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Á José Ramos Lira, 

ao mar que nos juntou em um 

nos levou, me dobrou, se instalou 

fez renascer 

a ti ofereço meu jeito de existir: 

escrever. 
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Não importa que o presente me apunhale. 

Desafio o ódio 

dos que desconhecem como é difícil penetrar 

no âmago das verdades proibidas 

e acreditar nos homens. 

 

Caminho solitariamente pelas ruas da minha cidade 

e guardo-me para desvendar seus segredos. 

Como é difícil compreender 

os mistérios de uma cidade, 

mesmo que seja uma pequena cidade 

situada na zona tórrida, 

no nordeste do Brasil. 

 

[...] 

 

Escapo à armadilha do tempo: 

aprendi a árdua lição 

de que as palavras são potros bravos. 

 

Aprendi a inventar amanhãs, 

moldando o futuro 

com minhas angústias de homem. 

 

(Paulo Machado) 
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RESUMO 

 

 

A história é responsável por inserir o homem em seu contexto, em seu ambiente e no tempo. É 

capaz de nos religar em nossa complexidade e nos fazer percebermos como sujeitos 

praticantes e responsáveis pelas criações do mundo, questão indispensável para a formação 

humana e sobrevivência em um tempo marcado pela violência gratuita e fragilidade de laços. 

Essa análise tem como objeto: a construção da narrativa histórica como prática do pensamento 

complexo para uma educação humanizadora. Busca analisar aproximações e distanciamentos 

entre história e literatura, dando enfoque na construção da narrativa sensível, relacionando 

com ideias do pensamento complexo de Edgar Morin. Entende que os usos existentes nessa 

relação possam ajudar no desenvolvimento de uma educação sensível e humanizadora, 

contribuindo, assim, para uma educação que exercite o pensamento complexo. Para isso 

utilizo como referência a história cultural e o pensamento de Edgar Morin para pensar uma 

escrita histórica sensível, inspirada pela literatura e que seja capaz de acessar nossa 

complexidade. A pesquisa se enquadra em uma discussão teórica usando fontes bibliográficas, 

desde trabalhos acadêmicos, revistas, livros teóricos bases e livros literários que vierem a 

contribuir para a criação da escrita e discussões.  Em sua metodologia buscou-se construir 

uma narrativa sensível utilizando a literatura como instrumento, tal qual é a proposta lançada 

nos objetivos da pesquisa. Percebeu-se que a escrita histórica, utilizando as entradas 

fornecidas pela literatura como chave para acessar o humano em suas diversas partes (demens 

e sapiens, poética e prosaica, etc.), é capaz de abrir portas para a prática da complexidade. 

Essa narrativa construída com possibilidades de interpretação rica, incentivando o pensamento 

“ecologizante”, é capaz de fazer ver o outro e de perceber a história construída, inserindo o 

humano no núcleo do saber e da responsabilidade na construção histórica, além de colocar 

suas partes, prosaica e poética em uma dança com essa linguagem cheia de janelas. Os 

resultados dessa investigação indicam um caminho para a prática do pensamento complexo na 

educação e na produção científica, pois ao produzirmos uma escrita sensível e que nos 

permita conhecer e incluir o sujeito na feitura do mundo, podemos também trazer mais que 

informações, trazer ensinamentos para a vida. 

 

Palavras-chave: Educação. Escrita da História. Pensamento Complexo. Literatura. 
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ABSTRACT 

 

 

History is responsible for inserting man into his context, into his environment and into time. It 

is able to reconnect us in our complexity and make us perceive as practicing and responsible 

subjects for the creations of the world, an indispensable issue for human formation and 

survival in a time marked by gratuitous violence and fragility of ties. This analysis aims at: 

the construction of historical narrative as a practice of complex thought for a humanizing 

education. It seeks to analyze approximations and distances between history and literature, 

focusing on the construction of the narrative sensitive, relating to ideas of the complex 

thought of Edgar Morin. It understands that the uses existing in this relation can help in the 

development of a sensitive and humanizing education, thus contributing to an education that 

exercises complex thought. For this I use as reference the cultural history and the thinking of 

Edgar Morin to think a sensitive historical writing, inspired by literature and that is able to 

access our complexity. The research fits in a theoretical discussion using bibliographical 

sources, from academic works, magazines, theoretical books bases and literary books that 

come to contribute to the creation of the writing and discussions. In its methodology, we tried 

to construct a sensitive narrative using literature as instrument, as is the proposal launched in 

the research objectives.It was noticed that historical writing using the inputs provided by the 

literature as a key to access the human in its various parts (demens and sapiens, poetic and 

prosaic, etc.) is able to open doors to the practice of complexity. This narrative constructed 

with possibilities of rich interpretation stimulating the "ecological" thinking is able to make 

see the other and to perceive the constructed history, inserting the human in the nucleus of 

knowledge and responsibility in the historical construction, besides putting its parts, prosaic 

and poetic in a dance with this language full of windows. The results of this research indicate 

a path to the practice of complex thought in education and scientific production, because 

when we produce a sensitive writing that allows us to know and include the subject in the 

making of the world, we can also bring more than information, bring teachings to life. 

 

Keywords: Education. Writing of History. ComplexThought. Literature. 
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RESUMEN 

 

 

La historia es responsable de insertar al hombre en su contexto, en su ambiente y en el tiempo. 

Es capaz de reconectarse en nuestra complejidad y hacernos percibir como sujetos 

practicantes y responsables de las creaciones del mundo, cuestión indispensable para la 

formación humana y supervivencia en un tiempo marcado por la violencia gratuita y 

fragilidad de lazos. Este análisis tiene como objeto: la construcción de la narrativa histórica 

como práctica del pensamiento complejo para una educación humanizadora. En este sentido, 

se trata de analizar aproximaciones y distanciamientos entre historia y literatura, centrándose 

en la construcción de la narrativa sensible, relacionando con ideas del pensamiento complejo 

de Edgar Morin. Entiende que los usos existentes en esa relación pueden ayudar en el 

desarrollo de una educación sensible y humanizadora, contribuyendo así a una educación que 

ejercite el pensamiento complejo. Para ello utilizo como referencia la historia cultural y el 

pensamiento de Edgar Morin para pensar una escritura histórica sensible, inspirada por la 

literatura y que sea capaz de acceder a nuestra complejidad. La investigación se encuadra en 

una discusión teórica usando fuentes bibliográficas, desde trabajos académicos, revistas, 

libros teóricos bases y libros literarios que contribuyan a la creación de la escritura y 

discusiones. En su metodología se buscó construir una narrativa sensible utilizando la 

literatura como instrumento, tal cual es la propuesta lanzada en los objetivos de la 

investigación. Se percibió que la escritura histórica, utilizando las entradas suministradas por 

la literatura como clave para acceder al humano en sus diversas partes (demens y sapiens, 

poética y prosaica, etc.), es capaz de abrir puertas a la práctica de la complejidad. Esta 

narración construida con posibilidades de interpretación rica, incentivando el pensamiento 

"ecologizante", es capaz de hacer ver al otro y de percibir la historia construida, insertando lo 

humano en el núcleo del saber y de la responsabilidad en la construcción histórica, además de 

colocar sus partes, prosaica y poética en una danza con ese lenguaje lleno de ventanas. Los 

resultados de esta investigación indican un camino para la práctica del pensamiento complejo 

en la educación y la producción científica, pues al producir una escritura sensible y que nos 

permita conocer e incluir al sujeto en la elaboración del mundo, podemos también traer más 

que información, traer enseñanzas para la vida.  

 

Palabras clave: Educación. Escritura de la historia. Pensamiento Complejo. Literatura. 
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INTRODUÇÃO 

Todo percurso se constrói em meio aos passos, seja o percurso de um sonho, um 

percurso acadêmico ou ir até ao centro da cidade para pagar uma conta qualquer. Todo 

percurso é marcado por escolhas e (re)mapeamentos. Fazemos nosso caminho com cacos de 

sonhos e golpes de realidade. Foi assim que essa pesquisa e análise nasceu. Comecei minha 

relação com a escrita e com a leitura no colegial em meio às aulas de literatura e história. A 

verdade é que elas sempre andaram lado a lado sem que eu percebesse tão quão necessárias 

uma para outra me pareceriam no futuro. 

Escolhi o curso de Licenciatura Plena em História por prazer e pela necessidade de 

tentar chegar o mais próximo possível de uma compreensão do presente e do seu contexto. A 

literatura logo achava seu lugar na minha escolha acadêmica junto à escrita, que já era minha 

terapia. Uniu-se à minha monografia1a história, a literatura, a escrita e o prazer da pesquisa, 

que foi também sendo construído durante minha experiência como bolsista do CNPq, em um 

projeto sobre cinema2. 

Minha intenção ao relacionar história e literatura é mostrar as possibilidades de uma 

educação sensível e pautada na multiplicidade de atravessamentos que nós, sujeitos e 

criadores da história, passamos diariamente. O sensível é essa capacidade humana das 

emoções e sensações, é o que compõe nosso lado demens, nossas raivas e amores, borbulhas 

inomináveis que nos movem, sorriso, abraços, paixão, delírio, sonho, as sensibilidades nos 

contam sobre o que foi negado durante muito tempo na lógica cartesiana e que é tão 

importante quanto a nossa racionalidade. 

Essa aproximação com o que nos toca, com nossas sensibilidades, me parece 

essencial para a construção de um sujeito consciente da sua participação e importância nas 

mudanças históricas e políticas ao desenvolver a capacidade de perceber que somos 

subjetividades3 e singularidades que fazem parte da construção do dia a dia. É necessário 

                                                           
1  A monografia “Emoções fragmentadas: os anos 1970 desenhados nos contos de Caio Fernando Abreu” 

realizava uma mapa sintomático dos sentimentos produzidos em uma época afetada pelas mudanças políticas que 

cerceavam a liberdade e os direitos, utilizando como fonte contos literários do escritor Caio Fernando Abreu.  
2Pesquisa “Fotogramas mal-ditos, discursos in-fames: superoito e contestação juvenil no NE do Brasil” – 

desenvolvida em  2006-2009, financiado pelo CNPq que tinha como foco estudar os filmes produzidos nos anos 

1970/80  por jovens nordestinos e seu diálogo com o Cinema Novo no Piauí e o discurso tropicalista- 

armorialista no Pernambuco. 
3 Subjetividade aqui é entendida “como um sistema que organiza e desorganiza o mundo interno e o mundo 

externo do sujeito” (DIAS, 2008, p. 4). É um movimento característico de um sujeito complexo, carrega os seus 

opostos e sua complementaridade, o externo e o interno, o sapiens e o demens, nos faz produto e produtor de 

nosso desenvolvimento humano e cultural (DIAS, 2008). 
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entender que trilhamos nossa história a cada passo dado, a cada mapa sensível4 que criamos 

para andar pela cidade que habitamos. 

A história já foi interpretada por diversas teorias e metodologias.  Além do 

esgotamento de posições que tratavam os acontecimentos e determinadas fontes como 

verdades absolutas, essa modificação epistemológica fez com que a narrativa histórica, 

considerada como sendo aquilo que realmente aconteceu, fosse posta em dúvida e seriamente 

criticada. Observou-se também, principalmente durante o século XX, precisamente nos anos 

1960/70, outra crítica importante referente às posições marxistas principalmente sobre o 

conceito de cultura. Dentre várias possibilidades abertas por essa mudança de pensamento, 

houve a necessidade de tornar a história mais acessível e humana, ao deslocar para o âmbito 

cultural sua importância, pois essa estava interessada em perceber não os grandes feitos 

heróicos, mas o cotidiano, as significações e as emoções, essas fagulhas construídas pela 

relação dos homens com o mundo. 

A história cultural passou a utilizar a literatura, por exemplo, como fonte de pesquisa 

ao perceber que essa era importante enquanto registro que expressava um tempo, uma 

sensibilidade, um comportamento, mas não só isso, essa mesma literatura também foi 

utilizada para se pensar a história em seus limites e em sua escrita, ponto que me tocou 

profundamente. 

A história cultural ou nova história cultural nasceu por volta dos anos 1970 dessa 

crise de conceitos marxistas que se tornaram redutores demais e não davam conta da 

complexidade da realidade. Sandra Pesavento (2014) adverte que essa crise não gerou um 

rompimento total, mas colocou em cheque as certezas e o entendimento que as coisas já 

estavam ditas e não necessitavam de hipóteses, além de criticar diretamente o conceito 

marxista de cultura e o seu entendimento considerado como elitista ou bipolar (erudita x 

popular). 

Não mais a posse dos documentos ou a busca de verdades definitivas. Não 

mais uma era de certezas normativas, de leis e modelos a regerem o social. 

                                                           
4Mapa sensível ou Mapa íntimo é um termo que fala dos mapas que criamos diariamente ao escolhermos os 

nossos caminhos na cidade, ao subjetivamente usarmos e percebermos a cidade. São os usos e escolhas que 

ultrapassam a lógica geográfica ou institucionalizada da cidade e diz mais sobre a relação pessoal que cada um 

estabelece com essa, seus usos e práticas sobre as escolhas de seus passos. Para ver mais sobre isso: SOUSA, 

Renata Flávia de Oliveira. Poema erguido na rua: Usos e sensibilidades de uma Teresina em dois tempos 

(57/77).Vozes, Pretérito e Devir, Teresina, v. 3, n. 1, dez. de 2014. Disponível em 

<http://revistavozes.uespi.br/ojs/index.php/revistavozes/article/view/51>.  
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Uma era da dúvida, talvez, da suspeita, por certo, na qual tudo é posto em 

interrogações, pondo em causa as coerências do mundo. Tudo o que foi, um 

dia, contado de uma forma, pode vir a ser contado de outra. Tudo o que hoje 

acontece terá, no futuro, várias versões narrativas.  

