Livros Didáticos. 

O LEHIS31 (Laboratório de Ensino de História), criado em 2011, é coordenador 

pelo Prof. Dr. Geyso Germinari e define-se como espaço ensino, pesquisa e extensão das 

relações didáticas estabelecidas no processo de formação de licenciandos. O LEHIS está ligado 

ao Departamento de História, do campus universitário de Irati, formado por docentes, 

coordenação e acadêmicos da Universidade Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO).  As 

atividades do LEHIS envolvem ações de pesquisa, extensão e ensino, tendo como objetivo 

central proporcionar a formação inicial e continuada de professores da área de História dos 

ensinos fundamental e médio. O laboratório desenvolve pesquisas no campo do ensino de 

história e educação e promove projetos de extensão articulados a escola e a sala de aula. 

O Laboratório de Ensino de História e Educação (LHISTE), da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), está vinculado e funciona em cooperação entre os 

professores da área de Ensino de História da Faculdade de Educação (FACED), os professores 

da disciplina de História do Departamento de Humanidades do Colégio de Aplicação (CAP) e 

do Departamento de História no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas (IFCH-UFRGS). 

Tem como coordenadores as Prof.ª Dra. Caroline Pacievitch e Prof.ª Dra. Carla Beatriz 

Meinerz. O LHISTE propõe o diálogo entre a Universidade e a Escola, num processo de mútua 

                                                 
31 Informações colhidas no website do LEHIS. Disponível em:< http://laboratorioensinod.wixsite.com/lehis-irati>. 

Acesso em: 13 maio 2017. 

http://historia.fflch.usp.br/docentes/sylvia
http://historia.fflch.usp.br/docentes/sylvia
http://historia.fflch.usp.br/docentes/antoniacalazans
http://historia.fflch.usp.br/docentes/maucardoso
http://historia.fflch.usp.br/docentes/maucardoso
http://historia.fflch.usp.br/docentes/anamaria
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aprendizagem, no sentido do refinamento da produção do conhecimento e das práticas 

pedagógicas na área do Ensino de História. Tem como objetivos: 1)   Produzir materiais 

pedagógicos na área do Ensino de História; 2)  Criar um banco de dados de ações educativas 

para o Ensino de História na Educação Básica, através de site próprio; 3)   Criar uma revista 

eletrônica para publicações de artigos da área do Ensino de História; 4) Criar um acervo de 

materiais didáticos para o Ensino de História; 5) Divulgar boas práticas pedagógicas no Ensino 

de História; 6)  Divulgar eventos na área de Ensino de História; 7) Desenvolver ações de 

extensão voltadas para formação continuada de professores e licenciandos dos cursos de 

História e de Pedagogia; 8) Desenvolver projetos de pesquisa na área do Ensino de História.32 

O Laboratório de Ensino de História (LEHIS), está vinculado à Faculdade de 

História, da Universidade Federal de Goiás, tem como coordenadora a Prof.ª Dra. Sônia Maria 

de Magalhães e visa desenvolver pesquisas sobre Ensino de História em diálogo com a 

Educação Escolar e nos mais variados ambientes de formação histórica. Possui duas linhas de 

pesquisa: 1) Teoria e metodologia do ensino e 2) Saberes, identidades e representações no 

ensino de História.33 

O Laboratório de Estudos e Pesquisas em Ensino de História/LEPEH, fundado em 

2012, está vinculado à Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro  - 

UFRJ e desenvolve ações voltadas para a área do Ensino de História, a partir das linhas de 

pesquisa: Currículo, docência e linguagem; Ensino de história, direitos humanos e reeducação 

das relações étnico-raciais; Ensino de história: historiografia, currículo e cultura; Ensino de 

história, educação de jovens e adultos e currículo crítico. As atividades voltam-se para ações 

acadêmicas e políticas que viabilizem reflexões e produção de conhecimentos sobre o discurso 

historiográfico escolar em diferentes contextos curriculares, considerando as especificidades e 

complexidades dos saberes e práticas no ensino dessa disciplina. Tem como coordenadores, os 

pesquisadores Ana Maria Ferreira da Costa Monteiro, Alessandra Nicodemos Oliveira Silva, 

Amílcar Araújo Pereira, Carmen Teresa Gabriel Le Ravallec, Cinthia Monteiro de Araújo, 

Fernando de Araújo Penna, Giovana Xavier da Conceição Nascimento, Rodrigo Dias Teixeira, 

Warley da Costa.34 

 

                                                 
32 Informações colhidas no website do Laboratório LHISTE. Disponível em: <https://www.ufrgs.br/lhiste/quem-

somos/>. Acesso em: 14 maio 2017. 
33 Informações colhidas no website do LEHIS. Disponível em: <https://www.historia.ufg.br/p/1224-laboratorio-

de-ensino-de-historia>. Acesso em: 13 maio 2017. 
34 Informações colhidas no website do Laboratório de Estudos e Pesquisas em Ensino de História. Disponível em:< 

http://www.educacao.ufrj.br/portal/laboratorios/laboratorio.php?lab=lepeh&pgn=apresentacao>. Acesso em: 13 

maio 2017. 

http://lattes.cnpq.br/6098382779643532
http://lattes.cnpq.br/0557589488604397
http://lattes.cnpq.br/6346712809070450
http://lattes.cnpq.br/1694025822300848
http://lattes.cnpq.br/1905763479089251
http://lattes.cnpq.br/%20996759649828747
http://lattes.cnpq.br/9883445785268500
http://lattes.cnpq.br/46137325052070
http://lattes.cnpq.br/331203953776362
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2 CAPÍTULO  – O CENÁRIO: CULTURA POLÍTICA E JUVENTUDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 CULTURA POLÍTICA 

 

O conceito de cultura política tem sido muito utilizado nos estudos que buscam 

compreender a relação juventude e política, e contribuem para as análises sobre as 

configurações da democracia na contemporaneidade. No contexto desta pesquisa, a discussão 

sobre este conceito irá subsidiar a análise sobre as ideias apresentadas pelos sujeitos 

participantes em relação à ideia sobre política e participação política.  

Cultura Política é um termo polissêmico, que revela certa complexidade, pelas 

variações conceituais encontradas a partir de vários autores, mas é um conceito que tem 

contribuído, no âmbito das pesquisas das ciências humanas e sociais, no estudo das 

manifestações políticas individuais e coletivas.  

O primeiro estudo clássico de destaque sobre o tema é “A democracia na América”, 

de Alexis de Tocqueville, de 1835, onde o autor “desenvolveu a ideia de que a força da 

organização política dos norte-americanos derivava não somente das instituições, mas tinha 

relação com os hábitos e costumes daquele povo, o que ele chamou ‘hábitos do coração’ 

(FORMISANO, 2001, apud MOTTA, 2014, p. 15). Esta obra inspirou outros autores e foi 

sucedida por outra referência clássica no debate sobre o conceito, “The Civic Culture: political 

attitudes and democracy in five countries”, de Gabriel A. Almond e Sidney Verba, lançada em 

1963, considerada a obra inaugural do campo de conhecimento da cultura política, tendo 

 
Amada vida, minha morte demora. 

Dizer que coisa ao homem, 

Propor que viagem? Reis, ministros 

E todos vós, políticos, 

Que palavra 

Além de ouro e treva 

Fica em vossos ouvidos? 

Além de vossa RAPACIDADE 

O que sabeis 

Da alma dos homens? 

Ouro, conquista, lucro, logro 

E os nossos ossos 

E o sangue das gentes 

E a vida dos homens 

Entre os vossos dentes. 

Hilda Hilst 
(Poemas aos homens do nosso tempo, II, 1974) 
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produzido impacto e influência na Ciência Política e no estudo da cultura política dos estados 

democráticos.  

Sobre os estudos iniciais em torno da temática, Castro (2008, p. 3) salienta que 

 
o surgimento do conceito de cultura política se insere no esforço da Ciência Política 

norte-americana do pós-guerra de conhecer os fatores ligados à estabilidade 

democrática. A grande questão que se colocava então para a academia norte-

americana era entender quais as condições necessárias para o estabelecimento da 

democracia – entendida como o sistema político norte-americano, em contraposição 

ao socialismo soviético – e para a sua manutenção.  
 

Gabriel A. Almond e Sidney Verba definiram cultura política como “a expressão 

do sistema político de uma determinada sociedade nas percepções, sentimentos e avaliações da 

sua população” (ALMOND e VERBA, 1963, p. 13 apud KUSCHNIR E CARNEIRO, 1999, p. 

227-228).  A tese defendida na obra é de que  

 

existe uma relação causal entre a opinião da população e a possibilidade de surgimento 

do sistema democrático e a sua estabilidade, e que esta relação entre os fenômenos 

microanalíticos e os macroanalíticos pode ser conhecida empiricamente (CASTRO, 

2008, p. 5). 

 

Para eles, a cultura política está relacionada à subjetividade do sujeito em relação 

ao sistema político no qual está inserido e, a partir dessa perspectiva, estabeleceram uma 

tipologia para enquadrar diferentes formas de cultura política: a paroquial, a da sujeição e da 

participação. 

 

A cultura política paroquial seria característica das sociedades simples, sem 

instituições estritamente políticas, sendo incompleta a diferenciação entre as 

estruturas religiosas e políticas. Estas sociedades seriam caracterizadas ainda por 

baixos níveis de participação política e associativa, na medida em que os agentes têm 

uma visão limitada das estruturas de incorporação e resposta às demandas individuais 

e coletivas. A cultura política de sujeição ocorreria naquelas sociedades onde os 

indivíduos dirigem suas percepções, sentimentos e avaliações prioritariamente para as 

estruturas executivas e administrativas encarregadas de dar resposta às demandas 

individuais e coletivas. Por fim, a cultura política da participação caracterizaria os 

sistemas nos quais as percepções, sentimentos e avaliações sobre o sistema político 

são equilibradamente distribuídos entre as estruturas de input e output (ALMOND e 

VERBA, 1963, apud KUSCHNIR e CARNEIRO, 1999, p. 231). 

 

Para chegarem a estes tipos de cultura política, os autores fizeram o cruzamento dos 

tipos de orientação do sujeito e do objeto político para o qual o sujeito destinava suas 

orientações subjetivas. Conforme Castro (2008, p. 5), essa perspectiva de análise inovou, 

porque se inverteu o foco de análise política do contexto histórico – marcadamente centralizado 

nas instituições políticas – para a análise da população, seus interesses, atitudes e ações no que 
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diz respeito à política, na medida em que estabeleceu relações com o pensamento da população 

e com as estruturas políticas.  

Conforme estabeleceram, os tipos de orientações para as avaliações subjetivas dos 

sujeitos são representados da seguinte forma:  

 
A orientação cognitiva, diz respeito ao conjunto dos conhecimentos e crenças 

relativas ao funcionamento do sistema político e ao papel dos indivíduos e dos grupos 

sociais no interior do sistema no qual estão inseridos. A orientação afetiva determina 

os sentimentos que o indivíduo nutre em relação ao sistema político e social. 

Finalmente, a orientação avaliativa – julgamentos e opiniões sobre os objetos 

políticos – envolve a combinação de informações, sentimentos e conhecimento sobre 

o funcionamento do sistema político, consubstanciados em valores que orientam as 

ações individuais (ALMOND E VERBA, 1963, p. 14 apud KUSCHNIR E 

CARNEIRO, 1999, p. 230, grifos do autor). 

 

Estas orientações são reveladas a partir do objeto político que o sujeito desafia: 
 

(i) o sistema político como uma totalidade; (ii) as estruturas de incorporação das 

demandas individuais e coletivas (input objects); (iii) as estruturas executivas e 

administrativas encarregadas de dar resposta às demandas individuais e coletivas 

(output objects); e (iv) a percepção do sujeito como ator político (ALMOND E 

VERBA, 1963, apud KUSCHNIR E CARNEIRO, 1999, p. 231). 

 

Esse modelo de análise criado por Almond e Verba, a partir do conceito de cultura 

política, objetivava “inferir o conteúdo da cultura democrática, não a partir das características 

de suas instituições nem das condições sociais prevalecentes, mas das atitudes individuais 

observadas empiricamente em diferentes sistemas políticos democráticos” (KUSCHNIR e 

CARNEIRO, 1999, p. 23, grifo dos autores). 

Para Castro (2008, p. 9), citando Almond e Verba, a cultura política 

 
[...] englobaria o modelo de ‘racionalidade-ativista da cidadania democrática’ 

(Almond, 1989, p.16) – ou seja, o modelo segundo o qual todo o cidadão deveria 

envolver-se em política, com uma participação informada, analítica e racional – 

combinando-o com os seus opostos de ‘passividade, confiança, deferência à 

autoridade, bem como de competência’ (Almond; Verba, 1989a, p. 338, grifos do 

autor). 

 

Esse modelo sofreu muitas críticas, entre as quais, duas se destacam: uma, é que 

essa teoria apresentava um determinismo culturalista, ou seja, era “pautado na noção de que a 

constituição e consolidação dos processos e regimes políticos estariam diretamente vinculados 

e condicionados a existência prévia de valores políticos” (BROTTO, s/d, p. 5) e isso levaria, 

por exemplo, à incompatibilidade de, numa sociedade marcada por valores autoritários, se 

pensar na concretização e estabilidade de regimes democráticos. Outra, diz respeito à pretensão 

dos autores de estabelecerem um determinado tipo de cultura política, como modelo ideal e 

superior, para consolidação da democracia, no caso, o modelo da cultura política existente nos 
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Estados Unidos e na Grã-Bretanha (CASTRO, 2008, p. 21), não considerando que a cultura 

política é fruto das experiências históricas de cada grupo e que pode caminhar para direções 

totalmente opostas, inclusive, não democráticas. 

Após estudos, Kuschnir e Carneiro (1999, p. 235) observaram que as pesquisas 

sobre cultura política privilegiam a análise das instituições públicas, seus desempenhos e 

eficiência em relação às necessidades do interesse público. Isso implicou a necessidade de se 

lançar novos olhares sobre a cultura política e se pensar sobre valores e crenças dos variados 

grupos sociais e como articular essa dimensão à tomada de decisões políticas.  

Então, a partir da década de 1990, novos elementos metodológicos e teóricos 

surgem no debate sobre cultura política e democracia. Dando-se ênfase na constituição histórica 

dos elementos que compõem a cultura política e não mais nas escolhas individuais dos sujeitos 

que apontam para a percepção de que há várias culturas políticas. 

Nesse passo, Dutra (2002) empreendeu a tarefa de inventariar tendências para 

pensar as culturas políticas. Nessa perspectiva, forneceu ao debate importante contribuição, 

baseada nos estudos de Daniel Cefaï35 e Serge Berstein,36 destacando a contribuição desses 

autores para aprofundar o conceito e alargar as discussões e análise das culturas políticas, que 

já estavam em curso nos campos da sociologia, antropologia e história.  

Pensando no lugar da Cultura Política na sociedade, Berstein defende que aquilo 

que se entende por Cultura Política liga-se intimamente  

 
[...] à cultura global de uma sociedade, sem todavia se confundir totalmente com ela, 

porque seu campo de aplicação incide exclusivamente sobre o político. Não poderia 

pois haver antinomia, uma vez que a cultura política, como a própria cultura, se 

inscreve no quadro das normas e dos valores que determinam a representação que uma 

sociedade fez de si mesma, do seu passado, do seu futuro (BERSTEIN, 1998, p. 352-

353). 

 

Contribuindo com o debate, Cefaï (2001 apud DUTRA, 2002, p. 18), introduziu a 

noção de experiência, como algo que qualifica as relações entre cultura e política, trazendo uma 

nova abordagem, ao verificar que “modelos explicativos de tipo mais universal são preteridos 

por análises circunscritas a contextos menores, a fenômenos mais particulares no sentido de 

melhor perceber as ancoragens sociais das culturas políticas e das formas culturais em geral”. 

Para ele (CEFAÏ, 2001 apud DUTRA, 2002, p. 19), a produção das ciências sociais e da 

                                                 
35 A autora discute o conceito de cultura política desenvolvido por este autor, com base na obra: CEFAÏ, Daniel 

(Org.) Cultures politiques. Paris: PUF, 2001, p. 93-116. 
36 Para pensar a cultura política do lugar da história, a autora tem como referência as obras do francês Serge 

Berstein.  
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historiografia contemporânea sobre culturas políticas, apesar de apresentar metodologias 

diferenciadas, possuem pontos comuns de análise, apontadas por ele como, 

 
as lógicas de ação e situação dos atores; as estruturas de temporalidade, interação e de 

pertinência que enquadram as culturas políticas; a constituição dos universos 

políticos; os usos pragmáticos e estratégicos das culturas políticas; os repertórios de 

ações, de símbolos e rituais que mobilizam os atores; as gramáticas da autoridade e 

do consentimento que as ligações cívicas e políticas colocam em jogo, os tipos de 

economia psíquica que favorecem, sobretudo, as afetividades e sensibilidades 

enquanto aspecto expressivo mobilizado nas mensagens políticas, nas seduções do 

poder e na manipulação das emoções coletivas; e por fim as instituições chave, tais 

como escolas, partidos, sindicatos, etc, os quais seriam de grande importância na 

transmissão, difusão e recepção das culturas políticas. 

 

Por outro lado, Cefaï (2001, p. 114-115 apud DUTRA, 2002, p. 20-21) está 

convencido de que a força e diversidade de pesquisas que rejeitam a ideia de cultura política 

pensada como modelo geral, comportamentalista ou formalista, baseado em sistemas 

tradicionais, demonstra a existência de um espaço ampliado, aberto, que foi influenciado pela 

sociologia compreensiva de Max Weber, facultando outros diálogos, como o dos historiadores 

com a sociologia e a antropologia.  

Percebe-se que Dutra (2002, p. 21) reconhece a importância da sociologia para o 

debate sobre o tema, mas na sua concepção 

 
a acomodação das mudanças na concepção do conceito de cultura política parece-nos, 

assim, não poder ser atribuída em exclusividade à chave sociológica dos ‘contextos 

de experiência e atividade dos atores’, malgrado sua rica e efetiva colaboração em 

função da incorporação, entre outros, das experiências da vida comum, quotidiana e 

dos seus conflitos ordinários na construção das culturas políticas. Isso porque, de um 

lado, a cultura política é também tributária da historicidade das idéias, das doutrinas, 

das teorias — bem como de suas fraturas — ainda que essas estejam inscritas também 

em realidades sociológicas. De outro lado, porque a historicidade mesma da vida 

social, com seu dinamismo, ambivalências, indeterminações, acaso e singularidades 

radicais, próprias da experiência dos sujeitos históricos, nem sempre se ajusta bem 

aos esforços normativos dos procedimentos sociológicos pelos quais as formas 

culturais e o mundo da política parecem existir, preferencialmente, em arranjos 

organizacionais ou situacionais, os quais se traduzem em regras, princípios 

regulatórios, modelos e rotinas de ação. 

 

De outro lado, autores como Viola e Mainwaring (1987 apud BROTTO, s/d, p. 6), 

se propõem apontar uma possível classificação para as várias formas de culturas políticas: 

 
(1) Autoritárias de direita – as quais combinam autoritarismo político e elitismo 

social; (2) Autoritárias de esquerda – que envolvem igualitarismo social e 

autoritarismo político; (3) Semidemocráticas – que apresentam uma atitude 

instrumental diante da democracia; (4) Democráticas Liberais – defensoras da 

democracia representativa, porém não instrumental e (5) Democráticas Radicais – 

relacionam o acreditar na democracia política, sua crença, com as inquietações acerca 

do igualitarismo social. 
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Putnam (2005, apud BROTTO, s/d, p. 7) também oferece uma importante 

contribuição para o debate, porque sua análise, partindo da abordagem histórica, atribui 

importância ao contexto social, econômico e cultural, sendo que os resultados do tipo de análise 

que ele propôs, indicaram que o contexto histórico e as experiências sociais dos sujeitos, 

influenciam os resultados, o comportamento e as obrigações das instituições públicas.  

Nessa linha, a partir das décadas de 1980 e 1990, a historiografia se apropriou e 

reformulou o conceito de cultura política para revigorar a própria história política a partir de 

novas abordagens (BERSTEIN, 1998; COSTA, 2011; DUTRA, 2002; MOTTA, 1996; 

MOTTA, 2014).   

A proposta de Berstein (1998, p. 349), defende que 

 
é no quadro da investigação, pelos historiadores do político, da explicação dos 

comportamentos políticos no decorrer da história, que o fenômeno da cultura política 

surgiu como oferecendo uma resposta mais satisfatória do que qualquer das propostas 

até então, quer se tratasse da tese marxista de uma explicação determinista pela 

sociologia, da tese idealista pela adesão a uma doutrina política, ou de múltiplas teses 

avançadas pelos sociólogos do comportamento e mesmo pelos psicanalistas. 

 

Na tentativa de definir cultura política do lugar da história, Berstein (1998, p. 361) 

informa que sua relação com a história se dá efetivamente pela partilha e vivência do conceito 

por diferentes gerações em um mesmo momento e contexto histórico. Dessa maneira, para ele, 

a cultura política 

interessa ao historiador por ser, em simultâneo, um fenómeno colectivo, partilhado 

por grupos inteiros que se reclamam dos mesmos postulados e viveram as mesmas 

experiências. Se existe um domínio em que o fenómeno de geração encontra 

justificação plena e total, é bem-este. Submetido à mesma conjuntura, vivendo numa 

sociedade com normas idênticas, tendo conhecido as mesmas crises no decorrer das 

quais fizeram idênticas escolhas, grupos inteiros de uma geração partilham em comum 

a mesma cultura política que vai depois determinar comportamentos solidários face 

aos novos acontecimentos. 

 

Ainda, segundo Berstein (1998, p. 362-363), o historiador manifesta duplo interesse 

na identificação da cultura política: 

 

em primeiro lugar pelo discurso, o argumentário, o gestual, descobrir as raízes e 

filiações dos indivíduos, restituí-las à coerência dos seus comportamentos graças à 

descoberta das suas motivações, em resumo, estabelecer uma lógica a partir de uma 

reunião de parâmetros solidários, que respeitam ao homem por uma adesão profunda, 

no que a explicação pela sociologia, pelo interesse, pela adesão racional a um 

programa se revela insuficiente, porque parcial, determinista e, portanto, superficial. 

Mas, em segundo lugar, passando da dimensão individual à dimensão colectiva da 

cultura política, esta fornece uma chave que permite compreender a coesão de grupos 

organizados à volta de uma cultura. Factor de comunhão dos seus membros, ela fá-

los tomar parte colectivamente numa visão comum de mundo, numa leitura partilhada 

do passado, de uma perspectiva idêntica de futuro, em normas, crenças, valores que 

constituem um patrimônio indiviso, fornecendo-lhes, para exprimir tudo isso, um 
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vocabulário, símbolos, gestos, até canções que constituem um verdadeiro ritual (grifo 

nosso). 

 

Isso implica que, sendo a cultura política um fenômeno coletivo, o interesse mais 

importante para o historiador é o de 

 

compreender as motivações dos actos dos homens num momento da sua história, por 

referência ao sistema de valores, de normas, de crenças que partilham, em função da 

sua leitura do passado, das suas aspirações para o futuro, das suas representações da 

sociedade, do lugar que nele têm e da imagem que têm da felicidade (BERSTEINS, 

1998, p. 363). 

 

Do entendimento das análises de Berstein, estabelecem-se quatro pressupostos: o 

primeiro vinculado à atenção que a historiografia contemporânea dispensa à cultura, na qual as 

culturas políticas ocupam lugar particular no tocante a constituir-se um dos elementos da cultura 

de uma sociedade. 

O segundo pressuposto diz respeito à pluralidade das culturas políticas, podendo 

ocorrer, numa mesma nação, uma “pluralidade de culturas políticas cujos territórios são 

demarcados por limites que correspondem às normas e aos valores compartilhados” (DUTRA, 

2002, p. 25). Conforme Dutra (2002, p. 25), pensar o conceito de culturas políticas a partir das 

ideias de Berstein, implica na rejeição da matriz teórica comportamentalista e evolucionista 

(Gabriel A. Almond e Sidney Verba) segundo a qual existe uma cultura política nacional 

hereditária, na recusa de que existe hierarquia das culturas políticas em relação a um modelo 

completo e perfeito, no caso, a democracia. Nessa ótica, 

 
num mesmo momento histórico, portanto, podem existir culturas políticas plurais, 

referidas às raízes filosóficas ou históricas diferentes, tendo concepções opostas de 

poder, visando projetos opostos de sociedade e com valores antagônicos. Contudo, 

em torno dessas culturas políticas podem se reunir várias ‘famílias políticas’, as quais, 

segundo a definição do autor, podem ter sua identidade ‘apreendida através de 

associações, sociedades de pensamento, de jornais de livros, próximos de forças 

políticas revestidas ou não de uma forma militante, que podem dar lugar à atitudes, à 

tomadas de posição, de ações, carregadas de uma forma partidária.’ A cultura política 

seria, assim, transversal às várias famílias políticas (DUTRA, 2002, p. 25). 

 

Em consonância, para Berstein (1998, p. 357), a cultura política não é, portanto, um 

fenômeno imóvel e invariável,  

 
é um corpo vivo que continua a evoluir, que se alimenta, se enriquece com múltiplas 

contribuições, as das outras culturas políticas quando elas parecem trazer boas 

respostas aos problemas do momento, os da evolução da conjuntura que inflecte as 

ideias e os temas, não podendo nenhuma cultura política sobreviver a prazo a uma 

contradição demasiado forte com as realidades. 
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O terceiro pressuposto é que uma determinada cultura política pode se tornar 

dominante, o que não quer dizer que as outras culturas políticas antagônicas sejam totalmente 

anuladas ou não possam conviver apesar de conflituosa (DUTRA, 2002, p. 26). Sem dúvida, 

nessa linha de raciocínio, 

 
resulta a pressuposição de que as culturas políticas evoluem na história em função de 

determinadas conjunturas e também devido à influência de outras “culturas políticas 

vizinhas”, podendo, nos seus vários movimentos, declinar ou se marginalizar, quando 

deixam de responder às aspirações da sociedade, da mesma maneira como 

apareceram, ou seja, em resposta a problemas específicos e fundamentais da vida 

pública. Isso apesar do fato de que, nos lembra Berstein dentro da sua grade 

conceitual, uma cultura política nem sempre se inscreve no concreto. Muitas vezes, é 

a legenda que é a realidade, uma vez que é ela que mobiliza e determina a ação política 

concreta, à luz das representações que ela propõe (DUTRA, 2002, p. 26). 

 

 O quarto pressuposto é explicitado no fundamento de que a cultura política não 

apresenta uma mensagem única, constituindo-se em uma composição de influências diversas, 

entre as quais Berstein (1998, p. 356-357) enumera: 

 

Em primeiro lugar, a família, onde a criança recebe mais ou menos diretamente um 

conjunto de normas, de valores, de reflexões que constituem a sua primeira bagagem 

política, que conservará durante a vida ou rejeitará quando adulto. Depois, a escola, o 

liceu, a universidade, que transmitem, muitas vezes de maneira indirecta, as 

referências admitidas pelo corpo social na sua maioria e que apoiam ou contradizem 

a contribuição da família. Vêm depois as influências adquiridas em diversos grupos 

onde os cidadãos são chamados a viver. O exército desempenhou, durante muito 

tempo, um papel importante, que tende a declinar com a pouca duração do serviço 

militar, o número reduzido de jovens a que se dirige de futuro e as formas civis que 

tende a revestir para os estudantes. Em contrapartida, o meio de trabalho continua a 

desempenhar um papel essencial, mesmo se a sindicalização, dantes fator importante 

de socialização política, não tem mais que um efeito marginal. O mesmo acontece 

com a pertença a partidos políticos, fenómeno que foi sempre minoritário em França 

e que tende a sê-lo cada vez mais ainda. Pelo contrário, não se poderia subestimar o 

papel dos media, em especial audiovisuais, nessa difusão de representações 

normalizadas que é uma cultura política. 

 

Assim, ao apontar os espaços de convivência nos quais a cultura política se 

constitui, ele identifica quais deles se mantêm fortes e quais declinaram. 

Acrescentando outro elemento à discussão, na perspectiva analítica e crítica de 

Dutra (2002), a memória, aparece como importante canal de difusão e transmissão das culturas 

políticas, uma vez que  

 
colocadas na encruzilhada das representações coletivas do passado, do presente e do 

futuro, as culturas políticas são também codificadas e transmitidas pela memória. 

Assim, a invenção dos lugares de memória; as políticas de conservação do patrimônio; 

as culturas do museu e suas estratégias de utilidade; os ritos de comemoração e de 

inauguração, os jubileus; os monumentos; as representações do passado na 

historiografia, na literatura e no cinema; colocam-se, no nosso entender, no centro das 

problemáticas de criação consolidação, difusão e cristalização das culturas políticas. 
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E a sua aquisição e interiorização, tal como consideramos, se inserem também, nas 

motivações do político (DUTRA, 2002, p. 26-27). 

  

Motta37 (1996, p. 92-93) aponta que, na década de 1990, embora não haja 

rompimento com os objetos de pesquisa tradicionais da política, dois caminhos teóricos se 

estabelecem nos estudos sobre a mesma: um, com enfoque tradicional, voltado para pesquisa 

das organizações estatais, instituições e movimentos políticos, despertando interesse no estudo 

do comportamento dos eleitores, funcionamento dos grupos de pressão política e social, opinião 

pública, relações políticas internacionais etc; o outro caminho, priorizando a exploração de 

novos objetos, na perspectiva de se explorar os sentidos, o nível do inconsciente, das 

representações, do comportamento e valores. Assim, o conceito de cultura política aparece 

como um dos mais utilizados nesta área. 

Para esse autor, a contribuição da abordagem cultural para a pesquisa sobre política 

consiste em ajudar a entender os mecanismos de funcionamento do poder, compreender 

determinados comportamentos políticos, que não se explicam, como pretendiam os 

historiadores, pela abordagem da política tradicional clássica, ou pela simples análise das 

estruturas das instituições, mas que depende de explicações “pela crenças, pela fé, pela força 

da tradição ou do costume e por determinações originadas no plano do inconsciente” (MATTO, 

1996, p. 99). No entanto, também alerta para o risco de se estabelecer uniformizações 

exageradas, que perderiam de vista as nuances e particularidades dos grupos sociais, e, ainda, 

perder-se a dimensão histórica das pesquisas, sob forte influência de análises de cunho 

antropológico, e de renunciar-se às características que norteiam o ofício do historiador.  

Costa (2011, p. 2) também avalia que o conceito de cultura política, reformulado a 

partir dos anos 1980 e 1990, teria revigorado a história política. Para essa autora (2011, p. 3),  

 
o nascimento de uma cultura política não se dá de forma acidental; ele funciona como 

uma resposta à sociedade aos problemas que lhe são contemporâneos e que, naquele 

momento, não têm respostas formuladas de forma suficientemente satisfatória. Por 

serem novas, contudo, essas respostas demandam tempo para que sejam aceitas, de 

modo que da proposição para se solucionar um problema à transformação desta em 

solução legítima, o prazo pode ser grande. E mesmo no decorrer desse prazo, o 

conjunto de proposições que uma cultura política abarca não se mantém de forma 

estática. 

 

                                                 
37 Texto apresentado pelo autor na mesa redonda “A discussão sobre cultura política na historiografia”, em 23 de 

julho de 1996, durante o X Encontro Regional de História da ANPUH/MG, realizado no ano de 1996, que teve 

como tema “Minas, trezentos anos: um balanço historiográfico”. 
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Dessa fala, é possível inferir que a autora defende a necessidade de atualização do 

conceito a fim de atender às demandas de cada momento histórico e às necessidades impostas 

pelas mudanças dele advindas. 

No Brasil, a partir da década de 1990, novos estudos, atentos à revisão do conceito 

de cultura política, começam a aparecer. Para Montalvão (2008, p. 7),  

 
a aceitação do conceito de cultura política coincidiu com a descoberta por parte dos 

historiadores da idéia de que todos são responsáveis pela construção da sua própria 

história, todos são sujeitos ativos desta construção e não simplesmente sujeitos a uma 

dominação externa e incorrigível. Tal premissa levou a uma releitura da história dos 

dominados que, entre outras coisas, veio mostrar como escravos e trabalhadores 

urbanos livres eram capazes de ter cultura e visão política próprias, a partir das quais 

agiram sobre o mundo em que viviam e tomaram as suas decisões arcando com os 

seus acertos e erros. [...] A despedida desse enfoque permitiu a entrada de elementos 

conceituais que levam em conta os espaços em que habita a subjetividade humana e 

que contribuem na produção das identidades individuais e coletivas. 

 

É assim que no campo da história, o conceito de cultura política tem alimentado 

diversos debates. Segundo Abreu, Soihet e Gontijo38 (2007, p. 14),  

 
o uso do conceito se deve ao fato de que ele permite explicar ou compreender o 

comportamento político de atores individuais e coletivos, privilegiando suas próprias 

percepções, lógicas cognitivas, memórias, vivências e sensibilidades. [...] as culturas 

políticas exercem papel fundamental na legitimação de regimes ou na criação de 

identidades, sendo seus usos extremamente eficientes e pragmáticos. Em todos os 

casos, as culturas políticas articulam idéias, valores, crenças, símbolos, ritos, 

vocabulários, imagens e memórias em prol de lutas políticas e culturais. 

 

De acordo com essas autoras, o conceito de cultura política abre várias 

possibilidades para os pesquisadores em História, especialmente, quando associado à discussão 

sobre cultura histórica, já que esta permite pensar os fenômenos culturais a partir de sua 

historicidade. Associando-se a ideia de Dutra (2002), elas advogam a importância da relação 

entre memória e cultura política, ao afirmarem: 

 
o processo de construção de uma cultura política incorpora, sempre, a eleição de uma 

dada memória e de uma certa leitura – política – do passado. Memórias seletivas e 

leituras do passado atribuem significados positivos e/ou negativos a períodos, 

acontecimentos, personagens, obras etc. Tais leituras e enquadramentos de memórias 

permitem associar uma dada cultura política a uma determinada cultura histórica, 

compreendendo esta última como o modo como uma sociedade – ou uma parte dela – 

lida com seu passado (ABREU, SOIHET E GONTIJO, 2007, p. 15). 

