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A formação escolar acontece no tempo longo. É 

necessário tempo para conhecer, amadurecer e fazer uso do que 

se sabe para questionar a complexidade da realidade. Nossa 

instrução acontece aos poucos, em fragmentos, e ensinamos 

também decompondo em problemas e temas. Aprendemos com a 

experiência, vivências, desvelando o passado, o antigo, o novo, 

associando e agregando elementos, desmontando o desconhecido 

e reconstruindo. De tempos em tempos, acreditamos que a 

realidade é compreendida, mas em um instante ela se 

transfigura.  

O ensino de História na escola assume parte da 

responsabilidade de formar gerações. Uma delas é formar 

pessoas que possam identificar os problemas mais profundos das 

sociedades e que saibam como tomar posicionamentos críticos 

que possam desvela-los e propor reorientações.  

 
Vamos falar de coisas concretas. Por exemplo, a pandemia. Se 
não falarmos de sua causa, a próxima será inevitável e será pior 
do que a anterior, por culpa do aquecimento global. Quanta 
atenção se dedicou à raiz do problema? Isso é um sistema de 
propaganda eficiente: ignora o importante. Você não quer que as 
pessoas tenham ideias perigosas. Não digo que seja deliberado, 
acho que é automático, o ato reflexo de permanecer dentro do 
marco da doutrina estabelecida. Outro exemplo. Uma das coisas 
que essa administração faz para desviar a atenção de seus crimes 
é procurar bodes expiatórios. As políticas de Trump mataram 
centenas de milhares de pessoas, mas ele não quer que se saiba, 
de modo que joga a culpa em outro. Culpa a China, a Organização 
Mundial da Saúde (OMS). E é uma estratégia boa porque seus fãs 
não gostam das organizações internacionais. São nacionalistas, 
supremacistas brancos, não querem estrangeiros se metendo em 
seus assuntos. Mas o que acontece quando você deixa de apoiar a 
OMS? Mata pessoas no Iêmen, a pior crise humanitária do 
mundo, para onde enviam médicos, material sanitário etc. E na 
África, uma região ainda maior e com muitas doenças. Mas que 
veículos de imprensa explicam que, para otimizar suas 
possibilidades de reeleição, Trump está matando inúmeras 
pessoas? Assim funciona a propaganda: não preste atenção aos 
verdadeiros crimes e no que os motiva. Se você conta os crimes, 
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mas não explica as estruturas institucionais em que eles ocorrem, 
as pessoas não entendem o que acontece e os crimes se repetem. 
(CHOMSKY, 2020) 

 

Em contextos históricos de desmonte das estruturas 

educacionais e desvalorização das ciências e dos professores, as 

esperanças parcialmente esvanecem. Mas, em longo prazo, uma 

alternativa é contribuir para a formação leitora dos jovens, 

cooperando para serem críticos e questionadores diante do 

mundo contemporâneo, fragmentado e acelerado. É necessário 

tempo e igualmente investimento para que aprendam a analisar e 

a se posicionar diante do bombardeio de informações gerado, 

cotidianamente, pela comunicação digital.  

A negação histórica está presente nas redes sociais. E é 

necessário reconhecer que é uma questão política de interesse de 

alguns, mas fundamentalmente tem sido para muitos o 

desconhecimento e falta de sensibilidade às vivências humanas. 

Um exemplo é o posicionamento do ministro da educação 

(gravação reunião ministerial - 22/05/2020) que declarou negar 

o direito dos povos indígenas, recusando os princípios da 

Constituição de 1988, que avançou no entendimento da 

diversidade dos povos e as condições necessárias para que 

possam viver a seu modo, escolhendo como criar suas gerações. 