[...] 

Afinal, a história trabalha com a mudança do tempo, e pensar que isso não se 

dê no plano da escrita sobre o passado implicaria em negar pressupostos. 

(PESAVENTO, 2014, p. 16) 

 

A história cultural abriu-se para novas fontes e parcerias disciplinares propiciando 

um grande leque de perguntas, dando espaço para a dúvida e fazendo com que surgisse a 

necessidade de se ter uma grande bagagem teórica visando o entendimento e a costura de 

relações dos objetos de pesquisa para que sua narrativa não fosse um manual descritivo. 

Diante dessa perspectiva metodológica, a disciplina história se permitiu ir além dos seus 

limites, procurando dialogar com diversos campos do conhecimento como a antropologia, 

psicanálise, a crítica literária, a filosofia, entre outras, formando diversas teias na tentativa de 

construir sua narrativa. 

Esse tecido criado pelo emaranhado de novos objetos, fontes, teorias de outros 

conhecimentos foi importante para pensar a escrita e a pesquisa histórica. Essa mesma ideia 

está presente no pensamento complexo de Edgar Morin (2012), em que esse acentua a 

importância do (re)ligamento das partes do conhecimento que está dissolvido esquecido do 

todo. É preciso, então, que as partes dos conhecimentos se comuniquem para abarcar a 

complexidade que compõe cada ser humano. Converge também a importância da literatura 

nessa ligação, sempre citada por Edgar Morin como uma das chaves para atingirmos essa 

complexidade.  

A partir dessas informações, é possível observar que o oficio do historiador revela 

também uma forma de praticar o pensamento complexo. Essa proximidade acendeu em mim 

uma vontade de fazer uma reflexão crítica na relação história e literatura como uma interação 

rica para essa educação que objetiva entender a complexidade humana, abarcando o indivíduo 

em suas diversas características (poético/prosaico), já que educação, de forma resumida, seria 

a busca pela construção/lapidação do sujeito de maneira que o desenvolva para a vida em 

diversas áreas, como por exemplo, as do conhecimento e a das relações com os outros e com o 

seu meio. 

É diante desse entendimento que a educação pode conhecer o indivíduo do ponto de 

vista subjetivo, singular, sensível e múltiplo e saber que ele é ator principal da construção do 
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tempo, que realço mostrar e que as aberturas conquistadas pela história cultural, ao permitir o 

diálogo entre duas disciplinas (história e literatura) na construção da narrativa histórica, possa 

ser um fator importante na busca da construção de uma educação que seja mais humana, no 

sentido de atender as demandas das sensibilidades do indivíduo, no caso específico do 

conhecimento histórico. 

 

Aquele caminho entre cacos de sonhos e golpes de realidade. 

Sempre me interessei pelo contexto que nos leva a ser o que somos hoje e sempre 

coloquei uma paixão na leitura e na escrita. Aos 16 anos defini para qual curso prestaria 

vestibular e não havia dúvidas, eu queria algo que me despertasse e também não me afastasse 

tanto daquele ambiente de descoberta que foi meu ensino médio. Pois bem, escolhi e comecei 

aos 17 meu curso de Licenciatura Plena em História na UESPI – Universidade Estadual do 

Piauí.  

Durante as primeiras semanas, os professores já alertavam da diferença entre o que 

tínhamos aprendido na escola e do que passaríamos a ver dali para frente. Poderia ser um 

choque, mas também encanto. A evolução das teorias históricas deu abertura para uma 

variedade incansável de temas e objetos que eu poderia utilizar para perceber o mundo ao meu 

redor, unindo de novo partes de mim. Os cacos do sonho e realidade pareciam ser moldados 

para se conectarem, pois pude utilizar a literatura, sensibilidades, o cinema e até o silêncio em 

artigos de disciplinas e pesquisas. Percebi desde as primeiras disciplinas, que essa conexão 

seria possível dentro da sala de aula e que o ensino de história, lado a lado com a cultura 

(literatura, cinema, etc.), poderia proporcionar uma proveitosa e sensível experiência com a 

disciplina desde o ensino básico se o contato com esses textos fosse possível. Esse foi o 

primeiro pensamento sobre o curso e que hoje entra como base nestaanálise para o Mestrado 

em educação. 

A pesquisa: no segundo ano de curso surgiu a oportunidade de participar de um 

Grupo de Trabalho em outra universidade, a UFPI – Universidade Federal do Piauí, no grupo 

criado pelo Prof. Pós Doutor Edwar Alencar Castelo Branco que se chamava história, cultura 

e subjetividade na qual, vinculada ao Pibic/CNPq, comecei minha iniciação científica com o 

projeto que duraria até o final da minha graduação, em 2010. Comecei pelo cinema marginal e 

pelo cinema piauiense construído ao redor do agitador e poeta Torquato Neto; o cinema 

também era uma paixão antiga e se fez palpável no projeto: Fotogramas mal-ditos, discursos 
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in-fames: super-8 e contestação juvenil no Nordeste do Brasil (1972-1985). Com essa 

pesquisa e meu relatório de conclusão, ganhei o 1° lugar da Grande Área de Ciências 

Humanas, Artes e Educação, concorrendo com todos os trabalhos de iniciação científica da 

UFPI que, vale lembrar, não era a universidade que eu cursava.  

Antes do prêmio, ainda participei de eventos com apresentações de trabalho, artigos 

em anais e um capítulo do livro com meu artigo: A cidade que abraça: atravessamentos e 

caminhadas em filmes experimentais5. Isso foi marcante, pois o trabalho de percorrer livros 

em busca de uma teoria, procurar filmes, entrevistas, notícias amareladas no Arquivo Público 

de Teresina, caminhos pela cidade em conversas e grupos de trabalho me fez entender que era 

aquilo que estava guardado por trás do curso de história que fazia meu coração bater e parecia 

estar dando resultado. Essa impressão dava ainda força para uma convicção enorme de que o 

ensino de história era muito rico e compreensível do que aquele que era repetidamente 

passado nas aulas. Era possível obter resultado dessa chamada nova história, se o uso dessas 

possibilidades de pesquisa e escrita se tornasse rotina na educação histórica.  

Durante a pesquisa como bolsista vinculada ao CNPq, tive que desenvolver minha 

monografia; ao contrário do que era esperado não fiz da minha conclusão de curso a 

continuação da pesquisa sobre Cinema, e sim me agarrei a minha outra antiga afinidade: a 

literatura. Complementei-me com outras leituras e permaneci com várias que utilizei no 

CNPq, porque ainda trabalhei no mesmo recorte temporal, com minha técnica de narrativa, 

que incluía o sentimento na análise histórica e a pesquisa que utilizava-se da mesma teoria. 

Dessa maneira me senti inteira e não partida. A escrita sempre foi minha companheira, seja na 

pesquisa, seja na produção poética. Não me lembro de existir antes de começar a escrever por 

querer, durante toda a vida acadêmica até hoje minha proximidade com a poesia e minha 

paixão por escrever em versos ou mini prosas poéticas me ajudaram bastante na produção do 

meu trabalho. 

Conclui meu curso em 2010. Só faltava uma coisa: encaminhar o projeto para um 

futuro mestrado. O que aconteceu foi que nesse meio tempo do fim do meu curso passei por 

uma necessidade natural de começar a trabalhar, isso atrasou muita coisa e só em 2012 iniciei 

uma pós-graduação que foi essencial para meu amadurecimento. Conclui a Especialização em 

História Cultural no ano de 2013 com um trabalho final, intitulado Poema erguido na rua: 

                                                           
5 SOUSA, Renata Flávia de Oliveira. A cidade que abraça: atravessamentos e caminhadas em filmes 

experimentais. In: CASTELO BRANCO, Edwar de Alencar (org.). História, Cinema e outras imagens juvenis.  

Teresina: EDUFPI, 2009, p.135-142. 



15 

 

Usos e sensibilidades de uma Teresina em dois tempos (57/77)6, também sobre história e 

literatura, trabalho publicado na revista online Vozes, Pretérito e Devir. 

Já havia alguns anos que tinha começado a me aventurar em concursos públicos na 

área de educação, e em 2014 fui nomeada para fazer parte do corpo de Técnicos 

Administrativos em Educação do IFPI - Instituto Federal do Piauí em uma biblioteca. Essa foi 

uma das maiores conquistas, pois além de tudo que a carreira pública federal nos possibilita, 

trabalhar em uma instituição importante de educação já era uma fagulha acesa desde o ensino 

médio.  

Vou voltar um pouco no tempo. Me permita não parar aqui e voltar a página e fazer 

remendos para pôr em ordem cronológica. Me permita continuar daqui, assim como a 

memória faz, nessas idas e vindas das lembranças, trazer outro motivo que me conduziu até 

aqui. Ainda na graduação, participei de uma aula do Prof. Dr. Antonio Paulo Resende, que faz 

parte hoje desse referencial que me impulsiona. Em sua fala ele relatava algumas atividades 

que propunha em sala de aula para os alunos de história na UFPE (Universidade Federal de 

Pernambuco) onde leciona até hoje. Eu fiquei maravilhada com a obrigação que ele exigia dos 

alunos de escreverem, escreverem e escreverem sobre sua própria vida, em narrativas que 

flutuavam entre o literário e biográfico, ele falou da rebeldia deles contra tal atividade e da 

paixão de outros. O importante era o motivo dessas atividades - perdoem as pausas, faz pelo 

menos 8 anos que isso aconteceu e a memória barquinho tenta achar uma raiz para se agarrar- 

era importante, ele acreditava, que os alunos soubessem escrever pelo menos sua própria 

história de maneira apaixonante e convincente, antes de tentarem costurar um punhado de 

vestígios era preciso aprender a dar liga a eles e isso seria cultivar uma sensibilidade em sua 

escrita. Desde então, eu me senti à vontade para escrever e acreditar em uma história sensível 

e convincente para falar do humano para o humano e não de uma técnica fria e dura das 

palavras puras de um dicionário.  

É preciso encantar-se com o conhecimento para cultivá-lo, esse foi um ensinamento 

que chegou aqui, atravessou o tempo.  Trouxe isso comigo e que agora chega abrindo uma 

nova porta, a porta de pensar como uma narrativa pode enriquecer a educação, essa narrativa 

sensível e próxima de nossas experiências. Permita-me então, leitor, que eu me aventure em 

tecer as possibilidades de uma educação humanizadora, que contempla nossa complexidade 

                                                           
6 Disponível em:<http://revistavozes.uespi.br/ojs/index.php/revistavozes/article/view/51>. Acesso em: 06 de 

Nov. de 2017. 
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humana, por meio dessa paixão pela narrativa histórica sensível, continuando assim a 

caminhada para me montar com esses cacos e sonhos. 

 

O Projeto. 

 

A história é responsável por colocar o homem em seu contexto de vivência, 

indispensável para o entendimento de onde se está, em que tempo está e como foi construído 

esse momento. Cada movimento de um sujeito é como uma pequena revolução que atropela o 

cotidiano e se une a outras pequenas construções, formando os grandes acontecimentos. Ter a 

visão de que essas pequenas rupturas colocam grande força na máquina para que ela ganhe 

vida é, para mim, a maior responsabilidade da história, pois quando nos percebemos sujeitos 

praticantes, criamos consciência de que nossos atos, sejam os menores ou os grandiosos, têm 

força para construir o mundo ao nosso redor. 

A utilização da literatura como instrumento para a escrita da história abriu grandes 

possibilidades para a utilização desse vestígio cultural na busca de uma história viva e 

recheada com emoções e detalhes próprios da condição humana. Essa pesquisa oportuniza 

traçar um caminho entre aquilo que se pratica nas pesquisas acadêmicas e aquilo que seria útil 

à educação, tentando trazer especificamente a luz lançada pela chamada nova história cultural, 

que permitiu a abertura de novas fontes e táticas possíveis no enriquecimento das 

possibilidades de pesquisa dentro da história, unindo-as aos vestígios culturais. Esse marco 

que se inicia no final do século XX, aqui no Brasil, possibilitou a abordagem da história com 

novos olhares, agora voltados para o que está próximo do cotidiano, dos sentimentos que 

compõem esse sujeito-ator, que com seus passos e mapas sensíveis constrói o caminho do 

tempo, tomam com sua mão e levam consigo as mudanças que acontecem, pois muito além de 

repercutir nas notícias de jornal, as mudanças repercutem primeiramente, no corpo e na 

essência do ser humano, nos seus relacionamentos e comportamentos.  

É no silêncio do pensamento que se começa a construir o barulho e é a apropriação 

da produção artística e cultural que permite nos aproximar ainda mais desse engendramento; é 

a arte, o signo em que todas as dimensões podem se entrelaçar (DELEUZE, 2010). Nesse 

tramar de sentidos que somente o artista consegue abarcar, saindo de si e sendo de alguma 

forma todo um povo, é que se justifica utilizar nessa pesquisa a literatura, para dar corpo e 

coração à história, buscando utilizá-la como instrumento de releitura histórica do homem. É 
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nessa aproximação que podemos enriquecer a narrativa histórica e colocar a literatura muito 

além de uma simples fonte, inseri-la como pensar, como imaginação essencial a escrita que é 

o miolo do conhecimento histórico. 