                                                 
38 As autoras são pesquisadoras do NUPEHC (Núcleo de Pesquisa em História Cultural), vinculado ao 

Departamento de História da Universidade Federal Fluminense. Este Núcleo constitui um laboratório de discussão 

e promoção de pesquisas que desenvolvem, em seus investimentos conceituais e teóricos, procedimentos 

metodológicos e em seus mais variados objetos de investigação, uma reflexão partilhada no âmbito da História 

Cultural. Um dos eixos de pesquisa do NUPEHC é Cultura e Poder, no qual são desenvolvidos os estudos sobre 

Poder e Cultura Política, cujos estudos resultaram na obra em referência. Disponível em: 

<http://www.historia.uff.br/nupehc/>. Acesso em: 02 fev. 2016. 
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Em sua análise sobre os aspectos da cultura política brasileira a partir da década de 

1990, Brotto (s/d) alerta que um conceito de cultura política para o Brasil tem que considerar 

as particularidades da formação histórica do país. Nessa linha de intelecção, ele destaca que a 

cultura política brasileira tem raízes no processo e efeitos da colonização, na constituição da 

sociedade patriarcal e nas relações de dominação que se estabeleceram entre o colonizador e o 

colonizado, nesse sentido, destaca os estudos de autores como Gilberto Freire em “Casa grande 

e senzala” (1933), Sérgio Buarque de Holanda em “Raízes do Brasil” (1936), Raimundo Faoro 

em “Os donos do poder” (1979).  

Consolidando sua linha de pensamento, Brotto (s/d, p. 9) destaca as investigações 

sobre cultura política e o processo de democracia no Brasil, com o trabalho de Simon 

Schwartzman, em Bases do Autoritarismo Brasileiro (1988), enfatizando que as análises das 

 

mudanças do sistema político brasileiro a partir de sua estrutura patrimonial, cujo 

desenvolvimento passa a ser considerado um confronto entre tendências de caráter 

cooptativo (advindas do estado) e representativo (advindas da sociedade civil) [...] 

alertam para alterações na lógica da participação política como princípio capaz de 

promover a formulação e o reconhecimento de demandas específicas a serem 

formuladas e encaminhadas para resolução pelo Estado. Apontam, assim, para 

constatação do uso da participação política como instrumento de conquista de espaço 

e posições dentro do aparelho de Estado (BROTTO, s/d, p. 10). 

 

Já Montalvão, destaca a leitura historiográfica feita por Ângela de Castro Gomes 

sobre o tema, no artigo “História, historiografia e cultura política no Brasil: algumas reflexões”, 

publicado em 2005, que propõe “novas possibilidades ao estudo das relações entre populismo 

e trabalhismo” (MONTALVÃO, 2008, p. 7), e de Jorge Ferreira, no livro “O imaginário 

trabalhista”, publicado em 2005, que traz um conceito de cultura política como “eminentemente 

histórico, como, aliás, toda a sua proposta de releitura da democracia brasileira pós-Estado 

Novo, apoiada no princípio de que as classes trabalhadoras foram sujeitos conscientes da sua 

ação política” (MONTALVÃO, 2008, p. 8), trabalho em que o autor empreendeu esforços para 

valorizar os discursos dos atores políticos, das pessoas comuns, em suas individualidades e 

singularidades. 

Para Motta (1996, p. 92-93), o conceito de cultura política é um dos mais férteis na 

área de História Política. A discussão sobre cultura política se insere no contexto, que ele chama 

de “redespertar” da História Política, a partir da década de 1990, marcado pela renovação de 

abordagens sobre política, com a preocupação de superar as análises tradicionais da política, 

baseadas no estudo das elites política e no Estado. Na análise trazida por esse autor, esse novo 
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contexto apresenta duas vertentes de pesquisa: uma voltada para análise e explicação de práticas 

coletivas e dos comportamentos sociais, e outra voltada para utilização de enfoques novos e 

exploração de novos objetos, antes ignorados pelos estudos de abordagem tradicional. 

Conforme Motta (2014, p. 29), “os estudos dedicados às culturas políticas revelam outras 

dimensões explicativas para os fenômenos políticos, como a força dos sentimentos (paixões, 

medo), a fidelidade a tradições (família, religião) e adesão a valores (moral, honra, patriotismo). 

Contribuindo para o debate, Abreu, Soihet e Gontijo ( 2007), na obra “Cultura 

política e leituras do passado: historiografia e ensino de história”, publicada em 2007, 

apresentam estudos de casos que fornecem reflexões importantes sobre a história do Brasil, 

contribuindo para revisão de interpretações sobre a história política, sobre a construção das 

identidades e representações do poder e as discussões acerca da participação política no Brasil, 

ou seja, dialogando com as culturas políticas construídas e os usos do passado, sendo estes, na 

perspectiva das autoras, expressões da cultura histórica, porque permitem compreender como a 

sociedade lida com o passado.  

Partindo do que já foi dito até aqui, importa realçar, que todas as diferenças 

apontadas e ampliações do conceito abrem possibilidades para inspirar novos estudos sobre 

cultura política, 

 

ao mobilizar sentimentos (paixões, esperanças, medos), valores (moral, honra, 

solidariedade), representações (mitos, heróis) e ao evocar a fidelidade a tradições 

(família, nação, líderes). Toda a força da categoria cultura política reside na percepção 

de que parte das pessoas adere menos pela concordância com as ideias e mais por 

identificar-se com valores e as tradições representadas pelo grupo (MOTTA, 2014, p. 

28). 

 

Para finalizar essa discussão, que, evidentemente, não esgota aqui todo o debate 

teórico sobre o tema, que é complexo e demanda mais reflexões, consideramos, neste trabalho, 

que a aproximação com o conceito de cultura política é uma oportunidade de trazer elementos 

importantes para compreender as características da atual cultura política dos jovens alunos da 

educação básica. Nosso interesse se deve ao fato de que este conceito “permite explicar ou 

compreender o comportamento político de atores individuais e coletivos, privilegiando suas 

próprias percepções, lógicas cognitivas, memórias, vivências e sensibilidades” (ABREU, 2007, 

p. 14), ou seja, a centralidade explicativa da política deixa de ser as instituições e passa a ser os 

sujeitos, suas atitudes e ações. 

Buscando promover uma reflexão conceitual, outro conceito chave para nossa 

análise – combinado ao de cultura política – é o de Juventude. Tal reflexão nos ajuda a entender 
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quem são esses sujeitos, já que os entrevistados de nossa pesquisa foram jovens estudantes. É 

sobre juventude que tratamos na sequência. 

 

2.2 JUVENTUDE 

 

Trago inicialmente algumas considerações sobre a concepção de juventude e do 

jovem como sujeito social. Conforme levantamento dos dados, os sujeitos desta pesquisa se 

encontram na faixa etária entre 16 e 23 anos de idade. Estar nessa faixa etária expõe o jovem a 

várias tentativas conceituais de dimensionar seu lugar na sociedade, dimensionar sua condição 

juvenil e sua participação política.   

O debate acerca da concepção de juventude é profícuo e envolve discursos a partir 

de várias perspectivas, que visam dimensionar, criar critérios e situar o jovem pela idade e 

outros elementos. Mas esse debate é complexo justamente porque as sociedades mudam e de 

cada lugar que se fala e se analisa, aparecem as intencionalidades, motivações, interesses, 

tensões, que influenciam a concepção de juventude no espaço e tempo. Vários autores já 

escreveram sobre o tema, trazendo muitas contribuições, que apresentaremos aqui, em breve 

síntese, sem pretender recuperar a totalidade da discussão.  

As autoras Silva e Lopes (2009) esclarecem que no Brasil há o uso concomitante 

dos termos “adolescência” e “juventude” e que, a partir de suas conceituações, surgiram 

parâmetros para localizar o jovem no mundo (ser e estar), estabelecer direitos e deveres e pensar 

ações sociais e políticas reivindicadas para o atendimento a esse grupo, sempre visto de forma 

polêmica, sob a pecha da estigmatização da delinquência, da imaturidade, da resistência à ação 

socializadora, adjetivado pelos discursos conservadores, elitistas e discriminatórios. Dessa 

forma, segundo proposição das autoras, 

 
o debate acerca das concepções dadas à juventude e à adolescência tem sua relevância 

primordial no fato de que, a partir de suas conceituações, serão retratadas e 

interpretadas suas formas de ser e estar no mundo, e, ainda, oferece parâmetros para 

a sociedade na organização, ou não, do cuidado a essas fases da vida, bem como 

influencia a maneira como são vistos os direitos e os deveres de adolescentes e jovens 

e quais são as ações sociais e políticas reivindicadas para atender a esses grupos 

populacionais (SILVA; LOPES, 2009, p. 89). 

 

Juventude trata-se de fenômeno histórico, cultural e social, que ganha mobilidade 

com as mudanças perpetradas na sociedade. Conceituar juventude é, então, trazer o peso da 

trama do tempo para sua concepção, sendo, portanto, um conceito plástico, que se submete a 
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ganhar a forma que mais se adequar às mudanças e interesses de cada sociedade em seu tempo, 

em suas construções históricas.   

No Brasil, do ponto de vista legal, são considerados adolescentes, aquelas pessoas 

com idade entre 12 e 18 anos, nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente;39 são 

consideradas jovens as pessoas com idade entre 15 e 29 anos de idade, conforme dispõe o 

Estatuto da Juventude.40  

A adolescência constituiu-se objeto de estudo científico no final do século XIX, por 

meio dos estudos da psicologia. Silva e Lopes (2009, p. 89) ressaltam que  

 
o conceito de adolescência deveria ser pensado em relação a um conceito de 

maturidade, que significaria suplantar com êxito a fase da adolescência, instaurando-

se, então, aquela etapa da vida marcada pela independência afetiva e financeira, na 

qual o indivíduo estaria pronto para construir a sua própria família, para provê-la 

adequadamente, para produzir rebentos saudáveis e educá-los de maneira satisfatória.  

 

Para alcançar esse fim, Silva e Lopes (2009, p. 89) enfatizam que esse conceito de 

adolescência, formulado pela psicopedagogia, alimentou discursos que apresentavam uma 

visão da adolescência como problemática e perigosa, que marginalizavam os jovens, e 

propunham a criação de instituições de vigilância, correição, disciplina, a exemplo família e 

escola, para que educassem e formassem “um sujeito higiênico e disciplinado”, ou seja, “um 

modelo de homem e de estrutura societária que era produzida, também, para uma ‘nova família 

burguesa’ centrada na educação dos seus filhos”.   

Nessa perspectiva, Abramo (2007, p. 79) adverte que 

 

A tematização da juventude pela ótica do “problema social” é histórica e já foi 

assinalada por muitos autores: a juventude só se torna objeto de atenção quando 

representa ameaça de ruptura com a continuidade social: ameaça para si própria ou 

para a sociedade. Seja porque o indivíduo jovem se desvia do seu caminho em direção 

à integração social – por problemas localizados no próprio indivíduo ou nas 

instituições encarregadas de sua socialização ou ainda por anomalia do próprio 

sistema social –, seja porque um grupo ou movimento juvenil propõem ou produz 

transformações na ordem social ou ainda porque uma geração ameace romper com a 

transmissão da herança cultural. 

 

No início do século XX, outras teorias psicológicas corroboraram esse mesmo 

entendimento, uma vez que conceberam “a adolescência como resultado do desenvolvimento 

que ocorre na puberdade e que leva a uma alteração do equilíbrio psíquico, produzindo uma 

vulnerabilidade da personalidade” (SILVA; LOPES, 2009, p. 91). 

                                                 
39 Art. 2º, da Lei n. 8.069/90, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. 
40 Art. 1º, §1º da Lei n. 12.852/2013, que institui o Estatuto da Juventude e dispõe sobre os direitos dos jovens, os 

princípios e diretrizes das políticas públicas de juventude e o Sistema Nacional de Juventude (SINAJUVE). 
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Contrapondo-se a esse entendimento acerca da concepção de adolescência, as 

teorias sociológicas e históricas privilegiaram o termo “juventude”, entendida, como “resultado 

de tensões e pressões que vêm do contexto social, fundamentalmente, relacionadas com o 

processo de socialização do sujeito e de aquisição de papéis sociais” (SILVA; LOPES, 2009, 

p. 91).  

Nesse sentido, a discussão ampliou-se, e os resultados dos estudos teóricos sobre 

juventude, apontam para dois caminhos: 

 

o primeiro compreenderia os trabalhos que consideram a juventude como um 

conjunto social derivado de uma determinada fase de vida, com ênfase nos aspectos 

geracionais; o segundo subsumiria a temática no interior de outras dimensões da vida 

social, definidas a partir de universos mais amplos e diversificados, especialmente, 

aqueles derivados das diferentes situações de classes (SILVA; LOPES, 2009, p. 91, 

grifo nosso). 

 

No primeiro, a concepção de juventude com ênfase no aspecto geracional, implica 

que “de um lado as gerações anteriores passam a cuidar e zelar das novas gerações, estas, por 

sua vez, devem ser capazes de perpetuar e garantir a constituição do mundo tal como se 

apresenta no presente e, então, arcar com este ônus” (SILVA; LOPES, 2009, p. 92).  

Pensar juventude a partir de uma concepção geracional teve sua base no pensamento 

sociológico no século XIX, com as abordagens teóricas de pensadores, como o filósofo francês 

Augusto Comte e o filósofo alemão Wilhelm Dilthey. No século XX, o filósofo e sociólogo 

húngaro Karl Mannheim será a referência essencial, nomeado como fundador da abordagem 

moderna sobre gerações, para a análise da concepção de juventude com base na relação 

sociologia e história (FEIXA; LECCARDI, 2010, p. 187).  

Na abordagem sociológica e positivista de Augusto Comte, “o tempo social é 

‘biologizado’. De modo semelhante ao organismo humano, também o organismo social é 

sujeito ao desgaste. Mas, para este, as ‘partes’ podem ser facilmente substituídas: as novas 

gerações tomarão o lugar das antigas” (FEIXA; LECCARDI, 2010, p. 187), o tempo biológico 

é confundido com o tempo histórico e a história é naturalizada e mecanizada. Os positivistas 

tentaram estabelecer uma lei objetiva para o ritmo da história a partir do tempo biológico, 

levando em conta o tempo da duração da vida de um indivíduo, o fator idade e de suas etapas 

(WELLER, 2010, p. 207). 

Na abordagem historicista (histórico-romântica) de Wilhelm Dilthey, o vínculo 

geracional é fruto das experiências vividas simultaneamente pelas gerações diferentes. De 

acordo com Feixa e Leccardi (2010, p. 188), Dilthey entende que as  
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gerações são definidas em termos de relações de contemporaneidade e consistem num 

conjunto de pessoas sujeitas em seus anos de maleabilidade máxima a influências 

históricas comuns (intelectuais, sociais e políticas). [...] A formação das gerações foi 

consequentemente baseada em uma temporalidade concreta, constituída de 

acontecimentos e experiências compartilhadas [...] as experiências históricas 

delimitam o pertencimento a uma geração, porque se fundam na existência humana. 

 

Na análise sociológica de Karl Mannheim sobre gerações, ele procura se afastar da 

análise biológica de Comte e do historicismo de Wilhelm Dilthey. Ele compreende as gerações 

a partir de suas relações com o meio social, os sexos, a faixa etária, dentre outros, elaborando 

uma perspectiva multidimensional de análise das relações sociais e geracionais, distanciando 

da análise dicotômica de outros autores (WELLER, 2010, p. 218-220). Para Mannheim, o que 

determina o conceito de geração é o fato de que diferentes grupos etários vivenciam tempos 

interiores diferentes em um mesmo período cronológico e, ainda, a mesma experiência histórica 

compartilhada por grupos de pessoas capazes de influenciar no pensamento e nas ações desse 

grupo, promovendo mudanças sócio históricas. São várias gerações que atuam no mesmo 

tempo, não resultando em continuidade/linearidade. Na abordagem de Mannheim, 

 
a noção de situação geracional é ampliada por meio de um exercício analítico, no qual 

o autor [Mannheim] aponta cinco aspectos que distinguem uma sociedade marcada 

por mudanças geracionais, tal como as sociedades em que vivemos, de uma sociedade 

utópica e imaginária: 1. a constante irrupção de novos portadores de cultura; 2. a saída 

constante dos antigos portadores de cultura; 3. a limitação temporal da participação 

de uma conexão geracional no processo histórico; 4. a necessidade de transmissão 

constante dos bens culturais acumulados; 5. o caráter contínuo das mudanças 

geracionais (WELLER, 2010, p. 211). 

 

Nesse sentido, a “constante irrupção de novos portadores de cultura” é considerada 

relevante para a vida em sociedade, pois traz “vitalidade e dinamicidade” à sociedade, mesmo 

que traga perdas de bem cultural acumulado, também produz, mesmo que sem intencionalidade, 

novos conteúdos culturais, revisão e esquecimento daquilo que já não é mais útil. A “saída dos 

antigos portadores de cultura” é necessária porque provem e instiga a sociedade à recordação. 

No aspecto relativo à “limitação temporal da participação de uma conexão geracional no 

processo histórico”, enfatiza que nascer na mesma época não define posicionamento comum, 

pois o que caracterizaria uma posição comum daqueles nascidos em um mesmo tempo 

cronológico “é a potencialidade ou possibilidade de presenciar os mesmos acontecimentos, de 

vivenciar experiências semelhantes, mas, sobretudo, de processar esses acontecimentos ou 

experiências de forma semelhante”; acerca da “necessidade de transmissão constante dos bens 

culturais acumulados” e do “caráter contínuo das mudanças geracionais”, Karl Mannheim 

ressalta que as gerações não são imóveis e passam por contínuas mudanças e, ao mesmo tempo, 
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estão em constante interação e tensão, por essa razão, destaca que as gerações mais velhas e as 

instituições de ensino possuem desafios e papéis importantes em relação às gerações mais 

jovens, “relacionadas às orientações ou visões de mundo distintas de cada geração”, 

principalmente as “gerações intermediárias” que são as que mais exercem influência sobre as 

gerações mais novas (WELLER, 2010, p. 211-213). 

Conforme análise de Feixa e Leccardi (2010, p. 198), desde meados dos anos 1960, 

a teoria das gerações foi posta de lado no pensamento sociológico por ser considerada 

“conservadora e antiquada”, dando lugar a outras formas de abordagens, como as teorias 

neomarxistas, que analisam os jovens a partir do referencial de classe. Entretanto, os mesmos 

autores enfatizam que nesse início do século XXI observa-se a emergência de uma “geração 

global”41  

Destacando uma possível atualidade do tema, Begston e Achenbaum (1993 apud 

FEIXA; LECCARDI, 2010, p. 199), defendem que 

 
a emergência de sociedades – como a que se destaca atualmente nos países ocidentais 

onde várias gerações adultas estão presentes na cena social – suscita uma série de 

novos e prementes problemas, especialmente em relação a redistribuição justa da 

riqueza e, juntamente com isso, a necessidade de definição de um novo contrato social 

entre gerações mais velhas e mais novas.  

 

Ainda sobre os resultados dos estudos teóricos, no segundo caminho, a concepção 

de juventude é formada a partir de outras dimensões da vida em sociedade, o que inclui ênfase 

nas diferentes situações de classes, “que definirá suas possibilidades de percursos e 

experiências, dos quais resultarão suas formas de ser e estar no mundo” (SILVA e LOPES, 

2009, p. 92).   

A partir dessa nova perspectiva, outras abordagens ganham espaço a partir da 

década de 1950, mas os estudos sobre a temática dão ênfase ao processo de socialização do 

jovem, aos papeis que deve assumir socialmente e sobre os possíveis desvios no processo de 

integração social. Dessa maneira, Abramo (2007, p. 80) esclareceu que 

 
como a juventude é pensada como processo de desenvolvimento social e pessoal de 

capacidades e ajuste aos papéis adultos, são as falhas nesse desenvolvimento e ajuste 

que se constituem em temas de preocupação social. É nesse sentido que a juventude 

só está presente para o pensamento e a para a ação social como “problema”: como 

                                                 
41 Em 2008 Ulrich Beck e Elizabeth Beck-Gernsheim “[...] propuseram a noção de ‘geração global’ como antídoto 

para o ‘nacionalismo metodológico’. Para os autores, a clássica noção de geração fechada em termos nacionais 

tornou-se obsoleta e precisa ser substituída por uma nova visão pautada num ‘cosmopolitismo metodológico’ (uma 

visão universal de fatores que afetam as gerações). Este último aspecto deve ser focado a partir das condições 

simultâneas e interrelacionadas das influências do desenvolvimento nacional e internacional, tanto local como 

globalmente” (FEIXA; LECCARDI, 2010, p. 199, grifo dos autores). 
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objeto de falha, disfunção ou anomia no processo de integração social; e, numa 

perspectiva mais abrangente, como tema de risco para a própria continuidade social.  

 

Conforme Abramo (2007, p. 80-81), nos anos 1950 é resgatada a noção 

desenvolvida pela sociologia, no final do século XIX, que concebia a adolescência “como uma 

fase da vida turbulenta e difícil, inerentemente perturbadora”. Por trás disso, escondia-se o 

objetivo de consolidar os discursos que interpretavam os atos dos jovens como antagônicos à 

sociedade adulta, como delinquência juvenil, como problema social e que, portanto, 

demandavam cuidados, controle e medidas educativas para uma “integração normal e sadia à 

sociedade”. Nos anos 1960 e parte dos anos 1970, aponta a autora, que a problematização da 

sociedade era vista como um problema geracional “ameaçando a ordem social nos planos 

político, cultural e moral”, pela atitude crítica dos jovens, por meio dos movimentos estudantis, 

movimentos pacifistas, pelas proposições da contracultura, do movimento hippie, colocando-

se contrários à ordem estabelecida, a todas as formas de dominação, fazendo oposição aos 

regimes autoritários e, por isso, buscavam transformações profundas na sociedade.   

Muitas controvérsias surgiram nesse contexto, porque, embora a juventude tenha 

aparecido como possibilidade de promover transformações, por outro, a sociedade temia, que 

ocorresse a reversão do sistema social e político, com a efetiva “revolução”, ou, que não 

conseguindo mudar a ordem estabelecida e com a rejeição permanente ao sistema, os jovens 

jamais se adaptassem e integrassem ao funcionamento da sociedade; além disso, outra parte da 

sociedade, representada pelas instituições que se opunham ao sistema, como exemplo os 

partidos de esquerda e sindicatos, interpretavam as manifestações dos jovens como ações 

“pequeno-burguesas inconsequentes”, e também temia, que “as ações juvenis atrapalhassem a 

possibilidade efetiva de transformação” (ABRAMO, 2007, p. 82). 

No Brasil, a produção acadêmica sobre a concepção de juventude na década de 

1960, “mostra-se conectada à militância estudantil e os jovens reconhecidos, questionados e/ou 

legitimados como um segmento de forte participação” (BORELLI, 2010, p. 295), endossando 

a concepção de uma juventude “criativa e ativa” e politicamente organizada através dos 

movimentos estudantis. Assim,  

 
os jovens emergiram, nesta década, hegemonicamente referendados e inseridos na 

reflexão do campo acadêmico, como sujeitos ativos contestadores das condições 

políticas, sociais, econômicas e culturais e foram concebidos como potenciais agentes 

políticos, em um processo de intervenção e transformação de uma sociedade em crise. 

Em um cenário anômico, seriam suscetíveis às contradições inerentes às mudanças, 

assim como os mais atingidos pelas incertezas, que tornaram também vulneráveis as 

instituições encarregadas de sua socialização, entre elas, a família e a universidade 

(BORELLI, 2010, p. 296). 
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Nos anos 1970, as pesquisas acadêmicas desenvolvidas no país sobre a noção de 

juventude, apontaram para um novo redirecionamento. Conforme análise de Martins (1979 

apud BORELLI, 2010, p. 297), as características do período se sobressaem pela 

 

percepção de que a juventude estaria vivendo a apatia e a alienação; e que 

depois de anos de efervescência política participativa tenha se instalado certo 

vazio político e cultural, a carência de participação, os obstáculos para a 

proposição de projetos de intervenção, as dificuldades em projetar o futuro, 

marcos imprescindíveis na cadeia de acontecimentos da década anterior. 

 

Durante a ditadura civil-militar no Brasil, lembra Abramo (2007, p. 82), os jovens 

foram perseguidos e violentamente reprimidos, tanto pelo comportamento, quanto pelas ideias 

e ações políticas e somente na década de 1980, é que “a imagem dos jovens dos anos 60 

plasmou-se como a de uma geração idealista, generosa, criativa, que ousou sonhar e se 

comprometer com a mudança social” (p. 83). É essa imagem, reelaborada, que será referência 

de juventude e contraposta à imagem da juventude dos anos 1980, tida como incapaz de 

promover mudanças por que nega seu papel social, por ser “individualista, consumista, 

conservadora e indiferente aos assuntos públicos, apática” (p. 83). 

Analisando a produção acadêmica da década de 1980, Borelli (2010, p. 297) 

enfatiza que houve uma intensa preocupação dos pesquisadores em buscar as razões da ausência 

da participação dos jovens, chegando à conclusão que 

 
os movimentos contraculturais e o Estado autoritário apareceram como responsáveis 

pelo afastamento dos jovens da política e pela fragmentação da juventude em 

agrupamentos juvenis: grupos, bandos, tribos, culturas e subculturas, coletivos. A 

produção acadêmica revela um deslocamento dos jovens dos espaços mais 

institucionalizados de ações políticas, para formas de subjetivações e aderência às 

micropolíticas do cotidiano. 

 

Nesse sentido, dos trabalhos analisados, Borelli (2010, p. 297-298) destaca que para 

os pesquisadores a ausência dos jovens da política encerra os seguintes aspectos: rejeição “às 

formas tradicionais de representação e de participação política”; uma ação consciente e 

politizada, como “crítica social e não como manifestação de alienação juvenil” e a mudança do 

tipo de ação política, voltada para tomada de decisões de situações mais próximas de suas vidas 

cotidianas como forma nova de expressar a participação política; a necessidade de “repensar os 

sentidos atribuídos às práticas e participações políticas”, para levar em consideração as “novas 

articulações da política e da cultura, o político e o cultural”; que a forma de estar no mundo e 

atuar nele dos jovens combinam diversão, afirmação de identidade e formas de expressão.  
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Nos anos 1990, adverte Abramo, (2007, p. 83), que apesar das inúmeras 

manifestações nos espaços públicos, em ações individuais e coletivas, os jovens continuam 

sendo vistos como problema, ou seja, a juventude se apresentaria como um risco para a ordem 

social, com traços de individualismo, violência, desregramento e desvio (as gangues, os 

arrastões, as drogas etc.), como portadora de ações inconsequentes, como  

 
encarnação das impossibilidades de construção de parâmetros éticos, de parâmetros 

de equidade, de superação das injustiças, de formulação de ideais, de diálogo 

democrático, de revigoração das instituições políticas, de construção de projetos que 

transcendam o mero pragmatismo, de transformação utópica. Ou seja, como 

encarnação de todos os dilemas e dificuldades com que a sociedade ela mesma tem se 

enfrentado. E nessa formulação, como encarnação de impossibilidades, eles nunca 

podem ser vistos, ouvidos e entendidos como sujeitos que apresentam suas próprias 

questões, para além dos medos e esperanças dos outros. Permanecem, assim, na 

verdade, semiinvisíveis, apesar da sempre crescente visibilidade que a juventude tem 

alcançado na nossa sociedade, principalmente no interior dos meios de comunicação 

(ABRAMO, 2007, p. 84). 

 

Segundo Abramo (2007, p. 73-74), na década de 1990 havia um crescente interesse 

da sociedade dirigida aos jovens. Os meios de comunicação, a academia, atores políticos, 

instituições governamentais e não governamentais envolvidas com serviços sociais passaram a 

dar maior atenção aos jovens. Nos meios de comunicação a tematização sobre juventude dizia 

respeito a dois aspectos: um, sobre comportamento e cultura, na promoção de estilos de vida, 

estética corporal, moda, música, esporte e lazer, e o outro, destacando os desvios de 

comportamento e problemas sociais, como violência, drogas, exploração sexual ou a discutir 

medidas para reduzir ou combatê-los. Tais discussões deixam claro, mais uma vez, a divisão de 

classes, pois ainda que a mensagem se destine a um mesmo público – juvenil – ela se dá em 

duas vertentes: uma é dirigida aos incluídos nos processos de consumo, a outra àqueles que 

estão à margem desses processos. 

No espaço da academia, os jovens voltaram a ser objeto de investigação, 

especialmente nos cursos de pós-graduação, entretanto, os estudos privilegiavam as instituições 

escolares, a família, os sistemas jurídicos e penais e, ainda, as estruturas sociais que se 

identificavam com situações problemáticas para os jovens. 

Corroborando essa perspectiva, Borelli (2010, p. 299) aponta que na década de 

1990, o interesse da produção acadêmica, especialmente dos estudos etnográficos com 

“coletivos juvenis”, centra-se na “preocupação com a resistência juvenil e a valorização das 

micropolíticas, neste cotidiano multifacetado, contribuindo para a emergência de uma 

concepção de juventudes no plural”, problematizando as questões relacionadas à inserção do 

jovem no mundo do trabalho, delimitando os espaços ocupados pelos jovens “na cultura e na 
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sociedade e suas formas de participação política e cultural”. Segundo a autora, questões 

importantes foram levantadas nos trabalhos de Marília Sposito, e tiveram como objetivo 

analisar 

 
as interfaces entre jovens e educação e relacioná-las à inclusão e exclusão, violência 

e controle no ambiente escolar e, ainda, às saídas possíveis que demandam do Estado 

uma nova postura em relação às políticas públicas para juventude e a serviços públicos 

dirigidos à transformação de inadequados modelos educacionais (BORELLI, 2010, p. 

300).  

 

Nesse sentido, ganha relevância discutir a questão das políticas públicas 

especificamente destinadas à juventude no período.  Para Abramo (2007, p, 74-75), o Brasil 

nunca teve uma tradição de políticas públicas para os jovens, diferentemente da postura de 

outros lugares, como EUA e alguns países da Europa, que ao longo do século XX 

desenvolveram projetos neste sentido, como também países da América Latina, que a partir de 

1980 promoveram mudanças e desenvolveram ações para realizar diagnósticos e discussões de 

políticas públicas para os jovens. O Brasil lentamente e somente nos anos de 1990 passou a se 

preocupar com políticas governamentais para os jovens. Segundo a autora, enquanto o poder 

público estava inerte, projetos e programas destinados a este público eram desenvolvidos por 

instituições privadas, porém, com limitada atuação, uma vez que eram destinados aos jovens 

em situação de “risco” e de “desvantagem social”. Por outro lado, alerta Abramo (2007, p. 83), 

que na década de 1990, assiste-se a falência das instituições de socialização e uma profunda 

cisão entre integrados e excluídos, principalmente, porque não existia fiscalização da atuação e 

do desempenho dessas instituições (como exemplo as Organizações Não Governamentais) e as 

precárias condições sociais e econômicas que atingiam a vida dos jovens, particularmente, 

daqueles que pertenciam às classes econômica e socialmente desfavorecidas, com relação à 

educação, trabalho, direitos e bens sociais. 

Nos anos 2000, as pesquisas apontaram que o fenômeno do hip hop no Brasil, com 

forte caráter contestatório, “aparece aliado, entre outras alternativas, à questão educacional, às 

identidades, ao desemprego, à emergência de uma nova ordem social e política, ao protesto 

político, as subjetividades, as inserções/exclusões sociais e as novas formas de ação política, 

mescladas às ações culturais” (BORELLI, 2010, p. 300).  

Nessa década, os jovens revelaram seu protagonismo ao desenvolverem projetos 

“estético-culturais e ações coletivas inseridas em micropolíticas cotidianas” e as pesquisas, 

sobre essa atuação, apontaram “que o fazer cultural e político encontravam-se articulados” 

como formas de apropriação dos espaços públicos, o que para os pesquisadores, revelava o 
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caráter difuso e pequena abrangência da participação política dos jovens, mescladas de ações 

culturais, nas novas redes sociais que surgiam (BORELLI, 2010, p. 301). Por outro lado, outros 

aspectos também emergiram dos estudos sobre a juventude nos anos 2000: as novas tecnologias 

de comunicação e informação e as novas sociabilidades a partir da mediação das redes virtuais; 

as práticas de consumo, desejos e subjetividades; violência e criminalidade vinculadas à 

condição juvenil e às políticas públicas (BORELLI, 2010, p. 301-302). 

 

2.2.1 Juventude e participação política no Brasil pós 1960 

 

Nos anos 1960, a atuação política dos jovens estava associada aos movimentos 

estudantis e ao campo da cultura (Jovem Guarda, Tropicalismo, Cinema Novo, festivais de 

músicas etc.), promovendo modificações no comportamento dos jovens, oportunidade em que 

eles revisaram o sentido do corpo e da sexualidade, elevaram a crítica à ostentação capitalista, 

buscaram novas formas de vestir (mais livre e menos opressora) e reforçaram a necessidade de 

emancipação da mulher (BORELLI, 2010, p. 309), sendo essa década marcante para irrupção 

da participação juvenil nas lutas políticas no Brasil. 

A década de 1970 apresenta em sua particularidade, as mobilizações políticas, de 

resistência ao regime autoritário, mas também, profundas alterações no comportamento dos 

jovens, sob a influência de diversos movimentos culturais (como a black music, funk, soul 

music), dos hippies, dos excessos de moda, uso de drogas, como a cocaína, considerada uma 

droga cara e chique, como “uma forma de disputa simbólica para os jovens que não aderiram à 

luta armada ou ao movimento estudantil”  (BORELLI, 2010, p. 310). 

Borelli (2010) identificou em sua pesquisa que, apesar do retraimento dos 

movimentos estudantis nos anos 1980, durante o processo de abertura democrática os jovens 

foram às ruas em passeatas a favor do voto direto para Presidente e, como afirmou a própria 

autora, atuaram com participações “micropolíticas do cotidiano”. Para ela, “emergiu uma ação 

juvenil que se deslocou do ambiente universitário para a experiência cotidiana, agora 

transformada em instância de ação política e de transformação social” (p. 310). Destaca que, 

foi um momento de “explosão das identidades juvenis globalizadas”, ancoradas nas dimensões 

estéticas em especial “música, roupas e acessórios, produção dos corpos e cores” (p. 310). É 

nesse contexto que  

 

surgiram os primeiros adeptos do movimento dark, derivado do pós-punk e dos 

góticos; os skinheads, musculosos e carecas, vinham dos subúrbios e exibiam sua 

violência quando agrupados, ocupando as páginas dos jornais com sua agressividade 
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e preconceito. Os jovens das periferias protestavam por meio de suas músicas: o 

movimento punk consolidou-se nas grandes cidades brasileiras composto, em sua 

maioria, por jovens das periferias que se sentiram atraídos pela agressividade dos 

sons, imagens, idéias e visual de rua dos grupos punks da Inglaterra; o rap fixou-se 

no início em São Paulo com o Movimento Hip Hop Organizado. Nas grandes 

metrópoles emergiu com força a cultura de rua protagonizada por jovens grafiteiros e 

pichadores (Oliveira, 2007). A contaminação por HIV trouxe o temor da 

contaminação e a força política da liberação sexual sofreu uma drástica retração; a 

preocupação com o corpo incorporou as atividades nas academias de ginástica e a 

moda voltada para esse segmento. O uso da cocaína ampliou-se e acentuou-se entre 

os jovens nas festas e danceterias, em especial entre aqueles com autonomia financeira 

(BORELLI, 2010, p. 310-311). 

