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Verena Alberti 

 Quando recebi o convite de Rodrigo Patto Sá Motta, achei que era um desafio e tanto. 

E fui dando tratos à bola para costurar algumas contribuições para o debate. Vou limitar minhas 

reflexões a algumas das propostas elencadas pela Anpuh no texto que acompanha o programa 

dessa jornada. 

 Para além da discussão da resolução do sistema CEP/Concep, o convite da Anpuh sugere 

que nos ponhamos a refletir sobre o tema da ética na história “de maneira mais ampla”, e foi 

essa a direção que escolhi. Destaco, entre as propostas, aquelas que mencionam 

– o “cuidado ético com o tratamento das fontes, com os procedimentos metodológicos 

e com a produção do conhecimento” 

– o fato de o trabalho do historiador ter “impacto na vida social e cívica” [“tem 

impacto na vida social e cívica”], o que é um desafio ainda maior “quando os temas e 

atores são mais próximos de nós” – circunstância que eu gostaria de interpretar aqui 

como dizendo respeito a temas sensíveis ou controversos. 

– além disso, gostaria de refletir também sobre os desdobramentos dessa reflexão na 

prática docente, ou seja, sobre a pergunta se “Os padrões éticos dos professores de 

história seriam iguais aos dos docentes de outras áreas” 

– e finalmente, se sobrar tempo, gostaria de traçar algumas propostas sobre como 

proceder eticamente quando a pesquisa “mobiliza testemunhos e pessoas vivas”. 

 Gostaria de começar com o primeiro conjunto de questões, portanto, com o “cuidado 

ético com o tratamento das fontes, com os procedimentos metodológicos e com a produção 

do conhecimento”. Peço licença para contar uma história pessoal, como forma de ingressar na 

questão. Certa vez, por exigência laboral, tive de fazer um exame chamado videolaringoscopia, 

para verificar se eu podia exercer a docência, ainda que já a exercesse há bastante tempo e 

nunca tivesse tido problema de voz. Marquei a consulta numa clínica que encontrei na relação 

do plano de saúde, e fui fazer o exame na certeza de que estava tudo bem comigo. O médico, 
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contudo, disse que não, que eu tinha uma fenda na glote e que ele tinha de reportar isso no 

laudo. Ainda que eu dissesse que já dava aula há muito tempo e, perguntada, dissesse que não 

sofro de rouquidão, a não ser quando estou gripada, o máximo que consegui foi ele dizer, 

então, que reportaria uma “discreta” fenda na glote. É claro que, chegando em casa, fui tentar 

entender do que se tratava, consultando alguns sites na internet. O médico de trabalho de 

meu empregador solicitou então um parecer de um otorrinolaringologista, para saber se havia 

algum impedimento para o exercício da profissão. Encurtando a história, consegui marcar hora 

num otorrino que me foi indicado pela minha otorrinolaringologista e também por uma 

colega, e que só atendia casos específicos. Em suma, era considerado um bambambã na área 

da voz. 

Agora começa a história propriamente dita que eu gostaria de partilhar com vocês. Na 

conversa preliminar, sabendo da minha profissão, esse médico considerou que devia ser muito 

difícil ser professora de história, visto que havia muitas versões. Ele dizia: se eu quiser fazer 

uma história feminista, vou fazer; se quiser fazer uma história marxista, também etc. Eu 

concordei com ele sobre a dificuldade, mas disse que o historiador não está autorizado a 

afirmar qualquer coisa sobre o passado, que há necessidade de rigor histórico. Em seguida, fui 

fazer o exame, a mesma videolaringoscopia. Resultado: não tinha fenda na glote! Num 

intervalo de pouco mais de um mês, recebi dois documentos médicos a meu respeito, dois 

laudos decorrentes de um mesmo exame, dizendo, cada um, uma coisa diferente. O segundo 

médico explicou: o exame tornou-se um balizador uniforme, mas é preciso entender a história 

da fenda da glote e relativizar os padrões; 30% ou 40% das mulheres tendem a ter uma fenda 

posterior, que é absolutamente normal. No final da consulta, feliz da vida, brinquei com ele: 

então o problema das versões não é exclusividade do historiador! E ele teve de concordar que 

a ciência médica, tida como mais exata que as ciências humanas, é capaz de produzir 

interpretações diferentes sobre um mesmo exame. 