A grande questão, que apareceu desde o início da minha experiência em história, foi 

como toda essa possibilidade bonita de tornar sensível e humana as transformações do tempo 

seria possível de contribuir para uma educação que aproximasse esse todo, incluindo 

emoções, imaginação, o corpo do indivíduo? Como poderíamos perceber nós, sujeitos da rua, 

“comuns” com toda nossa carga cultural, emocional, física, psíquica, cabendo nesses 

acontecimentos? Confio que essa abertura nas pesquisas acadêmicas seria essencial para a 

educação e um exercício do pensamento complexo, seria o machado para quebrar esse 

constante distanciamento que o indivíduo pode sentir do estudo do passado. Se na academia, 

na pesquisa, podemos inventar uma história com aproximações entre textos literários para 

perceber de uma forma humanizada o tempo histórico, como esses conhecimentos acadêmicos 

podem contribuir para um exercício do pensamento complexo e ser primordial na educação 

que contemple o humano em toda sua complexidade, principalmente do ponto de vista das 

sensibilidades?  

Esse exercício teórico sobre as relações história, literatura, educação, pensamento 

complexo tornam-se importantes por contemplar um possível exercício dessa complexidade 

na educação e, também, por não ter tantos estudos que trabalhem esse pensamento dentro da 

história e sua contribuição para uma educação mais humana. Essa análise visa avaliar os 

questionamentos apresentados e colocar aproximações entre produção histórica - produção 

literária na busca de ver na teoria possibilidades para uma educação que ponha em prática a 

visão dessa complexidade humana, na tentativa de abrir caminhos para outros utilizarem e 

perceberem a riqueza das possibilidades do uso da literatura para a história e uma possível 

prática do pensamento complexo. 

Investigando a construção de uma história sensível com o uso da literatura, torna-se 

necessário pensar esse entrelaçar de conhecimentos e das complexidades humanas como 

enriquecedores para pensar a educação, e daí surge o problema dessa pesquisa: O que 

podemos apreender dessa narrativa histórica para uma educação que compreenda a 

complexidade do humano? 
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Levantei a hipótese de que a construção da narrativa histórica, com a contribuição da 

literatura, pode sim alimentar uma proposta de educação que leve em conta a complexidade 

humana, principalmente do ponto de vista da sensibilidade. 

Desta maneira, essa pesquisa tem como objeto a construção da narrativa histórica 

como prática do pensamento complexo para uma educação humanizadora. E foi assim que se 

construiu essa dissertação: na busca de resolver um problema desse caminho cheio de cacos e 

sonhos. 

 

Fundamentação teórica. 

 

A fundamentação teórica que guia essa pesquisa se apoia em duas pontas: a nova 

história cultural e o pensamento de Edgar Morin, especificamente o pensamento complexo e 

suas ideias para a reforma da educação. 

O deslocamento dos objetos de pesquisa caracteriza a nova maneira de se pesquisar 

na história cultural, olhar para aquilo que rompe e, a partir disso, para onde a história se 

constrói, é pesquisar na busca não de uma verdade, mas trabalhar a história como o 

encadeamento diverso e às vezes de dispersas continuidades, essa é a ideia que Durval Muniz 

Albuquerque Junior (2007) resume sobre o filósofo Michel Foucault7, ao escrever que 

entendemos a busca da pesquisa por ser um trabalho que, mais do que tentar explicar e 

interpretar fatos, vai à busca da constituição de seus silêncios e falas que o tornaram possíveis, 

buscando a ruptura, os cortes que levaram a essa história e que nos permite “libertarmos” das 

continuidades e prolongamentos que distanciaram a humanidade, o corpo e seus sentidos da 

história.  

A história tem essa nova tarefa de olhar o humano nos acontecimentos, remapear os 

fatos incluindo suas peculiaridades, percebendo as rupturas, as emoções, indo também no que 

não é dito, nessas sombras que contornam a luz de determinados fatos, escolhas. Em busca de 

tornar a narrativa histórica sensível. É possível nos inspirarmos na literatura e pôr humanidade 

na história. 

                                                           
7Michel Foucault (1926-1984) ao trabalhar com a loucura, a sexualidade, crime, linguagem, poder entre outros 

temas, contribuiu para o pensamento histórico quebrando diversas barreiras teóricas, também inserindo a 

importância de olhar para o que foi marginalizado, silenciado e estigmatizado pela sociedade na intenção de que 

com esse olhar o que é “indesejado” por determinada sociedade é indispensável para perceber como essa se 

constrói, o quê essa sociedade é e pretende ser. 
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Estabelecidas as vastas possibilidades de pesquisa adquiridas pela história cultural, 

busco, relacionar a literatura e a história para pensar seus usos, entendendo que a literatura 

carrega características sensíveis e próximas de colocar na narrativa histórica a participação 

dos sujeitos nessa engrenagem, tornando acessível à visualização da complexidade humana na 

medida em que religa partes sensíveis esquecidas pela ciência. 

Toda narrativa é produto de uma época e ela carrega intenções e vestígios de seu 

contexto de produção. Não lemos buscando a reconstituição fiel de um passado, ou um real 

imparcial, maneira inviável ao conhecimento histórico, procuro aqui tratar a literatura como 

um pensamento capaz de refletir ideias, sentimentos e imaginações que são ricas para a 

construção desse conhecimento histórico e principalmente da sua narrativa que é a estrada 

para esse conhecimento chegar até nós.  

Concordo que o escritor é aquele que vê e ouve além do prosaico e consegue colocar 

em palavras um mundo indizível que se faz de verdades fragmentadas, dissolvidas e 

remontadas na busca de falar da vida, falar com uma linguagem extra que escapa aos 

significados comuns (MACHADO, 2009). Escrever é incorporar a multiplicidade de 

pensamentos que sobrevoa uma época, é colocar fora de si, atingir o limite, ser o próprio devir 

em atravessamentos se compondo e decompondo. A literatura é o ponto máximo da 

possibilidade da linguagem, na qual o autor transmite sensações, vivências que a palavra em 

seu sentido cru não é capaz de dizer, é o indizível que atravessa a pele e se coloca de frente 

não a um indivíduo, mas a todo um povo assim como nos anuncia Roberto Machado: 

 

De fato, o que produz enunciados em cada um de nós não se deve a nós 

como sujeitos, mas a outra coisa, às multiplicidades, às massas e às matilhas, 

aos povos e às tribos, aos agenciamentos coletivos que nos atravessam, que 

nos são interiores e que não conhecemos porque fazem parte de nosso 

próprio inconsciente (MACHADO, 2009, p. 216). 

 

A literatura abre-se como uma entrada para a história com o intuito de perceber as 

sensibilidades presentes em um dado momento, bem como as nuances do autor que se 

inscreve com seu corpo através da escrita e os usos que faz de sua imaginação. Essas entradas 

são apresentadas uma a uma com base nas possibilidades que a literatura pode inspirar para a 

escrita e pesquisa em história, elas trazem suas capacidades de interagir com partes de nós, 

principalmente as sensibilidades, que enriqueceriam o conhecimento histórico (ADAD; 

SOUSA, 2014). É possível assim, por meio dessa inspiração, transmitir um pouco das 
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multiplicidades de atravessamentos dos sujeitos, ligando os vestígios, a pesquisa, a escrita à 

busca de “conhecer como o corpo historicamente se torna potente, a ponto de vigorar nos 

registros do passado” (BRANDIM, 2009, p. 9), de mostrar como esse sujeito/nós estamos 

construindo sendo atores dessa construção histórica.  

Levando em conta Albuquerque Júnior (2007, p. 48), este afirma que “a literatura 

surgirá como o texto que ainda poderá tocar nesta parte negada e proibida da realidade, tão 

negada que precisa se disfarçar de ficção para falar”. Podemos perceber a relação que a 

literatura pode estabelecer com a história funcionando como uma riquíssima nascente de 

ideias e usos que possa nos colocar próxima do lado humano, sensível da história e, portanto, 

atingir de certa maneira a complexidade humana e trazê-la à educação. 

Essa busca de incluir na narrativa histórica sensibilidade e aproximá-la dos sentidos 

humanos é o fator principal para começarmos a colocar a percepção de que cada sujeito em 

sua subjetividade é ator principal nas mudanças históricas, que todos somos sujeitos 

construtores dos fatos e dos acontecimentos, ideia essencial para o desenvolvimento do ser 

humano e o ensinamento sobre sua condição humana. Para completar essa necessidade, me 

aproprio de Edgar Morin: 

O ser humano é, a um só tempo, físico, biológico, psíquico, cultural, social e 

histórico. Esta unidade complexa da natureza humana e totalmente 

desintegrada na educação por meio das disciplinas, tendo-se tornado 

impossível aprender o que significa ser humano. É preciso restaurá-la, de 

modo que cada um, onde quer que se encontre, tome conhecimento e 

consciência, ao mesmo tempo, de sua identidade complexa e de sua 

identidade comum a todos os seres humanos. (MORIN, 2011, p. 16). 

 

 

Acredito que esse é o ensinamento mais caro a educação, formar não apenas sujeitos 

conhecedores, mas seres humanos conscientes de seu papel e da sua participação na 

construção de mundo, já que a história é a responsável maior por dar essa noção de mundo e 

identidade à medida que trabalha como objeto o próprio humano em essência, seus atos e 

construções no tempo, seus sentimentos e transitoriedades. Porém é perceptível reconhecer 

também que a história falha quando se reparte das outras disciplinas, como Edgar Morin 

(2011) escreveu, e acaba por arrancar pedaços que fazem parte desse organismo que é o ser 

humano consciente. 

Disso decorre que, para a educação do futuro, é necessário promover grande 

remembramento dos conhecimentos oriundos das ciências naturais, a fim de 

situar a condição humana no mundo; dos conhecimentos derivados das 
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ciências humanas, para colocar em evidência a multidimensionalidade e a 

complexidade humanas, bem como para integrar (na educação do futuro) a 

contribuição inestimável das humanidades, não somente a filosofia e a 

história, mas também a literatura, a poesia, as artes... (MORIN, 2011, p. 44) 

 

É por esse motivo que trabalho no campo da história cultural que tem no seu pensar 

histórico abertura para a parceria de diversos conhecimentos na pesquisa e construção da 

análise dos objetos, religando assim de alguma maneira esses saberes. 

É importante perceber que a possibilidade infinita de objetos e fontes permitidos pela 

história cultural dá abertura para o referencial teórico, “de modo que nele tecemos uma 

mistura com fios de saberes” (ADAD; SOUSA, 2013, p. 33). Esse atravessar limites dos 

saberes para encontrar suas congruências é exatamente o que persegue o pensamento 

complexo. “Para esse pensamento a realidade é um grande tecido de múltiplos fios ou 

aspectos interligados uns aos outros. Tudo está relacionado com tudo” (LORIERI, 2014, 

p.372) e tudo se enquadra de alguma maneira na história.  

A origem da palavra complexo, formado a partir de com que significa “junto”, 

somada a plectere que significa: tecer, entrelaçar8, sugere esse emaranhar de diversos 

pensamentos na busca de colocá-los em seu contexto, de recuperar os ligamentos que foram 

esquecidos com outros conhecimentos. Para Edgar Morin (2012), esse trabalho não busca 

acabar com as disciplinas (com as partes), mas abraçá-las umas com as outras inclusive com 

as incertezas que compõe cada uma.  

Percebe-se aqui que a palavra tecer aparece tanto na prática de escrever história 

como no significado de pensamento complexo. Tecer é uma arte antiga que compõe o 

trabalho artesanal de produzir tecidos, em um tear, fio a fio podendo variar na textura, na cor, 

no tipo de fio usado, de acordo com a criatividade, necessidade, vontade, emoção. Na história, 

os fios são leituras, imagens, arquivos, referenciais múltiplos de várias áreas, “O 

acontecimento, o evento em história não é, pois, um dado transparente, que se oferece por 

inteiro, ou em sua essência, mas é uma intriga, um tecido que vai ser retramado e refeito pelo 

historiador” (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2007, p. 63).  No pensamento complexo, esse 

tecido também se faz desses fios coloridos de conhecimentos sobre tudo que compõe o 

humano, ele vem colocar a importância da percepção do que une os conhecimentos, na busca 

dessa trama. 

                                                           
8Informação disponível em: <http://origemdapalavra.com.br/site/palavras/complexo/> Acesso em: 22 de mar. de 

2016. 
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O verbo tecer aqui aparece como uma congruência dos dois referenciais que uso 

nessa análise. É o laço da complexidade e da construção do trabalho do historiador. Tecer 

saberes sensíveis é uma proposta de que um conhecimento que leve em consideração tanto 

nosso universo racional quanto nosso universo sensível seria capaz de praticar a 

complexidade e que uma educação que humaniza, estimulando aquilo que o conhecido 

dicionário Aurélio coloca como humano: nosso lado benévolo, bondoso, humanitário. Uma 

educação humanizadora seria essa então que serve a vida e que nos ajuda a construir um 

mundo solidário e ajuda na promoção de nossas qualidades.  