 

Seguindo nesse mesmo raciocínio, para Borelli (2010, p. 311-312) o “movimento 

caras-pintadas” dos anos 1990, tinha forte expressão estética, protestou contra a corrupção no 

governo, marcando uma participação política. Na mesma década, a música de protesto dos 

jovens da periferia passou a ganhar espaço, como o rap, funk e black music. Ela destaca, que no 

período também ganha força os clubbers de música eletrônica, o uso de adereços como 

piercings e tatuagens, o uso de drogas acentuou entre os jovens das diversas camadas sociais, 

como das drogas sintéticas (o ecstasy) nas raves, o uso do crack, em especial, entre os jovens 

das periferias. Por outro lado, adverte ser também neste contexto que muitos jovens condenarão 

o uso de drogas e defendem a crítica ao capitalismo, alguns adotam o vegetarianismo como 

crítica a esse sistema, especialmente o industrial, e à exploração dos animais.   

No final da década de 1990, Abramo (2007, p. 77-78) alertava para o fato de que 

nas abordagens sobre os jovens, tanto de partidos políticos, sindicatos, movimentos sociais 

entre outros, nos estudos acadêmicos e nas ações do governo, estava presente   

 
uma grande dificuldade de considerar efetivamente os jovens como sujeitos, mesmo 

quando é essa a intenção, salvo raras exceções; dificuldade de ir além da sua 

consideração como “problema social” e de incorporá-los como capazes de formular 

questões significativas, de propor ações relevantes, de sustentar uma relação dialógica 

com outros atores, de contribuir para a solução dos problemas sociais, além de 

simplesmente sofrê-los ou ignorá-los.  

 

Além desse olhar enviesado, outra questão observada por Abramo (2007, p. 76) é 

que no Brasil havia uma preocupação com ausência dos jovens na política, nos espaços e canais 

de participação política, como resultado “da acentuação do individualismo e do pragmatismo 

que se afirmam como tendências sociais crescentes, tornando-os ‘pré-políticos’ ou quase que 

inevitavelmente ‘a-políticos’”. 

A autora entende que 

essa ausência diz respeito tanto à inexistência ou fraqueza de atores juvenis nas esferas 

políticas (ao contrário do que outrora foram as entidades estudantis e as juventudes 

partidárias), como à baixa adesão de jovens aos organismos e movimentos políticos. 

A maior parte dos atores políticos queixa-se da distância que os jovens têm 
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demonstrado para com as suas proposições, bandeiras e formas de atuação, o que 

reflete, em primeiro plano, uma preocupação com a renovação de quadros no interior 

dessas organizações, mais do que em tratar e incorporar temas levantados pelos 

próprios jovens (ABRAMO, 2007, p. 76).  

 

Entretanto, alerta a autora que a preocupação desses grupos políticos não 

impulsionava à formulação e concretização de ações dirigidas aos jovens, o que ficou 

configurado na “manutenção de uma desqualificação generalizada da atuação pública dos 

jovens e um temor relativo à inserção dos jovens nos processos de construção e consolidação 

da democracia” (ABRAMO, 2007, p. 77). Marcando mais uma vez a ausência de 

desenvolvimento de projeto/ações/políticas voltadas para a juventude.  

No entanto, Borelli (2010) defende que nos anos 2000 “a tecnologia passou a pautar 

a vida juvenil com forte ênfase na sociabilidade, mas ampliou-se também o uso político da 

tecnologia: o emergente ciberativismo passou a organizar algumas ações juvenis” (p. 312). É 

nesse contexto que ocorre uma maior visibilidade da cultura protagonizada pelos jovens das 

periferias urbanas, “como formas de participação e intervenção sociais que envolvem pequenos 

estúdios, rádios comunitárias, produção de fanzines, vídeos e saraus literários” (p. 313), além 

dos encontros do Fórum Social Mundial que despertaram a atenção e mobilizaram milhares de 

jovens para pensarem as questões sociais presentes. 

No que tange ao contexto atual, de acordo com Martino (2014, p. 85), se há 

dificuldade em conceituar a palavra “política” no mundo offline, para ele, essa dificuldade não 

é menor no mundo virtual. Lembra que, se entendida em sentido lato, “a noção de política está 

ligada às de questões de poder e direito na vida cotidiana” e do quanto as mídias digitais 

promoveram uma transposição e uma mudança nas noções, bem como nas ações políticas, 

incorporando novas dimensões à mesma. 

Ainda acompanhando a linha de raciocínio do autor, com a larga utilização das 

mídias digitais, houve um câmbio na relação entre as instâncias políticas e a sociedade, sejam 

essas instâncias à política mais tradicional – campanhas eleitorais, acompanhamento de ações 

governamentais – ou nas reivindicações de grupos e classes que antes não teriam visibilidade e 

que podem manifestar opiniões sobre os mais diversos temas “[...] procurando não só o 

engajamento, mas também a visibilidade. Isso significa aparecer em público e dar mais espaço 

para uma causa, reivindicação ou problema” (MARTINO, 2014, p. 86), promovendo novas 

formas de engajamento político.  

Sem adentrar nas discussões de acesso e condições de produção e/ou uso das 

informações disponíveis nas mídias digitais, entendemos que elas representam ferramentas 
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poderosas e um novo instrumento para o ativismo político, especialmente dos jovens, que já 

nasceram em um mundo digital. 

Essas reflexões que nos levam a entender a juventude como uma etapa da vida 

marcada por antagonismos e diferenças (de classe, étnicas, de interesses e comportamento) e 

semelhanças (faixa etária, marcas corporais como tatuagens e piercings, interesse por redes 

sociais e mídias digitais em geral) e concordar com Dayrell (2007) que é possível falar em 

“condição juvenil” e não em juventude puramente, nos ajudam a analisar as narrativas dos 

jovens alunos sujeitos de nossa pesquisa, tentando identificar suas ideias sobre as intenções e 

opções políticas. 

Tratamos de jovens alunos, considerando que os sujeitos da pesquisa se encontram 

nesses dois lugares. Diante disso, é importante lembrar que, ao utilizarmos o termo aluno, não 

aludimos a uma concepção a-histórica, uma vez que a própria ideia do que é ser aluno foi 

construída e está socialmente condicionada. Fazemos essa advertência por entendermos que 

“[...] é tão natural ser aluno e vê-lo em nossa experiência cotidiana [...], que não questionamos 

o que significa ter essa condição social que é contingente e transitória” (SACRISTÁN, 2005, 

p. 13). 

Sacristán adverte que naturalizamos de tal maneira a condição de aluno que, muitas 

vezes, não nos damos conta de tratar-se de um sujeito que molda seu próprio tempo e é por ele 

moldado e que tem suas subjetividades. O autor questiona ainda, as formas de concebermos 

esse sujeito dentro de um papel escolar pré-estabelecido, cujas atitudes devem coincidir com o 

que se espera de um aluno (uso de fardamento, cumprimento de horários, comportamentos 

rígidos) que, geralmente, desconsidera ser ele também criança, adolescente ou jovem, além de 

aluno. Diante disso Sacristán (2005, p. 14) interroga: 

 

quais aspectos de toda essa complexidade da pessoa entram como significados nas 

representações que elaboramos do aluno e quais desconsideramos? Isto é, do que é 

composta a imagem que temos da infância ou dos adolescentes escolarizados? Como 

foram sendo configuradas toda essa ordem cultural e social e essas representações em 

torno do aluno, com que lembrança e com que esquecimentos? (grifo do autor). 

 

Trazemos esse excerto para confirmar nossa compreensão que o aluno que lidamos 

hoje é fruto do seu tempo histórico, das relações sociais engendradas nesse tempo e das 

condições objetivas da vida. Embora não seja nosso objetivo tratar especificamente do sujeito 

aluno, entendemos como importante essas reflexões, uma vez que os sujeitos da pesquisa se 

encontram nessa condição e na escola é que fomos buscar esse sujeito. 
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3 CAPÍTULO – INTERESSE E PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DOS ALUNOS: O QUE 

DIZEM OS DADOS 

A discussão que aqui se inicia, busca analisar as ideias apresentadas pelos alunos 

acerca da relação juventude e política, trazendo elementos que possam caracterizar a cultura 

política apresentada pelos sujeitos participantes da pesquisa. 

Com base no que foi vivenciado empiricamente, tem-se aqui, como ponto de 

partida, explorar o interesse dos jovens, alunos do ensino médio, sobre política, suas ideias e 

participação na mesma.  

O processo de análise envolve um bloco de questões sobre o tema política, 

identificadas por Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q9 e Q12.42 As questões não foram abordadas de 

acordo com a ordem aqui apresentada. 

A pesquisa foi realizada com 68 alunos, na faixa etária entre 16 e 23 anos. Para 

análise do grupo de questões, dividimos este texto em dois momentos: no primeiro, 

identificamos os alunos que são eleitores e analisamos suas respostas às questões Q2, Q3 e Q4; 

no segundo momento, analisamos o interesse de todos os alunos sobre política e suas ideias a 

respeito do tema, a partir das questões Q1, Q5, Q6, Q9 e Q12.   

No primeiro momento, considerando o aspecto formal, identificou-se que deste 

grupo de 68 alunos, 29 participantes já tinham feito inscrição eleitoral, 38 não fizeram e um 

participante não respondeu à questão (Gráfico 3). Além disso, os dados numéricos evidenciam 

que desse grupo as mulheres são as que mais tiraram o título eleitoral, representando quase o 

dobro dos homens. 

                                                 
42 As questões serão apresentadas à medida que forem analisadas. Além disso, constam também no questionário 

completo, disponível nos apêndices. 

 
A história serve para que possamos aprender como podemos dar sentidos diversos e distintos daquilo que nos é imposto como 

nosso destino e destino da humanidade. 

A história ensina que os humanos marcham errantes sobre a terra, sem destino prévio traçado, mas, por isso mesmo, podem 

traçar para si mesmos todos os destinos possíveis. 

A história serve para formar não apenas subjetividades, mas para formar cidadãos, membros da convivência pública, membros 

do espaço público, preparados para viver em uma realidade constituída pela agonística dos interesses e opiniões divergentes. 

 

Durval Muniz de Albuquerque Júnior (2012) 
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Dos inscritos como eleitores, 23 alunos revelaram que fizeram a inscrição de forma 

voluntária, antes dos 18 anos (Q3), idade que se exige a obrigatoriedade da inscrição eleitoral. 

Deste número, 08 alunos são homens e 15 são mulheres. Seis alunos fizeram a inscrição com 

18 ou acima dos 18 anos, sendo 2 homens e 4 mulheres. Os alunos que responderam que não 

fizeram a inscrição eleitoral possuem idade entre 16 e 19 anos, sendo 2 alunos com 16 anos, 27 

alunos com 17 anos, 8 alunos com 18 e 1 aluno com 19 anos (Gráfico 4). Novamente as 

mulheres foram as que mais fizeram a inscrição eleitoral antes dos 18 anos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4 – Quantidade de alunos que possuem o título de eleitor por idade 

 

Os 23 alunos que fizeram a inscrição eleitoral, antes dos 18 anos de idade, revelaram 

a motivação para o ato e as respostas à questão foram agrupadas pela motivação (Q4), conforme 

discriminado na Tabela 8. Das respostas dadas a esta questão, identificamos as ocorrências mais 

frequentes, agrupando-as em quatro tipos de motivações, identificadas por: Participação 

Política; Atender formalidade legal; Influência de terceiros e Neutralidade.  

 

Gráfico 3 – Quem já tirou o título de eleitor  
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TABELA 8 – MOTIVAÇÃO PARA FAZER A INSCRIÇÃO ELEITORAL ANTES DOS 18 ANOS 

DE IDADE 

 

MOTIVAÇÃO TIPO OCORRÊNCIAS 

Para participação política Exercer participação democrática e cidadã 12 

Exercício do voto 9 

 

Atender formalidade legal 

Organizar os documentos pessoais          

Cumprir prazo eleitoral  

Voto obrigatório                                                                         

2 

1 

1 

 

Por influência de terceiros 

Familiares/pais 2 

Candidato 1 

Outros 1 

Neutralidade Curiosidade 2 

 

Na Tabela 8, um aspecto, em especial, chama a atenção. Os dados revelam que a 

motivação de participação política foi a ocorrência mais frequente nas manifestações dos alunos 

sobre o fato de terem feito a inscrição eleitoral antes dos dezoito anos, sendo encontradas 21 

ocorrências. No entanto, a ideia de participação política se apresenta com duplo sentido, 

revelando com muita força que para esses sujeitos “tirar o título” lhes habilita ao exercício do 

voto nas eleições de maneira obrigatória ou como exercício (1), perspectiva encontrada em 9 

respostas, e, em outro sentido, como participação democrática e cidadã, na perspectiva de 

intervir nos destinos do país (2), encontrada em 12 respostas, conforme se observa nos exemplos 

em destaque: 

(1) 

Fiz com 17 anos, porque na próxima eleição já sou obrigado a votar 

(12-D) 

Fiz com 16 anos, porque queria ter a experiência de votar (09-B) 

 

(2) 

Participar do processo de democratização do nosso país. (17-D)  

Como não estava satisfeita com as ações dos governantes atuais, fiz 

minha inscrição, para através do meu voto mostrar minha insatisfação 

e opinião (16-D) 

A participação na política, cidadania, ajudar o país. (06-D)  

Que talvez o meu voto pode mudar o rumo da política no Brasil. (03-

D) 

Pois já queria fazer parte dos eleitores e dá minha opinião. (21-C) 

O direito de colocar em prática o que acho que é melhor para meu 

país. (10-B) 

Para contribuir com os interesses da sociedade. (05-B) 

Porque queria fazer parte da democracia no nosso país. (03-B) 

O direito ao voto, exercer minha função como cidadã e meu interesse 

pela política. (01-B) 
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Nas motivações dos alunos respondentes, o exercício do voto aparece como o 

próprio ato de votar ou o compromisso jurídico de participar do pleito eleitoral. No sentido da 

participação democrática e cidadã, observa-se dos exemplos citados, que os alunos entendem 

que participar das eleições é um modo de intervir no presente e futuro do país, quando utilizam 

de expressões como “participar do processo de democratização”, “mostrar minha insatisfação 

e opinião”, “ajudar o país”, “mudar o rumo da política”, “contribuir”, “exercer minha função 

como cidadã”, indicando a possibilidade de proatividade desses sujeitos em relação ao futuro 

político do país.  

Numa outra perspectiva, todos os alunos foram convidados a qualificar alguns 

aspectos da vida cotidiana, classificando-os pelo seu grau de interesse, de 1 a 13, sendo 1 para 

o mais importante e 13 para o menos importante (Q6). Nesta questão, 61 alunos responderam e 

7 não responderam. Independentemente de ser eleitor ou não, o objetivo da questão era 

identificar o grau de interesse dos alunos por política.  

 

Gráfico 5 – Aspectos da vida cotidiana classificados de acordo o maior e menor grau de interesse  
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O resultado indica que o item “política” aparece como aspecto menos importante 

para os alunos, disposto em último lugar, com a pontuação 4,02, sendo que os aspectos da vida 

cotidiana mais importantes são, respectivamente: “família” (11,54), seguido por “saúde” 

(10,41) e em terceiro, “educação” (9,17), “amigos” (8,79), conforme demonstra o gráfico 5. 

As respostas revelaram que há maior importância nos aspectos pessoais e sociais: 

família, saúde, educação, amigos. Esta tendência também foi observada por Guimarães & Silva 

Júnior (2012, p. 37), na pesquisa realizada entre 2010-2012, com 130 jovens estudantes do 

campo e da cidade, nos municípios de Araguari, Uberlândia e Patos de Minas, no estado de 

Minas Gerais, onde prevaleceram os aspectos pessoais e sociais como os mais importantes para 

os jovens pesquisados, ou seja, família (94,7%), amigos (81,5%), lazer (78,5%), religião 

(73,8%), e em relação às questões políticas as respostas mostraram desinteresse, dado que se 

iguala à nossa pesquisa. 

Para este grupo etário, “a prevalência de fatores identitários centrados no âmbito 

familiar ou privado, também foi observado no projeto Jovens Diante da História” (DUARTE; 

CERRI, 2012, p. 239).  

No segundo momento, à medida que foi feita a leitura flutuante e releituras mais 

aprofundadas e sistematizadas das respostas dos alunos às Q1, Q5, Q9, tomando como 

referência os objetivos da pesquisa e as unidades de registro (conteúdo das respostas), foi 

possível a construção das categorias e subcategorias de análise, conforme QUADRO 1: 

 

 

QUADRO 1 – POLÍTICA E PARTICIPAÇÃO POLÍTICA 

CATEGORIA SUBCATEGORIA DESCRIÇÃO 

 

Percepção  

sobre o interesse  

coletivo dos jovens 

por política – Q1 

Interesse Apontam formas de intervir para melhorar o futuro 

político do país. 

Apontam o jovem como sujeito de mudanças/ações. 

Motivação sócio-político. 

Desinteresse  Corrupção e baixa credibilidade do governo. 

Falta de conhecimento sobre política.  

Outros interesses (internet, tecnologias, sites de 

redes sociais). 

 

Interesse pessoal 

sobre o atual 

contexto político 

do Brasil – Q5 

Politizado Expressa de alguma forma (convencional ou não 

convencional) interesse na participação política; 

consegue estabelecer relação entre política, 

cotidiano e o futuro do país; importância da 

juventude e política; consegue abstrair e demonstrar 

que política não é governo; traz elementos 

históricos, palavras como decisão, democracia, 

eleição etc. 

Influenciado É circunstancial, mostra apenas que sua posição está 

sendo influenciada pelo contexto atual, pensa em 
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interesses pessoais, não consegue abstrair o conceito 

de política, associa política a governo e instituições 

políticas, confunde política com os agentes políticos 

e sua atuação o governo. 

Superficial  Resposta genérica, aponta que despertou o interesse 

recente por política, procura entender e conhecer, 

tem curiosidade sobre o tema, apresenta resposta 

sem argumentação lógica, não traz informação sobre 

o contexto político atual. 

Apolítico  Não gosta de política, não tem interesse, declara 

desconhecer sobre o assunto.  

Ideia sobre política 

– Q9 

Política é governo  

 

Associam às instituições políticas e à administração 

pública em geral. 

Associa ao agente político e sua função 

Posicionamento 

negativo 

Apontam para uma baixa credibilidade do agente 

político e das instituições políticas. 

Posicionamento positivo Exercício dos direitos políticos. 

Atribuem importância e como um espaço de debate 

Ideia sobre 

participação 

política – Q-9 

Tradicional Participação eleitoral. 

Genérica  Atribuem genericamente importância à participação 

política (opinar, decidir, agir), mas não há clareza 

conceitual. 
 

 

3.1 PERCEPÇÃO DOS ALUNOS SOBRE O INTERESSE COLETIVO DOS JOVENS POR 

POLÍTICA 

 

Na Q1, o aluno foi estimulado a divulgar sua opinião sobre o interesse de outros 

jovens a respeito de política e fornecer informações que justificassem sua opinião. Foi uma 

questão inaugural do questionário, propositadamente, para servir de “aquecimento” e estimular 

o interesse do participante. Dos 68 participantes, 66 responderam e 02 não responderam esta 

questão. Nesta questão, 62% dos participantes (42 alunos) apontaram que, no sentido coletivo, 

a visão que apontam é de que os jovens não possuem interesse em política. De maneira geral, 

18 alunos disseram que os jovens possuem interesse em política; 42 alunos disseram que os 

jovens não possuem interesse em política e 06 alunos responderam de forma genérica e confusa, 

conforme Gráfico 6. 
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Gráfico 6 – Opinião sobre o interesse dos jovens a respeito de política, por resposta e 

número de alunos. 

 

Foi possível verificar alguns elementos comuns nas respostas dos alunos, que após 

uma leitura atenta, identificamos como critérios adotados para justificarem o interesse ou 

desinteresse dos jovens por política, que categorizamos como “A percepção sobre o interesse 

coletivo por política”, e criamos duas subcategorias: interesse e desinteresse. 

Na subcategoria Interesse, das 12 justificativas apresentadas pelos alunos, as 

principais ocorrências repetidas nas respostas, foram agrupadas e estão aqui representadas pelos 

indicadores: a) O jovem é visto como sujeito de mudanças e promotor de ações; b) Motivação 

sócio-político. Esses indicadores, identificamos como critérios adotados pelos alunos para 

revelarem suas percepções sobre o interesse por política. 

 

 

Gráfico 7 – Quantidade de ocorrências na subcategoria Interesse 
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a) O jovem como sujeito de mudanças e promotor de ações. Alguns exemplos:  

  

Os jovens no mundo contemporâneo buscam compreender o processo 

de política, onde eles procuram lançar ideias para uma política 

melhor. (15-C) 

 

Os jovens possuem uma participação fundamental no país, pois a 

partir da influência que estes impõem, possibilita que o país tenha um 

futuro próspero ou não. (06-D)  

 

Os jovens no mundo atual têm a principal importância na política. Pois 

os jovens são o futuro do Brasil. Eles querem participar, escolher e 

votar para presidente, vereador, prefeito, etc. pois os jovens acham de 

extrema importância saber em quem iremos votar, conhecer muito 

bem o candidato. (02-C)  

 

[...] Além de fazerem abaixo assinado, protestos, entre outros.  (03-B) 

 

A participação dos jovens deve ser direta, ou seja, de maneira 

discursiva. Como podemos observar não só os jovens, mas a população 

em geral está se envolvendo mais nas imposições propostas por nossos 

governantes, de modo que estão sendo organizados movimentos 

populares, que convidam eles para protestar ou para apoiar as leis 

que estão sendo impostas no nosso país. (01-A)  

 

Na atualidade alguns jovens sim, tem se mobilizado em questões 

políticas, nós não sabemos muito a respeito, mas creio que se 

buscarmos mais informações e nos dedicarmos a melhoria do nosso 

país, tem chance de uma mudança razoável. (14-D)  

 

Hoje em dia o interesse vem aumentando bastante, e eu acho 

importante a inclusão dos jovens nesse sistema, por termos uma 

mente mais aberta. A cadeia da juventude é algo importante na 

política por termos uma linguagem diferenciada. (02-E) 

 

É muito clara a percepção dos jovens alunos, expressa nas falas acima, de que 

podem mudar o Brasil, de que são portares uma visão otimista e de ideias que podem renovar 

o sentido da política local.  

Importante mencionar que a pesquisa “Agenda Juventude Brasil” chegou a dados 

semelhantes sobre a capacidade da juventude de mudar o mundo: os jovens mais ricos, são mais 

otimistas em relação ao potencial da juventude e 77% deles acredita que os jovens podem mudar 

muito o mundo; enquanto 66% dos jovens de renda média e 69% dos jovens de renda baixa se 

posicionou na mesma direção. 43 

                                                 
43 Agenda Juventude Brasil. Pesquisa Nacional sobre Perfil e Opinião dos Jovens Brasileiros 2013, p. 86. 

Disponível em: <http://juventude.gov.br/juventude/sobre-o-portal#.WHzuJPkrJPY>. Acesso: 08 dez.2016. 
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b) Motivação sócio-político. Alguns exemplos: 

 

Os jovens têm interesse na melhoria no estudo, saúde, eles lutam por 

melhores condições. Para que os políticos tenham consciência que eles 

podem melhorar. (13-D)  

 

A juventude tem uma participação significativa com a política, diante 

da sociedade. Correndo atrás de melhorias, desenvolvendo projetos 

que serão adequados para a vivência no hábito social. Além de 

fazerem abaixo assinado, protestos, entre outros.  (03-B) 

 

Tem aumentado cada vez mais por causa da atual situação política do 

Brasil, a corrupção, a educação, a segurança pública tem sido um dos 

maiores motivos que levam os jovens a intervir na política. (03-D) 

 

Bom, no dia atual, os jovens têm se interessado muito sobre a política, 

pois tem acontecido muitas coisas na política, que tem prejudicado os 

seus direitos, e eles tem lutado por isso. Então, eles têm tido um 

interesse maior sobre a política. (22-C)  
 

 

Alguns alunos mostraram-se sensíveis diante de problemas relacionados às 

condições de vida no Brasil no âmbito da saúde, educação, segurança pública, governo, 

entendendo que esses problemas têm despertado o interesse dos jovens por política, na busca 

de solucioná-los.  

Apesar de representar a opinião da minoria que tem interesse em política, de um 

lado, temos jovens que, sonhadores e otimistas, acreditam que podem salvar o mundo, e do 

outro, jovens que percebem as dificuldades cotidianas enfrentadas pelos brasileiros, e se 

mostram, também, proativos no sentido de intervir na política para garantir direitos.  

Por sua vez, na subcategoria Desinteresse, dos 42 alunos que fizeram a afirmativa, 

apenas 28 justificaram sua opinião. As principais ocorrências, comuns nas várias respostas, 

foram agrupadas, constituindo três indicadores: a) Corrupção e baixa credibilidade do governo; 

b) Falta de conhecimento sobre política; c) Possuem outros interesses. 
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Gráfico 8 – Quantidade de ocorrências na subcategoria Desinteresse 

 

a) Corrupção e baixa credibilidade do governo: 

  

Hoje em dia não tem interesse, pois acham que existe muita falcatrua. 

(15-D) 

 

Já tem outros que não tem interesse porque apesar do nome "política" 

ter um peso grande e importante, as pessoas que entram para isto não 

fazem seu papel pede, pelo contrário, a maioria é corrupto, não dá a 

mínima importância pelo povo. (13-D) 

 

Hoje em dia a maioria dos jovens não tem se importado muito com a 

política, pois o país pode estar perdido em corrupção. (02-D) 

 

A política hoje tem que ser estudada, entendida e principalmente 

investigada, saber o porquê de estar essa bagunça, esse descaso e isso 

tem que ser feito pelos jovens, que são a futura geração, e claro, se a 

política resolvesse pensar nessa geração e parar de fazer tanta 

corrupção e aplicar investimentos em algo que valha a pena. (01-D) 

 

É notório ver o quanto os jovens brasileiros não têm interesse algum 

pela política, veem política como algo chato, onde só tem ali dentro 

da política pessoas corruptas e que não fazem nada para melhoria do 

país. (19-C) 

 

Estamos perdendo o interesse, pois com tanta corrupção e com tanto 

roubo é de perder o interesse. (14-C) 

 

Com o aumento da corrupção os jovens se interessam cada vez menos 

pela política, apesar dela estar presente em tudo na vida de uma 
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pessoa. Muitos acham que não importa o candidato que escolham ele 

vai sempre roubar. (13-C) 

 

Na minha opinião a maioria dos jovens não gostam de política, porque 

acham que muitos candidatos são ladrões e etc. por não ver também 

o resultado feito pela política, acham no direito de não dar valor. (09-

C) 

 

Eu acredito que os jovens não se interessam pela política, 

principalmente depois de tantas corrupções e decepções ocorridas no 

governo. (01C) 

 

Os jovens não estão muito interessados na política [...]. Acreditam que 

todos, sem exceção, os envolvidos nos partidos e alianças políticas são 

corruptas. (13-B) 

 

Com os exemplos de políticos que temos em nossa sociedade, faz com 

que os jovens pensem que política é algo bom para nossa cidadania e 

assim política tornam algo distorcido, e que não tem interesse de maior 

parte dos jovens. (05-A) 

 

É muito pouco, devido a atual situação em que vive a política em nosso 

país.  (17-D) 

 

Muito pouco, a política hoje no Brasil é tão ruim que muitos jovens 

nem se interessam a respeito de política. (18-C) 

 

b) Falta de conhecimento sobre política: 

  

Os jovens têm pouco interesse [...], eles não têm interesse em buscar o 

conhecimento, ter a sua própria opinião.  (11-D) 

 

Muitos jovens não têm interesse sobre a política, muitos não 

entendem, e na maioria das vezes criticam, por não conhecerem a 

fundo a política do seu país. (10-D) 

 

Os jovens brasileiros, pelo menos uma boa parte, não tem interesse 

nenhum em política. Muitos não têm conhecimentos dos cargos dos 

eleitores [candidatos] e só sabem criticar a presidente, elegem sem 

saber exatamente o trabalho que faz um deputado, por exemplo. (04-

D) 

 

Na maioria das vezes, me deparo com jovens extremamente 

desinteressados em procurar estudar e estabelecer a própria opinião 

política e apenas seguem a massa sem saber se tal opinião é 

importante. (07-E) 
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É perceptível que os jovens têm uma certa resistência com relação a 

política e também uma falta de conhecimento com relação a esse 

assunto. (04-E) 

 

Não são todos os jovens que buscam saber, ou seja, têm interesse sobre 

política, até porque muitos políticos só falam e não cumprem. (17-C) 

 

Os jovens nos dias atuais têm pouca concepção de política. Pois não 

é algo visto e discutido logo cedo, mas sim quando o jovem já tem uma 

ideia formada e imposta por ele. (10-B) 

 

Atualmente, nossos jovens estão muito desligados da vida política do 

país, por mais que alguns jovens têm o interesse e o estudo sobre 

política, ainda falta muito para os jovens se igualarem aqueles jovens 

que criaram a UNE durante a ditadura militar de 64, aqueles que iam 

às ruas para lutar por seus direitos. Ainda falta muito o estudo sobre 

política de uma forma neutra nas escolas para os jovens se 

interessarem para a condição política atual não apenas do país, mas 

como do mundo. (01-B) 

 

Os jovens e a política vivem com controvérsias, pois o jovem vê a 

política de um jeito um pouco ruim, não se interessando em conhecer, 

opinar e questionar. (02-A) 
 

 

 

c) Possuem outros interesses: 

 

Os jovens estão muito ligados a outras coisas, mas para a política eles 

não ligam muito. (09-D) 

 

Após o crescimento da internet, os jovens estão se interessando cada 

vez menos pela política.  (12-C) 

 

Para muitos jovens, na minha opinião a política não é de muito 

interesse, principalmente atualmente em que a tecnologia já faz parte 

da vida desses jovens, outros assuntos chamam mais atenção, redes 

sociais e entre outros. (08-C) 

 

Acho que os jovens estão com interesse voltado para benefício próprio, 

do que em benefício para todos. (11-B) 

 

Com o avanço da tecnologia a maioria dos jovens de hoje não tem 

interesse nenhum em política. (09-B) 

 

Muitos jovens não têm interesse na política, porque se interessam por 

outras coisas. (02-B) 
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A emergência por tecnologias digitais está presente na vida dos jovens e abre 

múltiplas possibilidades de aprendizagem, de interação social, de mobilização política. Alguns 

não se interessam por esse novo espaço de interação política. Mas é certo que as mídias digitais 

possibilitam “ao mesmo tempo uma transposição e uma transformação dessas noções de 

política” (MARTINO, 2014, p. 85) ligadas simplesmente às concepções tradicionais de política.  

 

3.2 INTERESSE PESSOAL DO ALUNO SOBRE O ATUAL CONTEXTO POLÍTICO DO 

BRASIL 

 

Por outro lado, quando partimos para indagação do interesse dos próprios alunos 

sobre a política atual do país na Q5, novos elementos emergiram das respostas, que dão a 

conhecer o que os alunos sabem sobre política e a compreensão que possuem sobre o atual 

contexto político em que estão inseridos. Todos os alunos responderam a Q5, conforme 

expresso na Tabela 9. 

 

TABELA 09 – GRAU DE INTERESSE PELA SITUAÇÃO ATUAL DA POLÍTICA DO 

BRASIL 

 

 

As respostas dadas à Q5 corroboram com a classificação negativa da temática 

política evidenciada na Q6, apontada anteriormente no Gráfico 5. Dos 68 alunos respondentes, 

apenas o percentual de 23,53% respondeu que possui Muito Interesse pela atual política 

brasileira. 

Para Guimarães & Silva Júnior (2012, p. 52-53) este tipo de resultado,  

 
além da questão educacional, tudo parece indicar que a indiferença dos jovens frente 

à política tem a ver, também, com a corrupção, com a falta de transparência de alguns 

políticos e com a ineficácia da gestão pública em muitas localidades. Isso, a nosso ver, 

pode comprometer a participação cidadã, a luta por políticas públicas e pelos direitos 

de cidadania. 
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Notou-se que os alunos que declararam ter muito interesse em política ressaltaram 

a preocupação com o seu futuro e deram ênfase à crise econômica, à crise política, à corrupção, 

a necessidade de buscar melhores candidatos para eleger, ressaltando a visão de que o jovem é 

o futuro do país. Alguns respondentes reforçaram a ideia de que a participação política é 

necessária e que se dará pelo exercício do voto, pela análise das propostas e ações que os 

candidatos fazem e pela escolha de candidatos mais capacitados.  

 

A atual situação política do Brasil me interessa muito, pois são os 

jovens o futuro da nação, então, é necessário o meu estudo e interesse 

para desconstruir vários pensamentos errôneos e assim, desconstruir 

os de outros jovens também. (01-B) 

 

Pois é o nosso futuro que está em jogo, e nós temos que lutar para 

melhorar. (04-C) 

 

Penso no meu futuro e imagino como ele vai ser se a situação continuar 

a piorar, e isso me preocupa, por isso o meu interesse na situação atual 

que o Brasil está passando. (13-C) 

 

Pelo fato da atual crise econômica no Brasil. (20-C) 

 

Pois faço parte da comunidade e do país e quero expressar e fazer parte 

dos eleitores e em busca de um país melhor para todos. (21-C) 

 

 

Um aluno defendeu que a solução para crise do país, é a participação popular. 