O Estado brasileiro reconheceu os direitos originários dos 

indígenas, ou seja, seus direitos como anteriores à existência dos 

Estados e das leis. O direito de permanecerem para sempre como 

índios, de continuarem a serem índios, de usufruto do território e 

direto à sua organização social, seus usos e costumes, língua, 

religião… A inversão do que diz a lei significa retomar ideias 

positivistas do século XIX da defesa da relação inerente entre o 

Estado, a nação e o território, como a determinação de um só 

povo, um só território e um só governo. Essa concepção de 

organização do Estado, associada ao capitalismo, recusando 

diferenciações e a autodeterminação dos povos originários e dos 

quilombolas, significa defender a dominação do capital e a 

individualização das pessoas, impingindo a elas uma só cultura, 

um único modo de vida e sobrevivência, uma competição 

desigual imposta pela lógica da venda da força de trabalho no 

capitalista.  
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Os brancos são engenhosos, têm muitas máquinas e mercadorias, 
mas não têm nenhuma sabedoria. Não pensam mais no que eram 
seus ancestrais quando foram criados. Nos primeiros tempos, 
eles eram como nós, mas esqueceram todas as suas antigas 
palavras. Mais tarde, atravessaram as águas e vieram em nossa 
direção. Depois, repetem que descobriram esta terra. Só 
compreendi isso quando comecei a compreender sua língua. Mas 
nós, os habitantes da floresta, habitamos aqui há longuíssimo 
tempo, desde que Omama nos criou. No começo das coisas, aqui 
só havia habitantes da floresta, seres humanos. (YANOMAMI & 
ALBERT, 1999, p. 18) 

 

Ler e analisar obras de diferentes gêneros textuais, de 

variadas época e o confronto entre elas pode contribuir para uma 

formação crítica. Obras literárias, por exemplo, geralmente estão 

presentes nas aulas de literatura. Em poucas situações são 

identificadas nas aulas específicas de história e, quando elas 

estão presentes, poucas intervenções didáticas são criadas que 

favoreçam avançar além da coleta de informações sobre 

determinado período histórico. Mas, criar boas situações de 

leitura com textos literários nas aulas de História possibilita, 

entre outras coisas: o contato dos alunos com conteúdos 

históricos presentes em fontes distintas dos tradicionais manuais 

didáticos, diversificando seus domínios para questionarem obras 

variadas presentes em seu cotidiano; e contribui para formar 

leitores que apendem a realizar leituras mais interpretativas, 

auxiliando nos estudos históricos e na leitura crítica das 

produções largamente disseminadas pelos meios de 

comunicação. 

 

SHYLOCK – (…) Os judeus não têm olhos? Os judeus não têm 
mãos, órgãos, dimensões, sentidos, inclinações, paixões? Não 
ingerem os mesmos alimentos, não se ferem com as armas, não 
estão sujeitos às mesmas doenças, não se curam com os mesmos 
remédios, não se aquecem e refrescam com o mesmo verão e o 
mesmo inverno que aquecem e refrescam os cristãos? Se nos 
espetardes, não sangramos? Se nos fizerdes cócegas, não rimos? 
Se nos derdes veneno, não morremos? E se nos ofenderdes, não 
devemos vingar-nos? Se em tudo o mais somos iguais a vós, 
teremos de ser iguais também a esse respeito. Se um judeu 
ofende a um cristão, qual é a humildade deste? Vingança. Se um 
cristão ofender a um judeu, qual deve ser a paciência deste, de 
acordo com o exemplo do cristão? Ora, vingança. Hei de por em 
prática a maldade que me ensinastes, sendo de censurar se eu 
não fizer melhor do que a encomenda. (SHAKESPEARE, s/d, p. 
113) 

 

Associar situações de ensino de história e formação 

leitores, no trabalho com textos literários, significa contribuir 

para ações ativas de analisar, interpretar e compreender textos e 
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adquirir conhecimentos e reflexões importantes para lidar mais 

criticamente com diferentes vivências sociais e históricas. 