Tecer aparece aqui para abraçar os saberes (sapiens) às nossas sensibilidades 

(demens), unindo as partes sem deixar de lado as especificidades. Edgar Morin deixa clara a 

necessidade do conhecimento especifico. Partindo das especialidades poderíamos produzir 

teias que permitiriam olhar a inter-relação do todo com as partes.  

O desenvolvimento da aptidão para contextualizar tende a produzir a 

emergência de um pensamento “ecologizante”, no sentido em que situa todo 

acontecimento, informação ou conhecimento em relação de inseparabilidade 

com seu meio ambiente – cultural, social, econômico, político e, é claro, 

natural. Não só leva a situar um acontecimento em seu contexto, mas 

também incita a perceber como este o modifica ou explica de outra maneira. 

Um tal pensamento torna-se, inevitavelmente, um pensamento do complexo, 

pois não basta inscrever todas as coisas ou acontecimentos em um “quadro” 

ou uma “perspectiva”. Trata-se de procurar sempre as relações e inter-retro-

ações entre cada fenômeno e seu contexto, as relações de reciprocidade 

todo/partes: como uma modificação local repercute sobre o todo e como uma 

modificação do todo repercute nas partes. (MORIN, 2012a, p. 24-25). 

 

Para o entendimento histórico, é preciso ir a pequenas rupturas, acontecimentos, 

produções; é de várias partículas que se inventa um contexto, uma história possível que se 

apresentaria com a relação de outros conhecimentos para o aprofundamento máximo das 

relações que o objeto pesquisado seja capaz de fazer, contemplando assim uma visão histórica 

que conversa com várias partes e repercutindo nas relações possíveis com esse “todo”. 

Partindo de todos esses conceitos apresentados aqui e que desenvolvo nos capítulos 

seguintes, as relações história-literatura com educação-pensamento complexo, suas análises e 

caminhos que percorri durante a pesquisa. Utilizando esses autores apresentados aqui e mais 

outros, traço um paralelo entre a literatura e a história que enriquecem uma proposta de 

educação que leva em conta a complexidade humana, principalmente do ponto de vista das 

suas sensibilidades. 
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Revisão da literatura. 

 

A pesquisa foi realizada no site da Biblioteca Digital, onde a busca foi por estudos 

envolvendo história cultural. Observado os resultados um a um e contados apenas aqueles que 

realmente se enquadravam na busca, obtive alguns números. 

Na pesquisa em geral sem filtragens aparecem para o termo história cultural milhares 

de resultados entre dissertações e teses. Nas “produções que indiquem diretamente no título” 

em estudo, aparecem 44 resultados que na análise realmente se tratavam de história cultural 

apenas estas apresentadas no quadro. Da mesma forma, as “produções que indiquem pesquisa 

dentro da busca por assunto” aparecem 795 resultados, que na análise eram correspondentes 

apenas estas apresentadas no quadro abaixo. 

 

Pesquisas com o termo “história cultural” 

Tipo de Pesquisa Dissertações Teses 

Produções que indiquem diretamente no 

título estudo. 

 

5 7 

Produções que indiquem pesquisa dentro 

da busca por assunto. 

45 19 

Fonte: autora, com base em levantamento na base de dados da BDTD (2016).  

 

Percebe-se essa grande redução pelo fato de o mecanismo de busca ser muito 

extensivo a cada palavra chave usada, o que faz com que ele acabe pescando outros assuntos. 

Um fato importante é que muitas pesquisas que se enquadram na história cultural muitas 

vezes não colocam a linha como palavra-chave, por serem vieses da teoria usada, e preferem 

colocar os objetos da pesquisa. Dessa maneira, a busca automatizada não abarca todas as 

possibilidades, limitando-as, porém elas serviram muito para indicar que nessa fatia fisgada 

pelo botão de busca o modo de pesquisar e o escrever desse viés ficam implícitos nas 

dissertações e teses. É perceptível uma grande preocupação com a cultura e com os diversos 

objetos novos que surgiram nessa mudança da história, no entanto esses resultados não são 

muito úteis para minha pesquisa por não estarem preocupados em discutir diretamente a 

escrita e a pesquisa na nova história. 

Assim retornei novamente às buscas utilizando o termo historiografia, selecionando 

aqueles que tratavam especificamente de história cultural e escrita da história voltando ao site 

da Biblioteca Digital, o que rendeu um resultado geral de 1.642 trabalhos e por assunto 
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produziu um resultado de 527. Desses, em uma segunda vista mais apurada, renderam 

algumas dissertações que, por tratarem de temas que correspondem ao fim do século XX estão 

inseridas no contexto das mudanças teóricas. Selecionei algumas pesquisas que tratavam de 

assuntos, autores, análises que contribuíram de alguma forma para o nascimento da história 

cultural e que tratassem da escrita dessa história. Essa seleção encontra-se na tabela abaixo. O 

quadro apresenta, além das informações do trabalho, alguns pontos chaves que foram 

analisados nas pesquisas. 

 

 

Produções sobre historiografia que remetem a história cultural. 

 

Título 

 

Autor(a) Instituição Ano Tipo Descrição 

 

GENEALOGIA DE 

UMA OPERAÇÃO 

HISTORIOGRÁFICA: 

as apropriações dos 

pensamentos de Edward 

Palmer Thompson e de 

Michel Foucault pelos 

historiadores 

brasileiros na década de 

1980. 

IGOR 

GUEDES 

RAMOS 

 

UNESP 2014 Tese  

Nesse trabalho o autor 

traça ideias de dois 

autores que delimitam 

algumas transformações 

na Teoria Histórica. 

Enquadrado nos anos 

1980 mesmo período que 

se começa a chegar 

alguns autores que foram 

essenciais para o 

desenvolvimento de 

pesquisas em história 

cultural no Brasil, o 

autor vai tratar desse 

momento e das 

produções influenciadas 

às vezes ao mesmo 

tempo por duas linhas da 

história diferente, no 

caso recortado Edward 

Palmer Thompson e de 

Michel Foucault. 

 

O CONCEITO DE 

EXPERIÊNCIA 

HISTÓRICA  

E A NARRATIVA 

HISTORIOGRÁFICA. 

 

Fernando 

Felizardo 

Nicolazzi 

 

UFRGS 2004 Dissertação Discute a produção 

histórica como narrativa, 

focando no processo de 

escrita da história. 

SABER NOTURNO. Tony 

Hara 

UNICAMP 2004  Tese Trata da escrita da 

história aliada a 

literatura, utiliza alguns 

poetas para perceber e 

pensar a produção 
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historiográfica na busca 

de uma história que beba 

na arte e enriqueça a 

vida. Parece conter ideias 

essenciais as discussões 

que farei. 

 

O SENTIDO DA 

HISTÓRIA PARA A 

ÉCOLE DES 

ANNALES. 

 

Ana 

Fernanda 

Inocente 

Oliveira 

UNESP 2014 Tese A pesquisa faz uma 

analise do trabalho 

historiográfico a luz da 

Escola dos Annales, 

lugar de onde originou  a 

história cultural.  

A HISTÓRIA COMO 

HETEROLOGIA:do 

conceito de História em 

Michel de Certeau. 

 

João 

Rodolfo 

Munhoz 

Ohara 

UEL 2013 Dissertação 

 

Nessa dissertação o autor 

faz um passeio nas ideias 

de Michel de Certeau, 

pensador essencial para 

se discutir teoria e o 

trabalho do historiador. 

 

Fonte:  autora, com base em levantamento na base de dados da BDTD (2016).  

 

Esses resultados foram extraídos após análise de todos os resumos que 

apareceram correspondentes à historiografia da história e que estivessem no tempo recortado 

(nova história se insere no fim do século XX). Após isso foi feita uma leitura de cada um 

desses trabalhos apresentados no quadro. Essa seleção serviupara perceber a bibliografia 

utilizada por esses trabalhos e para indicar aqueles que sugeriram caminhos para enriquecer 

minha pesquisa. 

Em uma segunda busca na Plataforma Lattes com as palavras chave “educação e 

Edgar Morin” foram encontrados 115.878 resultados. Esse grandioso número serviu para 

perceber que em sua maioria eram pesquisas bibliográficas, o que ajudou bastante para eu 

perceber a possibilidade e congruidade da minha pesquisa com o mundo acadêmico atual da 

educação. A preocupação em pensar a educação e trazer diálogos que possam enriquecê-la é 

uma preocupação não de uns, mas de uma quantidade extensa de pesquisadores, dessa 

maneira não foi difícil encontrar dissertações que puderam me ajudar a construir minha linha 

de pesquisa, minha metodologia e sumário, digo isso por que durante as disciplinas do 

mestrado sempre me foi questionada essa possibilidade de conseguir conduzir a pesquisa em 

educação sem utilizar a pesquisa empírica, dessa maneira a revisão de literatura me 

proporcionou grandes ensinamentos.  

Para auxiliar a pesquisa, refinei a busca em “Programa em Educação” e para Área 

de Concentração em Educação o resultado encontrado foi de 6.413. Para a redução desse 



26 

 

grande número fiz outra filtragem em que me prendi a trabalhos que tivessem referência a 

Edgar Morin e complexidade. Já na análise por título era possível eliminar alguns desses 

trabalhos e seguido de uma filtragem pelos resumos consegui selecionar algumas dissertações 

e teses que me ajudaram na pesquisa;devido ao grande número do resultado me limitei a um 

número possível para a leitura, selecionei 14 trabalhos que se ligavam diretamente em título, 

referencial e tema. A partir dessa primeira seleção realizei uma eliminação onde consegui 

uma quantidade parecida com a seleção sobre o tema da escrita da história. Segue abaixo na 

tabela aqueles trabalhos que realmente ajudaram diretamente na produção dessa análise. 

 

 

Produções sobre educação que remetem a Edgar Morin. 

 

Título Autor(a) Instituição Ano Tipo Descrição 

 

O HUMANO EM 

EDGAR MORIN: 

contribuições par a 

compreensão da 

integralidade na 

reflexão pedagógica. 

Maria da 

Conceição 

Melo Amorim. 

UFPE 2003 Dissertação  

Referencial teórico 

importante na minha 

pesquisa, esse texto 

fornece uma boa 

reflexão sobre a 

pedagogia moderna 

e a concepção de 

homo complexus. 

UM OLHAR 

COMPLEXO SOBRE 

O PASSADO: História, 

historiografia e ensino 

de história no 

pensamento de Edgar 

Morin. 

ANDRÉ 

WAGNER 

RODRIGUES 

UNINOVE 2011 Dissertação Faz uma análise da 

concepção de 

história e ensino de 

história no 

pensamento de 

Edgar Morin, sendo 

importante para a 

relação que farei 

conclusiva sobre a 

narrativa histórica e 

educação. 

A ANTROPOLOGIA 

FILOSÓFICA DE 

EDGAR MORIN E 

SUAS 

CONTRIBUIÇÕES 

PARA A FILOSOFIA 

DA EDUCAÇÃO E 

PARA A PRÁTICA 

DO ENSINO EM 

FILOSOFIA. 

AntonioSpiran

deli Junior. 

UNINOVE 2012 Dissertação Faz uma análise da 

concepção humana 

de Edgar Morin e 

coloca a sua 

contribuição para a 

prática do ensino em 

filosofia, muito 

interessante pois 

contribui com a 

relação que me 

proponho a fazer em 

história, 

principalmente o 

capítulo 3. 

DA COMPLEXIDADE FÁBIO UNOESC 2010 Dissertação O autor pontua o 
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DA EDUCAÇÃO À 

EDUCAÇÃO DA 

COMPLEXIDADE: 

EM BUSCA DOS 

PRINCÍPIOS 

EDUCATIVOS EM 

EDGAR MORIN. 

CESAR 

GELATI 

pensamento de 

Edgar Morin sobre 

educação, buscando 

nos livros do autor 

indícios para seu 

entendimento sobre 

educação. 

 

UMA NOVA 

SUAVIDADE E 

PROFUNDIDADE... O 

DESPERTAR 

TRANSPESSOAL E 

(RE)EDUCAÇÃO. 

VERA IRMA 

FURLAN 

UNICAMP 1998 Tese Traz novas ideias 

sobre um possível 

reforma na educação 

que leve em conta a 

complexidade e 

aponta para uma 

mudanças de 

paradigmas para a 

verdadeira mudança 

na educação e no 

entendimento de 

mundo. Entre o 

referencial teórico 

está o pensamento 

de Edgar Morin e 

Félix Guatarri. 

MIA COUTO: 

para uma pedagogia da 

doce ira 

LOUIZE 

GABRIELA 

SILVA DE 

SOUZA 

UFRN 2014 Dissertação A autora pensa a 

educação a partir da 

literatura de Mia 

Couto, apresentando 

uma proposta de 

base política e ética 

utilizando o 

referencial do 

Pensamento 

Complexo. 

COMPLEXIDADE E 

EDUCAÇÃO 

ESCOLAR: certezas e 

incertezas em diálogo 

ÓBERSON 

ISAC 

DRESCH 

UNIJUÍ 2013 Dissertação O autor busca 

pensar a Educação 

escolar utilizando 

como referencial a 

complexidade de 

Edgar Morin. 

Fonte: autora, com base em levantamento na base de dados da BDTD (2016).  