 

Pois o Brasil vem passando por uma crise e precisa achar uma solução 

para sair da crise e é fundamental a participação da população. (11-

D) 

 

Extraiu-se das respostas dos treze alunos que responderam que possuem Pouco 

Interesse, que a motivação para tal posicionamento é a falta de postura ética e democrática dos 

políticos; para eles a política no país é “distorcida” e “falha”, demonstraram pessimismo em 

relação ao governo e acreditam que a opinião individual do cidadão não tem repercussão, 

reforçando a ideia de que os políticos não cumprem seu papel e enganam o povo.  

Alguns alunos disseram que existem coisas mais importantes e interessantes do que 

política. Citaremos alguns exemplos:  

 

Meu grau de interesse é muito preocupante, pois nosso país está 

passando por uma crise intensa. (09-D) 
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Porque, por mais que a política seja importante, na minha vida existem 

coisas mais importantes para se interessar e estudar e praticar. (10-D) 

 

Como eu disse na questão anterior (1), os jovens não se interessam 

tanto em política, mas como tudo o que fazemos sempre há política, 

então meu interesse não é tanto assim. (05-E) 

 

Eu sei que esse mundo gira em torno da política, mas meu interesse 

sobre ela é muito pouco, pois cabe a mim que os governantes não 

possuem uma postura ética e democrática em seu poder. (15-C) 

 

Pois não sou muito interessada em política, pra mim nosso país deve 

ter governantes promissores e que se preocupe com a situação do país. 

(02-A) 

 

Bem pouco interesse, só o prioritário. (06-B) 

 

A política brasileira é uma política falha, mesmo que você tente 

melhorar em algo outra coisa piora, ou seja, nunca que o governo 

brasileiro vai deixar de ser corrupto e ruim. (11-B) 

 

Porque não são todos que estão fazendo o seu papel de políticos e sim 

enganando. Há muito que eu não me engano, porque sou um pouco 

ligada a esse tipo de trabalho. (09-C) 

 

Porque a opinião política para mim não é necessária, eu me interesso 

apenas pelos meus direitos de poder expressar a minha opinião 

publicamente. (12-C) 

 

Não procuro muito me informar a respeito, não gosto muito de política. 

(18-C) 

 

 

As falas dos alunos que declararam não possuir nenhum interesse no tema 

apontaram apenas circunstâncias negativas, como a falta de incentivo dos pais, o descaso dos 

políticos com a população, destacaram que não gostam de política e que política não tem 

importância. 

Acho que é por causa da falta de incentivo dos meus pais. (10-C) 

 

Não me interesso, pois todos que estão ali só têm um objetivo, de roubar 

e tirar nossos direitos, então o que adianta eu me interessar por uma 

coisa que está pouco se lixando pra mim. (14-C) 

 

Porque para mim não tem tanta importância, apesar da política ser 

responsável por todo país. (09-E) 
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Nas narrativas dos alunos que responderam que hoje possuem mais interesse em 

política do que no passado, aparece de forma genérica, em 17 respostas, a preocupação com a 

situação atual do país, demonstrada na ênfase de palavras e expressões, como “crise”, 

“corrupção”, “escândalo”, “grave”, “situação atual do país”. O que não fazia sentido para o 

universo deste jovem aluno, foi despertado, pela força do presente, pela força da crise política 

que se intensificou no ano 2015, conforme exemplos:  

 

Discussões em toda parte vem surgindo, na minha casa, na escola, e 

em outros locais não foi diferente. (08-E) 

 

Porque na situação atual em nosso país, onde está descobrindo várias 

irregularidades como a corrupção e o desvio de dinheiro público. (18-

D) 

 

Pois, a situação política no Brasil está em estado grave, e nós 

precisamos nos conscientizar e ter interesse com o nosso Brasil.(06-D) 

 

Hoje vejo as dificuldades das pessoas se manterem no Brasil, então 

tento acompanhar o que se passa hoje na política. (10-E) 

 

 

O Brasil hoje se encontra em uma crise política e isso é muito 

preocupante e afeta uma grande massa popular. (03-E) 

 

Pois a situação atual no Brasil, não está boa, na verdade. E é sempre 

bom saber o que ocorre na política atual. (02-C) 

 

Porque de acordo com a situação política, atualmente no nosso país 

é preocupante, o que me faz interessar e motivar a ter mais interesse, 

com as questões democráticas e burocráticas do nosso país. (03-B) 

 

Nunca fui de me importar com a política, principalmente do Brasil, 

porém estamos vivendo uma situação crítica que me fez despertar o 

interesse e a curiosidade pela política. (19-C) 

 

 

Por outro lado, pulverizadas em outras respostas, aparecem ainda outras 

motivações, como o fato de querer saber mais sobre o tema, curiosidade porque o tema está 

sendo discutido em vários espaços sociais, pela percepção de que a vida cotidiana é afetada pela 

política e pode comprometer seu futuro: 

 

Nunca gostei de não estar ciente das situações e apenas aceitar a 

opinião da massa como minha decisão. Passei a ler mais notícias e 

histórias sobre a política brasileira e mundial para evitar ser parte 
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dessa grande parcela da população que apenas faz comentários 

maldosos e sem fundamento (07-E) 

 

Hoje por ter um pensamento mais social, tenho um pouco mais de 

interesse devido às situações do cotidiano. (02-E) 

 

Porque um voto faz toda a diferença em uma eleição e na vida dos 

cidadãos brasileiros. (04-A) 

 

Pude ver que a política afeta diretamente nossa vida social e 

individual. (07-C) 
 

Depois de ouvir algumas coisas a respeito, vi que é importante isso, 

tanto para mim quanto para o futuro. (14-D) 

 

Porque meu futuro depende muito do interesse político do meu país. 

(07-B) 
 

 

Os dois alunos que se posicionaram ao dizer que hoje possuem menos interesse em 

política, destacaram apenas os aspectos negativos, ou seja, a corrupção e a ineficácia das 

manifestações populares, coincidindo inclusive, com algumas das justificativas encontradas 

entre aqueles que se interessam hoje mais do que no passado, evidencia assim que o mesmo 

argumento tanto pode servir para despertar, quanto para diminuir o interesse pela situação atual 

da política no país.  

 

Não me interesso muito justamente por causa das corrupções ocorridas 

com frequência. (01-C) 

 

Porque eu vejo pessoas fazendo manifestações que não estão servindo 

para nada. Política para mim não interessa. Só tem roubo. Bem que 

tem umas propagandas políticas aí que ajudam a população, mas 

mesmo assim não presta essa política no Brasil.(09-B) 

 

Por outro ângulo, evidenciou-se que nas narrativas dos alunos à Q5 trazem 

explicações insuficientes, sem nenhum referencial histórico, sem argumentações lógicas, e 

poucos apresentaram compreensão mínima do contexto político cobrado na questão. Da análise 

das respostas dos alunos à Q5, nasceu a categoria “Interesse pessoal sobre o atual contexto 

político do Brasil”, e as subcategorias “Politizado”, “Influenciado”, “Superficial” e “Apolítico” 

(QUADRO 1), conforme descrevemos:  

Politizado: expressa de alguma forma (convencional ou não convencional) interesse 

na participação política; consegue estabelecer relação entre política, cotidiano e pensa no futuro 

do país; dá ênfase na importância da relação juventude e política; consegue abstrair e 
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demonstrar que política não é governo; traz elementos históricos, palavras como decisão, 

democracia, eleição. Nesta subcategoria registramos 14 alunos e destacamos alguns exemplos 

de respostas: 

 

É importante saber sobre a política atual pois é ela que nos rege 

perante as leis, malefícios e benefícios, ou seja, envolve tudo que 

fazemos. (15-D) 

 

Meu interesse na política no Brasil é prestar mais atenção nas 

propostas e ações que os candidatos fazem, para escolher a pessoa 

mais capacitada para ocupar um lugar muito importante, o qual 

escolhe o futuro o Brasil. (13-D) 

 

Hoje me preocupo mais, me interesso mais do que no passado, pois 

agora entendo muito mais que preciso estar por dentro do que acontece 

no meu país, na política, pois envolve muitas coisas em relação a minha 

vida, como por exemplo, escolas (estudos), trabalho (direitos), etc. (22-

C) 

 

 Influenciado: é circunstancial, mostrando apenas que a preocupação com a política 

está sendo influenciada pelo contexto atual, pensa em seus próprios interesses, não consegue 

abstrair sobre o conceito de política, associando política a governo e instituições políticas, 

confunde política com os agentes políticos e sua atuação no governo. Nesta subcategoria 

registramos o posicionamento de 15 alunos. Alguns exemplos: 

 

Tenho muito interesse pelo fato de que estou preocupada com a 

situação do país que não está muito boa. (05-B) 

 

Depois de vários escândalos de corrupção no Brasil, tenho estado mais 

ligado à situação da nossa política e também porque votei pela 

primeira vez em 2014. (04-D) 

 

Devido a descoberta da corrupção. (17-D) 

 

 

Superficial: apresenta resposta genérica, sem argumentação lógica, não traz 

informação sobre o contexto político no qual está inserido, indica que despertou o interesse 

recentemente por política, mas procura entender, conhecer e tem curiosidade sobre o tema. 

Nesta subcategoria registramos 27 alunos, como exemplo: 

 

-Com esta crise que o país vive, a curiosidade é o interesse de saber do 

futuro de todos, se irá melhorar ou piorar, acaba gerando grande 

interesse em saber. (02-D) 
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-Porque busco mais entender sobre a política. (17-C) 

 

-Porque na minha opinião a política do Brasil é muito desigual e 

desorganizada. (03-A) 

 

Apolítico: não gosta de política, não tem interesse, desconhece sobre o tema. Os 12 

jovens identificados nesta subcategoria, assim se expressaram: 

  

-A política no Brasil é algo muito distorcido e não tenho bastante 

interesse. (05-A) 

 

-Na minha opinião não tenho vontade de saber a política brasileira e a 

situação dela. (04-B) 

 

-Não gosto de política. (12-D) 

 

 

Aprofundando no tema, buscamos, então, conhecer as ideias dos alunos sobre 

política e participação política (Q9).  

 

 

Gráfico 9 – Entendimento do aluno sobre o conceito de política e participação política 

 

Após o término das leituras e análises das respostas dos alunos à questão 9, seguiu-

se o mesmo padrão de constituição das categorias e subcategorias, utilizando-se das frases como 

unidade de registro (conteúdo) das falas dos alunos e das ocorrências mais repetidas em suas 

narrativas, chegamos, então, à composição demonstrada na Tabela 2, em que as categorias e 

subcategorias foram criadas e organizadas: categoria “Ideia sobre Política” e categoria “Ideia 

sobre Participação Política”. 

60 59

8 9
1

Política Participação Política

Q9 Qual seu entendimento sobre:

Responderam Não responderam Ilegível
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3.3 IDEIA SOBRE POLÍTICA 

 

A categoria Ideia Sobre Política compreende subcategorias relacionadas aos 

indicadores mais comuns nas explicações dos alunos e criou-se três subcategorias de acordo 

com as seguintes ideias: Política é Governo; Posicionamento Positivo e Posicionamento 

Negativo, conforme caracterizamos a seguir:  

A subcategoria “Política é governo” foi concebida a partir de indicadores presentes 

nas respostas dos alunos, que indicaram a associação da ideia de política às instituições políticas 

e a administração pública em geral e, ainda, associação com o agente político e sua função. 

 

Uma maneira de se governar o país, ou seja, de por o poder de tomar 

decisões que visam a melhoria do país nas mãos de um grupo político 

eleito pelo povo por meio do voto direto. (01-A) 

 

Política é algo em que grupos de pessoas formam partidos com um 

objetivo de melhorias para um país. (05-A) 

 

É o mecanismo utilizado por partidos para coordenar o país. (01-B) 

 

Entendo que seja a forma de governar, as regras, leis e formas de ações 

no país. (03-B) 

 

Forma de governo que busca administrar, o desenvolvimento para 

todos. (10-B) 

 

A política determina leis, tem poder judiciário, etc. (02-C) 

 

Modo de regência de um determinado lugar, em certo tempo, a fim de 

criar e aplicar normas de meio social. (07-C) 

 

Ter alguém que se importe com o bem estar da população, cuidando e 

defendendo os interesses do país. (08-C) 

 

É uma forma de administrar o país, de torná-lo mais justo e igualitário 

para todos independente de cor, condição financeira e deficiências. 

(13-C) 

 

É a arte de governar um estado, um País, uma sociedade de modo 

geral. É certo que nem todos os seres que estão dentro da política 

sabem governar de maneira correta um País. (19-C) 

 

Uma maneira de tentar organizar o país em diversos aspectos, 

principalmente no aspecto econômico. (20-C) 

 

Aquilo que governa um país, um povo. (03-E) 
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A política é um governo criado para administrar as nações, uma forma 

de controle, uma forma de negociação para compatibilizar interesses. 

(05-E) 

 

São os poderes executivo, legislativo e judiciário de um país. São as 

leis e direitos das quais os indivíduos de uma sociedade deve exercer. 

(16-D) 

 

São partidos que [palavra ilegível] suas propostas e pensamentos. 

(13-D) 

 

 

Foi possível registrar, das narrativas dos alunos acima destacadas, a presença muito 

forte da ideia de política associada às instituições políticas e à função administrativa do Estado. 

Nas narrativas ou unidades de registro, percebe-se a ênfase dada a determinadas palavras nos 

contextos das respostas, como exemplo “governar”, “administrar”, “organizar”, “cuidar”, 

“determinar”, “coordenar”, “regras”, “leis”, “partido”, “poder executivo”, “poder legislativo”, 

“poder judiciário”, “cidade”, “estado”, “regras”. 

Por sua vez, as respostas também apresentam indicadores que expressam que os 

alunos associam a ideia de política com agente político e sua função no governo. 

 

São vários eleitores como senador, deputado, prefeito, vereador e 

presidente, são vários indivíduos, mas o povo escolhe quem ele quer. 

(04-A) 

 

Política é formada por presidente, prefeito, vereador, etc. (02-C) 

 

Muito poder nas mãos de poucas pessoas. (15-C) 

 

Forma que as pessoas que escolhemos para o governo trata dos 

interesses do povo. (18-C) 

 

Que são pessoas que chegam ao poder, um certo grande poder. (10-E) 

 

É um grupo de pessoas que governa a sociedade, prefeitos, presidente, 

deputados, senadores. (11-D) 

 

Em grande parte são pessoas eleitas pelo povo, que quando vão para 

Brasília não cumprem o que prometeram e se envolvem em corrupção. 

(17-D) 
 

 

Na subcategoria “Posicionamento negativo”, as explicações dos alunos são menos 

elaboradas e os argumentos são morais, apontando para uma baixa credibilidade do agente 

político e das instituições políticas, conforme narraram: 
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Corrupção, coisa de ladrão. (11-B) 

 

Corrupção e decepção para os brasileiros. (01-C) 

 

Corrupção. (06-C) 

 

Ladrões, safados, corruptos, dinheiro, miséria. (12-D) 

 

[...] mas tem algumas falcatruas, onde tem desvio de dinheiro, 

trabalhos mal feitos, e os cidadãos se revoltam e usam a democracia 

para manifestar e tentar mudar. (15-D) 
 

 

 

Na subcategoria “Posicionamento positivo”, as ideias dos alunos sobre política 

centraram-se em duas perspectivas: uma, no exercício dos direitos políticos e a outra, atribuem 

importância em sentido amplo à política como algo bom para construir o futuro do país.  

Na perspectiva do exercício dos direitos políticos, destaca-se das falas dos alunos 

expressões que serviram como indicadores para constituição da subcategoria, como “voto 

popular”, “propaganda partidária”, “voto”, “escolher pessoa”, “eleitores se candidatam”. 

 

Quando se fala em política a primeira coisa que eu me lembro é de 

propagandas partidárias, corrupção. Mas política é a forma de que 

pessoas eleitas por meio do voto, defendem interesses do povo (13-B) 

 

É um conceito muito amplo que envolve voto popular, entre outros. (03-

D) 

 

É dar (escolher) uma pessoa para assumir e resolver os problemas do 

país ou da região. (06-D) 

 

Eleitores se candidatando para um posto. (08-D) 

 

 

Na perspectiva de atribuir importância à política, destaca-se:  

 

Não sei, não procuro muito pesquisar sobre política. Mas sei que é 

importante pra a construção do país. (07-B) 

 

A política é muito importante na sociedade, para tornar um país 

melhor. (05-C) 

 

A política tem grande importância na vida das pessoas, pois é ela 

quem irá definir o futuro do país. (01-E) 
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A política é onde se decide a forma de governo de cada estado, por isso 

é muito importante e essencial, onde se tem uma liderança (que o mais 

correto seria de forma democrática), onde com a ajuda do povo faz 

prosperar e ajudar cada um. (02-D) 

 

Importante para a organização da sociedade. (14-D) 

 

 

Ainda sobre a categoria, 11 alunos apresentaram respostas fragmentadas e sem 

consistência lógica para o que foi perguntado, conforme destacamos de suas falas: 

 

Na opinião, a política que mudar o Brasil para melhor, mais cumprir 

com a sua palavra. (04-B) 

 

Política: processo que não funciona. (06-B) 

 

Gestão de alguma coisa. (12-B) 
 

 

3.4 IDEIA SOBRE PARTICIPAÇÃO POLÍTICA 

 

A partir da análise de duas questões Q9 e Q12, procurou-se identificar o que os 

alunos entendiam por participação política.   

Das respostas da Q9 à pergunta “Qual seu entendimento sobre Participação 

Política?”, foi criada a categoria “Ideia sobre participação política”. Esta categoria foi dividida 

em duas subcategorias, que denominamos: Tradicional e Genérica. A categoria e subcategorias 

foram feitas a posteriori, a partir das ocorrências mais frequentes nas respostas dos alunos 

especificamente à Q9. 

Nesta categoria, procurou-se verificar qual a ideia que os alunos revelam sobre 

participação política, a partir dos elementos dispostos nas narrativas. Para 20 alunos, 

participação política é opinar e decidir por meio do voto, da escolha dos representantes e de 

partidos políticos, que entendemos tratar-se de uma ideia tradicional de participação política, 

conforme exemplos: 

 

É quando você participa votando em algum candidato. (04-A) 

 

A participação política se define em uma pessoa votar, dar sua opinião 

na construção da nossa sociedade. (05-A) 

 

Só ocorre em período de eleição. (01-C) 
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É a pessoa conhecer bem o candidato que irá votar, pesquisar, se 

informar, ver proposta. (02-C) 

 

É quando você tem o direito de votar e de opinar sobre um candidato. 

(04-C) 

 

Onde todos devem ter suas opiniões ouvidas e participam nas escolhas 

dos seus representantes. (06-C) 

 

É saber a situação atual do país, se interessar e pesquisar os 

candidatos em que vai votar, saber se as propostas deles são boas para 

todos e não se deixar influenciar por nada nem ninguém. (13-C) 

 

É em busca de dar a sua opinião ao partido certo, sem 

arrependimento, pois vai ficar no cargo 4 anos, em busca de melhoria 

onde você viver, mas não é só pensar em você e mais na cidade, no 

bairro e em seu país. (21-C) 

 

 

 

25 alunos deram respostas genéricas à questão, sem clareza conceitual. Apesar de 

atribuírem importância à participação política e nas narrativas aparecerem palavras como 

opinar, participar, contribuir, decidir, apoio, ações e atitudes, entendemos tratar-se de respostas 

desprovidas de argumentação lógica, e por isso representarem uma ideia genérica de 

participação política, conforme exemplos: 

 

Consiste na participação do povo na política. (02-A) 

 

Devemos participar, pois é o nosso país que estaremos ajudando. (02-

B) 

 

Forma de participar, fazer ações ou atitudes coerentes de forma 

positiva com a comunidade, de forma politicamente correta. (03-B) 

 

A participação e inclusão da sociedade, por uma convivência melhor 

no país. Como exemplo, saber e entender seus direitos como cidadão, 

e participar da política do país, para um futuro melhor. (08-B) 

 

Opinar sobre a gestão. (12-B) 

 

É de muita importância, porque é ela que contribui para a melhoria e 

o crescimento não só de um país, mas do povo em geral. (08-C) 

 

A participação do cidadão na política de seus Estados. (04-E) 
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É contribuir para o nosso próprio bem, para ajudar na administração 

do país. (05-E) 

 

Ainda sobre a Q9, 09 alunos não responderam, 01 aluno respondeu de forma 

ilegível, 03 alunos responderam que não sabem ou não gostam de política e 10 alunos 

apresentaram respostas confusas e criticaram a baixa credibilidade da política. 

Diferentemente da questão anterior, em que o conceito aparece em abstrato, na Q12 

foram disponibilizadas algumas figuras (gráfico 10) para que o aluno pudesse identificar qual 

delas se aproximaria mais ou menos de sua ideia de participação política. O resultado da questão 

corrobora com o entendimento expressado nas narrativas, ou seja, 60,94% escolheram a figura 

n. 4 (Exercício do voto) como a que mais representa o entendimento sobre o que é participação 

política. No sentido contrário, a imagem que os alunos identificaram como a que menos se 

aproxima foi a n. 8 (Parada Gay), marcada por 41,27% dos alunos. 

 

Q12: Escolha UMA imagem que mais representa seu entendimento sobre o que é participação 

política e marque o número 01. Escolha UMA imagem que menos representa seu entendimento e marque o 

número 2. 

 

Responderam: 64    Não responderam: 4 

 

 

Gráfico 10 – Imagens que mais e menos representam o entendimento do aluno sobre participação política 

 

Estas expressões fragmentadas ou apenas descritivas revelam que poucos foram os 

alunos que conseguiram de alguma forma, mesmo na ideia tradicional de participação política, 

demonstrar disposição para envolvimento pessoal e práticas que extrapolem a dimensão da 

participação política por meio do voto, o que sugere baixa participação política desses jovens. 

Esta informação também é confirmada pelo que foi observado na resposta dada pelos alunos 

participantes no questionário sobre o perfil socioeconômico, onde indagou-se “Você participa 

de:”. No total, 41 alunos disseram ter participado de uma ou mais atividades, enquanto 27 

disseram não participar de nenhuma atividade das que foram perguntadas. As respostas estão 

identificadas na Tabela 7. 
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Os tipos de atividades em que a maior parte tem envolvimento pessoal são: grupo 

de igreja (56,10%); prática esportiva (34,15%), somando 37 marcações. Partido político 

(2,44%), movimento estudantil (7,32%), apenas 4 marcações. Já ONGs, associação de bairro, 

sindicato (0,0%).  

Concordamos com Guimarães e Silva Júnior (2012, p. 48), quando advertem que 

estes tipos de resultados servem de 

 

alerta para nossos representantes políticos e um desafio para os professores: 

incentivar a participação política dos jovens. É necessário contribuir para a 

formação politizada de cidadãos e futuros representantes políticos, para 

transformar esses jovens em gestores políticos dignos de confiança. 

 

Partindo do objetivo deste capítulo de estabelecer a relação juventude e política, 

procurou-se, especificamente, saber: 1) os critérios adotados pelos alunos para justificarem o 

interesse ou desinteresse por política; 2) o envolvimento e a compreensão que os alunos 

apresentam da situação política no Brasil no contexto da pesquisa; 3) quais as ideias que 

apresentam sobre política; 4) quais as ideias que apresentam sobre participação política.  

Diante das questões, os dados foram analisados qualitativamente e 

quantitativamente e categorizadas. A categorização resultou do processo de análise dos dados 

e as respostas dos alunos foram anunciadas de forma integral, agrupadas por características 

comuns, tentando-se perceber, de maneira geral, o que pensam e como se posicionam sobre o 

tema política. As respostas às questões analisadas apontam tendências do grupo pesquisado 

sobre o tema, que sintetizamos a seguir:  

As respostas revelaram que os alunos não possuem interesse em política, sendo esta 

a mesma tendência apresentada por eles quando analisam o tema sob a perspectiva coletiva. Os 

agentes políticos e as instituições políticas são criticadas e possuem baixa credibilidade para os 

alunos, aspectos recorrentes nas respostas de todas as questões, configurando como principais 

fatores de seu desinteresse pelo tema. 

A maioria revelou uma concepção convencional em relação a política e participação 

política, marcada pela ideia de exercício político através do voto já que, majoritariamente, as 

respostas associaram política e participação política às instituições políticas e atos da 

administração pública. Para ratificar tal proposição, podemos apontar como exemplo a resposta 

à Q12, quando a imagem da urna eletrônica foi a mais escolhida para indicar a ideia de 

participação política. 
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Além disso, os resultados também apontaram para uma ideia de política associada 

a governo e à administração pública, observando-se, aliado a isso, que o posicionamento dos 

alunos revela indiferença e desconhecimento sobre o assunto.  

Em menor proporção e em diferentes respostas, muitos alunos afirmaram que 

política é importante, lembraram do protagonismo juvenil para mudar e melhorar o país, mas 

uma quantidade muito menor de sujeitos mencionou formas de atuação política para além do 

voto. 

Outro aspecto que chamou a atenção, diz respeito ao comprometimento político do 

aluno e sua compreensão em relação ao contexto político do país.  Mais uma vez, a baixa 

credibilidade dos políticos e das instituições apareceu com ênfase nas respostas, ressaltando 

como principal problema do país, a corrupção.  

É de suma importância registrar que os questionários da pesquisa foram aplicados 

no segundo semestre de 2015. O contexto era de inúmeras denúncias de corrupção, envolvendo 

políticos de vários partidos e largamente exploradas pela mídia, além de intensa mobilização 

política, influenciada pelas diversas manifestações no país desde junho de 2013, que fizeram 

aparecer novas práticas de mobilizações e ocupação do espaço público e distintos problemas da 

sociedade brasileira de ordem política, econômica e social foram colocados em pauta, tendo, 

inclusive, como protagonistas principais os jovens. As reivindicações foco das manifestações 

repercutiram no governo (Municipal, Estadual, Federal), a começar pela discussão das tarifas 

de ônibus nas “Jornadas de Junho”, em 2013, incluindo na pauta política temas mais complexos, 

como reforma política, saúde e educação, estendendo até 2015, com as manifestações contra a 

corrupção, protestos contra o governo federal e as manifestações pró e contra o impeachment 

da presidenta Dilma Rousseff, organizadas e convocadas, principalmente, pelos sites de redes 

sociais na internet. 

Nesse sentido, observa-se, que 72,06% dos jovens participantes da pesquisa 

disseram que o meio que mais utilizam para se manterem informados é a internet e 48,53% 

apontaram a TV. Para 61,76% dos alunos, a internet é a atividade que ocupa a maior parte do 

tempo livre. Diante desses dados, não há como negar que é preciso entender qual tipo de 

informação esses alunos se apropriam pela internet, especialmente, nos sites de redes sociais. 

Tiveram acesso às informações sobre as mobilizações políticas nas redes sociais? Que uso 

social, cultural e político esses jovens têm feito no ciberespaço44 e pelas redes sociais digitais? 

                                                 
44 Utilizamos aqui a definição de Pierre Lèvy (2010, p. 94-95), que concebe ciberespaço “como espaço de 

comunicação aberto pela interconexão mundial dos computadores e das memórias dos computadores. Essa 

definição inclui o conjunto de sistemas de comunicação eletrônicos (aí incluídos os conjuntos de redes hertzianas 
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Relativamente a isto, as narrativas dos alunos à Q5 não são estruturadas e notou-se 

dificuldade dos respondentes em demonstrar compreensão dos acontecimentos políticos do 

país, uma vez que não recorreram a fatos e referências, não indicaram tempo e espaço e 

limitaram-se a mencionar como justificativa a corrupção e a existência de uma suposta crise, 

podendo inferir-se das respostas uma forte demonstração de indiferença em relação ao que 

acontecia no país em 2015. 

Sem a pretensão de dar respostas, mas de tencionar as ideias acima, a importância 

de estudos de cultura política e juventude podem proporcionar indicadores para 

problematizações e reflexões da participação juvenil em espaços políticos. Assim, nessa linha 

de pensamento, retomamos as ideias sobre cultura política de Abreu (2007, p. 14), que nos 

orienta a buscar a compreensão do comportamento político de atores individuais e coletivos, 

valorizando suas próprias experiências e percepções, suas lógicas e sentidos cognitivos. Com 

base nessa perspectiva, buscou-se nas respostas dos sujeitos desta pesquisa compreender o 

comportamento político, tanto individual quanto coletivo desses sujeitos, seus interesses e 

olhares sobre o tema jovem e política.  

Com base nas respostas, é possível afirmar haver um distanciamento dos alunos 

com uma cultura política mais “engajada” e, mesmo aqueles que responderam na perspectiva 

de uma cultura política na qual os jovens manifestassem seu protagonismo, a maioria dos 

argumentos para justificar a importância da participação política desses jovens, limitou-se a 

jargões como “o jovem é o futuro do Brasil” ou “o voto é a expressão da democracia”, deixando 

de tratar de ações políticas mais efetivas e em âmbito coletivo, afastando-se de uma 

compreensão da política em sentido latu. Ou talvez, as respostas deixem clara a falência da 

política institucional, manifesta nos partidos e instituições públicas e, por outro lado, as 

vivências, sentimentos, memórias e desejos desses alunos caminhem para, talvez, novas formas 

de manifestação de cultura política. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
e telefônicas clássicas), na medida em que transmitem informações provenientes de fontes digitais ou destinadas 

à digitalização”.  
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4 CAPÍTULO – AS NARRATIVAS DOS ALUNOS E O CONHECIMENTO 

HISTÓRICO  

 

 

 

 

 

 

Neste capítulo, em primeiro lugar, apresentaremos o quadro teórico que ajudará a 

fundamentar a análise das respostas obtidas na aplicação dos instrumentos. Num segundo 

momento, apresentaremos a codificação e categorização dos dados, informações e fatos 

inferidos das narrativas dos alunos resultantes das respostas ao questionário 2, tecendo o diálogo 

com os autores referenciados.   

  

4.1 CONSCIÊNCIA HISTÓRICA, NARRATIVA HISTÓRICA, CULTURA HISTÓRICA E 

APRENDIZAGEM HISTÓRICA 

 

O ensino de História contempla, numa perspectiva mais ampla, a fundamental tarefa 

de ajudar no processo de atribuição de sentido para vida prática, possibilitando a construção de 

identidades, interferindo na consciência histórica. Pode-se afirmar que “a história na escola 

acumula a função de colaborar para que os sentidos das narrativas – no passado e no presente 

– sejam estabelecidos e discutidos” (CERRI, 2011a, p. 117). A consciência histórica, nessa 

perspectiva, consiste no trabalho intelectual do sujeito para sincronizar suas projeções de futuro 

conforme as experiências do tempo, que se expressa na forma de narrativa.  

Consciência histórica é um conceito polissémico, desenvolvido por vários teóricos 

da História, mas neste trabalho estamos referenciando na perspectiva de Jörn Rüsen, historiador 

e filósofo alemão, que tem contribuído com seus estudos, sobre consciência histórica, 

pensamento histórico, cultura histórica e didática da história, nas pesquisas desenvolvidas no 

Brasil no âmbito do ensino de história. Em Rüsen (2010b), todo pensamento histórico é uma 

articulação da consciência histórica, mas não é a mera subsistência do passado na memória que 

constitui a consciência histórica, ela é uma atividade intelectual narrativa, que estabelece a 

correlação do presente com o passado e futuro.  

Essa correlação temporal é feita por meio do pensamento histórico. Assim, segundo 

Martins (2016, p. 102), em consenso com Rüsen, pensar historicamente 

Somente quando a história deixar de ser aprendida como a mera absorção de um bloco de 

conhecimentos positivos, e surgir diretamente da elaboração de respostas a perguntas que se façam ao 

acervo de conhecimentos acumulados, é que poderá ela ser apropriada produtivamente pelo 

aprendizado e se tornar fator de determinação cultural da vida prática humana. 

 

                              Jörn Rüsen 
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consiste na capacidade de o ser humano entender a relação presente-futuro com 

respeito ao passado. Ao refletir sobre essa tríade – que se articula tanto no contínuo 

quanto na ruptura – o pensamento histórico institui tanto o sentido do contexto 

temporal em que se insere o agente quanto a sua identidade mesma. Não é só a História 

como ciência que se apoia nessa capacidade – o pensamento histórico é uma prática 

fundamental do quotidiano de qualquer agente humana. Nele se exprime a consciência 

histórica. 

 

Nesse sentido, a escolha desse teórico para contribuir com a análise deste capítulo, 

ocorre pela importante contribuição por ele dada ao conceito de consciência histórica, uma vez 

que nos propomos a analisar as narrativas dos sujeitos participantes da pesquisa, para entender 

como utilizam o conhecimento histórico para dar sentido às suas escolhas e decisões políticas.  

Concordamos com Schmidt (2008, p. 85) quando afirma fundamental a 

contribuição de Rüsen,  

 

porque ele analisa a consciência histórica como uma forma de consciência humana 

que está relacionada com a vida humana prática, argumentando que um dos elementos 

dessa consciência é o tempo, pois o homem – ao estabelecer um quadro interpretativo 

do que experimenta como mudança de si mesmo e de seu mundo – precisa 

assenhorear-se do tempo para que possa realizar as intenções do seu agir.  

 

De realçar, ainda, que a importância de estudos que contemplem a consciência 

histórica com base teórica em Rüsen, também se dá pela 

 

promoção de aprendizagens numa perspectiva de crescente complexidade desde a 

compreensão dos nossos padrões culturais e de vida; até uma consciência em que o 

pluralismo da diversidade de perspectivas é clarificada pela sua raiz temporal e 

espacial (GAGO, 2007, p. 134). 

 

Na concepção de Rüsen, a consciência histórica é “a suma das operações mentais 

com as quais os homens interpretam sua experiência da evolução temporal de seu mundo e de 

si mesmos, de forma tal que possam orientar, intencionalmente, sua vida prática no tempo” 

(RÜSEN, 2010b, p. 57). Para ele a consciência histórica não é algo que o indivíduo possa ter 

ou não, escolher ter ou não, ela é inerente a todos, todo seu agir é histórico, é intencional 

(RÜSEN, 2010b, p. 78-79).  

Nessa linha de pensamento, a consciência histórica, também, pode ser 

compreendida como  

o modo pelo qual a relação dinâmica entre experiência do tempo e intenção 

no tempo se realiza no processo da vida humana [...] o trabalho intelectual 

realizado pelo homem para tornar suas intenções de agir conformes com a 

experiência do tempo. Esse trabalho é efetuado na forma de interpretações das 

experiências do tempo (RÜSEN, 2001, p. 58-59). 
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Nesse mesmo sentido, lembra Barca (2012, p. 40), que a consciência histórica “será 

algo que ocorre quando a informação inerte, progressivamente interiorizada, se torna parte da 

ferramenta mental do sujeito e é utilizada, com alguma consistência, como orientação no 

quotidiano pessoal e social”, reforçando a ideia de que somos todos portadores de consciência 

histórica e que o agir humano - pessoal e do outro - interfere em sua formação. 