 
A segregação só contribuiu para aumentar a estranheza do 
cotidiano judeu, fazendo com que as vidas não-cristãs fossem 
cada vez mais enigmáticas para os poderes dominantes. De outra 
parte, o próprio judaísmo parecia estar em risco do lado de fora 
das estacas que impediam seu contato com o mundo exterior. Por 
mais de três mil anos os judeus haviam sobrevivido em pequenas 
células, misturando-se com seus opressores, amparados por sua 
crença, onde quer que vivessem. Agora, os laços de fé que uniam 
esse Povo da Palavra passaram a depender muito mais de terem 
um lugar próprio, onde pudessem ser judeus. (SENNET, 1997, p. 
184) 

 

A leitura é um meio de acesso a conteúdos históricos. E 

aprender a ler e a questionar historicamente um texto é um 

conteúdo procedimental, segundo Antoni Zabala (1998), e, nesse 

sentido, depende de planejamento e desenvolvimento de 

estratégias didáticas (SOLÉ, 1998), voltadas para formar leitores 

que aprendem a pensar e analisar obras historicamente. 

Nas aulas de história, é importante incluir estudos de 

referência para o aluno adquirir domínios para ser um leitor 

ativo e formular questões para questionar o contexto do texto 

(enquanto obra) e seu conteúdo histórico: procurar o autor e sua 

história, criar hipóteses, estabelecer relações, discernir o real do 

ficcional, inferir, confrontar textos e autores, identificar estilos, 

localizar marcas textuais, discernir valores, etc.... 

 
Como as formigas que subiam e desciam pelos galhos da árvore, 
ele estava ali mas se sentia invisível. Os civilizados nem pareciam 
se aperceber de sua presença. Ele estava confuso, sozinho, 
faminto; o pior era esta fome que não parecia querer passar. 
Dormia pouco e não se afastava dos civilizados, estava sempre 
por perto, não compreendia nada daquele trabalho que estavam 
fazendo com tanto desespero. É que, embora estivesse sempre 
por perto, não fazia parte daquele mundo que agora estava 
invadindo as terras que pertenceram ao seu povo nos tempos dos 
antigos costumes e que os velhos falavam com emoção. (SOUZA, 
1980, p. 19) 

 

 São diversificadas as possibilidades de 

aprendizagens históricas com textos literários e delas dependem 

as situações didáticas criadas pelo professor. Por exemplo, a 

simples apresentação de um texto, com a possibilidade de ser 

lido e debatido em sala de aula, já amplia o repertório dos 

estudantes sobre obras e autores de determinada época. E 

quanto mais diversificadas e variadas informações sobre certo 
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período e certas obras, melhor é possível caracterizar sua 

especificidade e mais probabilidade de ser diferenciado de outras 

épocas e suas particularidades históricas. 

O acesso ao texto, seja a partir de cópia xerox, obtido na 

internet ou impresso em livro, possibilita ainda debater 

diferentes suportes contemporâneos, que podem ser diferentes 

dos usados originalmente pelos autores das obras. Na aula de 

história, no caso de lidar com o livro diretamente, há sempre a 

possibilidade de explorar a produção editorial (que pode ser de 

diferentes épocas e formatos), dando conta de materialidades 

gráficas do período da edição e a identificação de diferentes 

profissionais nela envolvidos. Há ainda as variadas traduções e 

versões adaptadas para públicos e linguagens diferentes. É 

possível citar o exemplo de uma obra da antiga mesopotâmia, a 

Epopeia de Gilgamesh (Anônimo, 2001). Atualmente, há nas 

livrarias uma tradução em português de uma das versões do 

poema, escrito originalmente em tabuinha de argila com escrita 

cuneiforme; há versões em quadrinho com super-heróis 

extraterrenos; e há livros infantis ilustrados. No caso do estudo 

da materialidade tabuinhas há fotos e visitas a museus que 

contribuem para os estudantes materializarem os suportes de 

escrita antigos e se confrontarem com a diversidade de tipos de 

notação. Dependendo do aprofundamento do assunto, registros 

pictográficos, ideográficos ou alfabéticos podem ser estudados 

nas suas especificidades. 