 

Entre dissertações e teses é importante colocar também os artigos que foram 

essenciais para o desenvolvimento dessa pesquisa, alguns deles foram encontrados ao longo 

do caminho buscando em revistas eletrônicas, anais de evento, entre outros. Vários artigos 

foram essenciais, porém acho importante destacar alguns que ajudaram a iniciar o 

desenvolvimento dessa pesquisa ainda no seu nascimento, como o de Shara Jane Adad e Ana 

Cristina de Sousa (2013) intitulado “Literatura e história: Manoel de Barros e Mia Couto 

como instrumentais poéticos para pensar o ofício do historiador”, juntamente com o artigo “A 

Literatura e a Narrativa Histórica” de Antônio Paulo Resende (2007). 
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O que se pode apreender é que essa revisão da literatura foi capaz de localizar 

trabalhos que possam auxiliar na minha pesquisa e escrita, de maneira que não encontrei 

nenhum que fosse diretamente relacionado a uma narrativa sensível histórica relacionada com 

a educação e a complexidade, o que considero interessante do ponto de vista que essa 

pesquisa que desenvolvo possa iluminar um ponto focado sobre o conhecimento histórico e a 

possível prática da complexidade na educação. 

 

Objetivos. 

 

Posto o projeto da análise e a revisão da literatura é necessário pontuar os objetivos 

que me ajudaram a tecer essa narrativa. De maneira geral, busquei investigar sobre uma 

educação humanizadora possível a partir do trabalho do historiador, discutindo a produção da 

narrativa histórica no campo da história cultural e da teoria do pensamento complexo. 

Especificamente, três objetivos derivados me nortearam nas leituras e escrita dessa 

pesquisa, são eles: 

• Analisar as mudanças e transformações nos paradigmas do pensar histórico 

promovido pela história cultural, pontuando transformações no método de pesquisa histórica, 

e a inserção de novos pensamentos, quando a possibilidade e discussões sobre a aproximação 

da história com a literatura, tornou-se forte na academia.  

• Analisar as aproximações e distanciamentos entre história e literatura, dando 

enfoque na construção da narrativa sensível, relacionando com ideias do pensamento 

complexo de Edgar Morin. 

• Abordar os usos existentes nessa relação que possam ajudar no 

desenvolvimento de uma educação sensível e humanizadora. Analisar em um terceiro 

momento a possibilidade dos usos dessa aproximação contribuir para uma educação que 

exercite o pensamento complexo. 

 

Metodologia. 

 

A pesquisa se enquadra em uma discussão e análise teórica em que foram usadas 

fontes bibliográficas e documentais, desde trabalhos acadêmicos, revistas, livros teóricos 
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bases e livros literários que vieram a contribuir para a criação da escrita e discussões. É 

importante dizer que o trabalho em seu desenvolvimento buscou realizar aquilo que se propõe 

analisar, de maneira que ao pesquisar a busca de uma narrativa sensível que contemple nossa 

complexidade humana, tentei construir uma narrativa sensível, utilizando a literatura como 

inspiração de entradas possíveis para a complexidade.  

 

Para começar. 

 

Permita, leitor, agora levá-lo para caminhar comigo pelos escritos que li, pelos 

poemas que amei e colocá-los junto a esses problemas apresentados. Gostaria de dizer a você 

que não são só palavras esse caminho, tem duras pernadas em meio a dúvidas, lampejos, 

desilusões e paixões. Toda pesquisa é um mergulho em assombros e luz e não estou falando 

só de teoria, filosofia e conhecimento, falo disso e de alma. Há um profundo descobrir-se, 

veredas por florestas internas que fizeram lágrima e risos, não digo isso em vão, leitor, mas 

por ser justamente isso que me faz acreditar que as narrativas históricas (e as de pesquisas 

acadêmicas como um todo) precisam ser humanas ao ponto de não nos negar esse lado, de não 

nos negar os laços amarrados por sensibilidades, que nos une e são indispensáveis para 

enxergarmos e para construir/cuidar da nossa casa compartilhada chamada mundo. 

 

[...] 

as mãos no vento buscando os limites de mim 

preciso atravessar minha vastidão 

para chegar até você 

[...] (Flávia, 2016)9 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9Poema meu assinado apenas com Renata Flávia publicado pela revista Subversa em dezembro 2016, durante 

essa pesquisa. Disponível em: <https://issuu.com/revistasubversa/docs/revista_subversa_vol._5.n10.dez.201> 

Acesso em 21 de jul. de 2017. 
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CAPÍTULO 1- UM COMEÇO: ENTRE HISTÓRIAS E COMPLEXIDADE.  

 

A alegria da escrita 

 

Para onde corre essa corça escrita pelo bosque escrito? 

Vai beber da água escrita 

que lhe copia o focinho como papel-carbono? 

Por que ergue a cabeça, será que ouve algo? 

Apoiado sobre as quatro patas emprestadas da verdade 

sob meus dedos apura o ouvido. 

Silêncio — também esta palavra ressoa pelo papel 

e afasta 

os ramos que a palavra “bosque” originou. 

 

Na folha branca se aprontam para o salto 

as letras que podem se alojar mal 

as frases acossantes, 

perante as quais não haverá saída. 

 

Numa gota de tinta há um bom estoque 

de caçadores de olho semicerrado 

prontos a correr pena abaixo, 

rodear a corça, preparar o tiro. 

 

Esquecem-se de que isso não é a vida. 

Outras leis, preto no branco aqui vigoram. 

Um pestanejar vai durar quanto eu quiser, 

e se deixar dividir em pequenas eternidades 

cheias de balas suspensas no voo. 

 

Para sempre se eu assim dispuser nada aqui acontece. 

Sem meu querer nenhuma folha cai 

nem um caniço se curva sob o ponto final de um casco. 

 

Existe então um mundo assim 

sobre o qual exerço um destino independente? 

Um tempo que enlaço com correntes de signos? 

Uma existência perene por meu comando? 

 

A alegria da escrita. 

O poder de preservar. 

A vingança da mão mortal. (SZYMBORSKA, 2011, p.36-37) 

 

“A alegria da escrita”, de Wislawa Syzymborka, traça em simplicidade a arte de ter 

uma faca entre os dentes, a linguagem entre os dentes pronta para em seu desejo-autor(a) 

construir e destruir utilizando como meio apenas o papel em branco. Há em um traço 

florestas, animais, alegria, morte; em um risco dançam vidas inteiras e por mais que você não 

creia algo treme dentro de você a cada verso que põe em risco essa vida. Atravessar a couraça 

lógica do sentido das palavras é romper a prática da prosa e chegar ao mágico poético, colocar 
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um frente ao outro pela escrita. Narrar é construir essa ponte apoiada pelas “quatro patas 

emprestadas da verdade”. As histórias são contadas como construções do imaginário e do real 

e ligações de nossos sentidos ao concreto do mundo. A escrita é o lugar em que encontramos 

essa magia. 

Na escrita da história, como o rio de Guimarães Rosa que possui três margens10, 

construímos uma ponte que leva a três destinos, três tempos distintos: um tempo do 

acontecido, outro do escrito e transpomos isso para esse terceiro tempo que é o dessa leitura 

agora (CERTEAU, 1982). Eu ainda colocaria outros desvios nesse tempo escrito, já que esse 

texto que você lê agora, leitor, não foi escrito em um só dia e, portanto, dificilmente pela 

mesma Renata. Essa que escreve caminhou por tantas ruas nesses dias, assim como você. 

Chorou com Manoel de Barros, abriu o Murilo Mendes – que pasmem, eu acredito ter um 

poema para resolver qualquer problema e abro a obra completa aleatoriamente e converso 

com o poeta que morreu há 116 anos - essa também trabalhou, cansou, quis explodir com 

alguns livros e cá entre nós mal sabe onde vai parar essa dissertação – mas, se você está aqui 

lendo, já é um sinal que consegui atravessar os tempos, manter o foco e dar cor a esse 

trabalho, e eu espero que você concorde quando chegarmos ao fim. 

“Alegria da Escrita” é o poder de preservar e o poder da vingança mortal, a escolha 

do que vai aparecer aqui é pôr para outro tempo, o que decidirei preservar ou aniquilar desse 

texto. Essa escolha é a mais debatida no conhecimento histórico, a operação11 do historiador 

em busca de delinear uma verdade possível sobre algo acontecido. E se isso é possível, já 

rendeu muitas dúvidas. Achar um problema, um objeto e esgotá-lo de forma razoável, 

entrelaçá-lo à teoria e conceitos, fazer ver o que só chega agora como vestígio. Recortar – 

escolher. Ao contrário da liberdade imensurável da escrita colocada pela poetisa Wislawa 

Symborska, na história os limites são bem delineados, não há na narrativa histórica a escolha 

de dizer o que se quer e decepar o mal pela raiz, do contrário, a narrativa histórica tem 

compromissos assumidos com o passado e é na sua escrita que se realiza a construção desse 

caminho de pesquisa. 

                                                           
10ROSA, Guimarães. A terceira margem do rio. In: Primeiras Estórias. Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira , 

1988. 
11O termo "operação" usado aqui, refere-se a um conceito criado por Michel De Certeau intitulado "Operação 

Historiográfica", título de um capítulo do seu livro A Escrita da História (1989), que se refere à escrita da 

história e sua relação com seu próprio tempo e o tempo narrado, além de discorrer sobre os métodos e 

procedimentos dessa escrita 
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É preciso perguntar sobre como é essa escrita, como passar para quem a lê o caminho 

da pesquisa, convencê-lo de que aquilo aconteceu, mas não estritamente assim, pois ainda há 

várias versões, várias pistas a serem descobertas e novos recortes para defini-la. Como trazer 

do trabalho do historiador conhecimento sobre a vida e como, ou se pode, ajudar na 

construção de uma educação humana solidária e sensível, fazendo assim do seu conhecimento 

alguma diferença para os laços da vida. 

Aqui, nesse primeiro passo, fica necessário saber: de que história estou falando? 

Como torná-la sensível? Quais suas relações com essa pulsão literária da escrita? Qual 

educação pretendemos ajudar a construir? Dando pistas, ideias e fôlegos, pretendo chegar ao 

final dessa escrita com comedida alegria.  

 

1.1 Breve histórico de uma história: caminhos da nova História Cultural. 

 

O que fabrica o historiador quando "faz história"? Para quem trabalha? Que 

produz? Interrompendo sua deambulação erudita pelas salas dos arquivos, 

por um instante ele se desprende do estudo monumental que o classificará 

entre seus pares, e, saindo para a rua, ele se pergunta: O que é esta profissão? 

Eu me interrogo sobre a enigmática relação que mantenho com a sociedade 

presente e com a morte, através da mediação de atividades técnicas 

(CERTEAU, 1982, p.56). 

 

A História é uma prática que carrega no seu nome seu próprio fim. Complexa por 

natureza e por ciência humana, exige dos seus uma capacidade artesanal de costura, de afeto, 

para que não se desperdice do seu trabalho nenhum material e possa por fim exibir algum 

passado possível em que os mortos enterrados na escritura possam também dar algum sentido 

ao presente dos vivos. É uma brincadeira perigosa e maravilhosa essa que se inaugura cada 

vez que um historiador sai a campo para colher esses fragmentos de passados e colá-los junto 

a um cuidadoso e selecionado aporte teórico. O que é esse trabalho, se não uma parceria de 

homens com sua própria humanidade e como é afiado o seu corte, os seus silêncios e por isso 

na mesma maravilha apresenta o perigo de unhas afiadas prontas para arranhar - por querer ou 

não - seu objeto.  

O discurso e o objeto se peitam em uma dança em que a operação, sua prática e sua 

escrita, se confundem no mesmo termo: história. É história a sua prática, é história o seu 

produto e é história a própria operação historiográfica (historiografia). Já deste ponto, 
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percebemos como complexa é a relação histórica com o conhecimento que ela mesma produz 

e como são cruzadas as práticas e os objetos (CERTEAU, 1982). 

Desses atravessamentos, a própria história é produtora e produto, porque também 

está sujeita ao tempo, a sua escrita está relacionada a todo o contexto e o desenrolar de seus 

fios. Portanto, a história também vira objeto de si mesma e precisa ser continuamente 

analisada. Uma época muito importante para essa autoanálise historiográfica ocorreu no fim 

do século XX, que levou à chamada história cultural, viés esse da história que hoje faz parte 

de muito mais da metade das produções feitas no Brasil (PESAVENTO, 2014). Mesmo nos 

anos 1980, onde havia chegado aqui no Brasil poucas traduções de autores importantes para 

essa virada conceitual, já havia um interesse do uso de novas fontes e a necessidade desse 

aporte teórico que começava a circular no país, que também marcou o nascimento de 

pesquisas e até mesmo de grupos de pesquisa que se interessavam pela cultura com essa linha 

da história cultural (RAMOS, 2014)12. 

A porta de onde veio a surgir essa nova história foi a Revista dos Annales13, que 

marcou profundamente a discussão epistemológica da pesquisa desde que foi criada, em 1929. 

Foi dela que surgiu o termo Escola dos Annales para tentar enquadrar as produções que 

traziam uma inclusão sensível do humano e a participação do sujeito na construção histórica. 