Importante papel tem a narrativa, já que nela a consciência histórica se realiza na 

forma de narrativa histórica. Como expressão da consciência histórica, ela tem a função de 

“orientar a vida prática no tempo, mobilizando a memória da experiência temporal, por meio 

do desenvolvimento de um conceito de continuidade e pela estabilização da identidade” 

(RÜSEN, 2010b, p. 98). Mas, o autor não está falando de qualquer narrativa, ela precisa 

constituir-se de três aspectos: a) as experiências do presente só podem ser interpretadas como 

experiências, e o futuro apropriado como ação perspectivada, se essas experiências forem 

relacionadas com o passado; b) ela organiza a relação estrutural entre passado, presente e futuro, 

como uma representação de continuidade – como relação entre interpretação do passado, 

entendimento do presente e expectativa do futuro; c) a narrativa histórica é meio de constituição 

de identidades (RÜSEN, 2010b, p. 62-67). Assim, conforme Rüsen (2010b, p. 155; 2010a, 

p.95), cabe a observação, que para a narrativa histórica é decisivo que sua “constituição de 

sentido se vincule à experiência do tempo de maneira que o passado possa tornar-se presente 

no quadro cultural de orientação da vida prática contemporânea”, como processo de 

constituição de sentido da experiência do tempo. Além disso, a narrativa histórica constitui-se 

na maneira como o pensamento histórico organiza os sentidos atribuídos à experiência. 

Reforçando essa perspectiva, para Cerri (2011b, p. 64),  

 

o diferencial de um relato no qual a consciência histórica se expressa, além da 

condição de representação narrativamente estruturada do passado, é o fato de portar 

significado e sentido, estruturar as representações do passado e explicar os padrões de 

desenvolvimento no tempo, dando sentido para o presente e permitindo expectativas 

de futuro. 

 

Para melhor elucidação de como a narrativa histórica é o meio de explicitação da 

consciência histórica na orientação da vida prática, Rüsen chegou a uma tipologia45, descrita 

como forma de constituição de sentido da experiência do tempo. Essa tipologia da narrativa 

                                                 
45Essa tipologia não é aqui utilizada como modelo classificatório, nem o próprio Jörn Rüsen a entende de forma 

mecânica, sendo muito mais uma referência de análise à medida que orienta a compreensão dos sentidos das 

narrativas.  
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histórica é expressa em: narrativa tradicional, narrativa exemplar, narrativa crítica e narrativa 

genética.   

A narrativa tradicional, como forma de constituição narrativa de sentido, “remete 

às origens, que se impõem às condições contemporâneas da vida, e que se querem manter 

inalteradas, presentes e resistentes ao longo das mudanças de seu tempo” (RÜSEN, 2010a, p. 

48). Nessa forma de narrativa de sentido, a identidade forma-se como “enraizamento das formas 

sociais tradicionais da subjetividade em atitudes, motivações e modelos de percepção e 

interpretação profundamente inseridos nas mentalidades” (RÜSEN, 2010a, p. 49), estabilizada 

pelo discurso da tradição, pela reprodução de modelos de comportamentos. Ela articula as 

tradições como condição indispensável para orientar os sujeitos e evitar desorientação, 

garantindo inclusive alguma estabilidade, importante para a estrutura mental dos indivíduos.  

A narrativa exemplar, como tipo de constituição narrativa de sentido, por ser 

entendida como aquela em que a 

 

memória histórica volta-se para os conteúdos da experiência do passado que 

representam, como casos concretos de mudanças no tempo (no mais das vezes por 

causa das ações intencionais), regras ou princípios tomados como válidos para toda 

mudanças no tempo e para o agir humano que nela ocorre. [...] Os entendimentos 

abstratos e gerais, aparentados às regras, são transpostos para uma série de exemplos 

históricos e, por meio deles, consolidados (RÜSEN, 2010a, p. 51). 

 

A identidade histórica, neste tipo de narrativa de sentido, ultrapassa os limites da 

atribuição tradicional dos papeis sociais, porque o tempo adquire uma nova dimensão 

experiencial, nível mais elevado de abstração na relação do conhecimento histórico e à prática. 

A história ensina, como mestra da vida, a partir dos acontecimentos do passado que transmite.  

 

Não se trata mais dos processos e acontecimento do passado nos quais se constitui o 

sentido necessário para dar conta de situações concretas do agir hoje. A questão agora 

é de ter presentes todos os conteúdos da experiência nos quais as determinações de 

sentido relevantes para a vida prática concreta aparecem, consolidam-se e podem ser 

demonstradas (RÜSEN, 2010a, p. 51). 

 

A narrativa crítica, tipo de constituição de narrativa de sentido, apresenta uma 

“argumentação histórica que trata, sobretudo, de esvaziar os modelos de interpretação histórica 

culturalmente influentes, mediante a mobilização da interpretação alternativa das experiências 

históricas conflitantes” (RÜSEN, 2010a, p. 55). É nessa mobilização e distanciamento dos 

modelos históricos consagrados que “os sujeitos ganham fôlego para modelar culturalmente seu 

próprio tempo, da maneira que creem poder e querer, por meio da memória histórica” (RÜSEN, 

2010a, p. 58). São narrativas anti-histórias e baseia-se na capacidade de dizer não às tradições, 
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destruindo a continuidade, apresentando novos padrões de compreensão histórica (RÜSEN, 

2010b, p. 101). 

Por fim, na narrativa genética, “a experiência histórica adquire uma nova qualidade 

temporal [...] pela qual o passado dinamizado temporalmente é articulado como a prática 

concreta do presente, de modo que o futuro apareça como chance de superação” (RÜSEN, 

2010a, p. 59), em outras palavras, “enunciando-se por meio do saber histórico, a coerência 

temporal do próprio eu está condicionada pela mudança, [...] lembrar-se daquilo que era e de 

como se tornou o que é, faz plausível, para o sujeito, tornar-se outro” (RÜSEN, 2010a, p. 61). 

Enquanto os dois primeiros tipos são mantenedores das tradições, sendo que a 

formação identitária e a atribuição de valores ocorrem com base nessas tradições, as duas 

últimas, rompem com elas forjando novas identidades e novos valores, mudando, então, a 

atribuição de sentido das experiências. 

Segundo Rüsen, os tipos de narrativas nunca aparecerão sozinhas nas manifestações 

concretas da consciência histórica dos sujeitos, nem se excluem um ao outro ou são 

hierarquizados. 

Essa tipologia fornece meios conceituais para analisarmos as narrativas escritas – 

produzidas pelos alunos em respostas aos instrumentos desta pesquisa – e, certamente, poderá 

ajudar na compreensão dos usos do passado pelos alunos para se orientarem na vida política, 

objetivo de análise deste capítulo, destacando que o objetivo não é classificar as narrativas 

desses jovens com base nesta tipologia. Afinal, não se pode olvidar, que “não basta conhecer 

fatos e processos históricos; é preciso ter capacidade de interpretar o tempo e usar esse 

conhecimento para a própria vida, agindo em conformidade com os próprios princípios e 

objetivos” (CERRI, 2011a, p. 123). 

Contribuindo com o debate, Barca (2012, p. 40-41) elucida que a narrativa histórica 

tende a ser construída também sob diversas formas e enfoques, e 

 

por tal facto, através da narrativa tem sido possível conhecer as concepções dos 

sujeitos (alunos, inclusivamente) sobre, a) significados atribuídos ao mundo presente 

e passado, b) sentidos de mudança (progresso ou declínio linear ou complexo, 

dialética, ciclo, permanências ou rupturas), c) papel da História na orientação 

temporal (relações entre passado, presente e expectativas de futuro) no plano coletivo 

e no plano individual (como se posiciona o sujeito na História?), d) valores de 

(inter)culturalidade em situações de diálogo, de tensão ou de conflito, e) identidades 

coletivas plasmadas em mensagens nucleares convergentes no seio de um dado grupo. 

 

Nessa linha de raciocínio, a narrativa histórica é operação com a qual o sujeito 

orienta seu agir e sofrer no tempo, é meio de constituição de identidade, que não tem conteúdo 

fixo e definitivo, porque é um processo social de interpretação mútua de sujeitos que interagem 
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entre si, expostos às dificuldades inerentes à socialização humana (RÜSEN, 2010b). Nessa 

mesma perspectiva, para Cerri (2011b, p. 78), “é em torno da necessidade de decidir, ou de 

influenciar decisões, que se desenvolve a narrativa que revela as características e elementos da 

consciência histórica dos indivíduos e grupos”. 

Pela análise de uma narrativa histórica chega-se ao modo como o sujeito concebe o 

passado e utiliza as fontes, bem como aos tipos de significância e sentidos de mudança que 

atribui à história, espelhando um tipo de consciência histórica que revela as relações que 

estabelece entre o passado, o presente e o futuro, tanto no plano individual quanto no plano 

coletivo (SCHMIDT; BARCA; MARTINS, 2011, p. 12). 

Em conformidade com isso, para Rüsen (2016, p. 57), outra importante questão é a 

cultura histórica, porque ela remete a todas as formas de narrativas, como “articulação prática 

e operante da consciência histórica na vida de uma sociedade”. Nesse sentido, a cultura histórica 

significa uma maneira particular de interpretar o tempo, que resulta em história, constituída 

como resultado da experiência, interpretação, orientação e direcionamentos (RÜSEN, 2016, p. 

59), um modo de rememoração da história, portanto, “memória histórica (exercida na e pela 

consciência histórica), que dá ao sujeito uma orientação temporal em sua práxis vital, ao mesmo 

tempo em que oferece uma direcionalidade para a ação e uma auto-compreensão de si mesmo” 

(RÜSEN, 2016, p. 64). 

Nesse sentido, esclarece Rüsen (2012, p. 155) que a 

 

consciência histórica como parâmetro da cultura histórica é mais que uma mera 

consciência do passado, também a cultura da história é mais que “mera” recordação, 

orientada meramente para o passado. É claro que a consciência histórica se recorda 

do passado. A cultura histórica é o esforço de uma sociedade de assegurar, por meio 

das recordações coletivas, uma autocompreensão aceitável, de preservar sua 

identidade histórica. A recordação do passado, o trabalho cultural de recordação, que 

pertence à vida de cada sociedade, acontece por causa da compreensão do presente e 

por causa da expectativa, da perspectivação do futuro. Embora a consciência histórica 

seja dirigida para o passado enquanto desempenho da recordação, ela ao mesmo 

tempo também o é, por meio do passado, ao presente e ao futuro, trata-se de uma 

consciência do tempo, que abarca as três dimensões do tempo, ou seja, que organiza 

a compreensão do presente e expectativa do futuro por meio da interpretação do 

passado. 

 

Com isso, Rüsen (2016) entende que é por meio da cultura histórica que todos os 

processos de ensino e aprendizagem se dão, pensar e aprender se enraízam, se movimentam e 

se alimentam. Nessa senda, a cultura histórica possui três dimensões principais, a estética, a 
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política e a cognitiva, que se encontram interligadas na configuração de sentidos da consciência 

histórica46.  

A dimensão estética está relacionada às construções artísticas, como forma de 

recordação histórica, expressa por meio do cinema, teatro, literatura. Contudo, é preciso 

destacar que obras dessa natureza parecem estar longe de uma memória histórica verdadeira, 

apesar de tematizar a história, e que deve ser questionada nessas realidades, inclusive nas obras 

dos historiadores, que pretendem se tornar memória e recordação histórica genuína, uma vez 

que são produtos originados de processos de construção de sentidos (RÜSEN, 2012, p. 66-67). 

A força imaginativa do estético é histórica enquanto trabalha como a experiência do passado e 

a coloca no presente, mas deixa de ser histórica quando transforma esta experiência em uma 

criação puramente artificial, imaginativa, ou seja, totalmente deslocada da experiência, e um 

processo assim pode ser visto como estético, mas como histórico tem um sentido limitado e 

impróprio (RÜSEN, 2012, p. 69). 

Na dimensão política, a memória histórica cumpre papel importante, utilizando 

símbolos carregados de “ressonâncias históricas”, com função de legitimação, baseada na 

construção consciente e criteriosa de tradições, estabelecidas como duradouras e normativas; 

está baseada no fato de que qualquer forma de dominação necessita do consentimento dos 

dominados, que podem aceitar ou rejeitá-la e, nesse sentido, a memória orienta a perspectiva 

temporal, no qual o passado aparece como história cheia de sentido para o presente, seguindo 

um sistema de coordenadas políticas, com as quais os sujeitos organizam a vida na prática, o 

que não quer dizer que a consciência histórica siga sem questionamentos o sistema de 

dominação imposto (RÜSEN, 2012, p. 70-71). Nessa dimensão, a história (ou o discurso 

histórico) pode ser utilizada tanto para o rompimento quanto para a manutenção de certas 

instituições e tradições políticas, como também, para o fortalecimento de certos grupos ou a 

irrupção de novos que contestam os poderes instituídos. 

A dimensão cognitiva da cultura histórica, nas sociedades contemporâneas, se 

caracteriza pela história como ciência. O conhecimento histórico, com o qual a consciência 

histórica realiza as funções culturais, tem estatuto científico próprio, de validade e racionalidade 

e cientificidade.  Não se pode pensar nenhuma produção historiográfica no âmbito da ciência 

da história, que não mostre, todavia, o princípio da forma estética e as influencias ou intenções 

                                                 
46 Em discussão mais recente sobre os processos de ensino e aprendizagem em história, Jörn Rüsen revisou as 

dimensões da cultura histórica para acrescer mais duas, a dimensão moral (valorizar) e a dimensão religiosa (crer). 

Ver: MARTINS, Estevão de Rezende. As matrizes do pensamento histórico em Jörn Rüsen. In: SCHMIDT, Maria 

Auxiliadora M. dos S, MARTINS, Estevão de Rezende (Orgs). Jörn Rüsen: contribuições para uma teoria da 

didática da história. Curitiba: W.A. Editores Ltda, 2016.  
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políticas, da mesma forma que não há manifestações políticas e estéticas puras da memória 

histórica (RÜSEN, 2012, p. 71-73).  

Segundo Martins (2012, p. 75-76) essa dimensão repercute na articulação prática 

da consciência histórica, porque  

a consciência histórica, difusa, com seus temas, interesses e objetivos, é passada pelo 

crivo metódico da ciência para assegurar tanto coerência interna, plausibilidade e 

fiabilidade do resultado quanto controle intersubjetivo da(s) história(s) produzida(s) a 

partir da aplicação interpretativa das regras e normas do trabalho científico ao material 

empírico da pesquisa. O tratamento científico das fontes faz encontrarem-se a cultura 

histórica presente no tempo passado e em seus vestígios e a cultura histórica presente 

no pesquisador e em seu meio cultural. As regras metódicas funcionam como 

convenções de garantia para que sejam evitadas a arbitrariedade de um subjetivismo 

incontrolado e a ilusão de uma objetividade absoluta. 

 

Das três dimensões da cultura histórica é possível afirmar que as duas primeiras se 

prestam ao uso de um público não especializado, enquanto a última, afeta ao ofício do 

historiador, está circunscrita ao campo do especialista. 

Entende o mesmo autor que a cultura histórica articula, de forma sistemática, 

dimensão cognitiva da memória histórica produzida pela ciência, com a dimensão política e 

estética que compõe essa mesma dimensão. Desse modo, a ciência, a política e a arte podem 

instrumentalizar-se mutuamente como fator cultural de orientação podendo mutilar ou abreviar 

o saber histórico por elas selecionado (RÜSEN, 2010a), significando dizer que cada uma pode 

se apropriar e utilizar-se da outra de acordo com suas finalidades específicas.  

Nessa linha de argumentação, a cultura histórica contempla  

 

as diferentes estratégias da investigação científica acadêmica, a criação artística, a luta 

política pelo poder, a educação escolar e extra escolar, o ócio e outros procedimentos 

da memória histórica pública, como concretizações e expressões de uma única 

potência mental. Deste modo, a cultura histórica sintetiza a universidade, o museu, a 

escola, a administração, a mídia, e outras instituições culturais como conjunto de 

lugares da memória coletiva, e integra as funções de ensino, de entretenimento, da 

legitimação, da crítica, da distração, da ilustração e de outras maneiras de rememorar, 

a unidade global da memória histórica (RÜSEN, 2016, p. 56). 

 

Colaborando com esse debate, Martins (2016, p. 104) observa que muitas questões 

desafiam cotidianamente os sujeitos, questões diretamente conexas com a identidade de cada 

um e, portanto, 

 

não se age sem pensar, somente se pensa sobre o que se experimenta, somente se 

vivencia o que ocorre no tempo, no espaço e na concretude empírica da realidade 

vivida. Essa realidade está preenchida historicamente pela cultura, com cujo legado 

cada agente necessita haver-se, de modo a apropriar-se, conscientemente, de sua 

posição relativa no fluxo do tempo. Posição relacionalmente vinculada à de inúmeros 

agentes racionais, que existiam, existem e existirão no mundo prático concreto em que 

vivem. O passado, e o conhecimento do passado, são elementos fundamentais para a 

constituição histórica de sentido do presente e do futuro. 
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Sem dúvida, a experiência acelerada do tempo, potencializada pelas tecnologias de 

informação e comunicação, os diversos espaços de vivências dos alunos, a produção e difusão 

de conhecimento histórico pela TV, internet, cinema, museus, monumentos, literatura, jogos 

eletrônicos etc., tem se constituído como um convite e ao mesmo tempo um desafio, 

principalmente para o ensino de História, uma vez que os jovens que adentram a escola trazem 

consigo um acervo, constituído de diferentes visões, ideias, valores, comportamentos 

adquiridos na experiência com espaços e artefatos que não estão diretamente vinculados ao 

espaço escolar e ao saber histórico escolar. Tudo isso tem se constituído como cultura histórica, 

que interfere na consciência histórica de todos, em especial dos jovens estudantes.  

Neste aspecto, a cultura histórica, desenvolvida por historiadores, jornalistas, 

professores, cineastas, músicos, literários, entre outros, apontam para diversos usos do passado, 

construções de modos diferentes de lidar com as temporalidades, cujas narrativas podem ser 

positivas ou negativas em relação a eventos, sujeitos, contextos, verdadeiras batalhas por 

hegemonia em torno das representações do passado. Nesse passo, como o “interesse no 

conhecimento histórico nasce da cultura histórica em que o agente está inserido e da qual se 

nutre intelectual e socialmente, as ideias, as categorias, os valores etc. presentes nessa cultura 

operam como critérios de sentido” (MARTINS, 2016, p. 105).  

De onde se pode concluir que na orientação da vida prática existe não apenas 

carência de orientação no desempenho cognitivo da ciência da história, mas igualmente outras 

carências, a que o saber histórico tem que dar respostas, sobretudo às carências políticas e 

estéticas (RÜSEN, 2010a, p. 121-122). 

Por todas estas questões e características, Abreu, Soihet e Gontijo (2007, p. 251) 

advertem, que “um estudo sobre cultura histórica deve estar atento a diferentes interpretações 

sobre o passado, o presente e o futuro, de modo a compreender quando, onde, quem e através 

de quais instrumentos contribuiu para a consolidação de determinadas leituras da história”, pois, 

conforme dissemos anteriormente, o discurso histórico tanto pode ser usado para legitimar 

como para romper com a dominação.  

Umas das formas de apreensão e desenvolvimento da cultura histórica é a história 

escolar. Para Rüsen (2016, p.24) enquanto uma das dimensões da consciência histórica, a 

“aprendizagem histórica é um processo mental de adquirir competências históricas através do 

processamento da experiência da mudança temporal do mundo humano no passado”.  

Assegura-se, portanto, que aprender história envolve o desenvolvimento das 

competências de aprendizagem, como operações da experiência, interpretação e orientação. 



112 

 

Essas operações são importantes para que o sujeito estabeleça um “quadro interpretativo do que 

experimenta como mudança de si mesmo e de seu mundo, ao longo do tempo, a fim de poder 

agir nesse decurso temporal [...] para que possa realizar as intenções de seu agir” (RÜSEN, 

2010b, p. 58). Processo que se dá de dentro para fora (formação identitária) e de fora para dentro 

(práxis cotidiana). 

Visa, portanto, no entendimento de Rüsen (2016, p. 28), enfrentar os desafios 

estabelecidos no processo de aprendizagem histórica os quais elenca alguns, apontando quais 

seriam seus possíveis resultados:  

 

Desafios da experiência histórica: o que eu percebi do que ocorreu? Desafio de 

compreender o passado alheio: O que isso significa? Desafio da orientação da 

dimensão temporal da própria vida: Onde é meu lugar no tempo? Desafio de escolher 

suas próprias motivação. O que eu posso fazer no futuro. Com esta aprendizagem 

espera-se como resultado: Aumentar o campo da experiência história. Desenvolver a 

habilidade de compreender o passado. Desenvolver a habilidade de temporalizar seu 

mundo e sua identidade. Construir a habilidade de conformar as aspirações de cada 

um a partir de uma ideia empiricamente plausível de mudanças temporal. 

 

Seguindo essa linha de raciocínio, na proposição de Carretero e Montanero (2008, 

p. 136), pensar historicamente vai além da competência de acumular informações sobre os fatos 

do passado, uma vez que demanda também “[...] a habilidade de avaliar criticamente as próprias 

fontes de informação, primárias ou secundárias, e as interpretações ideológicas que 

inevitavelmente realizamos acerca dos acontecimentos históricos”, o que pressupõe mais que o 

acúmulo de um conhecimento factual. 

Na perspectiva de pensar a consciência histórica no sentido de orientação na práxis 

da vida, é preciso destacar que “o aprimoramento desta competência [orientação] exige que os 

conceitos substantivos e as experiências históricas façam sentido para a vida prática, sustentem 

decisões que dela emanem e ajudem na compressão de mundo, atendendo aos propósitos de 

orientação por ela exigidos” (AGUIAR, 2013, p. 277).  

Assim, então, se concretizaria o processo de aprendizagem em forma de consciência 

histórica, quando, segundo Rüsen, as competências são adquiridas para: “a) experimentar o 

tempo passado, b) interpretá-lo na forma de história e c) utilizá-lo para um propósito prático na 

vida diária” (SCHMIDT; BARCA; MARTINS, 2011, p. 75), como trabalho intelectual 

realizado pelo sujeito para tornar suas intenções de agir de acordo com as experiências do tempo 

(RÜSEN, 2010b, p. 59). 

Na concepção de Rüsen (2012, p.121) o aprendizado histórico tem um lado externo 

e um interno. O lado externo refere-se à organização e sua instituição, à forma das ações que 
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envolvem o aprendizado e às condições que influenciam, entrelaçam, tais como a escola, os 

museus, os livros didáticos, as diretrizes, as exposições e todo o empreendimento cultural que 

trata de História, tudo isso pertencente à categoria “cultura histórica”, já que para ele, cultura 

histórica “não é mais do que consciência histórica no nexo prático da vida” (2010, p. 130), e, 

nesse sentido, “o conhecimento histórico só é possível se e quando se atribui aos fatos um 

significado para a orientação na vida prática no tempo presente” (RÜSEN, 2010b, p. 113). 

Nesse sentido, para Lee (2003, p. 25), é compreendendo “os vestígios do passado 

como evidência no seu mais profundo sentido – ou seja, como algo que deve ser tratado não 

como mera informação, mas como algo de onde se possam retirar respostas a questões que 

nunca se pensou colocar – é que a história se alicerça razoavelmente nas mentes dos alunos 

enquanto atividade com algumas hipóteses de sucesso”.   

Rüsen (2012, p. 106) aponta que os alunos devem ser capazes de produzir 

interpretações e orientações históricas próprias, sem ser guiados, inserindo a subjetividade de 

cada um na orientação da vida prática, a produzir-se e auto definir-se pela apropriação 

interpretativa da experiência. Para ele (2012, p. 135), “aprender historicamente é adquirir a 

capacidade de formar sentido historicamente”. 

Nessa linha de raciocínio, Cerri (2011a, p. 116), considera que retirar os jovens do 

presente contínuo, para não viver apenas o presente e reproduzir a condição atual, é possibilitar 

ampliar a visão do aluno em relação ao passado, elevando sua condição de compreensão da 

dinâmica do tempo. Todavia, entende que 

 

não compete ao trabalho da história na escola formar a consciência histórica dos 

alunos – eles já chegam com suas consciências formadas em seus traços fundamentais 

-, mas possibilitar o debate, a negociação e a abertura para a ampliação e 

complexificação das formas de atribuir sentido ao tempo que os alunos trazem com 

eles. 

 

Contribuindo com esse debate, Pagès (2011, p. 20), sustenta que o ensino de história 

pode contribuir para aprendizagem dos jovens, a partir de múltiplas perspectivas, a fim de que 

os alunos: 

 

a) construam um olhar lúcido sobre o mundo e um sentido crítico; desenvolvam o 

pensamento histórico, a temporalidade, a historicidade, a consciência histórica; b) 

adquiram maturidade política ativa e participativa como cidadãos do mundo; c) 

relacionem passado, presente e futuro e construam sua consciência histórica; d) 

trabalhem sobre problemas e temas sociais e políticos; sobre temas e problemas 

contemporâneos; e) aprendam a debater, a construir suas próprias opiniões, a criticar, 

a escolher, interpretar, argumentar e analisar fatos; f) desenvolvam um sentido de sua 

identidade, respeito, tolerância e empatia em relação às demais pessoas e culturas; g) 

analisem o modo pelo qual se elaboram os discursos; aprendam os princípios da 

justiça social e econômica e rechacem a marginalização das pessoas. 
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Partindo dessas perspectivas teóricas referenciadas, em especial, da contribuição de 

Rüsen para o debate, o que se torna fundamental destacar, é que o ensino de história deve 

prover, por meio dos conteúdos do saber histórico, uma memória histórica que sirva como fator 

de orientação histórica, buscando concretizar nos alunos a capacidade de experimentar e 

perceber o passado, de interpretar o passado percebido e experimentado com a ajuda de 

representações abrangentes impregnadas de sentido e significado entre passado, presente e 

futuro; consiste também a capacidade de aplicar, na vida prática, o passado assim interpretado 

e a representação da história, obtida com base na experiência como parâmetro cultural. Com a 

tematização da consciência histórica e a abertura para a cultura histórica, ampliou-se o campo 

das abordagens do ensino de história, das discussões sobre aprendizagem histórica, como 

incremento para a educação histórica e a didática da história (RÜSEN, 2012).    

Por outro lado, alerta Caimi (2013), o ensino de história não é mais lugar 

privilegiado, já não possui legitimidade absoluta e falta clareza quanto a seus objetivos e 

finalidades no contexto atual, diante dos contextos de fragmentação do Estado, dissolução de 

identidades, numa cultura que se apresenta em forma de mosaico e as tecnologias de informação 

e comunicação dominam a cena pública, impondo-se enfrentar essas mudanças, especialmente 

as que se operam nos modos de distribuição e circulação do saber. Os jovens estudantes 

constroem suas identidades a partir dessa cultura mosaica e raramente veem sentido nos 

conteúdos escolares, por considerá-los fragmentados, descontextualizados, a-históricos, 

distantes dos seus interesses e desvinculados das suas perspectivas de futuro. Enfim, “ao voltar 

os olhos para o passado, precisamos fazê-lo na perspectiva dialógica, buscando a multiplicidade 

de falas, gestos, rituais e sentidos, potencializando a construção de identidades múltiplas e 

plurais” (Caimi, 2013, p. 31). 

Tendo como enquadramento teórico as reflexões apresentadas, passaremos à 

análise das questões do Instrumento n. 2. Por meio da interpretação dos dados, procurou-se 

compreender os tipos de narrativas que os alunos produziram, suas ideias sobre os conteúdos 

substantivos, como o conhecimento histórico se apresentada em suas narrativas, construindo 

possibilidades de interpretação para entender a questão problematizada na pesquisa, isto é, o 

uso do conhecimento histórico pelos alunos na orientação de suas decisões políticas. 
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4.2 RELAÇÃO ENTRE CONHECIMENTO HISTÓRICO E DECISÕES POLÍTICAS DOS 

ALUNOS DO ENSINO MÉDIO 

 

Para este título, vamos analisar as questões do Instrumento n. 2, aplicado para 68 

alunos, composto de duas questões abertas. Adotamos como critério de identificação destas 

questões as expressões Q2.1 e Q2.2 e abaixo apresentamos o referido instrumento: 

 

 

 

As questões propostas no questionário 2 foram as seguintes: 

 

Q2.1: “Você leu esta publicação de um amigo. Trata-se de dois fatos ocorridos em épocas 

diferentes47. Ele quer entender por que os jovens foram reprimidos nas manifestações políticas 

                                                 
47 Os fatos foram extraídos de: O primeiro, de “Direito à Memória e à Verdade: histórias de meninas e meninos 

marcados pela ditadura”, da Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República, 2009, p. 40-

41; o segundo, do “Dossiê Manifestações em Porto Alegre: Violações de Direitos Humanos por Parte da Brigada 
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e quais eram seus interesses. Use seu conhecimento histórico e faça um comentário 

respondendo-lhe sobre as circunstâncias políticas de cada um dos fatos e o que diferencia ou 

assemelha os dois contextos. ” 

 

Q2.2: “Com base nos fatos publicados por seu amigo, faça um comentário dizendo o que você 

mudaria na democracia brasileira para que fatos como esses não voltem a acontecer e indique 

que ação (ou ações) você pretende realizar para que essa mudança ocorra. ” 

 

 

4.2.1 As narrativas dos alunos sobre a ditadura civil-militar e a democracia no Brasil 

 

A Q2.1 levou os alunos a produzirem suas narrativas a partir dos fatos apresentados, 

visando identificar quais conhecimentos os alunos detêm sobre os conteúdos históricos e 

identificar o uso e interpretação das fontes por parte deles. A Q2.1 foi respondida por 62 alunos, 

sendo que 6 participantes devolveram o questionário sem resposta.  

 

 
Q2.1: “Você leu esta publicação de um amigo. Trata-se de dois fatos ocorridos 
em épocas diferentes. Ele quer entender por que os jovens foram reprimidos nas 
manifestações políticas e quais eram seus interesses. Use seu conhecimento 
histórico e faça um comentário respondendo-lhe sobre as circunstâncias políticas 
de cada um dos fatos e o que diferencia ou assemelha os dois contextos. ” 

 

 

As respostas referentes a Q2.1 foram categorizadas a partir de dois temas: 1- o 

conhecimento histórico do aluno sobre a Ditadura civil-militar e Democracia; e 2- a percepção 

sobre semelhanças e diferenças entre os contextos históricos.  

 
Tema 1- Conhecimento histórico do aluno sobre a ditadura civil-militar no 

Brasil e Democracia: 

 

A partir das leituras das respostas, identificamos as narrativas que apresentavam 

padrão similar e, na sequência, foram agrupadas e categorizadas. Após a síntese das principais 

características das unidades de registro agrupadas, criamos três categorias, que identificam os 

tipos de narrativas produzidas pelos sujeitos, considerando interpretação e compreensão das 

situações históricas, que nominamos de estruturada, fragmentada e descontextualizada, 

fornecendo o panorama expresso no QUADRO 02.   

                                                 
Militar”, da Comissão de Defesa do Consumidor, Direitos Humanos e Segurança Urbana da Câmara Municipal de 

Porto Alegre, 2013, p. 7. 
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QUADRO 02 – CATEGORIZAÇÃO DAS NARRATIVAS DE ACORDO COM O 

CONHECIMENTO SOBRE OS CONTEXTOS HISTÓRICOS 

CATEGORIA OCORRÊNCIA DESCRIÇÃO 

 

Estruturada 

 

03 

A narrativa é coerente. Bom nível de conhecimento 

histórico. Apresenta fatos/conteúdos; identifica os regimes 

políticos; apresenta noção de tempo e espaço; estabelece 

relação temporal (passado/presente); promove interpretação 

problematizada/crítica com o enfoque dado. 

 

Fragmentada 

 

13 

A narrativa é inconsistente. Baixo nível de conhecimento 

histórico. Explicação fragmentada. Apresenta noção de 

temporalidade, mas não há consistência descritiva sobre os 

contextos históricos, personagens e seus interesses.  

 

Descontextualizada 

 

46 

A narrativa é genérica. Não demonstra compreensão dos 

fatos e de conteúdos históricos, não apresenta noção de 

tempo e espaço; expressa anacronismo; evidencia 

explicação contraditória e confusa sobre o passado e 

presente.  

 

 

Na categoria estruturada, a narrativa é definida como coerente, por apresentar 

alguns elementos/características importantes para compreendermos o significado atribuído pelo 

aluno aos fatos históricos e ao uso de fontes históricas: nível do conhecimento histórico na 

explicação dos fatos; noção de tempo e espaço; relação temporal; interpretação problematizada 

e crítica em relação aos contextos históricos. 

Apenas 03 alunos produziram narrativas que se aproximaram desse potencial de 

elementos.  

O diferencial de um relato no qual a consciência histórica se expressa, além da 

condição de representação narrativamente estruturada do passado, é o fato de portar 

significado e sentido, estruturar as representações do passado e explicar os padrões de 

desenvolvimento no tempo, dando sentido para o presente e permitindo expectativas 

de futuro (CERRI, 2011b, p. 64) 

 

Os textos, a seguir, nos permitem visualizar algumas características, que 

identificam essa aproximação: 

 

 

No caso Marco, ele viveu na época mais conhecida como ditadura militar (1964-1984), 

período em que qualquer manifestação contra o governo, era passível de punição a 

morte. Seu maior interesse era lutar pelo fim do governo ditatorial, pela liberdade de 

expressão entre outros direitos negados a ele e demais estudantes e militantes. No caso 

que ocorreu em 2013, há uma diferença entre o caso de Marco, nesse período mais 

atual, há a liberdade de expressão e o direito a se manifestar, porém ainda há um 

governo repressor. Seu interesse era a redução da tarifa de transporte. (01-B) 
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No primeiro caso, ocorrido durante o período da Ditadura Militar, havia uma grande 

repressão aos movimentos que contestavam as ações políticas do governo. No segundo 

caso, aconteceu durante um período de grandes manifestações sociais, muitas delas 

com ondas de violência e o governo tentando reprimir esses movimentos através da 

violência. Os dois casos se diferenciam somente pelo período que ocorreu, porém a 

luta por melhorias e a repressão violenta são semelhantes. (06-E) 

 

Em 1968, o governo brasileiro era constituído por militares que levaram o país a uma 

ditadura militar, caracterizada pela intensa repressão, censura e desaparecimento de 

pessoas da oposição. Em 2013, o Brasil já era um país democrático. Contudo, a 

repressão ainda se mostra discretamente presente na sociedade. Pode-se perceber um 

abuso de poder dos policiais, principalmente, durante manifestos, onde eles atacam 

violentamente as pessoas. (07-E) 

 

As respostas indicam que os alunos interpretaram a fonte histórica e mobilizaram 

seus conhecimentos, inclusive na tentativa de explicar e relacionar os fatos em seus respectivos 

contextos históricos, demonstrando que houve preocupação de fazer a crítica dos fatos e certa 

facilidade de lidar com a fonte histórica. É possível perceber, também, nesse tipo de narrativa, 

elementos da cognição histórica, como comparação e percepção de mudanças e permanências. 