Outra possibilidade é o estudo dos autores das obras.  O 

autor está presente no texto, mas está ausente na realidade 

concreta do leitor. Assim, é preciso que aquele que lê recupere o 

autor ausente, reconheça e tenha consciência que há um criador 

que fala no texto, que escreveu o texto e que nele se expressa. 

Reconhecer a presença do autor é essencial para o leitor 

identificar o construtor do discurso, aquele que seleciona 

acontecimentos, opina, induz na seleção de palavras e construção 

de frases, emite valores, argumenta...  O reconhecimento do 

autor transforma a leitura em um diálogo do leitor com o escritor 

e numa comunicação entre épocas e entre universos culturais.  

 
2 DE SETEMBRO - Acendi o fogo e esquentei comida para os 
filhos porque não tinha dinheiro para comprar pão. Troquei os 

https://historiaassis47.wixsite.com/zume


 

Zumé 
Boletim Eletrônico do Núcleo de Pesquisa e Extensão em História, Filosofia e 

Patrimônio (NATIMA), Juazeiro do Norte, vol. 2, nº 2, 2020. 
 

ISSN 2675-0201 
 
 

~ 12 ~ 
 

filhos que foram para a escola. E eu saí com a Vera. Quase fiquei 
louca. Porque havia pouco papel na rua. Agora até os lixeiros 
avançam no que os catadores de papeis podem pegar. Eles são 
egoístas. Na rua Paulino Guimarães tem um deposito de ferro. 
Todos os dias eles põe o lixo na rua, e lixo tem muito ferro. Eu 
catava os ferros para vender. Agora, o carro que faz a coleta, 
antes de iniciar a coleta vem na rua Paulino Guimarães e pega o 
lixo e põe no carro. Nojentos. Egoístas. Eles já tem emprego, tem 
hospital, farmácia, médicos. E ainda vende no ferro velho tudo 
que encontra no lixo. Podia deixar os ferros para mim. (JESUS, 
1993, p. 106). 

 

Hoje em dia, temos situações que dificultam esse diálogo. 

Muitas produções textuais difundidas nos meios digitais 

dissimulam a presença do autor, impingindo ao leitor 

informações como “verdades”, sem fundamentos ou 

comprovações, por meio de uma “cultura” de aceitação de “vozes” 

anônimas ou camufladas, que emitem para um universo grande 

de receptores dados frequentemente duvidosos. O estudo e a 

análise crítica dessa cultura digital, como expressão da sociedade 

contemporânea, é fundamental para formar gerações de leitores 

críticos. 

 Os acontecimentos, ideias, personagens, cenários, 

costumes, crenças, paisagens e valores internos aos textos 

remetem também à sociedade e tempos históricos específicos e 

indicam elementos para distinguir ficção da realidade. A 

confrontação de fontes, procedimento importante para o 

historiador, possibilita a conferência de acontecimentos, sujeitos 

históricos, elementos culturais, etc. Por exemplo, no livro 

"Kaputt", do jornalista italiano Curzio Malaparte, sobre suas 

vivências, na Alemanha, durante a II Guerra Mundial, há uma 

visita ao gueto de Varsóvia, onde utiliza inúmeras metáforas e 

comparações que interferem e extrapolam o contexto da guerra. 