Porém, essa mesma revista passou por quatro nomes parecidos, mas distintos, como cita 

Burke (1991): Annales d’histoireéconomique et sociale(1929-39); Annales d’histoiresociale 

(1939-1942, 45); Mélanges d’histoiresociale (1942-4); Annales: économies, sociétés, 

civilisations (1946-). Além da distinção na nomenclatura, a chamada Escola dos Annales tenta 

unir diversos temas esquecidos pela história política, colocando o homem na feitura e 

realização das mudanças do tempo. Agora, a preocupação é de que seja possível olhar para 

margem que a história criou, isto é, movimentar a cabeça e conseguir ver além dos"grandes 

feitos" e de uma narrativa descritiva, sendo capaz de perceber o orgânico das relações 

humanas nas construções históricas. 

A abertura teórica é o que uniu e os colocou nessa escola, porém “seus membros, 

muitas vezes, negam sua existência ao realçarem as diferentes contribuições individuais no 

                                                           
12 Para mais informações sobre as pesquisas produzidas no Brasil e que se enquadram na recepção da história 

Cultural ver: RAMOS,Igor Guedes. Genealogia de uma operação historiográfica: as apropriações dos 

pensamentos de Edward Palmer Thompson e de Michel Foucault pelos historiadores brasileiros na década de 

1980. – UNESP, 2014 
13O periódico é atualmente nomeado “Annales. Histoire, sciencessociales” e está disponível vários volumes, 

incluindo os primeiros, no site oficial da revista: http://annales.ehess.fr/  . 

http://annales.ehess.fr/
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interior do grupo.” (BURKE, 1991, p.7). Apesar de haver uma preocupação em comum de 

abrir as pesquisas e incluir o subjetivo - o humano na feitura da história - cada autor trouxe 

inovações particulares em momentos muitas vezes distintos, o que levou a uma conceituação 

de gerações, ou fases dentro do movimento, cada uma com historiadores diferentes à frente da 

revista e com métodos diferentes de pesquisa, que introduziam novos olhares à história. 

A chamada Primeira Geração dos Annales, remete a seus fundadores Lucien Febvre 

e Marc Bloch e perdurou de 1920 a 1945, desde o nascimento da revista até o fim da Segunda 

Guerra (BURKE, 1991). Esse início marca a preocupação por uma história dos homens, um 

projeto de história que falasse de tudo, uma história total no sentido que abarcasse tudo que 

atinge e movimenta determinado tempo, determinado objeto, muito distante de produzir uma 

realidade tal qual em sua totalidade como o termo pode confundir. Essa história total estava 

ligada à abertura de que tudo é produto histórico sendo passível do estudo historiográfico.  

Lucien Febvre bebeu na fonte da antropologia ao levar em consideração na análise os 

limites e características geográficas dos objetos e trouxe principalmente a discussão sobre os 

limites mentais de uma época fixados aos seus indivíduos. Essa ideia é essencial ao 

pesquisador histórico, não se pode incorrer em anacronismos, em pensar um conceito atual 

como se este existisse da mesma maneira no tempo do objeto estudado. Esses avanços na 

pesquisa deram os primeiros passos ao que vem, em 1960, a ser chamado de história das 

mentalidades (BARROS, 2010). 

A busca pela totalidade da história ocorre em Marc Bloch para atingir o estudo de 

longas durações. Uma das críticas fortes dessa geração era contra a história política que 

propunha uma renovação que pautasse “não na descrição de eventos, mas sim, aos modos 

como se estabelecia o poder a partir de práticas e representações coletivas” (BARROS, 2010, 

p. 11). Bloch inova também em seu “método regressivo” de onde a narrativa partia do 

presente do historiador até o tempo de seu objeto, produzindo uma história longa e que 

servisse para clarear o tempo presente (BARROS, 2010). Em seu método, deu início também 

a uma história comparativa, em que analisava aproximações entre sociedades diferentes, entre 

próximas e distantes em tempo e espaço. Percebe-se o uso já de outros conhecimentos como a 

antropologia, a psicologia e a geografia para perceber as linhas que tecem a história, e essa 

ligação permanece fortalecida e adepta a outras áreas do conhecimento no decorrer nos 

Annales, sendo uma das características forte dessa renovação histórica. 
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A história proposta pela Revista dos Annales tinha, portanto, uma busca por uma 

totalidade que abarcasse principalmente o sujeito, não mais um conjunto de descrições de 

acontecimentos, trazendo uma luz às relações e para começar a percebermos algumas 

sombras. Essa proposta não muda tanto na segunda geração marcada pelo historiador 

Fernando Braudel, pelo contrário, é aprofundado principalmente o tratamento às “longas 

durações”, onde o historiador precisa ir além dos eventos como a metáfora: “os vaga-lumes 

que brilham, chamando atenção para si, seriam os eventos, mas caberia aos historiadores, 

sobretudo, estudar a densa obscuridade que permanece para além deles” (BARROS, 2010, p. 

15). Essa obscuridade daria conta do ambiente, economia, indivíduos, entre outras relações do 

objeto e seu tempo.  

Já a terceira geração, iniciada em meados de 1969, é marcada por certa dissolução da 

chamada "escola", pois há certa individualidade nos rumos das pesquisas, o que acarreta um 

horizonte múltiplo que não destaca uma característica especifica em comum. É, até mesmo, 

discutido se há realmente essa terceira geração ou se houve uma fragmentação que espalhou 

as sementes geradas pelos Annales nesses 40 anos. Peter Burke (1991) coloca como marca 

dessa terceira renovação historiográfica a pesquisa sobre a história das mulheres - que durante 

todo esse tempo esteve excluída - a volta de um método quantitativo x antropológico - este 

segundo sendo intenso e marcando fortemente uma renovação no modo de se fazer história - e 

pôr fim à volta, também, à narrativa. 

Uma das críticas aos Annales seria o total abandono da história política, o que Peter 

Burke (1991) demonstra bem em seu texto não ser verdadeiro, admitindo historiadores 

diversificados que participavam do movimento em todo tempo. Entendo que o fato de 

determinado objeto ou método ser mais utilizado em um momento não vem dizer que este 

seria único ou correto, tem muito mais a ver com o contexto do período e a necessidade de se 

pesquisar determinadas coisas do que com uma vontade de torná-las regra. Portanto, a 

variação de temas, de métodos, de escrita da história pode ser múltipla, aliás deve, e o fato da 

crescente incursão dos historiadores rumo à cultura ligação com a necessidade, contexto, 

gosto, do que com a possível descrença em uma história política, econômica ou qualquer 

outra.  

Nesta última geração houve ainda um retorno político juntamente com o que se 

chama de "renascimento da narrativa" (BURKE, 1991, p. 73) nos quais cabia aos textos 

históricos a arte de contar o acontecido, não mais como se pudesse abarcá-lo no todo, mas 
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dando vida a essa escrita de maneira que tornou até popular os livros de história e colocou 

alguns nas listas de mais vendidos, Peter Burke (1991) ainda pontua o envolvimento dos 

historiadores dessa época, principalmente na França, com os meios de comunicação. Entre um 

café e as esvoaçantes páginas de jornal, era possível encontrar colunas de historiadores em 

uma manhã antes do trabalho. Essa narrativa histórica ganhava lugar no cotidiano, 

aproximava-se mais da vida e esse é um dos pontos em que acredito dar força, também, ao 

crescente número de pesquisas influenciadas por essa geração. 

Sandra Pesavento (2014) coloca que essa crise, surgida no final do século XX e que 

guiou essa terceira geração, criticava não mais estas verdades absolutas e o positivismo de 

Comte, pois isso já era considerado superado; o que essa virada criticava eram as posições 

marxistas principalmente sobre a cultura - que falarei mais a seguir - e da corrente gerada pela 

primeira geração da Escola dos Annales. O importante é colocar que essa crise não leva a uma 

ruptura completa com essas precursoras, já que foi gerada da história francesa dos Annales e 

da vertente neomarxista inglesa, levando, pois, a uma renovação que foi dando abertura para o 

nascimento dessa história cultural ou nova história cultural que se lançava além da revista.  

Importante destacar que a discussão sobre os paradigmas históricos não se limitou à 

França e a Inglaterra. Na Alemanha pensadores como Norbet Elias e Walter Benjamin 

“propunham um novo olhar sobre a história; fantasmagorias e representações sociais, 

sensibilidades e sociabilidades” (PESAVENTO, 2014, p. 101) e seu pensamento contribui até 

hoje mesmo sem serem ligados diretamente à história. 

As pesquisas que buscavam renovar os métodos e teorias históricas vinham de várias 

direções principalmente ao que se seguiram as essas gerações citadas podemos destacar o 

sopro dessas influências e a história cultural contemporânea na Itália com os estudos de 

micro-história de Carlo Ginzburg que renovava a história social, nos Estados Unidos com 

Robert Darnton, o inglês Peter Burke - atualmente o mais expressivo da história cultural. 

(PESAVENTO, 2014). 

As correntes: marxismo e Escola dos Annales,foram alvo de críticas da história 

cultural.As mudanças em cada uma dessas correntes foram acontecendo nas suas abordagens 

da história social criando um neomarxismo que buscava nas classes seus modos de vida e 

valores, “privilegiou a experiência de classe em detrimento do enfoque da luta de classes, 

centrou sua análise na estruturação de uma consciência e de uma identidade e buscou resgatar 

práticas da existência” (PESAVENTO, p. 30, 2014) o que acabava mapeando uma cultura. 
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Do outro lado, os Annales recriavam o que seria denominado de história das 

mentalidades, essa linha de pesquisa estava preocupada em perceber uma forma de pensar e 

sentir dos homens de determinada época: 

A mentalidade era uma maneira de ser, um conjunto de valores partilhados, 

não racionais, não conscientes de uma certa forma, extraclasse. Falava-se de 

permanências mentais e de sentimentos que atravessavam épocas e culturas, 

partilhados por diferentes extratos sociais, mas sem que houvesse um 

trabalho de aprofundamento teórico (PESAVENTO, 2014, p. 31). 

 

 

 Dessa maneira, as duas vertentes históricas se encaminhavam para a cultura por 

volta dos anos 1960, porém é perceptível que os caminhos das duas eram distintos e essa 

segunda se encaminhava para um novo olhar para a cultura nascida dessa nova história 

cultural. 

O termo Nova está relacionado às novas concepções e novas formas de se abordar a 

cultura e se refere principalmente ao abandono de concepções como o entendimento marxista 

da cultura, como integrante da superestrutura e reflexo da infraestrutura, que interpretava a 

cultura como um produto das relações e das forças produtivas, em que esta não tinha 

autonomia e era apenas reflexo das produções materiais e de suas relações materiais, a 

consciência geradora da cultura não seria também produtora da vida, mas apenas produto 

desta (MARX; ENGELS, APUD QUINTANEIRO, 2009).  

Este conceito reduzia demais a organicidade do humano, colocando em seu centro 

relações materiais desconsiderando outras características, como as sensibilidades, a 

subjetividade e expressões criadoras como a arte. Pensar a cultura como só um subproduto e 

tirar suas forças motoras e de criação é ignorar sua heterogeneidade e importância na vivência 

humana. 

Agora, aproximados do conceito antropológico, “trata-se, antes de tudo, de pensar a 

cultura como um conjunto de significados partilhados e construídos pelos homens para 

explicar o mundo” (PESAVENTO, 2014, p. 15), cultura é tudo aquilo que o homem produz 

na sua vivência, no seu cotidiano seja no plano material ou no plano imaterial, e está ligada 

aos hábitos, aos detalhes repassados por um grupo, um gênero uma faixa etária. Há a 

consideração a essas variedades e a abertura desse leque desmistifica a suposta superioridade 

elitista do termo, admitindo a todos os grupos sua expressão cultural.  
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Isso colocou em discussão a suposta divisão dessa cultura em popular e erudita14 

sobre a existência ou não dessa divisão e se existindo, como poderíamos achar essa 

delimitação,- esse tema gerou discussões calorosas e extensas entre diversas ideias surgidas, 

que não são foco dessa pesquisa analisar, mas o principal é salientar que se existe essa 

divisão, ela é desfocada e imprecisa, pois a cultura é movimento e entrelaça-se de múltiplas 

maneiras, cabendo ao pesquisador buscar suas práticas e suas relações com as produtoras e 

consumidoras da especificidade que busca estudar. 

Aqui me preocupa esse conceito base de cultura, que permitiu novos olhares para 

marginalidades e silêncios que vinham sendo decretados pela história, como coloca Peter 

Burke (1992): 

Nos últimos trinta anos nos deparamos com várias histórias notáveis de 

tópicos que anteriormente não se havia pensado possuírem uma história, 

como, por exemplo, a infância, a morte, a loucura, o clima, os odores, a 

sujeira e a limpeza (...) a fala e até mesmo o silêncio. O que era previamente 

considerado mutável é agora encarado como uma ‘construção cultural’, 

sujeita a variações, tanto no tempo quanto no espaço. (BURKE, 1992, p. 11) 

 

Essa concepção de cultura rompe os limites daquilo que seria importante ou central 

na história e parte então para captar mais dos sujeitos - suas relações com os seus iguais e com 

o mundo, suas artes - trazendo para o historiador essa renovação de objetos e fontes. Desse 

entendimento de cultura, percebe-se que a história cultural não tenta fazer uma história 

intelectual que se utiliza de grandes nomes para pensar a cultura, longe disso, esta entende que 

tudo que nós construímos e os significados que nós colocamos e espalhamos para exprimir o 

mundo, é tudo isso cultura, entendendo que esse “nós” representa cada sujeito em qualquer 

que seja sua posição social. 