Um aspecto importante a destacar diz respeito ao tempo histórico, ou seja, para 

esses alunos, mesmo o país estando no regime democrático, o autoritarismo do governo e a 

repressão política ainda é visível, como uma permanência do período ditatorial, conforme 

segmentos que destaco: “nesse período mais atual, há a liberdade de expressão e o direito a se 

manifestar, porém ainda há um governo repressor” 01-B, “se diferenciam somente pelo 

período que ocorreu, porém a luta por melhorias e a repressão violenta são semelhantes” 06-

E, “o Brasil já era um país democrático. Contudo, a repressão ainda se mostra discretamente 

presente na sociedade” 07-E.  

Corroborando com essa percepção dos alunos, Silva (2016, p. 67) destaca a 

importância de combater qualquer vestígio traumático ou formas de recrudescência da ditadura 

e, nesse sentido, 

 

aprender criticamente a ditadura por meio da história é tarefa erudita do ensino 

que se mescla à urgente necessidade política (que ela não se repita sequer 

como farsa!), passando pela formação permanente de cidadania. Proponho que 

isso seja feito sempre com a preservação dos valores de erudição próprios ao 

conhecimento histórico, sem o pressuposto de que a ditadura está longe de nós 

no tempo e no espaço: além dos urros públicos em 2014, os sussurros 

institucionais em diferentes espaços (inclusive na escola elementar, 

fundamental e média, sem esquecer o ensino superior) evidenciam essa 

presença ameaçadora (SILVA, 2016, p. 67). 
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Na categoria fragmentada, a narrativa é definida como inconsistente. Nela 

considerei o baixo nível de conhecimento histórico para explicação dos fatos. São elementos 

desta categoria: explicação fragmentada; noção de tempo, mas sem estabelecer relação de 

temporalidade; ausência de consistência descritiva sobre os contextos históricos, apresentando 

distanciamento da trama dos fatos evidenciados nas fontes, já que sujeito da pesquisa deveria 

apresentar explicação histórica esclarecendo as circunstâncias políticas dos fatos reportados na 

Q2.1. 

Nesta categoria, 13 alunos produziram narrativas com essas características. A 

seguir, destacamos quatro: 

 

Os jovens lutaram por seus direitos, mesmo em épocas diferentes defendiam seus 

interesses, o que gerou revolta dos superiores. Com isso, foram torturados. (02-A) 

 

Na época da ditadura era comum a prática de tortura para repressão dos que se 

opunham ao regime ditatorial. É um absurdo, em pleno século XXI, ainda ocorrer 

práticas semelhantes. (12-B) 

 

Ambos lutavam pela democracia: queriam mudanças e lutavam pelos seus direitos, 

foram torturados e caçados por policiais e militares. Um era estudante e estava dentro 

do movimento em 1968, na luta pela justiça e pela inconformidade da morte do 

agricultor. E o outro foi de um menino que estava registrando um manifesto contra o 

aumento da tarifa de ônibus, e foi espancado por policiais. (14-C) 

 

Um foi ocorrido na ditadura militar e o outro há dois anos. Os ocorridos têm a relação 

de serem repressões feitas por entidades militares. (08-E) 

 

 

Por exemplo, ao buscar explicar o motivo da repressão, o aluno 12-B, argumenta 

que “Na época da ditadura era comum a prática de tortura para repressão dos que se opunham 

ao regime ditatorial”, entretanto, este aluno não dá continuidade à explicação como esperado. 

Na sequência, ressalta sua indignação, por entender que no século XXI ainda há “práticas 

semelhantes”: “é um absurdo, em pleno século XXI, ainda ocorrer práticas semelhantes”, 

revela então, que para ele, há influência do passado no presente, estabelece, assim, relação entre 

diferentes tempos, mas sem diferenciar os contextos. 

O aluno 14-C, explica: “Ambos lutavam pela democracia: queriam mudanças e 

lutavam pelos seus direitos, foram torturados e caçados por policiais e militares”. Em seguida 

diz: “Um era estudante e estava dentro do movimento em 1968, na luta pela justiça e pela 

inconformidade da morte do agricultor. E o outro foi de um menino que estava registrando um 

manifesto contra o aumento da tarifa de ônibus, e foi espancado por policiais”. Pesa sobre este 
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texto a falta de articulação e orientação temporal. Há limitação do conhecimento sobre os 

períodos da história, o que reflete nos argumentos do aluno sobre a violência contra os jovens, 

além de demonstrar que entende o estudante de 1964 como ator político e o segundo de 2013 

como um expectador que apenas queria registrar o fato, demonstrando desconhecer a gravidade 

que envolve ambos os fatos. 

Já o aluno 02-A, apesar de trazer elementos marcantes para definir os contextos 

históricos - “lutaram por seus direitos”, “épocas diferentes”, “gerou a revolta dos 

superiores”, “foram torturados”, utiliza uma explicação bastante fragmentada e frágil, sem 

consistência descritiva sobre os contextos, sujeitos e seus interesses. Essas características 

também foram observadas na narrativa do aluno 08-E, que apenas apontou dois aspectos, 

primeiro, que os fatos se deram em épocas diferentes, quando diz “um foi ocorrido na ditadura 

militar e o outro há dois anos”, segundo, que há semelhança entre eles, por tratar-se de 

“repressões feitas por entidades militares”. 

De maneira geral, as narrativas que foram identificadas na categoria fragmentada, 

revelam que carecem de maior elaboração pela ausência de distinções de dimensões temporais, 

apesar da tentativa de alguns alunos em situar as explicações no tempo no qual os fatos se 

inserem e até copiando o próprio texto fonte; pelo pouco conteúdo histórico demonstrado; 

devido a ausência de reflexão entre o presente vivenciado por eles e o passado referenciado.  

 Na categoria descontextualizada, a narrativa é definida como genérica. Nela, as 

narrativas revelam ausência de relação temporal e pouco conteúdo histórico, dificuldade de 

lidar com a fonte histórica, anacronismo, explicações contraditórias e ideias confusas sobre o 

passado e o presente. Além disso, revelam pouca desenvoltura dos alunos na expressão 

linguística e discursiva. 

Nesta categoria se enquadram as narrativas de 46 alunos das 62 analisadas, o que 

assinala que 74,2% dos alunos teve dificuldade de responder a questão proposta, fato que 

despertou em nós um olhar mais atento para leitura das produções, quer seja pela dificuldade 

no processo de escrita, de interpretação da fonte ou de compreensão dos processos históricos. 

Não descartamos, também, a possibilidade do aluno não ter compreendido o enunciado da Q2.1, 

reconhecendo-se aqui, os próprios limites do tipo de instrumento de pesquisa utilizado.   

A seguir destacamos algumas produções: 

 

Os jovens foram reprimidos por causa dos protestos que faziam sobre o aumento da 

tarifa, que a cada ano fica mais cara e o interesse era mobilizar outros jovens para 

que não ocorre-se o aumento da tarifa (03-A) 
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O interesse era para uma melhoria melhor e protesta por algo que só vem aumentando 

cada vez mais, o que eles exatamente queriam eram mudanças pois eram um dos chefes 

de protestos enquanto um participa o outro liderava, pois muitas manifestações não 

agrada o mais forte e nem quando estão ligado algo sobre eles. Então dão um jeito 

para acabar ou colocar um fim ou um ponto final. (04-A) 

 

Ele relator que faziam parte de manifestações sobre movimentos políticos igualmente 

ele fez uma sobre os agricultores e era muito novo e entrou para clandestinidade. 

Todos eles eram das médias de classes baixas e já faziam isto correndo risco de 

morrer. (04-B) 

 

O primeiro contexto fala sobre a política entre os jovens e o segundo sobre as 

manifestações dos jovens. O fato que assemelha os dois contextos são que os jovens 

estão lutando pelos seus direitos. (05-B) 

 

As publicações tratam de revoluções estudantis que muitas vezes são formadas por 

vândalos, destruindo até os patrimônios públicos. E devido a isso as "autoridades" 

impedem, fazendo o trabalho correto. (01-C) 

 

O primeiro fato retrata um governo comunista onde as pessoas que lutavam contra 

esse tipo de governo eram dadas como clandestinas e sofriam agressões físicas. O 

segundo fato é um governo democrático e por conta disso as pessoas estão 

manifestando, para garantir os seus direitos na sociedade, e por isso os policiais 

agridem os manifestantes. (04-C) 

 

Na minha opinião, eles não aceitavam muito essa coisa de mídia. Eles queriam uma 

coisa privada, por isso os jovens foram reprimidos. E os interesses dos jovens eram 

espalhar para a sociedade a realidade. (05-C) 

 

Apesar das diferenças de anos, o poder político continua oprimindo a palavra do poder 

público. (12-C) 

 

O interesse era lutar por seus direitos e acabar com a injustiça na política, e o descaso 

com os que são de classe baixa e com a impunidade. O primeiro texto fala do protesto 

que foi feito por causa da morte do agricultor. O segundo texto fala sobre a agressão 

feita a um rapaz pela polícia, porque estava relatando um protesto (22-C) 

 

Pela falta de uma verdadeira democracia e liberdade de expressão. (02-D) 

 

A política atual no Brasil segundo a população não está boa, os jovens tem a cada dia 

mais interferido no futuro do país, com isso podemos ver que talvez o país pode mudar. 

(03-D) 

 

Temos em vista a questão do poder em que tinham nas mãos. Tendo em vista que o 

jovem que queria melhores condições de vida, este foi morto por pessoas que o viam 

como uma "pedra no sapato". Passados tempos, o Brasil foi se tornando democrático 

e foi possível fazer manifestações. (06-D) 

 

Eram épocas diferentes, mas se usava das mesmas formas de tortura. (08-D) 
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As circunstâncias políticas envolvem protestos no Rio Grande do Sul, contra o 

aumento das tarifas de transporte Coletivo (09-D) 

 

Nos dois casos os policiais sumiram com as duas pessoas relatadas nos textos sem 

nenhuma autorização, e o pior, bateram (espancaram) sem motivos. No primeiro caso, 

Marco fez muitas coisas erradas, mas também fez coisas certas, ele se arrependeu e só 

porque não quis pedir desculpas na frente das câmaras, ninguém tem o direito de 

desaparecer com ele. (11-D) 

 

(...)"Recusou-se, porém, a participar do humilhante espetáculo retratação pública 

perante as câmeras de televisão, para declarar arrependimento" "(...) Relata que 

apanhou de três policiais (...)" Considerando as proporções de cada acontecimento, 

pode-se perceber a semelhança em que há entre ambas, pois nas situações 

apresentadas acontece grande repressão "política". (14-D) 

 

Ambos lutavam por seus direitos e sofreram com a repressão política e policial. (02-

E) 

 

No primeiro caso Marco era clandestino e foi torturado e no segundo caso um 

protestante que apenas tirava fotos foi agredido brutalmente. (03-E) 

 

Ao escreverem seus textos, boa parte dos alunos, como exemplo, 03-A, 05-B, 05-

C, 06-D, 03-E, demonstrou que pouco conhece sobre os conteúdos e conceitos históricos.  Por 

exemplo, o aluno 01-C, usou em sua narrativa, a expressão “revoluções estudantis”, mas a 

relacionou a vandalismo.  Já para o aluno 04-C, “O primeiro fato retrata um governo comunista, 

onde as pessoas que lutavam contra esse tipo de governo eram dadas como clandestinas e 

sofriam agressões físicas”, evidenciando desconhecimento acerca do regime político vigente 

no país naquele momento. 

Observa-se, ainda, que algumas narrativas levantam possibilidades para as ações 

dos sujeitos envolvidos nos fatos abordados ou eram situações que poderiam resultar dessas 

ações, conforme se evidencia nas falas dos alunos 03-A, 04-B e 11-D, sendo que, inclusive, o 

último expressa valor moral sobre o bem ou mal proceder de um dos sujeitos. 

Alguns alunos utilizaram expressões e palavras que demonstram certo 

conhecimento sobre os períodos históricos, como “tortura”, “repressão”, “liberdade de 

expressão”, “democracia”, “protestos”, “manifestações”, “direitos”, mas sem formulações 

consistentes sobre a análise dos fatos.  

O aluno 05-C respondeu “Na minha opinião, eles não aceitavam muito essa coisa 

de mídia. Eles queriam uma coisa privada”; o aluno 12-C, escreveu “Apesar das diferenças de 

anos, o poder político continua oprimindo a palavra do poder público”; e o aluno 05-B, 

registrou que “O primeiro contexto fala sobre a política entre os jovens e o segundo sobre as 
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manifestações dos jovens”, todos apresentavam ideias confusas, sem nexo, expressavam senso 

comum.  

Um exemplo de anacronismo aparece na narrativa do aluno 08-D, ao escrever 

“Eram épocas diferentes, mas se usava das mesmas formas de tortura”, atribuindo à tortura um 

critério único e atemporal, para dizer de circunstâncias específicas, em períodos com 

características diferentes, projetando uma ideia inconsistente.  Para Aguiar (2013, p. 297), este 

tipo de manifestação indica uma postura negativa absolutizada, que ocorre quando os alunos 

“negam totalmente a relação temporal, não absorvem as contextualizações temporais em suas 

diferenças e singularidades”. 

Percebe-se, que as narrativas na categoria fragmentada, e, com mais intensidade, 

na categoria descontextualizada, apontam para um dos problemas percebidos no cotidiano da 

sala de aula de história, que é a dificuldade demonstrada pelo aluno de interpretação, 

compreensão e expressão por meio da produção de textos. Estas são habilidades importantes 

para potencializar a aprendizagem do sujeito e para a produção de narrativas coerentes e 

consistentes, para apropriação do conhecimento histórico e o desenvolvimento da capacidade 

crítica e argumentativa e de orientação na vida prática.  

Nesse sentido, Gago (2012, p. 30-31) defende que o ensino de história deve articular 

os conteúdos e o desenvolvimento de competências específicas, para mobilizar, inclusive, a 

utilização de fontes históricas, pois não basta  

 

que o aluno seja capaz de responder a questões em que identifique quem fez, o que 

fez, quando fez, onde fez, quem produziu o documento, para estar a desenvolver 

competências históricas de interpretação histórica. É necessário que este 

interrogatório que é necessário e próximo a competências do foro da Língua 

Portuguesa, trabalhe de forma intencional as competências históricas. A fonte e 

narrativa histórica não pode ser vista como apenas portadora de informação, mas 

também como evidência de uma realidade. Fala-se em evidência histórica quando 

através duma «peça» se tenta reconstruir, interpretar o passado. (grifos da autora) 

 

Aliada a essa dificuldade e pensando na importância das competências da Língua 

Portuguesa lembrada por Gago, está a dificuldade de leitura, habilidade elementar de 

“decodificar, compreender, interpretar e reter” (BARROS, [200-?], não paginado), como 

suporte fundamental no estudo de História, mas também de outras áreas do conhecimento.  

Seguindo a mesma linha de raciocínio, conforme Solé (1998, não paginado), 

 
para ler necessitamos, simultaneamente, manejar com destreza as habilidades de 

decodificação e aportar ao texto nossos objetivos, idéias e experiências prévias; 

precisamos nos envolver em um processo de previsão e inferência continua, que se 

apóia na informação proporcionada pelo texto e na nossa própria bagagem, e em um 
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processo que permite encontrar evidência ou rejeitar as previsões e inferências antes 

mencionadas. 

 

 

Ao ratificar com essa perspectiva, Seffner (1999, p. 520), chama a atenção para o 

desafio da leitura, entendendo ser um 

 

desafio de democracia e de cidadania, da constituição do aluno cidadão leitor, e isso 

ultrapassa amplamente as paredes da escola, mas a escola é uma etapa importantíssima 

nesse processo. A leitura é também uma chave para a integração política do jovem, 

no sentido grego do termo, a integração à pólis, aos códigos de discussão da 

comunidade política. A leitura e a escrita constituem um caráter público para o 

indivíduo. 

 

No mesmo sentido, Solé (1998, não paginado) também afirma que formar leitores 

autônomos e críticos, 

 

significa formar leitores capazes de aprender a partir dos textos. Para isso, 

quem lê deve ser capaz de Interrogar-se sobre sua própria compreensão, 

estabelecer relações entre o que lê e o que faz parte do seu acervo pessoal, 

questionar seu conhecimento e modificá-lo, estabelecer generalizações que 

permitam transferir o que foi aprendido para outros contextos diferentes. 

 

Ao analisar a relação entre língua escrita e consciência histórica, Lima (2009, p. 

234) constatou que “investir na aprendizagem da língua escrita no contexto do ensino de história 

significa potencializar a capacidade do sujeito refletir sobre o mundo, apropriando-se dele e 

constituindo-se nessa relação”. Para essa autora (2014, p.72), essa relação corrobora com a 

aprendizagem em história e nela, a competência narrativa (experiência, orientação e 

interpretação), porque 

 

o sujeito que escreve realiza uma série de operações linguísticas que estão 

intimamente relacionadas com os processos de funcionamento da consciência, e o ato 

de escrever favorece a organização do pensamento em suas várias formas 

(planejamento, revisão, seleção etc.). A competência de orientação, integrante da 

competência narrativa segundo Rüsen, implica uma capacidade de agir no mundo 

conscientemente. O conceito de letramento relaciona-se diretamente com essa 

concepção, na medida em que prevê a capacidade do sujeito de utilizar a leitura e a 

escrita para expressar-se e intervir em sua realidade.  
 

Esse processo se torna mais complexo, ao se constatar a exposição dos jovens a um 

fluxo muito grande de diferentes linguagens, produtos e espaços, como jogos, filmes, revistas 

especializadas, livros, sites, museus, dentre outros, que se utilizam do conhecimento histórico 

para produzir narrativas. Essas narrativas, constituídas a partir de sujeitos, interesse e 

perspectivas diversas, passam a divulgar a História, em diversificados contextos, entre o 



125 

 

conhecimento científico e o escolar (MAGALHÃES, 2014, p. 41) e a compor a cultura 

histórica. 

Nesse sentido, sobre os períodos históricos referenciados na Q2.1 e a preocupação 

com os usos do passado, Silva (2016, p. 69) argumenta que 

 

a totalidade de nossos jovens alunos e a maioria dos adultos não chegam à sala de 

aula, hoje, com alguma memória direta do período ditatorial, uma vez que não o 

viveram. Trazem, todavia, migalhas de cultura histórica sobre o tema, construída com 

base em filmes, telenovelas, falas de políticos, comentários na imprensa periódica, 

textos literários ... Trata-se de material diversificado, que pode abrigar reflexões 

importantes com perigosas armadilhas ideológicas, como a fantasia de que os 

problemas atuais em saúde, moradia e educação não existiam naquele período ou o 

delírio de que a violência autoritária é melhor que as inseguranças democráticas.  

 

É importante lembrar que no processo de aprendizagem da História, Caimi (2009, 

p. 77), aponta, ainda, outras dificuldades, que na verdade, se mostram ao mesmo tempo como 

desafios para o ensino dessa disciplina: a percepção dos alunos de que História se aprende por 

memorização; o trabalho do professor que, não raras vezes, apresenta a história como algo 

pronto, informações fixas; a instrumentalização da história pelos governos, interessados em 

manipular e consolidar determinada consciência histórica em cada época. 

Concluindo essa reflexão, a Q2.1 foi pensada para encorajar o respondente a fazer 

uma reflexão sobre os conteúdos substantivos, mobilizando seu conhecimento histórico para 

responder a questão. Por meio das narrativas dos alunos, pensou-se as categorias apresentadas, 

e procurou-se dar a conhecê-las, como formas de expressões de suas experiências com o tempo, 

o sentido atribuído ao passado e ao presente e, especialmente, às demandas de natureza política. 

A análise das falas dos alunos permitiu verificar e qualificar as diferentes estruturas 

narrativas. Tais estruturas apontaram para as diferentes expressões das experiências temporais 

dos alunos com os contextos históricos, revelando, na maioria das narrativas, a carência de 

conteúdo histórico, a não valorização das informações das fontes para reflexão histórica, 

dificuldade de estabelecer relação temporal. Demonstraram que ainda não começaram a 

compreender a História e como a construção desse conhecimento pode ser útil para orientação 

da vida.  
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Tema 2- Percepção sobre semelhanças e diferenças entre os contextos 

históricos: 

 

Dando sequência à análise da Q2.1, levantamos as semelhanças e diferenças 

presentes nas narrativas dos alunos sobre os contextos históricos. Identificamos as ocorrências 

que se repetiam, sendo elas agrupadas e categorizadas, fornecendo o panorama expresso no 

QUADRO 03.   

Para leitura do Quadro 03, antecipamos um esclarecimento. Nos Tipos “Não 

identificou semelhanças” e “Não identificou diferenças” a quantidade de ocorrências reflete a 

quantidade de narrativas por alunos. Nos demais Tipos, a quantidade de ocorrências expressam 

quantas vezes os tipos foram indicados ou identificados nas narrativas, considerando que em 

algumas narrativas aparecem mais de um dos Tipos. 

 

QUADRO 03 - SEMELHANÇAS E DIFERENÇAS DOS CONTEXTOS HISTÓRICOS NA VISÃO DO 

ALUNO 

 

CATEGORIA TIPOS Ocorrências Descrição 

 

S
E

M
E

L
H

A
N

Ç
A

S
  

Lutar 17 Lutar por direitos, lutar pela democracia, pelo que é 

certo/convicções pessoais. 

Protesto 09 Protesto por direitos, contra aumento tarifa, contra a 

morte do agricultor, protesto estudantil, protesto 

defendendo as convicções pessoais. 

Manifestação 04 Manifestação por direitos, interesses pessoais, 

estudantil, para mostrar a realidade. 

Repressão 17 Repressão, violência, opressão, tortura, 

impedimento. 

Não identificou 

semelhanças 

20 Indica a quantidade de narrativas que não indicaram 

semelhanças dos contextos históricos. 

 

D
IF

E
R

E
N

Ç
A

S
  

Os fatos 8 Descrição resumida dos fatos para demonstrar a 

diferença. 

Contexto histórico 3 Apresenta características de cada período. 

Noção de tempo 8 Indica que a diferença é marcada pelo tempo (época, 

anos, período). 

Regime político 7 Indica que a diferença está no regime político em que 

se deram os fatos. 

Não identificou diferenças 36 Indica a quantidade de narrativa que não indicaram 

diferenças dos contextos históricos. 

 

 

Na categoria Semelhanças, retiramos das indicações os alunos os tipos “lutar”, 

“protesto”, “manifestação” “repressão”. 

O tipo Lutar apareceu 17 vezes, em vários sentidos, como lutar por direitos, ou 

pela democracia, conforme alguns exemplos: 
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Os jovens lutaram por seus direitos [...]. (02-A) 

 

[...] O fato que assemelha os dois contextos são que os jovens estão lutando pelos seus 

direitos. (05-B) 

 

Os dois fatos se assemelham, com jovens lutando pela democracia [...]. (08-B) 

 

[...]lutavam pela democracia, pelos seus direitos [...]. (13-C) 

 

[...] lutando por conta de uma coisa que eles achavam errado. (13D) 

 

O tipo Protesto apareceu 09 vezes, em vários sentidos, como protestar por direitos, 

protestar contra o aumento da tarifa, protesto estudantil, conforme exemplos: 

 

[...] buscam se expressar por meio de protesto [...]. 19-C 

 

Os jovens foram reprimidos por causa dos protestos que faziam sobre o aumento da 

tarifa [...]. (03-A) 

 

[...] o protesto, tem nos dois temas [...]. (09-C) 

 

O que eles se parecem o texto é que os dois falam de um protesto [...]. (16-C) 

 

Os dois acontecimentos tratam de jovens que foram às ruas, fazendo protesto contra 

as injustiças ocorridas durante cada época [...]. (05-E) 

 

O tipo Manifestação apareceu 04 vezes, em vários sentidos, conforme exemplos: 

 

[...]. O que assemelha os dois são as manifestações estudantis. (02-B) 

 

Os jovens foram detidos porque estavam participando de manifestações [...]. (16-D) 

 

O tipo Repressão apareceu 17 vezes, em vários sentidos, como repressão, opressão, 

violência, tortura, agressão, etc., conforme destacamos alguns exemplos: 

 

[...] A repressão e a violência ocorrida nesse modelo, torna-o o período mais sujo da 

história do Brasil. No segundo caso, ocorre algo similar ao primeiro Um jovem é 

repreendido por um governo [...]. (13-B) 

 

[...] A semelhança entre os dois fatos é que Marco Antonio Dias Batista foi preso e 

depois quiseram que ele se arrependesse em frente às câmaras e o outro também, mas 

sendo agredidos. [...] (02-C) 

 

Basicamente, esses dois textos se assemelham, pois há ato de violência [...]. (15-C) 

 



128 

 

Eram épocas diferentes, mas se usava das mesmas formas de tortura. (08-D) 

 

Nos dois casos os policiais sumiram com as duas pessoas relatadas nos textos sem 

nenhuma autorização, e o pior, bateram (espancaram) sem motivos [...]. (11-D)  

 

[...] pode-se perceber a semelhança em que há entre ambas, pois nas situações 

apresentadas acontece grande repressão "política". (14-D) 

 

Ambos lutavam por seus direitos e sofreram com a repressão [...]. (02-E) 

 

[...] a repressão violenta são semelhantes. (06-E) 

 

Na categoria Diferenças, retiramos das indicações dos alunos os tipos “Os fatos”, 

“Contexto histórico”, “Noção de Tempo” “Regime Político”. 

O tipo Os Fatos, apareceu 08 vezes, e representa que o aluno apenas reproduziu o 

texto da questão, descrevendo os fatos reportados, a título de dizer o que entendia como 

diferenças dos contextos históricos. Transcreve-se o exemplo: 

 

Um era estudante e estava dentro do movimento em 1968, na luta pela justiça e pela 

inconformidade da morte do agricultor. E o outro foi de um menino que estava 

registrando um manifesto contra o aumento da tarifa de ônibus, e foi espancado por 

policiais. (14-C) 

 

No primeiro caso Marco era clandestino e foi torturado e no segundo caso um 

protestante que apenas tirava fotos foi agredido brutalmente. 03-E 

 

O tipo Contexto Histórico, apareceu 03 vezes, e indica que o aluno produziu sua 

narrativa apresentando características dos períodos históricos, de forma mais fundamentada, 

com marcadores temporais e características próprias dos períodos. Este tipo foi encontrado nas 

narrativas que, na parte inicial da análise, se enquadram na categoria estruturada, como no 

exemplo: 

 

No caso Marco, ele viveu na época mais conhecida como ditadura militar (1964-1984), 

período em que qualquer manifestação contra o governo, era passível de punição a 

morte. Seu maior interesse era lutar pelo fim do governo ditatorial, pela liberdade de 

expressão entre outros direitos negados a ele e demais estudantes e militantes. No caso 

que ocorreu em 2013, há uma diferença entre o caso de Marco, nesse período mais 

atual, há a liberdade de expressão e o direito a se manifestar, porém ainda há um 

governo repressor. Seu interesse era a redução da tarifa de transporte. (01-B) 

 

O tipo Noção de Tempo, com 08 ocorrências, indica narrativas em que para o aluno 

a diferença é marcada apenas pela ideia de que se trata de um tempo diferente (época, ano, 
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período), mas mesmo estabelecendo relação de temporalidade, não problematizou. São as 

narrativas que se enquadram na categoria descontextualizada, também em conformidade com 

a primeira parte da análise. 

Citaremos alguns exemplos: 

Eram épocas diferentes, mas se usava das mesmas formas de tortura. (08-D)  

 

Apesar das diferenças de anos, o poder político continua oprimindo a palavra do poder 

público. (12-C) 

 

O tipo Regime Político, com 07 ocorrências, indica narrativas em que o aluno cita 

como diferença os regimes políticos, utilizando-se de expressões, como ditadura, democracia, 

governo militar, mas apresenta indicadores mínimos para demonstrar que, de fato, há 

compreensão dos contextos históricos.  

Cito alguns exemplos: 

Na ditadura era bem comum repreender por meio de tortura todas as pessoas que iam 

contra os ideais da mesma. No governo atual ainda é comum o governo repreender as 

pessoas que vão contra a ele. O que é errado já que vivemos em uma democracia. (11-

B) 

 

Pode-se constar dois tipos de governos políticos bem diferentes, um onde se avista um 

rígido governo militar, onde era proibido qualquer tipo de manifestações, pessoas 

pagavam com a própria vida, quando isso acontecia elas eram presas e torturadas. O 

segundo texto já mostra uma liberdade de expressar bem alta, pois as pessoas 

procuram seus direitos através da democracia. (20-C) 

 

A situação do primeiro oprimido foi no contexto de repressão da ditadura militar. Já 

o segundo foi recente, num contexto de democracia. (04-E) 

 

Esses indicadores nos remetem a uma constatação importante. Nas narrativas 

poucos alunos conseguiram estabelecer relação temporal e promover reflexão histórica, no 

sentido de expressar eventuais diferenças e semelhanças dos contextos históricos ou apresentar 

argumentos mais elaborados para justificar as semelhanças e/ou diferenças: 20 alunos não 

indicaram semelhanças e 36 alunos não indicaram diferenças. Isso pode ser inclusive, reflexo 

de produções narrativas descontextualizadas, presentes em 72,2% das respostas, conforme 

analisamos anteriormente.  
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4.2.2 Relação entre apropriação do conhecimento histórico pelos alunos e suas decisões de 

natureza política 

 

Neste subtítulo, analisaremos as respostas dos alunos à Q2.2.  Esta questão foi 

respondida por 63 alunos, porque 05 participantes devolveram o questionário sem resposta para 

a questão. Em particular, nos dedicaremos a examinar como os alunos se posicionaram em 

relação ao futuro da democracia brasileira.  

 

 
Q2.2 – Com base nos fatos publicados por seu amigo, faça um comentário dizendo 
o que você mudaria na democracia brasileira para que fatos como esses não 
voltem a acontecer e indique que ação (ou ações) você pretende realizar para que 
essa mudança ocorra. 
 

 

A análise que se propõe tem como objetivo identificar se os alunos usaram a 

interpretação da fonte histórica para justificar suas opiniões e intenções de agir no futuro em 

relação à democracia no Brasil e seu envolvimento pessoal nas ações políticas que engendrar.  

Nesse aspecto, mobilizar a própria consciência histórica enquanto aprendizagem 

histórica traz à tona o crescimento da experiência e o aumento da capacidade de aplicar 

significados históricos aos quadros de orientação da vida prática. A consciência histórica 

funciona como um modo específico de orientação em situações reais da vida presente. A função 

dela é ajudar a compreender a realidade passada para compreender a realidade presente, para 

tornar suas intenções de agir conforme a experiência do tempo (Rüsen, 2011). 

A partir desta dimensão as respostas dos alunos foram categorizadas e organizadas 

no quadro 04. 

 

QUADRO 04 – CONHECIMENTO HISTÓRICO E DECISÃO POLÍTICA 

 
CATEGORIA SUBCATEGORIA OCORRÊNCIAS DESCRIÇÃO 

 

Narrativa 

Aproximada 

 

 

 

Grupo 1 

 

3 

O aluno apresenta argumentos de natureza 

política. A resposta contém elementos que 

evidenciam haver interpretação dos fatos, 

compreensão dos regimes políticos, relação 

temporal (passado, presente, futuro) e indica 

ação futura. Vê-se como sujeito da ação.  

 

Grupo 2 

 

3 

O aluno apresenta argumentos de natureza 

política. A resposta contém elementos que 

evidenciam haver interpretação dos fatos, 

compreensão dos regimes políticos, relação 

temporal (passado, presente, futuro) e indica 

ação futura. Não se vê envolvido na ação.  
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Narrativa 

Distanciada 

 

 

 

Grupo 1 

 

7 

O aluno apresenta argumentos de natureza 

política. A resposta não contém elementos que 

evidenciem ter havido uso da interpretação dos 

fatos e compreensão dos regimes políticos. 

Domínio do presente na perspectiva de orientar a 

ação futura. Vê-se envolvido na ação.  

 

Grupo 2 

 

30 

O aluno apresenta argumentos de natureza 

política. A resposta não contém elementos que 

evidenciem ter havido uso da interpretação dos 

fatos e compreensão dos regimes políticos. 

Domínio do presente na perspectiva de orientar a 

ação futura. Não se vê envolvido na ação.  

 

Narrativa inconsistente 

 

20 

O aluno apresenta resposta genérica; incompleta; 

com lacunas que dificultam a compreensão. 

Ausência de correspondência com os fatos, não 

há referência temporal. 

 

Narrativa Aproximada 

 

Nesta categoria, evidencia-se a relação que o aluno estabeleceu com o 

conhecimento histórico na busca de sentido para sua orientação. Ao construir a narrativa, 

evidenciou as concepções dos conteúdos históricos sobre os períodos para construir sua 

argumentação, bem como a mobilização da relação passado, presente e futuro. Também se 

considerou o posicionamento do aluno em relação à própria participação política. 

Somente as narrativas de 06 alunos se aproximaram dessas referências. O que 

diferencia os grupos, diz respeito ao envolvimento do aluno na ação que ele propôs, no Grupo 

1 estão as narrativas dos alunos que se colocaram como sujeitos das ações que perspectivaram, 

e no Grupo 2, as narrativas dos alunos que não se viram como sujeitos das ações. Conforme 

Cerri (2011b, p. 78) “é em torno da necessidade de decidir, ou de influenciar decisões, que se 

desenvolve a narrativa que revela as características e elementos da consciência histórica dos 

indivíduos e grupos”. 