(MALAPARTE, 1986). Escreve o autor:  

 
Tentara ir até o gueto sozinho sem a escolta do guarda da 
Gestapo, que me seguia por toda parte como uma sombra; mas... 
também daquela feita eu tivera de resignar-me à companhia do 
Guarda Negro, um jovem alto, louro, de rosto descarnado, de 
olhar claro e frio. Ele tinha rosto belíssimo, testa alta e pura, que 
o capacete de aço obscurecia com uma sombra secreta. 
Caminhava por entre os judeus como um anjo de Deus Israel. 
(Idem, p. 85) 
 

 O que nos fala Malaparte? Por que o Guarda Negro 

é "um anjo de Deus Israel"? Por que ele não é visto, pelo autor, 

como apenas um soldado que, por ocasião da guerra, veste o 
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uniforme nazista? Por que os judeus não são apresentados como 

prisioneiros de guerra, oprimidos pelo poder arbitrário nazista, 

em vez de serem representados como amedrontados e resignados 

pela presença de um mensageiro de Deus?  E, então, estudando a 

narrativa, percebe-se que o autor rouba dos elementos históricos 

seus contextos.  Por exemplo, ele conduz o leitor a abstrair do 

uniforme nazista a cor negra e a ela relacionar a ideia da morte. 

Os olhos claros e o cabelo louro, que na primeira análise pode 

levar aos ideais nazistas de pureza da raça ariana, em outra 

interpretação conduz o leitor a relaciona-los à beleza. A sombra 

do capacete de aço sobre a testa, escondendo parcialmente o 

olhar do guarda, cria a ideia de mistério. O autor faz os 

elementos retornarem ao seu “estado natural”(cor, características 

físicas, sombra) e assumirem outras conotações. O uniforme 

negro passa a falar da morte, na medida em que contrasta com os 

cadáveres no gueto. A relação entre a beleza, a morte e o mistério 

constrói uma "estética do mal". (BENJAMIN, 1987, p. 195) 

O autor cria uma série de pares de oposição. A imagem 

“bela” do Guarda Negro, contrapõe-se à sujeira, à fome, à feiura 

de homens, mulheres e crianças mal cuidados pela miséria e 

circundadas pela morte. A frieza e a crueldade, que emanam do 

Guarda Negro, confrontam-se com a solidariedade entre os 

judeus. Enquanto o olhar do Guarda Negro é obscurecido pela 

sombra de seu capacete, os olhares dos judeus expressam, apesar 

da fome e do sofrimento, muita vivacidade. Há uma longa série 

de oposições. O guarda é o "anjo do Deus de Israel"; os judeus 

são os súditos de Deus de Israel. O guarda é o carrasco. Os judeus 

são os aqueles que estão sendo punidos. O guarda, como anjo de 

Deus, tem poder sobre a vida e sobre a morte e anuncia o quanto 

a vida é frágil e efêmera para os prisioneiros do gueto.  

A narrativa extrapola o contexto histórico. Ela induz o 

leitor a estabelecer relações com outras épocas e situações 

quando os homens tiveram que se deparar com a autoridade e a 

submissão. Os cadáveres espalhados pelas ruas e pelas casas 

falam do genocídio. Não apenas de um genocídio histórico, mas 

de todos aqueles em que a humanidade não pode escapar frente 

às contingências divinas ou frente ao poder dos Estados 

autoritários. O conteúdo histórico torna-se "naturalizado", perde 
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seu contexto e passa falar da condição humana. Não é, porém, 

uma ou outra ideia que afeta o leitor, mas são os contrastes e os 

pares de oposição que criam a visão de uma luta antiga, a-

histórica. O leitor percebe, aos poucos, que a história do nazismo 

é apenas uma história emprestada para o autor contar outra 

história, que não tem contornos definidos, que é aberta a 

interpretações e que carrega a sua própria mensagem. A história 

do nazismo torna-se empobrecida frente a essa outra história, 

mas é ela que lhe dá substância. 

De modo geral, o desenvolvimento de trabalhos de 

leituras literárias nas aulas de história, junto com a presença de 

outros gêneros textuais, estimula atitudes de questionar, 

identificar informações prévias, diferenciar pontos de vista, 

argumentar a favor de suas ideias ou avançar na formalização 

escrita de seus argumentos na construção de novos textos. E, 

para dominar de forma autônoma essas operações intelectuais, é 

importante que, para eles, fiquem explícitos, no processo de 

leitura, os procedimentos inerentes ao ato de ler e os objetivos 

específicos de cada leitura.  