É claro que não estou trazendo nenhuma novidade: as proximidades e diferenças entre 

ciências mais ou menos exatas vêm sendo objeto da filosofia da ciência há bastante tempo. 

Além disso, todos sabemos que é sempre bom consultar mais de um médico quando estamos 

com um problema de saúde. Mas esse caso é quase uma caricatura, pois tenho comigo dois 

documentos diferentes, duas interpretações decorrentes de um mesmo exame clínico, feito 

com equipamentos muito semelhantes, senão iguais. São duas interpretações sobre um 

mesmo dado empírico, como bem pode acontecer com as fontes do historiador. 
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Achei que essa história se adequa bastante bem à nossa reflexão sobre o “cuidado 

ético com o tratamento das fontes, com os procedimentos metodológicos e com a produção 

do conhecimento”. Para começar, ela nos livra de um certo complexo de inferioridade em 

relação às ciências tidas como mais exatas. A coexistência de diferentes versões e os 

problemas daí decorrentes não são exclusivos da história. Colocados frente a frente, os dois 

médicos certamente tenderiam a justificar seus laudos, cada um com base em suas convicções 

técnico-científicas e nos seus conhecimentos acumulados, processados e produzidos – 

convicções e conhecimentos esses que estão em constante mudança. Um deles poderia 

convencer, mas isso dependeria não só do seu rigor científico, mas do conhecimento de seus 

ouvintes sobre medicina e sobre situações semelhantes. Um médico menos balizado e menos 

rigoroso, mas com maior capacidade de persuasão, talvez pudesse convencer alguns ouvintes 

e não outros.  

O que quero dizer é que, assim como um bom médico tem de ter cuidado científico na 

interpretação dos exames, o bom historiador não está autorizado a afirmar qualquer coisa 

sobre o passado. Ele também precisa ter rigor científico. Ocorre que muitas vezes a história é 

vista como nada além de versões igualmente válidas – o que implica evidentemente dizer que 

nenhuma delas é válida. E ela é vista dessa forma não apenas por médicos, mas também por 

colegas historiadores e professores. 

Gostaria de pular um pouco no meu roteiro e seguir para o item referente aos padrões 

éticos dos professores de história, para dar alguns exemplos do que me parece ser o avesso do 

que vim falando até aqui. Como professora do ensino básico e tendo eleito o ensino de história 

como um dos meus campos de pesquisa, tenho tido contato com algumas produções 

destinadas a alunos e professores que parecem comungar da ideia de que podemos, sim, 

afirmar ou sugerir qualquer coisa sobre o passado. Os livros didáticos têm sido objeto de 

reflexões balizadas de professores e pesquisadores e, por isso, meus exemplos de hoje não 

recairão sobre eles, e sim sobre algumas questões de prova com as quais se deparam alunos e 

professores. Gostaria de examinar esses exemplos com base nos seguintes questionamentos: o 

que essa questão está avaliando/ensinando (porque acredito que a prova também é momento 

de aprendizagem)?; que ideia de história ela traz embutida? É claro que, na minha prática de 

trabalho, já encontrei questões muito boas, que gosto de partilhar com meus alunos, mas 

trago aqui as que considerei problemáticas. 
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Começo com a primeira questão da Prova Preliminar do concurso público para 

professores de história do Colégio Pedro II, realizado no ano passado, no Rio de Janeiro, 

quando por volta de 1.250 candidatos se apresentaram para nove vagas. 