 

 
Grupo 1 
 

 

Devemos repensar e analisar o que realmente é Democracia, e se isso está 

acontecendo realmente em nosso país. A esperança é de um país melhor, e 

não um Brasil onde somos comandados pelo passado repressivo. A pequena 

minoria luta contra o sistema, enquanto muitos ainda dormem pensando viver 

em uma "igualdade". 08-B 

 

Dizem, que no Brasil há democracia, mas que a democracia é essa que a 

população não tem liberdade de expressão, onde a população não é 

respeitada e não é ouvida, falta voz, falta todos se unirem e lutarem por um 

mesmo objetivo. Só depende de todos para mudar o rumo do nosso país. Só 

assim para sermos respeitados e ouvidos. 14-C 
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O direito a liberdade de expressão, o Brasil tem que dar esse direito a todos 

que vão às ruas ou a qualquer outro lugar em busca de seus direitos ou 

qualquer outro motivo que o leve a fazer isso. Lutar, protestar, incentivar e 

orientar a todos da importância da liberdade de expressão, se fizermos isso é 

porque estamos apenas correndo atrás do que é melhor para todos em geral. 

08-C 

 

 

Nessas narrativas, percebe-se que os alunos questionam se de fato o Brasil é um 

país democrático e ressaltam a ausência de direitos fundamentais, como a liberdade de 

expressão e o direito à igualdade. O trecho a seguir ilustra isso: “Dizem que no Brasil há 

democracia, mas que democracia é essa...” 14-C.  Também sugerem que não houve ruptura 

com o governo ditatorial: “...e não um Brasil onde somos comandados pelo passado 

repressivo” 08-B. O futuro é projetado na perspectiva da superação e do envolvimento de todos 

os cidadãos: “a esperança é de um país melhor” 08-B, “falta todos se unirem e lutarem” 14-C, 

“Lutar, protestar, incentivar e orientar a todos” 08-C. 

Para Malatian ([200-?], p. 58),  

 

a relação entre tempo passado e tempo presente, realizada mediante as atitudes de 

comparar, analisar e relacionar, contribui para que as pessoas se percebam como 

membros de uma sociedade, sujeitos da história e responsáveis pela construção do 

futuro. É por meio do estabelecimento dessas relações, a partir das experiências 

cotidianas, que as pessoas podem aprofundar a compreensão da dimensão histórica do 

viver em sociedade e verificar a existência de múltiplas dimensões temporais.  

 

Daí a importância do conhecimento histórico e sua contribuição para as decisões de 

natureza política. 

 

 

 

 
Grupo 2 
 

 

Por mais que digam que vivemos em uma democracia, a repressão de opinião 

pública ainda ocorre, estamos vendo mais e mais a cada dia casos em que 

ocorre abuso de poder por autoridades maiores, seja do governo ou mesmo 

da polícia. É preciso que esses casos sejam eliminados, que haja controle e 

fiscalizações, afinal possuímos deveres e direitos e os mesmos devem ser 

executados corretamente, para só então vivermos em plena democracia. 16-

D 

 

A democracia brasileira precisa de diversas alterações para não se igualar a 

ditadura militar, algumas dessas alterações seriam:-desmilitarização da 

polícia militar, principal motivo de mortes de jovens negros no país; - acabar 

com a banca evangélica, dentro do congresso, o Brasil é um estado laico, 

portanto, seus representantes também deveriam ser. A bancada evangélica é 
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a responsável por leis absurdas, como o domínio do corpo da mulher, a não 

legalização do casamento igualitário, entre outros 01-B 

 

Que mesmo em uma democracia as pessoas que lutam por seus objetivos são 

repreendidas. O que as vezes nem pensamos como atitude democrática. 

Mudanças como mais atitudes relacionadas aos interesses do povo, o que 

pode trazer grandes mudanças sociais. 02-A 

 

 

No Grupo 2, as narrativas também direcionam críticas ao presente fundamentadas 

na experiência do passado: “Por mais que digam que vivemos em uma democracia, a repressão 

de opinião pública ainda ocorre...” 16-D, “A democracia brasileira precisa de diversas 

alterações para não se igualar a ditadura militar” 01-B, “Que mesmo em uma democracia as 

pessoas que lutam por seus objetivos são repreendidas”. 

Em sua pesquisa sobre “O conceito substantivo ditadura militar brasileira (1964-

1984) na perspectiva de jovens brasileiros: um estudo de caso em escolas de Curitiba-PR”, 

Castex (2008, p. 150) constatou que em alunos e professores “a visão que está presente com 

mais veemência, no que se refere à memória social sobre o conceito substantivo em pauta é a 

idéia de ‘memória de vitimização’, encontrada nos textos dos manuais didáticos e na narrativa 

oral e escrita dos professores”. 

O futuro é projetado na perspectiva de superação e de promover mudanças políticas 

e sociais, mas o sujeito não se sente comprometido com as ações que propõe: “É preciso que 

esses casos [abuso de poder do governo, da polícia] sejam eliminados, que haja controle e 

fiscalizações”16-D, “desmilitarização ...e acabar com a bancada evangélica” 01-B, 

“Mudanças como mais atitudes relacionadas aos interesses do povo, o que pode trazer grandes 

mudanças sociais” 02-A. 

A partir das narrativas que compõem esses dois grupos, recorremos à proposta de 

Silva (2016, p.71), para quem 

 

a prática do ensino de história é uma faceta de luta contra a ditadura que precisa ser 

mantida, inclusive quando não se fala diretamente a respeito desse tema. O estudo de 

diferentes formas de opressão e de luta pela liberdade tem na experiência ditatorial 

uma permanente referência. E sair da ditadura é tarefa que continua depois que ela 

acaba institucionalmente. Para tanto, a prática cotidiana de indagações na 

aprendizagem fortalece o entendimento de um fazer permanente da liberdade, que tem 

nas ditaduras um inimigo contínuo.  
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Narrativa Distanciada  

 

Nesta categoria, não se evidencia a relação do aluno com o conhecimento histórico 

na busca de sentido para sua orientação. Ao construir a narrativa, o aluno apresentou uma 

demanda atual da vida, exercitando mais a interpretação do presente do que a experiência do 

passado, tendo como consequência o domínio do presente na perspectiva de orientar o futuro. 

Também consideramos o posicionamento do aluno em relação à própria participação política, 

lembrando que o Grupo 1, representa esse envolvimento, e o Grupo 2, distanciamento das ações. 

37 narrativas se encontram nesta categoria: 07 no Grupo 1 e 30 no Grupo 2.  

Alguns exemplos: 

 

 

Grupo 1 

 

 

Eu mudaria o fato da sociedade ser diferente, não sendo direitos iguais para 

todos. Todos, sem exceção de ninguém, todos tem que ter direitos e deveres 

iguais. Pretendo passar as informações que tenho para os que não sabem sobre 

seus e deveres.19-C  

 

Para mudar a democracia brasileira só os jovens participarem do voto. O que 

pretendo é saber em quem eu irei votar, conhecer as leis, só assim a democracia 

irá mudar. 02-C  

 

 

 

O aluno 19-C questionou o fato de não se assegurar a igualdade de todos na 

democracia brasileira. Para ele “todos, sem exceção de ninguém, todos tem que ter direitos e 

deveres iguais”. O aluno se sente responsável pela mudança, e como ação, no intuito de superar 

a desigualdade, ele propôs compartilhar as informações que possui para esclarecer as pessoas 

sobre direitos e deveres. 

Já o aluno 02-C, entende que há necessidade de mudanças, mas não especificou 

quais seriam os problemas do regime político democrático e se orientou por uma forma 

convencional de participação política, o voto: “O que pretendo é saber em quem eu irei votar, 

conhecer as leis, só assim a democracia irá mudar”.  

 

 

Grupo 2 

 

Ter diálogo entre os três poderes e a população, seria a melhor forma para 

combater e se prevenir que estes eventos não ocorram mais. 17-D 

 

Implementar um governo aberto, sem reuniões fechadas, um governo em que o 

povo decida quais as leis que irão ser impostas. 11-B 
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Uma democracia mais organizada, onde o poder político dê valor somente a 

voz do povo. 20-C 

 

Para um Brasil melhor, ou seja, para um mundo melhor o que é necessário 

para que esses fatos deixem de acontecer é preciso respeito ao próximo e 

direitos iguais para todos, para que ninguém se sinta reprimida. 15-C 

 

Mudaria tudo, pois o nosso país precisa mudar, escolhendo outro presidente 

para o nosso país.  02-B 

 

Acredito que deveria ter mais segurança e uma reforma política. 05-B 

 

 

Já neste grupo, composto por 30 respostas, apesar de terem apresentado 

problematizações sobre o tema e propostas para mudar a democracia, os alunos não se 

comprometeram com esse processo de mudança, conforme os exemplos acima. 

O projeto “Jovens Diante da História” sugere que há “uma postura delegatária no 

que se refere à ação política: se os sujeitos tendem a não se ver participando politicamente, no 

futuro, e ao mesmo tempo projetam um futuro de liberdades políticas e individuais tais 

liberdades devem ser garantidas por outrem” (DUARTE; CERRI, 2012, p. 239). 

No estudo realizado por Castro (2008, p. 264-265), com 25 jovens, a apresentação 

dos resultados permitiu constatar que:  

 

O tema da democracia revela-se pleno de reticências e ambigüidades nas falas de 

todos os jovens: a maioria diz crer na democracia como melhor forma de governo, 

mas não acha que o que se esteja vivendo no Brasil possa se chamar de democracia, 

seja porque não há justiça social, seja  porque a representatividade é uma fraude, seja 

porque o governo é opressor, seja porque não há participação real da sociedade. Dessa 

forma, os jovens de ambos os grupos e de todos os espectros ideológicos, convergem 

para uma crítica explícita à maneira como suas vidas são governadas por um poder 

que não lhes diz respeito e que dissimula seus aspectos autocráticos. 

 

Narrativa Inconsistente 

 

Nesta categoria, não se evidencia a relação do aluno com o conhecimento histórico 

na busca de sentido para sua orientação. Ao construir a narrativa, apresentou ideias menos 

elaboradas, do senso comum, tendo como consequência o domínio do presente e sem projeções 

plausíveis para o futuro da democracia.  

20 narrativas se encontram nesta categoria.  

Alguns exemplos: 
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Mudaria a questão dos órgãos de repressão, para que não houvesse a necessidade 

de se entregar e declarar arrependimento em frente as câmaras de televisão. 03-B 

 

Bem, eu não poderia mudar nada na democracia, pois um indivíduo não pode 

modificar na democracia. Infelizmente, isso depende de mais pessoas para ocorrer 

modificações. 06-B 

 

Tem que haver fiscalização maior para que não continuem essas práticas. 12-B 

 

Tem que ter participação dos jovens no mundo político pra entender de fato o que 

realmente tem como função política, dependendo dos candidatos. 09-C 

 

Não aumentar as tarifas de transporte público e punir severamente as pessoas que 

cometem crimes. 16-C 

 

Deveria haver o que há de melhor, ver o que está acontecendo, ver o motivo da 

democracia e analisar por que o povo não faz democracia em vão, se tá fazendo é 

porque tem algo errado, então tem que analisar mais as coisas para fazer direito. 15-

D 

 

Se os policiais tivessem acompanhando esta manifestação, apoiado ao invés de bater, 

porque era um manifesto por uma causa nobre que é para todos e uma manifestação 

passiva. 13-D 

 

Tudo, pois não sou obrigado a aturar este caos, de uma sociedade hipócrita e 

intolerante. 02-E 

 

A polícia só deve usar a força quando nos protestos acontecerem casos de 

vandalismo. 04-E 

 

Sugiro o que o sentido da palavra democracia significa. 08-E 

 

 

Além disso, aqui também está presente a pouca desenvoltura dos alunos na 

expressão linguística e discursiva, como exemplo “sugiro o que o sentido da palavra 

democracia significa” (08-E) ou “Tem que haver fiscalização maior para que não continuem 

essas práticas” (12-B). Alguns alunos rejeitaram as fontes e apresentaram informações de 

cultura histórica que certamente o envolve cotidianamente. As narrativas também não realçam 

nenhum protagonismo individual e expressaram pouco domínio do conceito de democracia, 

“Deveria haver o que há de melhor, ver o que está acontecendo, ver o motivo da democracia 

e analisar por que o povo não faz democracia em vão, se tá fazendo é porque tem algo errado, 

então tem que analisar mais as coisas para fazer direito” (15-D). 

Nesta perspectiva, Duarte e Cerri (2012, p. 253), advertem que  
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a politização e o senso democrático são características tendencialmente menos 

significativas nos jovens brasileiros [...]se o jovem coloca distanciamento tão grande 

da avaliação do presente e do passado do seu país em relação a si mesmo e ao seu 

futuro, isto pode sinalizar uma absoluta falta de sintonia dele mesmo com o 

conhecimento histórico escolar, isto é, uma cisão entre vida e história. Passado e 

presente se mostram fragmentados; identificam-se permanências, apenas. A 

exploração do passado acaba no passado; a de hoje seria outra coisa. Como jovem, ele 

se coloca no presente. O passado é o que ficou para trás. 

 

Para esses autores, o projeto “Jovens Diante da História”, revelou que os jovens 

brasileiros mostram rejeição muito fraca à ditadura militar e que esse dado da cultura política 

dos jovens pode significar um risco para consolidação de uma sociedade democrática, que não 

deve ser atribuído pelo ensino de história e pela escola (DUARTE, CERRI, 2012, p. 254).  

O trabalho deste capítulo, retomando os objetivos específicos da pesquisa, consistiu 

em explorar as respostas dos alunos para compreender: quais conhecimentos os alunos detêm 

sobre os regimes políticos no Brasil Ditadura Militar (1964-1985) e Democracia (a partir da 

Constituição Federal de 1988) e identificar se e como os alunos usaram a interpretação da fonte 

para justificar suas opiniões e intenções de agir no futuro em relação à democracia no Brasil. 

De acordo com o conhecimento dos alunos sobre os conteúdos históricos, 

identificados nas respostas da Q2.1, estabelecemos categorias explicativas para as narrativas 

produzidas, que denominamos estruturada, fragmentada, descontextualizada, semelhanças e 

diferenças.  

Em primeiro lugar, os alunos aceitaram sem contestar a validade ou origem das 

fontes utilizadas no instrumento. Segundo, a análise revelou que a maioria dos alunos possui 

narrativa descontextualizada, isto significa que os alunos demonstraram pouco conteúdo 

histórico sobre a história do Brasil dos períodos, dificuldade de interpretação da fonte e ausência 

de relação temporal, bem como demonstraram que possuem pouca desenvoltura na expressão 

linguística e discursiva. 

O resultado dessa relação dos alunos com o conhecimento histórico é a tendência 

de manter o passado como estanque e não como algo passível de interpretação, que por sua vez 

se relaciona a interesses diversos. Tende, ainda, a uma ausência de significados da experiência 

histórica, e pode resultar em um esvaziamento do conhecimento histórico por estes sujeitos 

pesquisados. 

No estudo sobre uso do conhecimento histórico como instrumento de construção de 

sentidos de orientação temporal, Aguiar (2013) também chegou a este resultado sobre as 

narrativas de alunos do ensino médio de escola pública e privada neste município, que ela 

chamou de Conhecimento Circundante, segundo o qual  



138 

 

 

as narrativas são destituídas da competência interpretativa, o conhecimento, 

permanecendo em torno de si, em si mesmo se esgota, não conseguindo estabelecer 

ligações com situações e fenômenos extraescolares, demonstrando a ausência 

dialética entre sentido e saber, já que este precisa fazer sentido para a vida (AGUIAR, 

2013, p. 313). 

 

Outro dado relevante, pela preocupação que nos traz, está no quadro de semelhanças 

e diferenças sobre os contextos históricos, porque revelou que mais da metade dos alunos não 

conseguiu apontar nenhuma diferença entre os períodos históricos. Isso faz ecoar o alerta de 

Silva (2016, p. 69), para o fato de que  

 

a ditadura construiu poderosas memórias de si mesma, que se reproduzem, hoje, em 

mitos como ordem e progresso supostamente próprios ao período, ausência de 

conflitos (greves e reivindicações) como algo muito positivo e prosperidade 

econômica dita indiscutível – houve uma época em que se falava num “milagre 

econômico” da ditadura brasileira. 

 

Somado a isso, quando apontaram as semelhanças, os tipos “Lutar” e “Repressão” 

constituem os que mais agregaram ocorrências, mas nos contextos de narrativas fragmentadas 

e, predominantemente, descontextualizadas, essas referências tipológicas se perdem num vazio 

atemporal. 

Na sequência desta síntese, a Q2.2 foi analisada a partir das categorias que 

denominados de narrativa aproximada, narrativa distanciada e narrativa inconsistente, que 

revelam se e como os alunos usaram a fonte para justificar suas opiniões e intenções de agir no 

futuro em relação à democracia brasileira. Apesar de conter argumentos políticos nas respostas 

da maioria, identificamos apenas 3, que contém elementos importantes a confirmar que o aluno 

interpretou a fonte e a relacionou à carência do presente, dando sentido ao passado por meio da 

interpretação e gerando novas expectativas para o futuro da democracia, se vinculando à 

realização da ação projetada. A maioria revela distanciamento desse propósito. 

As três análises permitiram chegar a categorias que comportam um potencial de 

avaliação do sentido atribuído ao conhecimento histórico pelos alunos na produção de suas 

narrativas. Tais análises possibilitaram chegar às constituições de sentidos para os alunos e, 

embora não estejamos utilizando como modelo classificatório a tipologia de Rüsen (tradicional, 

exemplar, critica e genética), ela serve de orientação para compreensão desses sentidos, cujas 

narrativas podem ser classificadas como tradicional ou exemplar.  

Essa atribuição de sentido está diretamente relacionada à consciência histórica, já 

que esta tem a função prática de orientação, e de conferir à realidade uma direção temporal, 

uma orientação do agir. Ela se caracteriza pela capacidade do sujeito de olhar o passado e 
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resgatar sua qualidade temporal, diferenciando-o do presente, interpretando na forma de história 

para que ganhe sentido para utilizá-lo com propósito prático na vida diária (Rüsen, 2010).  

 E a aprendizagem histórica, nesse sentido, é muito mais do que o simples adquirir 

conhecimento do passado, não é só ler um texto e interpretá-lo com conhecimentos históricos, 

ela deve emergir um processo de produção de sentido da experiência da mudança temporal, 

fazendo-a significativa para o aluno (e todas as pessoas), na orientação de si próprio 

(identidade) e na mudança do mundo.  

E isto se configura como desafio para o ensino de História. Para Cerri (2011a, p. 

117), 

a utilidade da história se dá pela consciência de como os acontecimentos que 

narramos ganham sentido, e de como o conhecimento deles nos ajuda a nos 

orientar no tempo, articulando as nossas decisões com a nossa experiência 

pessoal ou aprendida dos livros sobre o passado, e por fim com as nossas 

expectativas individuais e coletivas. De uma forma nova, crítica e complexa, 

a história tem condições de reassumir a condição de mestra da vida. Se o 

ensino de história não leva a isso, não se completou o processo educativo de 

letramento histórico, ou seja, o conhecimento não voltou à vida prática. 

 

Desafio, também, de enfrentar a cultura histórica produzida fora da histórica 

acadêmica e fora da história escolar, divulgada por meio de diferentes produtos culturais, que 

pode se aproximar do conhecimento acadêmico, mas também pode trazer armadilhas nos usos 

do passado. Como exemplo, lembra Silva (2016, p. 71), referindo-se à experiência da ditadura 

civil-militar no Brasil, que 

 
é ótimo que uma experiência de radical violência cotidiana, como a ditadura, 

de alguma forma, tenha acabado. Mas é muito importante que haja reflexões 

sobre o que se coloca no lugar da ditadura e sobre os pesados vestígios que a 

ditadura deixa nesse após. Se isso não ocorrer, as possibilidades de pequenas 

(terríveis) ditaduras se manterem sob disfarce democrático serão muito 

grandes. 

 

Conforme apontamos no Capítulo 3, os alunos participantes da pesquisa revelaram 

que não possuem interesse em política e suas ideias sobre política e participação política são 

convencionais, associada à indiferença e desconhecimento sobre o assunto - em especial sobre 

as questões políticas atuais, e à ausência de protagonismo, o que pode revelar a falência da 

política tradicional ou novas formas de manifestação de cultura política.  

Nesse sentido, para Abreu, Soihet e Gontijo (2007, p. 49),  

 

o trabalho de investigar como, quem e com que recursos de poder uma dada cultura 

histórica é conformada, é muito difícil, mas a tentativa pode ser útil, pois culturas 
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históricas costumam marcar uma memória nacional, estando, frequentemente, 

vinculadas a culturas políticas e a políticas culturais. 

 

Essa informação sobre a concepção de política dos alunos é importante, para 

pensarmos as consequências da cultura histórica e da cultura política na constituição dos 

sentidos do passado desses alunos, uma vez que a cultura histórica pode ser estratégica para 

constituição da cultura política, visando enquadramento ideológico ou um tipo de memória 

manipulada com pretensões de consolidar uma narrativa de passado comum, um projeto de 

sociedade e de Estado.  

O fato de alguns alunos terem produzido suas narrativas em defesa do retorno da 

ditadura militar (“A volta da ditadura militar. Só que com renovações contrárias da outra.” 06-

C) ou mostrando descontentamento profundo com a democracia a ponto de dizer que mudaria 

tudo (“Tudo, pois não sou obrigado a aturar este caos, de uma sociedade hipócrita e 

intolerante” 02-E), não pode ser tratado como um dado aleatório. Para Abreu, Soihet e Gontijo 

(2007, p. 49), “em certos períodos específicos, a presença e o impacto sociais da cultura 

histórica e do conhecimento histórico podem ser crescentes, mas também podem ocorrer 

disjunções, sempre explicáveis por razões próprias a cada conjuntura nacional específica”. 

Um exemplo pode ser a constatação do projeto “Jovens Diante da História”, sobre 

a posição dos jovens em relação a ditadura militar, de que os jovens brasileiros fazem uma 

avaliação mais atenuada do regime político, mesmo quando expressam posições críticas, 

oscilando entre a indiferença e neutralidade, ou defendendo que a ditadura teve aspectos 

negativos, mas também positivos (DUARTE; CERRI, 2012, p. 247-248). A batalha 

historiográfica, a onda revisionista sobre o tema da ditadura, configuram as disputas em torno 

do passado, do presente e do futuro e, certamente, os jovens alunos brasileiros não passam 

despercebidos desta discussão. 

Tudo isso reforça o papel do ensino de História, de apresentar aos estudantes um 

repertório de informações para enfrentar o presentismo e criar “possibilidade de se produzirem 

pensamento e reflexão diante do risco da opacidade engendrada pelo real e pela vida, em sua 

cotidianidade, numa sociedade midiática e marcada pela aceleração do tempo” (ZAMBONI; 

LUCINI; MIRANDA, 2013, p. 264). 

No caso em particular desta pesquisa, já que os sujeitos da pesquisa são alunos, em 

contato frequente com a escola e a história ensinada, e que esses conteúdos históricos sobre 

ditadura e democracia estão presentes nos programas da disciplina, livros, projetos, etc., 

convém apresentar também, neste contexto, duas questões do instrumento 1 - Q10 e Q11, que 

foram respondidas pelos alunos e dizem respeito ao papel do ensino de História.   
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Constatamos que eles se identificam com a história escolar e que ela influencia na 

formação de suas ideias, sobretudo no que diz respeito à política em geral e à democracia em 

particular, o que ficou evidente ao analisar os dados da Q10.  

 

 

Os alunos que responderam de forma positiva à importância das aulas de história 

para compreensão dos conceitos ressaltaram, por agrupamento das ocorrências, três aspectos: 

• Para estabelecer relação passado e presente; 

• O papel do professor como mediador do processo ensino e aprendizagem; 

• Conhecer acertos e erros para orientar-se no futuro. 

 

Sim, principalmente a ditadura de 64, Impeachment de Collor, Diretas 

Já, eleição de Lula. Esses assuntos são os que mais nos ensinam como 

originou a democracia no país, quais as lutas para que isso ocorresse, 

como é realizado a democracia e o por que é necessário o estudo da 

população sobre política para entender o que acontece no cenário 

político atual e não ficar especulando sem saber o que está realmente 

acontecendo. (01-B) 

 

Sim, ajuda bastante, ainda mais quando se compara a política do 

passado com a do presente. (09-B) 
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Q10 Os conteúdos das aulas de história ajudam você a 
entender sobre política e democracia? Justifique sua 

resposta e dê exemplos

SIM NÃO Parcialmente Não respondeu

Gráfico 11 – Contribuição das aulas de história no entendimento sobre política e 

democracia 
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Muito. O professor nos ajuda a compreender melhor como era a 

política e a democracia na época e no dia de hoje no Brasil. (02-C) 

 

Sim, pois em casa meus pais não tem um conhecimento concreto sobre 

determinado assunto, depois das aulas de história pude ter um 

conhecimento mais amplo. (11-D) 

 

Sim. Porque relata acontecimentos do passado que podemos ver alguns 

ainda acontecendo nos dias atuais e outros que aconteceram, mas 

podemos fazer a escolha certa para não acontecer de novo. (13-D)  

 

Já os alunos que responderam de forma negativa à questão, apontaram que as aulas 

não ajudam, porque consideram: 

 

• Política “chata” e não tem interesse sobre o assunto; 

• Que professor impõe a sua opinião pessoal, ideológica. 

• Falta de conhecimento sobre os temas. 

• Aprendem fora da escola 

 

Não ajuda, porque prefiro não entender sobre política, é chata, sem 

graça, desinteressante e a única coisa que política tem é roubo. (12-D) 

 

Não. Porque os conteúdos são bem trabalhados, porém acaba 

colocando suas opiniões em defesa de um partido em que não 

precisaria fazer isso. (06-D) 

 

Não muito. Pois não tenho o entendimento necessário. (19-C) 

 

Não, esses conceitos eu aprendi com minha família, assistindo 

telejornais. (03-D) 

 

É certo que não investigamos a relação do aluno com o conhecimento 

exclusivamente escolar, mas a positividade demonstrada pelos alunos em relação à história 

escolar para compreensão de política é uma informação significativa, considerando que o saber 

escolar participa da constituição da consciência histórica, contribui para indicar a própria 

relação que os alunos possuem com o conhecimento histórico e os conteúdos substantivos, e 
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também faz parte da cultura histórica. Além disso, os alunos ressaltam, com essa positividade, 

a importância da escola e do papel do professor frente à apropriação do conhecimento histórico 

por parte deles, bem como, os usos desse conhecimento para além do âmbito escolar. 

A pesquisa de Castex (2008) também trouxe essa perspectiva em relação ao 

professor de História: 

 

as respostas dos jovens, nos questionários, que destacaram a importância do professor 

no processo ensino-aprendizagem, por acreditarem que é com o professor na escola 

que mais podem aprender, trazem à luz a contribuição do papel do professor em todo 

o processo de produção do conhecimento escolarizado, do caso em estudo, e nos 

impõem reflexões sobre o processo de escolarização e dos sujeitos como referência 

para os jovens. A construção do conhecimento histórico e sua utilização pelos jovens 

passam pela relação destes com o professor no espaço das aulas de História 

(CASTEX, 2008, p. 155). 

 

A Q11 do questionário 1, também merece transcrição, pelo fato de ter possibilitado 

ao aluno o exercício de pensar em possíveis relações entre passado e presente, a partir de sua 

experiência recente. 

 

 

Gráfico 12 – Relação que o aluno estabelece entre fatos do presente e do passado 

 

 

Esta questão foi respondida por 59 alunos e 9 não responderam. Conforme pode se 

observar no Gráfico 12, 52% dos alunos responderam NÃO. 48% dos alunos perspectivaram 

uma possível relação passado e presente, com as seguintes indicações: 

 

NÃO
52%

SIM
48%

Q11 Você se recorda de algum fato do passado e de algum fato 

que tenha acontecido recentemente na política brasileira que, na 
sua opinião, tenham relação entre si? Dê exemplo e justifique 

sua resposta.

NÃO SIM
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• Operação Lava Jato48 com outros casos de corrupção. 

• Impeachment dos presidentes do Brasil, Fernando Collor (1992) e Dilma 

Rousseff (2016).49  

• Manifestações dos trabalhadores – greves. 

• Protestos nas ruas por direitos. 

• Crises econômicas. 

• Manifestações pró e contra o retorno da ditadura militar. 

• Promessas de campanhas dos candidatos, que se repetem a cada novo pleito 

eleitoral. 

 

É curioso notar que essas questões geraram uma controvérsia importante. Os alunos 

têm clareza da importância dos conteúdos históricos e das aulas de história, mas não 

conseguiram articular a resposta da Q11. Verificamos que alguns jovens apresentaram leituras 

visivelmente apropriadas de fatos veiculados pela mídia mais recentemente, para relacionarem 

com o passado. Porém, mesmo os que tentaram responder a questão, não conseguiram 

apresentar a relação temporal sobre o fato que indicou.  

Abaixo alguns exemplos em que houve a apropriação de informações históricas e 

problematização pelos alunos: 

 

Ditadura de 64, impeachment e Collor, democracia atual e possível retirada 

de Dilma do poder. A ditadura de 64 e a democracia atual tem uma relação 

muito importante, pois só estudando a situação do país em 64, poderemos 

compreender que uma intervenção militar não seria benefício para o país. 

(01-B) 

 

Um fato muito marcante foi a ditadura e, para mim, às vezes, alguns traços 

dela se refletem hoje em dia. (03-C) 

 

Alguns exemplos não problematizados: 

O Brasil em crise, na década atual e na década perdida. (08-E) 

 

                                                 
48 Operação Lava Jato, é o nome dado a uma investigação, promovida pelo Ministério Público Federal, a partir de 

março de 2014, para investigar corrupção e lavagem de dinheiro no Brasil.  
49 Em 2015, quando o questionário foi aplicado, o impeachment ainda não estava consumado, mas a possibilidade 

de afastamento da Presidente da República já alimentava discursos, debates e mobilizava manifestações de ruas, 

pró e contra. 
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O primeiro manifesto dos trabalhadores há muito tempo e nos dias de 

hoje também continua. (10-B) 

 

As manifestações sobre ditadura antigamente contra a ditadura hoje 

em dia que ela volte. (02-B) 

 

Uma manifestação que aconteceu anos atrás contra a política para 

conquistar a democracia, que em 2013 aconteceu outra parecida. (13-

D) 

 

O Brasil atual está sofrendo uma crise econômica, no passado 

aconteceu isso também. É o fato que me lembro no momento. (02-C) 

 

A crise é uma coisa que está acontecendo recentemente e que no 

passado já existiu. (09-C) 

 

Esses dados são importantes neste contexto da escrita, para lembrar, conforme Lee 

(2003, p. 116) que só quando os alunos compreendem 

 

os vestígios do passado como evidência no seu mais profundo sentido – ou seja como 

algo que deve ser tratado não como mera informação mas como algo de onde se 

possam retirar respostas a questões que nunca se pensou colocar – é que a história se 

alicerça razoavelmente nas mentes dos alunos enquanto atividade com algumas 

hipóteses de sucesso. 

 

Nesse sentido, considerando o panorama colocado até aqui, seja qual for o tipo de 

narrativa do aluno, não estamos a apontar se está certa ou errada, mas estes resultados nos 

permitem perceber, sem pretensão de generalização, o quanto essas contradições desafiam os 

profissionais da área na busca de soluções para propiciar a aprendizagem histórica. 

Cabe, então, ao ensino de história, ajudar os alunos a construírem suas narrativas 

sobre o tempo e o mundo, ensinar história para convivência com a diversidade cultural, as 

divergências políticas e desigualdades sociais, e, nesse sentido, a História exerce um papel 

importante,  

 
onde a alteridade, a multiplicidade e a diversidade social e cultural exigem um preparo 

subjetivo para a convivência com o diferente, sem o que temos e teremos crescentes 

manifestações de intolerância, xenofobia, até mesmo a revivência de discursos 

eugenistas e segregacionistas, além de práticas de agressão, violência e extermínio. 

Saber aceitar e conviver com a diferença, aceitar a opinião e o ponto de vista diferente 

como tendo direito à existência, representar a formação de subjetividades mais bem-

preparadas para a convivência democrática. (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2012, p. 

33) 
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Nessa linha de raciocínio, conforme Zamboni, Lucini, Miranda (2013, p. 269-270) 

as experiências do passado podem ou não possibilitar uma experiência histórica carregada de 

sentido aos que ouvem/leem essas experiências, o que implica pensar que a questão da 

significância da história para esses alunos tem um peso, que pode ser o peso do distanciamento 

em relação a uma história que não os pertence.  

O passado não faz sentido em si mesmo e não está desconectado do contemporâneo, 

está sujeito a permanente reelaboração a partir das questões que lhe são formuladas, das 

preocupações e condições históricas do presente em que é questionado, investigado e ensinado. 

O ensino de História ajuda a sair do presente e recuar ao passado para se pensar esse presente 

de forma diferenciada e sob novos contornos, criando possibilidades de construção de maneiras 

de olhar o mundo, de entender as temporalidades, de perceber o social, de construir sentidos e 

subjetividades, propicia o aprendizado da liberdade (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2012, p. 30-

31). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa trouxe à discussão, no campo do ensino de História, o uso do 

conhecimento histórico na orientação dos alunos do ensino médio para tomada de decisão de 

natureza política. Partimos da concepção de que o ensino de história tem papel fundamental de 

intervir na consciência histórica dos sujeitos, aprimorar a compreensão do aluno sobre a 

realidade e sobre os temas que disputam sua atenção cotidiana, entre eles política. Os alunos 

chegam à escola portando conhecimentos históricos adquiridos para além dos muros da escola 

e que não foram mediados pelo professor. É necessário entender como, então, eles se 

relacionam com o passado, com as diferentes narrativas históricas produzidas pelos diversos 

grupos sociais e sujeitos históricos, se e como esse conhecimento aparece em suas narrativas. 

Nessa direção, nos propomos ouvir o próprio aluno e entender o comportamento 

político desse sujeito a partir do uso do passado, tendo como objetivo geral da pesquisa, analisar 

se e como os alunos mobilizam os conhecimentos históricos para se posicionarem sobre 

situações de natureza política e projetam suas intenções de agir no futuro com relação à 

democracia brasileira. 

Entretanto, para chegar ao objetivo geral, entendemos a necessidade de 

compreender que relação os jovens alunos estabelecem com política e, consequentemente, com 

temas da história política do país, como a ditadura civil-militar e o pós-ditadura. 