São favoráveis, assim, as situações em que o professor lê 

para os alunos o texto literário, questionando, passo a passo, os 

conhecimentos prévios sobre o autor, o conteúdo do texto, as 

ideias defendidas, os argumentos, etc., ao mesmo tempo em que 

instiga que faça inferências, construa hipóteses e procure pistas, 

no próprio texto ou fora dele, para se aproximar de uma 

compreensão. 

Segundo Isabel de Solé, as estratégias de leitura são 

procedimentos, que devem ser considerados como conteúdos 

escolares, presentes nas relações de ensino e aprendizagem. 

Todavia, essas estratégias não podem ser tratadas como técnicas 

porque envolvem procedimentos de ordem elevada – cognição e 

meta-cognição -, que requerem a capacidade de representar e 

analisar e a flexibilidade para encontrar soluções (leituras 

múltiplas e variadas). Assim, a proposição é formar leitores 

autônomos, capazes de interrogar sobre sua própria 

compreensão, estabelecer relações, questionar, generalizar, 

modificar, transportar suas aprendizagens para outros contextos 

e leitura de novos textos e realidades. 
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Nessa linha, as questões formuladas ao texto literário 

podem ser diversas e cabe fundamentalmente ao professor 

explicitar a presença do questionamento no processo de leitura. 

O estudante precisa reconhecer a importância de sua interação 

com o texto no processo de compor e recompor conteúdos e 

significados. Para ir além das letras, para ler entre as linhas e por 

trás do texto, precisa aprender a questionar aquilo que não está 

escrito, o que não é dito literalmente ou não explicitamente, 

estando atento para as informações ausentes, mas necessárias 

para a compreensão do texto. Precisa, também, reconhecer como 

estratégia de leitura o ato de recorrer a seu próprio repertório 

histórico e cultural, a importância de formular perguntas 

fundamentais para lançá-lo à pesquisa, confrontação, 

diferenciação, emissão e conferência de hipóteses. Nesse sentido, 

o domínio de certos repertórios, adquiridos em uma primeira 

leitura, interfere em leituras subsequentes do mesmo texto, 

revelando ao estudante o seu papel ativo e fundamental na 

composição do que lê, que se modela, diferencia-se, transforma-

se a cada releitura.  

Para o professor de história, o trabalho com textos 

literários em sala de aula requer dele um envolvimento 

significativo e prazeroso com a literatura, e, consequente 

domínio de repertórios literários, diversificados, de várias épocas 

e atuais, para apresentá-los a seus alunos; requer, também, 

domínios de procedimentos de pesquisa histórica, envolvendo 

análise de documentos, para formular perguntas pertinentes; 

solicita, ainda, saberes a respeito dos processos necessários a um 

bom leitor, para reconstruí-los como situações didáticas, 

favorecendo aos estudantes a aprendizagem de boas estratégias 

de leitura; e demanda certa clareza nas finalidades que projeta 

para o ensino de história no âmbito da formação escolar, e de sua 

relação com o papel que a educação formal desempenha na 

sociedade contemporânea. 

A sociedade brasileira tem vivenciado tempos muito 

difíceis, que só ampliam os problemas já correntes nos sistemas 

educacionais, agora mais negligenciados por políticas públicas 

que negam as ciências e os conhecimentos humanos. Essa 

realidade demanda ainda mais ações escolares fundamentais 
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para garantir a lucidez no processo árduo de cotidianamente ter 

de conferir, inferir, desmontar, reprocessar as informações 

geralmente ambíguas, com lógicas inversas de argumentação 

para manipulação e imposição de poderes duvidosos. E, nesse 

contexto, o ensino de história tem suas responsabilidades de 

permanecer propiciando formação para análises profundas das 

metamorfoses dos poderes transfigurados cotidianamente. 
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