 

 

A tira é bem simpática e atrativa. Seu autor, o cartunista Bill Watterson, nasceu nos 

EUA em 1958 e, antes de se tornar desenhista de tiras em jornais, formou-se em ciência 

política, em 1980. Os personagens dessa tira, criados em 1985, chamam-se Calvin e Hobbes, 

inspirados no reformador Calvino e em Thomas Hobbes, o que, na tradução brasileira 

consultada para a elaboração da questão, não fica evidente – pois Hobbes se transformou aqui 

em “Haroldo”.  

A tira é simpática e atrativa, como eu disse. Mas uma tira é uma tira e um texto de 

teoria da história é um texto de teoria da história. Parece que a questão aqui analisada toma a 

tira de Bill Watterson por um texto de teoria da história. E assim a ideia de que a história é um 

carrossel de versões, as quais acionamos quando bem entendemos, se prolifera. Ela cabe 

numa tira de jornal, ela cabe num consultório médico, mas ela definitivamente não cabe 

assim, sem problematização, numa prova que seleciona professores de história! É certo, como 

diz o personagem Calvin, que “os fatos são reinterpretados quando nossos valores mudam”. E 
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podemos acrescentar: ainda bem! Os fatos são também reinterpretados quando novos fatos 

levam a isso. Gosto do exemplo da interpretação do Tratado de Versalhes, firmado entre os 

países vitoriosos e a Alemanha depois da Grande Guerra: sua interpretação nos anos 1920 é 

necessariamente diferente de sua interpretação em 1950! Mas será que, como diz Calvin, 

“precisamos sempre de novas versões da história pra justificar nossos novos preconceitos”? É 

disso que trata a história? 

Lembremos de um dos princípios éticos das pesquisas em ciências humanas e sociais 

elencados na minuta de resolução sobre ética em pesquisa que discutimos nessa jornada: a 

“postura crítica diante de todas as formas de preconceito, incentivando o respeito à 

diversidade”. Não cabe, pois, à história criar novas versões para “justificar novos 

preconceitos”, como quer o personagem Calvin. Se o professor de história acha isso e seu 

aluno também, então haverá sérios limites para a viabilidade da história como disciplina, já 

que, ao ver de ambos, um conhecimento não enviesado do passado é impossível. 

Se observarmos as opções de a) a d) que se apresentam ao candidato, também não 

podemos ficar satisfeitos. Afinal, o que se entende por “redimensionar temporalidades” e por 

que será que a relação dialógica entre presente e passado seria um objetivo dos “dias atuais”? 

Nenhuma das quatro opções faz muito sentido, e o candidato a professor, como já está 

acostumado, acaba acertando se escolher a menos ruim. 

Outro exemplo que selecionei fez parte da prova do Sistema de Avaliação da Educação 

do Estado do Rio de Janeiro (Saerj) do primeiro bimestre deste ano, aplicada nas turmas de 1ª 

série do ensino médio de todas as escolas estaduais, como parte da avaliação da educação do 

estado. 
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Descobri que o link do scielo nos leva a um texto de Ernesta Zamboni publicado em 

1998 na RBH, intitulado “Representações e linguagens no ensino de história”.1 O trecho em 

questão discute uma dissertação de mestrado apresentada no mesmo ano na Faculdade de 

Educação da Unicamp, sobre escolarização e concepções de história em uma aldeia guarani. O 

autor da dissertação havia solicitado a um grupo de índios que escrevessem algo a partir de 

uma cena de um desenho de Debret, representando um apresamento indígena, e que depois 

fizessem um desenho. Depois dessa explicação, podemos supor o que Ernesta Zamboni quis 

dizer com “um trabalho sobre palavras” e com “representações construídas sobre outros 

referenciais”. Trata-se das palavras e representações dos guarani construídas sobre um 

desenho de Debret e possivelmente sobre outros referenciais. Ah, bom, agora entendi. Mas 

como deduzir desse trecho que precisamos buscar “o resgate” de acontecimentos? Mais uma 

vez, se escolhermos a opção menos ruim podemos acertar – talvez... 