Assim, a pesquisa nos permitiu dialogar com os alunos por meio dos instrumentos 

de pesquisa. Nestas Considerações Finais, retomaremos algumas constatações e reflexões 

discutidas nos capítulos anteriores, considerando que podem contribuir para as discussões da 

área do ensino de história, em especial, quando se buscar entender melhor o aluno, sua relação 

com o conhecimento histórico e com seu tempo. 

As análises a seguir se constituíram a partir de dois questionários aplicados aos 

alunos. As respostas foram submetidas à metodologia definida, conforme apresentamos no 

Capítulo 1. Os resultados do estudo foram construídos a partir de outras fontes de dados e por 

meio de conceitos como consciência histórica, narrativa, conhecimento histórico, cultura 

política e cultura histórica, que oportunizaram o embasamento teórico da elaboração dos 

instrumentos e da análise das narrativas. 

No primeiro momento desta síntese, a primeira observação é sobre a escolha dos 

temas, que serviram de vínculo para mobilizar a interpretação dos alunos. Os conteúdos 

históricos utilizados nos instrumentos − Ditadura civil-militar (1964-1985) e Democracia a 

partir da Constituição de 1988 − não foram escolhidos aleatoriamente. Foram pensados a partir 
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dos fatos recentes da vida política brasileira, e do modo como as narrativas sobre o passado, 

especialmente, sobre a ditadura civil-militar, têm sido colocadas nos últimos anos pela grande 

mídia, pelo público especializado, políticos, público em geral, em controvérsias e contradições 

que disputam usar o passado, atribuir sentidos e promover orientação temporal.  

A segunda observação é registrar a constatação de que o tema política é o menos 

prioritário entre vários aspectos da vida cotidiana dos alunos participantes da pesquisa, 

tendência verificada em outros estudos, conforme apontou-se no Capítulo 3. Os aspectos da 

vida cotidiana mais importantes para os alunos estão ligados a interesses pessoais e sociais, 

como família, saúde, educação e amigos. A terceira observação, diz respeito ao perfil do aluno, 

que demonstrou pouca ou nenhuma participação em grupos sociais, políticos e culturais, 

destacando-se, nesse sentido, maior integração apenas em grupos religiosos (56,1%) e de 

práticas esportivas (34,1%).   

Como desdobramento desta questão, buscando entender melhor essa tendência à 

rejeição ao tema política, o questionário 1 possibilitou analisar mais quatro aspectos sobre o 

tema política, representados pelas categorias: a) percepção sobre o interesse coletivo dos jovens 

por política; b) interesse pessoal sobre o atual contexto político do Brasil; c) ideia sobre 

política; e d) ideia sobre participação política. 

Na categoria Percepção sobre o interesse coletivo dos jovens por política, sobressai 

para o aluno a visão de que os jovens não possuem interesse em política. Essa perspectiva é 

justificada a partir de alguns elementos: corrupção e baixa credibilidade do governo; falta de 

conhecimento sobre o tema; outros interesses influenciaram, como internet e outras tecnologias. 

A minoria acredita que há algum interesse dos jovens sobre o tema, e respaldam as 

respostas, destacando que: os jovens são o futuro do país e, portanto, suas ideias e ações podem 

ser relevantes para renovar a política do Brasil; motivação social e política, uma vez que 

acreditam que a conquista de direitos nessas áreas depende do interesse e da intervenção dos 

jovens. 

Na categoria Interesse pessoal sobre o atual contexto político do Brasil, 

evidenciou-se que a minoria possui interesse sobre o que está acontecendo com o país. As 

narrativas dos alunos sobre o contexto político referenciado indicaram compreensão mínima do 

contexto histórico, ausência de argumentação lógica e explicações insuficientes. Com base 

nessa constatação e da compreensão que se constituiu sobre o comportamento político do aluno, 

criou-se subcategorias, que qualificam esse comportamento e a opinião dos alunos sobre o 

assunto, conforme suas respostas: Politizado; Influenciado; Superficial e Apolítico. 
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O aluno Politizado revelou, de alguma forma (convencional ou não convencional), 

interesse na participação política, consegue estabelecer relação entre política e seu cotidiano, 

abstrair e ampliar o conceito de política para além da ideia de governo. Sua narrativa traz 

elementos da história e mostra preocupação com o futuro. Nesta subcategoria registramos 

apenas 14 alunos, a minoria dos participantes. O aluno Influenciado é circunstancial, sua 

vinculação com a política do país se dá apenas pela visão de que existe uma crise; pensa em seu 

próprio interesse e não consegue ampliar a ideia de política, associando-a a governo e às 

instituições políticas. Nesta subcategoria registramos 15 alunos. O aluno Superficial, apesar de 

expressar-se de forma genérica sobre o assunto, e nenhuma informação escrever sobre o 

contexto político referenciado, mostrou-se interessado em conhecer sobre a política do país. 

Nesta subcategoria registramos 27 alunos. O aluno Apolítico expressou insatisfação e rejeição 

pela política do país. De maneira geral, afirmou não gostar do assunto. Nesta subcategoria 

registramos 12 alunos. 

Na categoria Ideia sobre política, constatamos que as respostas dos alunos não têm 

consistência lógica em relação ao assunto, a compreensão sobre política é muito restrita. Para 

demonstrar melhor as ideias dos alunos sobre política, as respostas foram categorizadas em três 

subcategorias: Política é governo; Posicionamento positivo; e Posicionamento negativo.  

Na subcategoria Política é Governo, prevalece a associação de política com 

governo e/ou comparação com as instituições políticas, à maneira de governar, a partidos 

políticos, com ênfase nas expressões “administrar”, “governar”, “organizar”, “coordenar” etc.; 

além disso, à associação com o agente político e sua função, expresso em “presidente”, 

“prefeito”, “vereador”, “senador”, “pessoas eleitas pelo povo”, “grupo de pessoas que governa” 

etc. Na subcategoria Posicionamento positivo, prevalece a ideia de política com sentido de 

exercício dos direitos políticos (voto, propaganda partidária, escolher pessoas etc.) e com 

sentido de positividade, como algo importante e bom para organizar a sociedade e possibilidade 

de construir um país melhor no futuro. Na subcategoria Posicionamento Negativo, as 

explicações dos alunos são menos elaboradas e o sentido de política ganha valoração moral, 

expresso em “corrupção, coisa de ladrão”, “ladrões, safados...”, “falcatruas” etc. 

Na subcategoria Ideia sobre participação política, as respostas dos alunos 

ganharam dois sentidos, que dividimos em duas subcategorias: Tradicional e Genérica.  

Na subcategoria Tradicional, prevaleceu o entendimento de participação política 

associada a votar, escolher candidatos, vínculo com partidos políticos, que entendemos tratar-

se de uma concepção tradicional de participação política. De maneira geral, poucos alunos 

demonstraram disposição para envolvimento pessoal e práticas que extrapolam a dimensão da 
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participação por meio do voto, o que sugere pouco engajamento político dos alunos. Com 

relação à subcategoria Genérica, é constituída de respostas em que não foi possível identificar 

elementos que caracterizariam uma concepção de participação política, quer seja convencional 

ou não convencional, uma vez que as respostas, apesar de atribuir importância à participação 

política (“devemos participar”, “é de muita importância” etc.) foram desprovidas de 

argumentação lógica, sem definição de que tipo seria essa participação. 

No segundo momento desta síntese, apresentamos a discussão acerca da relação 

entre conhecimento histórico e decisões políticas dos alunos do ensino médio. As duas questões 

que fomentaram as narrativas escritas para esta análise foram aplicadas no questionário 2.  

A primeira incursão é sobre as narrativas dos alunos sobre a ditadura civil-militar e 

democracia (Q2.1). Dividimos esta seção em dois temas: 1. Conhecimento histórico do aluno 

sobre a ditadura civil-militar no Brasil e Democracia; 2. A Percepção sobre semelhanças e 

diferenças entre os contextos históricos.  

No tema 1, as narrativas foram categorizadas e chegou-se às categorias, 

denominadas: Estruturada, Fragmentada e Descontextualizada. Na categoria Estruturada, a 

narrativa do aluno é consistente, apresenta um bom nível de conhecimento histórico, reporta a 

fatos e conteúdo, compreende as diferenças dos contextos históricos e dos regimes políticos, 

apresenta noção de tempo e espaço, estabelece relação temporal, analisa de forma 

problematizada e crítica os fatos. Este tipo de narrativa foi desenvolvido por 03 alunos. Na 

categoria Fragmentada, tipo de narrativa desenvolvida por 13 alunos, foi considerado o baixo 

nível de conhecimento histórico para explicação dos fatos. A explicação é fragmentada e 

inconsistente, porque carece de maior elaboração pela ausência de distinções de dimensões 

temporais, pouco conteúdo histórico, ausência de reflexão entre o presente vivenciado por eles 

e o passado referenciado. Na categoria Descontextualizada, 46 alunos construíram narrativas 

com descrição genérica, assim consideradas pela ausência de relação temporal e pouco 

conteúdo histórico, dificuldade de lidar com a fonte, anacronismo, explicações contraditórias, 

ideias confusas e pouca desenvoltura na expressão linguística e discursiva.   

Por sua vez, do tema 2, emergiram duas categorias, as quais denominamos: 

Semelhanças e Diferenças. Para os alunos, é possível encontrar semelhanças entre os dois 

contextos históricos a partir de alguns elementos, como as lutas dos sujeitos por direitos e 

democracia, pelos protestos, manifestações e pela repressão, aspectos que para eles ficaram 

evidenciados nos dois períodos históricos. Sobre as diferenças, das respostas emergiram quatro 

tipos: os fatos, considerados na perspectiva de que os alunos copiaram a fonte para descrevê-

los como diferenças; o contexto histórico, uma vez que o aluno conseguiu apresentar 
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caraterísticas dos períodos histórico, de forma mais fundamentada, com marcadores temporais; 

a noção de tempo, evidenciada apenas pela ideia de um tempo diferente, como época, ano, 

período; o regime político, indicado nas narrativas pelas expressões “ditadura”, “democracia”, 

“governo militar”, presentes indicadores mínimos que demonstram certa compressão da 

diferença dos contextos. O que se constatou é que há ausência de conteúdos históricos acerca 

dos períodos, poucos alunos conseguiram estabelecer relação temporal e promover a reflexão 

histórica no sentido de expressar eventuais diferenças e semelhanças dos contextos históricos 

ou apresentar argumentos mais elaborados para justificar as semelhanças e/ou diferenças que 

indicaram sobre os regimes políticos, evidenciado que a maioria não compreende os conceitos 

e tempos históricos em discussão. 

A segunda incursão diz respeito à relação entre apropriação do conhecimento 

histórico pelos alunos e suas decisões de natureza política (Q2.2). A relação estabelecida pelos 

jovens alunos com o conhecimento histórico e a orientação temporal foi discutida a partir de 

três categorias: Narrativa Aproximada, Narrativa Distanciada e Narrativa Inconsistente.  

Na narrativa aproximada, evidenciou-se que o aluno fez uso do conhecimento 

histórico na busca de sentido para sua ação futura em relação à democracia brasileira. Nesta 

categoria, apenas 6 alunos produziram este tipo de narrativa. Na narrativa distanciada, não se 

evidenciou a relação do aluno com o conhecimento histórico na busca de sentido para sua ação 

futura quanto à democracia, sobressaindo, o domínio do presente, das demandas atuais, como 

argumento para as ações projetadas. Nesta categoria se encontram as narrativas de 37 alunos. 

Na narrativa inconsistente, o aluno apresentou ideias menos elaboradas, em nível do senso 

comum, tendo como consequência o domínio do presente e sem projeções de ações plausíveis. 

Não se evidenciou, portanto, relação do aluno com o conhecimento histórico na busca de 

sentido para sua orientação. Nesta categoria, se encontram as narrativas de 20 alunos. 

Esse quadro remete a alguns sinais negativos, como a falta de confiança nas 

instituições, de um lado, do outro demonstra que os jovens não se mostram capazes de interferir 

e criar condições capazes de promover mudanças, certamente herança de uma cultura política 

tradicional e das ideias reproduzidas pela cultura histórica, uma vez que acreditam que a solução 

dos problemas que a sociedade enfrenta virá exclusivamente das instituições públicas e dos 

agentes políticos e de formas tradicionais de participação política, como o voto. Outro sinal é 

reconhecer que os alunos podem ser afetados negativamente pela forma como a história é 

ensinada e aprendida por eles.    

Na concepção de Rüsen (2012, p. 10),  
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a carência de orientação sentida pelo indivíduo na experiência e na reflexão de seu 

tempo o conduz a buscar (e, se não encontrar, pelo menos estabelecer) horizontes e 

perspectivas de ação. A carência de orientação é um diagnóstico presente. A busca se 

faz no estoque da experiência passada (histórica), presente no dia atual, de modo a 

viabilizar a ação a ser empreendida (futuro).  

 

A pesquisa mostrou que poucos alunos estabeleceram essa reflexão, apesar de 

demonstrarem sentimento de negação em relação à ditadura civil-militar e insatisfação com o 

rumo da democracia brasileira. Com isso, mesmo apontando para baixa credibilidade do 

governo e dos agentes políticos e descrença nas instituições políticas, os alunos não romperam 

com a perspectiva tradicional de política, ao atribuir função elementar às instituições políticas 

e à democracia representativa na forma como estão constituídas na atualidade brasileira, para 

resolverem os problemas do regime político, não questionando, inclusive, algumas ações 

violentas e de cerceamento à liberdade, cometidas pelo Estado em plena democracia, como no 

exemplo do caso de violência contra o jovem estudante em 2013, utilizado na fonte do 

instrumento 2.  Isso pode ser observado de tal modo, que emergiram narrativas tradicionais ou 

exemplares do aprendizado da maioria dos alunos, muitas, inclusive, sem nenhuma sustentação 

histórica, conforme demonstramos no Quadro 2. 

Assim, entendemos que as características apresentadas nas categorias e 

subcategorias evidenciadas neste trabalho são tendências importantes que representam aspectos 

ligados à cultura política dos jovens e o enlaçamento dos alunos com a cultura histórica − a que 

estão submetidos nos processos de apropriação da História pelos vários segmentos da sociedade 

para além da história escolar. Remetem, ainda, a possíveis desafios para o ensino de História, 

no sentido de enfrentar a perspectiva presentista que acompanha a vida dos jovens alunos no 

contexto atual e a ausência de racionalidade histórica na interpretação das experiências. Implica, 

também, pensar, até que ponto a pouca ênfase dada pelo currículo e pelos programas escolares 

à história contemporânea e a história recente do país, dificulta o acesso do aluno ao 

conhecimento histórico de determinados períodos da história, e como isso pode impactar na 

compreensão dos conceitos históricos, na consciência histórica e, consequentemente, na 

participação política dos alunos.  

A organização atual do currículo de História, a disposição cronológica linear dos 

conteúdos nos livros didáticos, os programas de curso propostos pelas secretarias e os 

planejamentos de aulas dos professores, além de uma multiplicidade de fatores externos ao 

ambiente escolar, é possível que tudo isso promova uma tensão e limitação de acesso aos 

conteúdos da história contemporânea. Tal fato foi observado nesta pesquisa, uma vez que os 

alunos não estudaram na sala de aula naquele ano os conteúdos sobre o período da ditadura 
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civil-militar e do período pós-ditadura, embora estivesse previsto para a quarta unidade da 

disciplina, o que, certamente, influencia os sentidos atribuídos aos conteúdos relacionados a 

esses períodos da história, impactando na aprendizagem histórica. 

O aprendizado histórico na escola deveria contribuir para que o aluno pudesse 

refletir sobre os conhecimentos históricos, organizar e orientar a própria experiência de vida, a 

partir da interpretação do passado e compreensão do presente, como manifestação da 

consciência histórica. Conforme Rüsen (SCHMIDT, BARCA, MARTINS, 2010), “a história é 

o espelho da realidade passada na qual o presente aponta para aprender algo sobre seu futuro” 

e, nesse sentido, a consciência histórica traz uma contribuição essencial, a orientação temporal 

da vida. Nossa análise revelou que a maioria dos alunos participantes possui narrativa 

descontextualizada. Isto significa que os alunos demonstraram pouco conteúdo histórico sobre 

a história do Brasil dos períodos referenciados, dificuldade de interpretação da fonte e ausência 

de relação temporal, comprometendo sua síntese mental por meio da narrativa.  

Poderíamos nos perguntar: o acúmulo maior de conhecimento histórico fomentaria 

maior ou menor participação política dos jovens alunos? Não temos como firmar conclusão a 

esse respeito, o que exigiria pesquisa mais ampla. Por outro lado, é preciso considerar, que a 

maioria revelou distanciamento desse propósito, uma vez que houve pouca valorização das 

fontes e não se evidenciou o uso do conhecimento histórico pelos alunos na busca de sentido 

para orientação em relação ao futuro da democracia do país. Sequer perceberam-se vinculados 

às ações que propuseram para mudança política e muitos não fizeram a reflexão sobre os 

interesses que deveriam mobilizá-los. Identificamos apenas três narrativas, que evidenciaram 

que o aluno interpretou a fonte e a relacionou à carência do presente, dando sentido ao passado 

por meio da interpretação, gerou novas expectativas para o futuro da democracia e se vinculou 

à realização da ação que projetou. Corroborado pelo fato de que os alunos demonstraram uma 

visão limitada da ideia de política e participação política, pouca prática em grupos sociais, 

políticos e culturais, consolidando uma formação de sentido tradicional sobre o assunto, 

conforme demonstramos no Capítulo 3, o que pode ter implicado na falta de reflexão sobre as 

carências de orientação do tempo experienciado por esses alunos. 

Portanto, revelaram tendência de manter o passado como estanque e não como algo 

passível de interpretação, que por sua vez se relaciona a interesses diversos e, ainda, tende a 

uma ausência de significados da experiência histórica, podendo resultar em esvaziamento do 

conhecimento histórico por estes sujeitos pesquisados. Outra constatação importante, é que as 

narrativas na categoria fragmentada e, com mais intensidade, na categoria descontextualizada, 

apontaram para um dos problemas percebidos no cotidiano da sala de aula de história, a 
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dificuldade demonstrada pelo aluno de interpretação, compreensão e expressão por meio da 

produção de textos. Estas são habilidades importantes para potencializar a aprendizagem do 

sujeito e para a produção de narrativas coerentes e consistentes, para apropriação do 

conhecimento histórico e o desenvolvimento da capacidade crítica e argumentativa e de 

orientação na vida prática. 

Por outro lado, a pesquisa mostrou que a maioria dos alunos (52) entende que os 

conteúdos de História ajudam a entender acerca de política e, mais especificamente, sobre 

democracia. Diante disso, a tarefa pressupõe que possamos aproveitar a concepção positiva que 

aluno possui em relação ao ensino de história, no sentido de produzir algum efeito na vida 

prática dele a partir da aprendizagem em história. 

Assim, a investigação realizada, pode contribuir para se pensar as propostas 

curriculares e práticas pedagógicas a partir das necessidades dos alunos, de acordo com 

carências de orientação que apontaram e as incertezas protagonizadas pelos silêncios, 

aprimorando o debate no campo do ensino de história sobre processos formativos, políticas 

públicas, saberes e práticas de ensino, pesquisa e aprendizagem em história dentre outras 

questões que se colocam como desafios para o campo de pesquisa em ensino de História e para 

docência no sentido de qual história ensinar e quais demandas atender. 

Essa narrativa não termina aqui. Muito pelo contrário, espero que as reflexões e os 

resultados fiquem como estímulo e provocação para continuar novos diálogos e discussões 

sobre o ensino de história e os vínculos com a juventude. Especialmente neste momento, em 

que o ensino de história tem sofrido questionamentos sobre sua importância no currículo escolar 

por parte de órgãos públicos e da sociedade civil, é que devemos ressaltar o papel da história 

de “formadora de sujeitos, de construtora de formas de ver, de sentir, de pensar, de valorar, de 

se posicionar no mundo” (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2012, p. 14).  
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO 1 

 

Prezado/a Aluno/a: 

Você está sendo convidado(a) como voluntário(a) a participar da pesquisa que tem o título 

“CONSCIÊNCIA HISTÓRICA E DECISÕES POLÍTICAS DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO 

DA EDUAÇÃO BÁSICA DE VITÓRIA DA CONQUISTA-BA”,  do curso de mestrado do Programa 

de Pós-Graduação em Educação – PPGED da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB. 

Estou realizando esta pesquisa sob a orientação da Profª Drª Maria Cristina Dantas Pina. O objetivo é 

investigar se o conhecimento histórico tem contribuído na formação da consciência histórica dos alunos 

do ensino médio do Centro Integrado de Educação Luiz Navarro de Brito, em Vitória da Conquista-BA. 

A sua participação envolve responder dois questionários, com questões abertas e fechadas, 

durante as aulas de História. A participação nesse estudo é voluntária e você poderá desistir de 

continuar em qualquer momento, terá absoluta liberdade de fazê-lo.  Você não terá nenhum 

custo, nem receberá qualquer vantagem financeira. 

Na publicação dos resultados desta pesquisa, sua identidade será mantida no mais rigoroso 

sigilo. Serão omitidas todas as informações que permitam identificá-lo(a).  

Ao participar desta pesquisa você não terá nenhum benefício direto. Entretanto, esperamos que 

este estudo traga informações importantes sobre a aprendizagem em História, que deve 

acrescentar elementos novos às pesquisas científicas no campo do ensino de História, onde o 

pesquisador se compromete a divulgar os resultados obtidos.  

A participação nesta pesquisa não traz complicações legais. Nenhum dos procedimentos usados 

oferece riscos à sua dignidade. Os procedimentos adotados nesta pesquisa obedecem aos 

Critérios da Ética em Pesquisa com Seres Humanos conforme Resolução nº. 466/2012 do 

Conselho Nacional de Saúde. 

Quaisquer dúvidas relativas à pesquisa poderão ser esclarecidas pela pesquisadora - (77) 99116-

3639 ou pelo Comitê de Ética em Pesquisa/UESB - (73) 3528-9727. 

Obrigada pela sua colaboração! 

Maria Alessandra dos Santos Aquino 

 Pesquisadora –Mat. nº 201510634 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eu,_________________________________________________________fui informado(a) 

dos objetivos do presente estudo de maneira clara e detalhada e esclareci minhas dúvidas. 

Sei que a qualquer momento poderei solicitar novas informações, e posso modificar a 

decisão de participar se assim o desejar. Declaro que concordo em participar desse estudo. 

___________________________________________________________ 

Assinatura do aluno/participante 
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DADOS PESSOAIS 

 

NOME: 

__________________________________________________________________ 

 

DATA DE NASCIMENTO: _______/_______/_______ 

 

 

1. Escreva sua opinião sobre o interesse dos jovens a respeito de política? 

 
 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

2. Você já tirou o título de eleitor?   Sim    Não 

3. Com qual idade? 

16 

17 

18 

 acima de 18 

4. Se você fez sua inscrição eleitoral antes dos 18 anos, diga o que lhe motivou a fazer 

isso? 
 

________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

5. Qual o seu grau de interesse pela situação atual da política do Brasil?  

 Muito interesse  

 Pouco interesse  

 Nenhum interesse  

 Hoje mais do que no passado  

 Hoje menos do que no passado 

 

Justifique sua resposta 
 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

6. Entre os vários aspectos da vida cotidiana, classifique os itens pelo seu grau de 

interesse, de 1 a 13, sendo 1 para o mais importante e 13 para o menos importante. 

( ) Amigos 

( ) Cultura 
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( ) Educação 

( ) Economia 

( ) Esporte 

( ) Família 

( ) Emprego 

( ) Saúde 

( ) Política 

( ) Lazer 

( ) Religião 

( ) Tecnologia 

( ) Namoro 

 

7. Quem ou o quê mais lhe ajuda a compreender sobre política? 
 

Quem/ o quê Definitivamente 

sim 

Provavelmente 

sim 

Provavelmente 

não 

Definitivamente 

não 

Pais     

Familiares     

Amigos     

Colegas de trabalho     

Pessoas ligadas à sua religião     

Televisão     

Professor de história     

Professores     

Colegas de escola     

Sites de redes sociais 

(facebook, blogs, twitter) 

    

Grupos do whatsapp     

Pesquisas eleitorais     

Outros     

 
 

8. Quem ou o quê mais lhe influencia nas suas opiniões/decisões sobre política? 
 

Quem/ o quê Definitivamente 

sim 

Provavelmente 

sim 

Provavelmente 

não 

Definitivamente 

não 

Pais     

Familiares     

Amigos     

Colegas de trabalho     

Pessoas ligadas à sua religião     

Televisão     

Professor de história     

Professores     

Colegas de escola     

Sites de redes sociais 

(facebook, blogs, twitter) 

    

Grupos do whatsapp     

Pesquisas eleitorais     

Outros     

 

9.Qual seu entendimento sobre: 

DITADURA:_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

DEMOCRACIA: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

POLÍTICA: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

PARTICIPAÇÃO POLÍTICA: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

10. Os conteúdos das aulas de história ajudam você a entender sobre política e sobre 

democracia? Justifique sua resposta e dê exemplos. 
 

 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

11. Você se recorda de algum fato do passado e de algum fato que tenha acontecido 

recentemente na política brasileira que, na sua opinião, tenham relação entre si? Dê 

exemplo e justifique sua resposta. 
 

 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

12. Escolha UMA imagem que mais representa seu entendimento sobre o que é 

participação política e marque o número 01. Escolha UMA imagem que menos representa 

seu entendimento e marque o número 02. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 1 – Grêmio estudantil ( ) ) 

Figura 2- Inserção no mercado de trabalho  ( ) 

Figura 5 – Manifestação contra violência     (         ) 

Figura 4 – Exercício do voto (          ) 

Figura 7- Manifestação pelo passe livre (         ) 

Figura 3 – Comunicação redes sociais (  ) 

Figura 6 – Greve de trabalhadores (           ) 
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13. A imagem que você escolheu sobre participação política tem relação com sua ideia de 

democracia? Justifique sua resposta. 

 
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

 

14. As imagens abaixo retratam momentos de diferentes manifestações políticas no 

Brasil. Observe-as e responda as questões a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – movimento contra a ditadura militar (1968) 

Figura 8 – Parada gay   (             ) 
Figura 9 – Filiação político-partidária (         ) 
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a) Você consegue estabelecer ligação entre elas? Qual? 

 
 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

 

b) Qual das posições considera melhor para a vida política do país? Por quê? 
 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – movimento pedindo retorno da ditadura militar (2015) 



170 

 

DADOS PESSOAIS 

PERFIL SÓCIO-ECONÔMICO50: 

 

SEXO:  

 

1 MASCULINO 

2 FEMININO  

 

QUAL A SUA IDADE?  

1 MENOS DE 16 ANOS  

2 DE 16 A 18 ANOS  

3 DE 19 A 21 ANOS  

4 DE 22 A 25 ANOS  

5 DE 26 A 30 ANOS  

6 MAIS DE 31 ANOS 

 

QUAL O SEU ESTADO CIVIL?  

1 SOLTEIRO (A)  

2 CASADO (A)  

3 VIÚVO (A)  

4 SEPARAÇÃO LEGAL (JUDICIAL OU DIVÓRCIO)  

5 OUTRO 

 

ESCOLARIDADE  

1 INTEGRALMENTE EM ESCOLA PÚBLICA  

2 INTEGRALMENTE EM ESCOLA PARTICULAR  

3 MAIOR PARTE EM ESCOLA PÚBLICA  

4 MAIOR PARTE EM ESCOLA PARTICULAR  

 

QUAL O NÍVEL DE INSTRUÇÃO DE SEU PAI?  

1 SEM ESCOLARIDADE  

2 ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO  

3 ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO  

4 ENSINO MÉDIO INCOMPLETO  

5 ENSINO MÉDIO  COMPLETO  

6 SUPERIOR INCOMPLETO  

7 SUPERIOR COMPLETO  

8 MESTRADO OU DOUTORADO 

9 NÃO SEI INFORMAR  

 

QUAL O NÍVEL DE INSTRUÇÃO DE SUA MÃE?  

1 SEM ESCOLARIDADE  

2 ENSINO FUNDAMENTALINCOMPLETO  

3 ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO  

4 ENSINO MÉDIO INCOMPLETO  

5 ENSINO MÉDIO COMPLETO  

6 SUPERIOR INCOMPLETO  

7 SUPERIOR COMPLETO  

8 MESTRADO OU DOUTORADO 

9 NÃO SEI INFORMAR  

 

 

NESTE ANO, VOCÊ PRETENDE PRESTAR VESTIBULAR/ENEM: 

1 SIM 

2 NÃO 

 

                                                 
50 Algumas questões do perfil sócio- econômico, foram adaptadas de: ALVES, Ronaldo Cardoso. Aprender 

História com sentido para a vida: consciência histórica em estudantes brasileiros e portugueses. 2011. 322 

f. Tese (Doutorado em Educação). Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2011. 
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VOCÊ DESENVOLVE ALGUMA ATIVIDADE REMUNERADA?  

 

1 SIM  Qual o vínculo?  

[ ] estágio  [ ] emprego fixo particular         

[ ] emprego autônomo [ ] outro 

[ ] emprego fixo federal/estadual/municipal    

2 NÃO 

 

 

VOCÊ PARTICIPA DE: 

1 GRUPO MUSICAL 

2 GRUPO DE IGREJA 

3 CORAL 

4 MOVIMENTO ESTUDANTIL 

5 PARTIDO POLÍTICO 

6 PRÁTICA ESPORTIVA 

7 ONGs 

8 ASSOCIAÇÃO DE BAIRRO 

9 SINDICATO 

10 TRIBO URBANA Qual? _________________ 

11 OUTROS (s) Quais? ____________________ 

 

QUAL O MEIO QUE VOCÊ MAIS UTILIZA PARA SE MANTER INFORMADO (A)?  

 

1 JORNAL ESCRITO  

2 TV  

3 RÁDIO  

4 REVISTAS  

5 INTERNET  

6 OUTROS Quais? __________________ 

7 NENHUM 

 

QUAL DAS ATIVIDADES ABAIXO OCUPA A MAIOR PARTE DO SEU TEMPO LIVRE?  

1 TV  

2 RELIGIÃO  

3 TEATRO  

4 CINEMA 

5 MÚSICA 

6 BARES E BOATES  

7 LEITURA  

8 INTERNET  

9 ESPORTES  

10 SHOPPING 

11 OUTRA Qual?____________________ 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO 2 

 
Prezado/a aluno/a:       

Você está sendo convidado/a como voluntário/a a participar da ETAPA 2 da pesquisa que tem o título 

“CONSCIÊNCIA HISTÓRICA E DECISÕES POLÍTICAS DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA EDUAÇÃO 

BÁSICA DE VITÓRIA DA CONQUISTA-BA”, do curso de mestrado do Programa de Pós-Graduação em 

Educação – PPGED da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB.  

Mais uma vez, obrigada pela sua colaboração! 

Maria Alessandra dos Santos Aquino                  ____________________________ 

                 Pesquisadora –Mat. nº 201510634                                assinatura do aluno 

 

         LEIA A PUBLICAÇÃO ABAIXO E RESPONDA AS QUESTÕES: 

               

 

 

“Marco Antônio Dias Baptista sumiu sem deixar rastros, aos 15 anos, 

tornando-se o mais jovem desaparecido político brasileiro. Marco tinha mais 

cinco irmãos e pertencia a uma família de classe média baixa. Debutara no 

movimento estudantil protestando contra a morte de um agricultor e era 

pouco mais do que criança quando entrou para a clandestinidade. Precoce, 

Marco filiou-se à Frente Revolucionária Estudantil, ligada à VAR-Palmares. 

Ainda estudante secundarista do Colégio Estadual de Goiânia, tornou-se 

dirigente da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (Ubes), onde 

liderou protestos e um congresso da entidade realizado em Salvador (BA), 

em 1968. Apesar da pouca idade, também trabalhava. Pela manhã, dava 

aulas particulares de inglês e português e, à tarde, cumpria expediente na 

Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás. Mergulhado na militância, 

tornou-se clandestino. Com os órgãos de repressão nos calcanhares, acabou 

se entregando. Recusou-se, porém, a participar do humilhante espetáculo da 

retratação pública, que consistia em declarar arrependimento em frente às 

câmeras de televisão. Marco desapareceu em um dia impreciso de maio de 

1970. Marco Antônio teria sido detido em maio de 1970 pelo ‘Grupo do 

capitão Marcus Fleury’, conhecido torturador”.  

“No mês de junho de 2013, jovens fizeram protestos no Rio Grande do Sul, 

contra o aumento das tarifas de transporte coletivo, entre outras demandas. 

O jovem R.B. estava tirando fotos do protesto e foi preso na esquina das 

ruas Ipiranga e João Pessoa. Relata que apanhou de três policiais ao mesmo 

tempo quando estava deitado, detido pela polícia. ‘Senti coturno nas minhas 

costas, eu apanhei de cassetete e fui jogado e chutado dentro do camburão’. 

Também foi agredido com spray de pimenta quando estava deitado e 

algemado. Durante o exame de corpo de delito, o condutor o acompanhou”. 

 

Amigo 

01 de dezembro às12 h 
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Questão 01 

Você leu esta publicação de um amigo. Trata-se de dois fatos ocorridos em épocas 

diferentes51. Ele quer entender por que os jovens foram reprimidos nas manifestações 

políticas e quais eram seus interesses. Use seu conhecimento histórico e faça um 

comentário respondendo-lhe sobre as circunstâncias políticas de cada um dos fatos e o 

que diferencia ou assemelha os dois contextos. 

 

Questão 2 

Com base nos fatos publicados por seu amigo, faça um comentário dizendo o que você 

mudaria na democracia brasileira para que fatos como esses não voltem a acontecer e 

indique que ação (ou ações) você pretende realizar para que essa mudança ocorra. 

 

 

 

 

 

                                                 
51 Brasil. Presidência da República. Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Direito à Memória e à Verdade: histórias de 

meninas e meninos marcados pela ditadura / Secretaria Especial dos Direitos Humanos. – Brasília: Secretaria Especial dos 

Direitos Humanos, 2009. p. 41. 
51 Câmara Municipal de Porto Alegre. Comissão de Defesa do Consumidor, Direitos Humanos e Segurança 

Urbana. Dossiê Manifestações em Porto Alegre: Violações de Direitos Humanos por Parte da Brigada Militar. Porto Alegre, 

2013. p. 7. 