Peter Burke (1992) coloca, ainda sobre essa nova história cultural, a reação dura ao 

paradigma tradicional, o que a caracteriza muito mais pela oposição que faz a esse paradigma 

do que por características que precisamente a definiria, destacando sua contrariedade a uma 

história pré-dita tradicional inferindo a necessidade da análise da estruturação ao redor de seus 

objetos, já que a realidade agora é entendida como culturalmente construída e existe a 

preocupação sensível com os homens comuns. 

                                                           
14 Para mais detalhes e uma visão geral dessa discussão ver: DOMINGUES, Petrônio. Cultura Popular: as 

construções de um conceito na produção historiográfica. história, v. 30, n. 2, p. 401-419 –ago-dez, 2011. 
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O que podemos dizer com certeza é que o nova traz a necessidade do “repensar da 

explicação histórica, uma vez que as tendências culturais (...) requerem mais explicação 

estrutural” (BURKE, 1992, p. 31) e precisam de mais aportes teóricos. É dessa necessidade 

que a história expande seus fios e faz ligações com novas pontes de conhecimento, utilizando 

a psicanálise, sociologia, antropologia, literatura, dentre outras, para poder realizar as costuras 

de seu objeto no tempo. Essa multiplicidade de fios casa bem com a complexidade de Edgar 

Morin, que falarei adiante. 

Dentre todas essas referências ainda são citados alguns parceiros que acompanham 

nosso trabalho, parcerias essenciais com outras áreas que fazem essa história mais próxima à 

complexidade do conhecimento. Com o aparecimento da história cultural houve, além da 

abertura de temáticas, a abertura teórica e uso de novas parcerias com outros conhecimentos, 

a literatura e a linguagem trouxeram renovação na discussão sobre a escrita da história e que 

foram revolucionárias para pensar o trabalho do historiador e seu impacto, que falarei mais no 

segundo capítulo.  

 

1.1.1 Literatura e história: aproximações, distanciamentos e inspirações. 

 

O paradigma dos Annales trouxe, portanto, uma revisão da metodologia e teoria 

históricas. No viés cultural trazido por essa escola, ocorre o abandono da concepção de que a 

arte, podemos incluir aqui a literatura, seria uma produção apenas de entretenimento, “deleite 

e pura fruição do espírito” (PESAVENTO, 2014, p. 15), a literatura por ser narrativa assim 

como a história ganha uma papel importante nas discussões sobre os limites e suas relações. 

Existem duas pontas de uma mesma corda que são bases para pensarmos a relação 

história e literatura, são elas: distanciamentos e aproximações. As discussões sobre os 

distanciamentos tiveram como ápice a relação das narrativas literária e histórica, discutindo 

sobre os limites entre o real e o ficcional da escrita da história, o que realmente daria a sua 

narrativa “poder de verdade”, como se comprovaria a validade da história e quais seriam seus 

métodos que a distinguiriam do processo de escrita da literatura. 

Foi com essa chamada “crise dos paradigmas” que começou o questionamento sobre 

os níveis de imaginário e ficção na escrita da história. Se a história e a literatura se 
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influenciam pelo tempo, utilizam a narrativa como fim de sua produção e são inspiradas pela 

vida, o que exatamente asseguraria a diferença destas narrativas? Onde está o limite? 

Estes limites se dão, por um lado, pela exigência deste acontecido, ou de que 

os personagens e fatos sejam reais. Nesta medida, a História coloca 

reticências a uma postura tal como a de Hayden White, que leva muito longe 

a dimensão desta imaginação histórica, ou a de Roland Barthes, quando 

afirma que nada existe fora do discurso. Sim, a realidade é apreendida pela 

linguagem e nesta encontra significado, mas o imaginário pressupõe o real 

como referente. Na busca de construir uma representação sobre o passado, o 

historiador está preso a algo que tenha ocorrido e que tenha deixado traços 

objetivos, pois ele não cria traços,ele os descobre, pela pergunta que faz e o 

que cria realmente é a versão interpretativa (PESAVENTO, 2003, p.35-36). 

 

Ter acontecido é o primeiro passo que limita o historiador, tudo o que desenvolverá 

em sua narrativa está abraçado a algo que tenha existido e tenha seus vestígios no presente de 

sua escrita. Não se pode negar o uso de sua imaginação na colagem de suas pistas, no 

enveredar de sua viagem, no recorte escolhido ao seu gosto, há ainda assim os recursos 

linguísticos e as inspirações literárias, mas nada disso interrompe seu compromisso com os 

vestígios de um acontecido.  

Há a diferença do compromisso de cada narrativa com a realidade, “História e 

Literatura obtêm o mesmo efeito: a verossimilhança, com a diferença de que o historiador tem 

uma pretensão de veracidade” (PESAVENTO, 2003, p.37) e transpõe pistas “do como foi” 

para sua narrativa “mesmo sabendo que ele não será jamais constituído por uma verdade 

única ou absoluta” (PESAVENTO, 2014, p.51).  Já que na história é preciso que os 

personagens e o acontecido tenham existido, isso conta também para o universo do leitor, pois 

aquele que se depara com uma narrativa histórica constrói na leitura teias com sua realidade, 

provocando reconhecimentos.   

Tudo isso é possível porque existe o método na sua feitura, diferente da literatura que 

possui o infinito, o horizonte para lhe estimular cada palavra narrada, a história está presa a 

um enquadramento preciso, a uma operação precisa e tem por meta fazer o leitor de sua 

narrativa reconhecer esse processo e o acontecimento narrado.  

Sem as fontes, marcas de historicidade deixadas pelo passado no presente, 

não há História possível. Tais fontes, cruzadas, compostas, contrapostas, 

devem fornecer redes de significados de modo a recuperar tramas, com 

potencial explicativo e revelar de sentidos. A exibição de tais marcas de 

historicidade permite uma hipotética verificação ou controle dos resultados 

da narrativa, recuperando a realidade do passado (PESAVENTO, 2003, 

p.36). 



41 

 

 

A história é escrita pela diferenciação, coloca o que foi com base na diferença do seu 

hoje sem ser anacrônica, claro, busca as particularidades da época que se fala. Porém, quanto 

mais fala mais distingue também de sua realidade e faz possível seu reconhecimento. O olho 

do historiador banhado dessas duas realidades (tempo do historiador x tempo narrado) 

mantém a história mutável, sempre sendo reinventada pelo novo presente que lê o passado. 

 

A história está, pois, em jogo nessas fronteiras que articulam uma sociedade 

com o seu passado e o ato de distinguir-se dele; nessas linhas que traçam a 

imagem de uma atualidade, demarcando-a de seu outro, mas que atenua ou 

modifica, continuamente, o retorno do ‘passado’ (CERTEAU, 1982, p. 43). 

 

 

A literatura também  permite nos reconhecer em outros níveis de autoconhecimento e 

conhecimento de mundo, mas esse reconhecimento possível pela visita ao passado permite 

àhistória realizar uma função precisa: nos fazer ver algumas construções que nos diferenciam 

em um antes e depois, localizar-se para entender-se. Não é essa uma das perguntas 

fundamentais: de onde viemos? A vida pulsa dessa necessidade de reconhecer-se, aproximar-

se do que veio antes desse 'aqui' e é essa uma das funções da história. 

Podemos destacar como aproximações entre história e literatura: a necessidade de 

configurar um tempo em sua escrita, a representação, o imaginário e o uso de recursos 

ficcionais de linguagem. Porém, essa narrativa é apresentada como uma ficção controlada que 

permitiria o leitor hipoteticamente “refazer o caminho do historiador” (PESAVENTO, 2014, 

p. 67) com uma escrita que convence e envolve. Para isso, essa construção narrativa necessita 

de uma análise com uso de teorias que ajude a identificar, colar os cacos e tentar remontar o 

objeto de maneira possível de ser entendido.  

Michel de Certeau (1982), ao falar da Operação Historiográfica, coloca pontos bases 

para se analisar uma escrita histórica: o lugar social de onde sai a pesquisa; a prática, como é 

feita ou o método; a escrita, efetivamente a construção dessa narrativa, esmiuçando assim os 

procedimentos e entorno de todo trabalho historiográfico. O autor nos leva a perceber onde 

está inserido o historiador, como seu método o delimita e o define como uma prática científica 

e a sua escrita, a relação por fim de todo seu caminho em uma narrativa que necessita dessa 

cola teórica para construí-lo. Esse método, essa prática, requer uma bagagem teórica e 

empírica que ajude a ampliar interpretações e esgotar o objeto em todas suas possibilidades. A 
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influência da antropologia15, trazida por essas novas teias da história cultural, tem uma 

importância clara para o método da história, incluindo além do conceito de cultura já 

comentado, uma preocupação pelo universo do simbólico, pelo não dito que permeia os 

vestígios. 

[...] 

Vencendo o tempo, fértil em mudanças, 

conversei com doçura as mesmas fontes, 

e vi serem comuns nossas lembranças. 

 

Da brenha tenebrosa aos curvos montes, 

do quebrado almocafre aos anjos de ouro 

que o céu sustêm nos longos horizontes, 

tudo me fala e entende do tesouro 

arrancado a estas Minas enganosas, 

com sangue sobre a espada, a cruz e o louro. 

 

Tudo me fala e entendo: escuto as rosas 

e os girassóis destes jardins, que um dia 

foram terras e areias dolorosas, 

por onde o passo da ambição rugia; 

por onde se arrastava, esquartejado, 

o mártir sem direito de agonia. 

 

Escuto os alicerces que o passado 

tingiu de incêndio: a voz dessas ruínas 

de muros de ouro em fogo evaporado. 

[...] (MEIRELES, 2015, p. 19-20) 

 

 

Como a poetisa, que sensivelmente ouve em seu cenário vozes que não estão 

fisicamente presentes, escuta, mesmo assim, em seu horizonte as forças do passado que 

construiu em seus detalhes, o historiador também precisa ver por entre os vestígios, em seus 

símbolos, pistas, catar conchas de possibilidades na areia, soprar e com ajuda da teoria abrir 

suas partes coladas e tentar enxergar algumas rotas que a fizeram ali estar. Cecília Meireles 

nos leva para passear no cenário que olha, nos leva para perceber o que está distraído nos 

objetos, na terra, nos detalhes que compõem Minas Gerais, os enganos da busca do ouro, 

rastros dourados dolorosos. É assim que o historiador também tenta nos levar ao que 

                                                           
15 Como exemplo, na metade do século XX, temos Claude Lévi-Strauss (1908-2009) que além da discussão 

sobre cultura, e dentre outros temas, faz uma crítica a metodologia da etnologia e da história, na qual estas não se 

opõem ou se superam pois as duas utilizam construção parecida de linguagem, onde a idéia de continuidade é 

algo construído na pesquisa e não necessariamente empírico e nos leva a pensar essa parcialidade da história e a 

ideia ilusória de progresso, o que também é pensado no campo da história cultural. Ver mais em: Para ver um 

resumo sobre o tema Lévi-Strauss e a história:DICKIE, Maria Amélia Schmidt. Lévi-Strauss e os fios da 

história. In: Antropologia em primeira mão.Florianópolis : UFSC / Programa de Pós Graduação em 

Antropologia Social, - v.132, 2012, p. 5-11.Disponível em: <http://apm.ufsc.br/files/2012/11/132_dickie_levi-

strauss_fios_historia.pdf>. Acesso em: 14 de dez. 2017. 
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aconteceu, com sua percepção, sua análise teórica e sua forma de narrar, uma das várias 

possíveis de se construir esse acontecido. 

Muda o entendimento sobre a forma de contar esse mundo, a narrativa histórica 

muda. Agora as coisas não estão preditas e precisam de uma base teórica, uma pergunta, uma 

explicação, suspira o humano e se pode ouvir novamente a sensibilidade construindo o mundo 

e podemos reinventar essa história unindo os fios para fazer um resgate de sentidos, tecendo 

uma tradução do mundo que pode ser compartilhada indo além da busca de um retrato, mas 

uma representação possível que consiga fazer ver nossos mortos. 

A narrativa, longe de ser apenas um texto, contando acontecimentos e fatos, necessita 

do trabalho do historiador de interpretação e análise, um tecer de diversos fios para tornar o 

passado pensável revelando as relações e estruturações do objeto e assim Burke adverte: 

Os historiadores estão começando a perceber que seu trabalho não reproduz 

“o que realmente aconteceu”, tanto quanto o representa de um ponto de vista 

particular. Para comunicar essa consciência aos leitores de história, as 

formas tradicionais de narrativa são inadequadas. Os narradores históricos 

necessitam encontrar um modo de se tornarem visíveis em sua narrativa, não 

de auto-indulgência, mas advertindo o leitor de que eles não são onipresentes 

ou imparciais e que outras interpretações, além das suas, são possíveis. 

(BURKE, 1992, p. 337.) 

 

 

É preciso estar atento aos riscos e os cuidados do historiador da cultura entendendo 

que a importância da dúvida, o fim das certezas e a necessidade de se tentar chegar o mais 

próximo do acontecido, respeitando que esse trabalho é norteado pelas correspondências que 

o pesquisador faz e deseja, abandonando a ideia de totalidade inalcançável pelo humano. É 

importante o método, a riqueza teórica acumulada para criar as relações do objeto e 

finalmente ter versões possíveis com certezas provisórias, porém próximas do acontecido e 

para isso Burke (1992) coloca que “buscar uma nova forma literária é certamente a 

consciência de que as velhas formas são inadequadas aos nossos propósitos” (p.336) e as 

limitações humanas de um historiador, então com “um novo tipo de narrativa poderia, melhor 

que as antigas, fazer frente às demandas dos historiadores, ao mesmo tempo em que apresenta 

um sentido melhor de fluxo do tempo do que em geral o fazem em suas análises” (BURKE, 

1992, p.338). 