Voltando à minha preocupação inicial com essas questões, gostaria de refletir, junto 

com vocês: o que essa questão está avaliando/ensinando? E que ideia de história ela traz 

embutida? Não sei responder. Na verdade, essa e outras questões prestam, a meu ver, um 

desserviço aos historiadores e aos professores de história. Se lembrarmos de um dos 

pressupostos da minuta de resolução que temos discutido hoje –  “a produção científica deve 

implicar benefícios atuais ou potenciais para o ser humano” – não vejo aqui nenhum benefício; 

ao contrário, há, na verdade, uma enxurrada de malefícios! 

O professor de história deve procurar ensinar a pensar historicamente e favorecer o 

aprendizado de conteúdos e procedimentos. Não há, nesse exemplo, uma preocupação com 

procedimentos, pois a referência do texto de Ernesta Zamboni está ausente e o trecho 

escolhido não quer dizer nada fora do contexto. Como os alunos aprenderão a interpretar 

textos, a respeitar autorias e a escrever alguma coisa que faça sentido, se precisam responder 

bimestralmente a questões desse tipo? 

Percebo que há uma diferença grande entre o que se pede nessas questões e, por 

exemplo, o conteúdo programático de história. O currículo mínimo elaborado pela Secretaria 

de Educação do Estado do Rio de Janeiro (Seeduc) em 2012, e que deveria servir de base para 

as provas do Saerj, lista, entre as habilidades e competências do primeiro bimestre do 6º ano, 

                                                           
1 ZAMBONI, Ernesta. Representações e linguagens no ensino de história. Rev. bras. Hist. [online]. 1998, 
vol.18, n.36 [cited  2014-10-27], pp. 89-102 . Available from: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-
01881998000200005&lng=en&nrm=iso>. ISSN 1806-9347.  http://dx.doi.org/10.1590/S0102-
01881998000200005..  
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“compreender a noção de história”, “analisar o conceito de fonte histórica: suas diferenças e a 

natureza específica de cada uma delas” e “identificar diversas formas de medida do tempo”. Já 

no início da 1ª série do ensino médio, espera-se que o aluno compreenda “que a transmissão 

do conhecimento não é neutra e que todos somos agentes da história”.2 Perfeito! Mas isso é 

realizado?  

Processo semelhante acontece com muitos livros didáticos. Hoje em dia, quase todos – 

senão todos – têm uma parte inicial dedicada ao estudo do que é a história, às concepções de 

tempo e ao trabalho com fontes. Em geral, essas partes são bem interessantes e corretas. Mas 

as reflexões ali tendem a desaparecer nos capítulos seguintes, e em muitas salas de aula, 

quando o livro, ou o professor, passa a assumir uma narrativa onisciente dos acontecimentos e 

conjunturas, esquecendo que o conhecimento histórico é condicionado pelas perguntas que 

fazemos às fontes e por aquilo que as fontes podem responder. 

A história volta a se tornar impossível para alunos, que acham que jamais vão 

conseguir saber tudo o que o professor sabe e tudo o que está nos livros. Uma terceira 

questão de prova resume esse outro desserviço que corremos o risco de ver prestado nas salas 

de aula. Trata-se de uma questão que caiu no vestibular da PUC do Rio do ano passado, para 

os candidatos do chamado Grupo 1, que compreende os cursos de ciência da computação, 

engenharia, física, matemática, química e sistemas de informação.3 

                                                           
2 Disponível em http://www.conexaoprofessor.rj.gov.br/curriculo_aberto.asp, acesso em 27/10/2014. 
3 GOU: Grupo de Oficiais Unidos. Gabarito da PUC: 19) Resposta: (D) I, III e IV. A afirmativa II está 
incorreta, pois Perón, em 1955, foi deposto pelos militares, não tendo concorrido à reeleição. Além 
disso, neste momento, ele já havia perdido o apoio das Forças Armadas e da Igreja. 
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Mais uma vez, peço ajuda: o que está sendo avaliado nessa questão? E que concepção 

de história é essa? Ter conhecimento histórico é ter conhecimento enciclopédico? Um aluno 

que acerta essa pergunta está mais apto a entrar para a faculdade do que um aluno que a 

erra? Talvez essa questão tenha fechado uma última chance de futuros engenheiros, 

matemáticos, químicos etc. se interessarem por história... Se passaram nesse vestibular, talvez 

tenham dito: “Ufa, nunca mais aulas de história!”  

Seria mais correto se pudéssemos garantir aos nossos alunos que o conhecimento 

sobre o passado não está e nunca esteve disponível como em prateleiras de supermercado; se 

eles pudessem compreender que o conhecimento sobre o passado é condicionado pelo 

percurso da pesquisa; que as descobertas do historiador decorrem das perguntas que ele faz 
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às fontes; que nem todo documento responde às nossas perguntas e que há documentos que 

respondem a perguntas que não estavam destinados a responder originalmente. 

Entre os procedimentos de pesquisa e interpretação, seria ótimo se nossos alunos 

pudessem incorporar para sempre a necessidade de levar em conta não apenas o enunciado, 

mas as condições de enunciação de um texto, de uma fotografia, de um capítulo de livro, de 

um desenho etc. Isso é, prestar atenção em quem fala? por quê? para quem? como? quando? 

As condições de enunciação, ou o contexto de produção, condicionam o que a fonte 

documenta. 

* * * 

Passemos agora – se ainda tivermos energia, nesse final de tarde – às implicações do 

trabalho do historiador “na vida social e cívica”, como está escrito no convite da Anpuh para 

esta jornada. Com efeito, sabemos bem que as formas como as sociedades se lembram do 

passado incidem sobre ações no presente. Para citar um só exemplo: as formas como as 

sociedades se lembram do passado incidem sobre como as pessoas votam. E o desafio é ainda 

maior, diz o convite da Anpuh, “quando os temas e atores são mais próximos de nós”. 

Não há dúvidas de que somos vulneráveis a toda sorte de influências quando se trata 

de conhecer o passado e refletir sobre os significados da história: na escola, por meio da 

história escolar; na vida cotidiana, em contato com diferentes memórias coletivas – familiares, 

institucionais, espaciais; na interação com a história acadêmica, cultivada por historiadores e 

cientistas sociais; ou como consumidores de história produzida pela indústria de 

entretenimento e pela comunicação.  

Por isso mesmo, creio ser necessário trazer para a sala de aula, museus e instituições 

de memória questões que podemos chamar de “espinhosas”, ou , se preferirem, de “sensíveis 

ou controversas”. No Brasil, estão nesse caso, por exemplo, a história e as disputas de 

memória em torno do regime militar, e a história e as disputas em torno da questão racial. Em 

outros países, podemos citar a religião, na Irlanda do Norte; a imigração, em países da Europa 

Ocidental, ou ainda o holocausto.  

São temas que envolvem a ideia de que injustiças foram cometidas no passado contra 

pessoas ou grupos, podendo levar a disparidades entre o que é ensinado nas aulas de história 

e o que é transmitido nas histórias familiares ou comunitárias. Observa-se que estamos no 

terreno das memórias em disputa, que tem na escola um de seus palcos políticos talvez mais 

evidentes.  
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Não é fácil trazer esses assuntos para as escolas, os museus e as instituições de 

memória, mas cada vez mais se considera que isso é necessário para que a história continue 

sendo relevante e continue fazendo sentido para alunos e visitantes. Isso significa que 

professores, escolas e instituições devem estar dispostos a correr riscos. 

Uma das recorrências na literatura sobre o ensino de questões sensíveis ou 

controversas é justamente chamar a atenção para o fato de que alunos e professores precisam 

de tempo e disposição para entender um assunto complexo. Outra recomendação é a de 

garantir um ambiente seguro, na sala de aula, para que alunos se sintam à vontade para se 

expressar, sem serem censurados por colegas ou pelo professor. 

Entre os princípios arrolados na literatura sobre o assunto está o do uso de fontes 

efetivas, atraentes e estimulantes, como as experiências e narrativas individuais, que podem 

tornar possível o engajamento pessoal. Uma história significativa pode levar os alunos a mudar 

da atitude “por que eu deveria me importar?” para a atitude “deixa eu dar uma olhada”. 

Mas não basta atrair o aluno dessa maneira, emocioná-lo para que sinta empatia e 

talvez até compaixão, e dar a tarefa por encerrada. “Ah, já mostrei um filme sobre o 

holocausto, posso ‘ticar’ o assunto como matéria dada.” É preciso trabalhar o assunto, 

transformar aquele momento de sensibilidade em trabalho intelectual, em perguntas e em 

busca de respostas. É importante ir além do horror e da denúncia, e permitir que alunos e o 

público de museus e instituições de memória reflitam sobre a) as condições de emergência de 

tal horror, b) a dinâmica histórica de constituição das diferentes memórias sobre o assunto e c) 

as possíveis relações com situações atuais. 

O ideal é escolher um material adequado para gerar discussão. Uma vez que a questão 

esteja colocada, cabe oferecer aos alunos documentos para que eles mesmos possam explicar 

o que aconteceu – e não um discurso pronto do professor. Com isso, os alunos se envolvem na 

busca de respostas, o que garante que algo fique como resultado da pesquisa. Se o assunto é 

controverso, eles não podem ignorar as evidências. E elas talvez possam mudar seus pontos de 

vista iniciais. Convém, pois, encontrar evidências, fontes, situações onde as ideias 

preconcebidas dos alunos não funcionem mais. Documentos que surpreendam. 

Essa perspectiva é especialmente interessante em trabalhos que visem à 

implementação da Lei 11.645, que tornou obrigatório o ensino de histórias e culturas da 

África, afro-brasileiras e indígenas nas escolas do país. São temas que requerem tempo, 

disposição para correr riscos, garantia de ambiente seguro para debate e material que 
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surpreenda e possa colocar em xeque ideias preconcebidas. Nesse como em outros assuntos 

sensíveis, é muito importante não passar batido e considerar a matéria “dada” – aliás, o que é 

“dar matéria”, em educação? –, sob pena de jogar fora o bebê com a água do banho. Aqui 

todo cuidado é pouco e não pode haver espaço para simplificações que acabem reiterando 

preconceitos.  

Aqui também vale insistir na dinâmica histórica de constituição das identidades raciais 

e das visões sobre raça e racismo, para que alunos e professores se deem conta de que as 

relações e ideias de hoje não foram sempre assim, o que implica perceber que não precisam 

também continuar sendo como são hoje. A perspectiva histórica é importantíssima para 

quebrar ideias preconcebidas e surpreender os alunos. Mas mais uma vez isso não pode ser 

feito de forma pouco cuidadosa, como que para resolver o assunto, virar a página e passar 

adiante. 

Veja-se um exemplo do que, a meu ver, não pode ser feito. Essa, prometo, é a última 

questão de prova que apresento aqui hoje. Trata-se novamente da Prova Preliminar do 

concurso público para professores de história do Colégio Pedro II, realizado no ano passado.  

 

Nessa questão, uma curta citação extraída de O espelho enterrado, de Carlos Fuentes, 

subtraída de seu contexto, unifica as civilizações pré-colombianas sob a característica de 

“jovens e criativas”, como se não tivesse havido aquelas que sumiram antes da chegada dos 

europeus, a exemplo dos Olmecas... Isso pode levar professores e alunos a esquecer que as 

civilizações pré-colombianas eram muitas e diversas.  Mas o que mais espanta é a pergunta 

que se segue e a opção de resposta. Observem que, “do ponto de vista cultural”, o processo 

significou, para todas aquelas civilizações, algo que é chamado de “elaboração da mestiçagem 

com a construção de formas de resistência”. Confesso que não entendi. Esse é um bom 

exemplo de como infelizmente é possível jogar fora o bebê com a água do banho, no caso da 

história das relações raciais e do racismo no continente americano. 