Essas aproximações entre as duas narrativas dizem respeito aos usos de uma com a 

outra e suas características mais próximas. Com a crise nos paradigmas e as mudanças no 

campo teórico da história ocorreram os surgimentos de novas fontes e objetos, como já 



44 

 

esmiucei acima. A literatura foi uma das fontes utilizadas para perceber o imaginário de um 

tempo, já que pela escrita de um artista alcançaríamos além do dizível (MACHADO, 2009), 

conseguiríamos mesmo transcorrer pelos pensamentos, motivações possíveis, coletar esses 

vestígios e fazer ver mais sobre uma época. Esse é o uso comum da literatura, mas 

percebemos aqui que além de fonte podemos encarar a literatura como uma janela de 

inspiração e sensibilidade para o desenvolvimento da narrativa histórica. Ajudando na criação 

de uma costura de escrita sensível capaz de atravessar o couro duro das palavras dos 

dicionários e colocá-las para dançar. Ainda a literatura tem a capacidade de nos fazer ver o 

mundo, repensar sobre ele e criar conceitos que modificam seu leitor. 

Um livro importante revela-nos uma verdade ignorada, escondida, profunda, 

sem forma que trazemos em nós, e causa-nos um duplo encantamento, o da 

descoberta de nossa própria verdade na descoberta de uma verdade exterior a 

nós, e o da descoberta de nós mesmos em personagens diferentes de nós. 

(MORIN, 2010, p. 19) 

 

A literatura, portanto, é construção de saber, fonte de imaginação e vida pulsante, em 

toda magia, dor, alegria, emoção, e podemos perceber que seu alcance é superior a um mero 

entretenimento, é um localizar-se frente ao outro (personagem/história) e assim é capaz de nos 

juntar os pedaços humanos fracionados pelas disciplinas demasiadas especialistas que não 

abarcam em sua parte esse complexo que nos forma. Importante perceber como a literatura 

traz em si um exercício vivo do pensamento complexo e é por diversas vezes citada por Edgar 

Morin como essencial ao ensinar a vida, a reformar o pensamento e ensinar a compreensão 

(MORIN, 2012a).  

Uma brecha é um vazio, uma lacuna que nos permite ver que há algo por trás aqui 

assume seu significado de espaço que permite uma passagem, uma abertura que a literatura 

torna possível para acessar o humano, suas sensibilidades e complexidades. Na busca de um 

ensino que possa transmitir autonomia e contemplar a complexidade humana esse texto é 

construído apresentando ideias do pensamento complexo a luz de Edgar Morin e sua prática 

possível pelos caminhos da literatura na construção de uma narrativa histórica sensível.  

 

1.2 Um caminhar pela complexidade e educação em Edgar Morin. 

 

A educação para Edgar Morin “deve contribuir para a autoformação da pessoa 

(ensinar a assumir a condição humana, ensinar a viver) e ensinar como se tornar um cidadão” 
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(MORIN, 2012a, p. 65) isso atrelado à solidariedade e à responsabilidade, sentidos essenciais 

para nossa sobrevivência e para construção de um mundo que seja melhor para todos. Essa 

educação traria conhecimentos para a vida e nos ajudaria a religar os saberes, a nos 

reconhecermos em nossa complexidade. 

Religar em um abraço várias partes do humano, tentar ver, aguçar a vista até para as 

incertezas, pensá-las como una mesmo em suas diferenças, entender a dificuldade do todo e 

pôr em partes, mas sem esquecer nunca que cada pedacinho tem em si um todo a lhe 

contornar por dentro e por fora, assim o pensamento complexo é ir além e atravessar 

fronteiras. 

A origem da palavra complexo nos revela muito sobre o significado do conceito 

(complexo: com = junto + plexo/plectere = tecer). Tecer junto e se despir do preconceito da 

palavra, admitir as dificuldades do que é complexo, porém sem alargá-las. O pensamento 

complexo busca alinhavar os conhecimentos em uma costura que perceba suas partes 

emendadas, mas que formem um amplo tecido no qual possa nos aproximar de nossas 

multiplicidades humanas. 

Se esse pensar parece difícil, é só buscar exercícios simples para naturalizá-lo. 

Proponho uma casa, uma necessidade vital que também é sonho, um desejo humano por lar, 

por um lugar cheio de sua própria existência baseado em escolhas, em afetos, um incrível 

composê de sua História, com objetos tão bem guardados dignos de um museólogo, a cadeira 

da avó morta, a certidão de nascimento, uma blusa da mãe, meu cabelo de recém nascida 

sobre um algodão em um pote de joias. Tanta história nesses corredores, talvez o fim de um 

namoro ainda guarde ressentimento em um canto da sala. Fora essas enxurradas de vida, 

pense na física que faz alguns eletrodomésticos funcionarem e costumam exigir de você 

medidas urgentes em uma terça às vinte e duas da noite. A textura do alimento que demora 

pra amaciar vai ocupar uma certa técnica química que talvez você não soubesse explicar,mas 

faz. O movimento dos mantimentos deveria ser mais bem explicado; porque tudo acaba na 

primeira semana? Cronogramas, organização, administração. - Porque você não atende ao 

telefone? Ansiedade nos jantares familiares - não sei se terá pudim suficiente. Os livros estão 

separados por cor na estante e há um altar no canto esquerdo de acordo com o FengShui. 

Acordar cedo, meu corpo precisa de Vitamina C para enfrentar os ácaros da biblioteca em que 

trabalho. 
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Com quantos rios de conhecimento me encontro ao atravessar a sala? E esse 

emaranhado que é a vida não pode ser esquecida nas pesquisas sejam da química, medicina, 

gastronomia, psicologia, história ou a museologia. Exercitar o pensamento complexo é cuidar 

da casa. Uma casa que é o mundo, do planeta e seus moradores cheios de emoções 

atravessadas. O pensamento complexo é simples porque é o natural, complica-se porque 

estamos desacostumados a olhar e também, seria injusto não dizer, porque não é tão fácil. É 

preciso aprender a desver o mundo16, como disse Manoel de Barros, para encantar-se e 

perceber monstros em moinhos ou moinhos em moinhos, caberá os contrários, caberá a 

imaginação e a objetividade, porque é do humano, do seu grau mais pueril ao mais maduro, 

conter em si multiplicidades e também “não é cientifico tentar definir as fronteiras da ciência. 

Não é cientifico porque não é seguro e qualquer pretensão em fazê-lo tornar-se-ia 

irresponsável” (PETRAGLIA, 1995, p.44).  

Ninguém sonha duas vezes o mesmo sonho 

Ninguém se banha duas vezes no mesmo rio 

Nem ama duas vezes a mesma mulher. 

Deus de onde tudo deriva 

E a circulação e o movimento infinito. 

Ainda não estamos habituados com o mundo 

Nascer é muito comprido. (MENDES,1994, p. 267) 

 

 

O movimento infinito torna nascer uma ação comprida que nos acompanha por toda 

a vida, nos coloca frente a novos conceitos, novas emoções, situações que respondem 

diferentemente em cada contexto. A ordem natural de nascer-crescer, no poema de Murilo 

Mendes, relativiza-se assim como para Edgar Morin “A ordem não é absoluta, substancial, 

incondicional e eterna, mas relacional e relativa” (MORIN, CIURANA, MOTTA 2003, p. 

44); indo contra o pensamento determinista. 

Como se basear na segurança de uma verdade cientifica se a todo o momento a vida 

pulsa e refaz-se em seus múltiplos pontos e cores, não tem fixação e caminha em sua própria 

velocidade no tempo? O pensamento complexo lida com o universo das coisas, tem em si o 

contexto, o objetivo claro e a incerteza escura, “seu trabalho consiste na sistematização da 

crítica aos princípios, objetivos, hipóteses e conclusões de um saber fragmentado” 

(PETRAGLIA, 1995, p.40) tentando ligar todos os pontos desse bordado para poder ver o 

desenho que forma. 

                                                           
16“Eu queria mesmo desver o mundo.” (BARROS, 2013, p. 421). Manoel de Barros em Poema IV no livro 

"Menino do Mato" publicado originalmente em 2010. 
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À primeira vista, complexidade é um tecido de elementos heterogêneos 

inseparavelmente associados, que apresentam a relação paradoxal entre o 

uno e o múltiplo. A complexidade é efetivamente a rede de eventos, ações, 

interações, retroações, determinações, acasos que constituem nosso mundo 

fenomênico. A complexidade apresenta-se, assim, sob o aspecto perturbador 

da perplexidade, da desordem, da ambigüidade, da incerteza, ou seja, de tudo 

aquilo que é se encontra do emaranhado, inextricável. (MORIN, CIURANA, 

MOTTA,2003, p. 48) 

 

 

 

Esse emaranhado que tentamos distribuir em gavetas especificas de conhecimento 

torna-se reducionista demais quando tentamos buscar uma verdade limitante. Olhar a 

complexidade é assumir a existência até mesmo do contraditório, do erro, da incerteza e 

buscar nas profundezas dessas gavetas os fios condutores que as alimentam e ligam umas às 

outras. “O verdadeiro problema não consiste em transformar a complicação dos 

desenvolvimentos em regras cuja base é simples, mas assumir que a complexidade encontra-

se na própria base.” (MORIN,CIURANA, MOTTA, 2003, p. 45). Essa base é a mesma que é 

partida em disciplinas, assim toda parte contém sua relação indissociável do todo e a busca do 

Pensamento Complexo não será de unir de tal forma a excluir as partes, do contrário, 

considerará as partes no todo e o todo em suas partes, fazendo uma relação onde 

conhecimento especializado não se dissolva, mas se ligue novamente a base ao todo.  

Existe complexidade, de fato, quando os componentes que constituem um 

todo (como econômico, o político, o sociológico, o psicológico, o afetivo, o 

mitológico) são inseparáveis e existe um tecido interdependente, interativo e 

inter-retroativo entre as partes e o todo, o todo e as partes ”(MORIN, 2012a, 

p. 14)  

 

 

O entendimento da complexidade vai além do conhecimento em si das partes; ele 

dinamiza e educa o humano para eventuais problemas que só possam ser solucionados no 

contexto em que se inserem, isso é, na relação com o todo, daí a importância do pensamento 

que junta as partes, que as alinhava em seu todo, fazendo com que o conhecimento sirva 

realmente à finalidade de ajudar a solucionar os problemas do mundo e do humano.  

Para Edgar Morin não podemos pensar a educação, o conhecimento, a pesquisa 

separadas da vida, tudo isso só existe para ajudarmos a lidar com nosso dia a dia, com nossos 

pares e conseguirmos de certa maneira juntos solucionar barreiras e compreender as 

incertezas como passos desse crescimento e não como falhas da ciência. Aliás, essa última 

característica é um ponto importantíssimo do pensamento complexo, tão importante que o 

pensamento complexo torna-se método para a aprendizagem humana considerando os erros e 
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as incertezas17, pois “É preciso aprender a enfrentar a incerteza, já que vivemos em uma 

época de mudanças, em que os valores são ambivalentes, em que tudo é ligado” (MORIN, 

2011, p.73), esta é parte inseparável do processo criador de conceitos, ações, da própria vida e 

seu aprendizado “por isso que a Educação do futuro deve voltar-se para as incertezas ligadas 

ao conhecimento”(MORIN, 2011, p.73).  

São pelas múltiplas teias que atravessam o conhecimento que podemos ver a vida. 

Essa abertura de visão sobre os métodos e principalmente o novo conceito de cultura 

trouxeram para a escrita da história novas parcerias, caminhos, fontes, objetos, essa mesma 

vontade de religar move a complexidade apresentando uma nova possibilidade de educação 

que ensine a condição humana onde os humanos “devem reconhecer-se em sua humanidade 

comum e, ao mesmo tempo, reconhecer a diversidade cultural inerente a tudo que é 

humano”(MORIN, 2011, p.43) ensinamento importante de respeito e estreitamento dos laços 

que fortaleceriam a relação com a vida e o mundo. 

Outros pontos importantes para o desenvolvimento dessa educação complexa são 

apresentados por Edgar Morin (2012a) como: aprender a conhecer e aprendizagem por duas 

vias. 

Aprender a conhecer é separar e unir as disciplinas - as partes do conhecimento - de 

maneira que possamos visualizar as coisas e causas sempre considerando suas possibilidades 

múltiplas (MORIN, 2012a). Ensinando “não objetos fechados, mas entidades 

inseparavelmente ligadas” (MORIN, 2012a, p.77), compreendendo as multiplicidades causais 

destas, na busca de formar “uma consciências capaz de enfrentar complexidades”(MORIN, 

2012a, p.77). 

Isso seria resultado da proposta de que as disciplinas fossem trabalhadas de modo a 

cada uma dar abertura para o conhecimento da outra, assim como numa casa, nela poderíamos 

perceber cada parte/cada cômodo e sua unidade, porém percebendo a ligação com o todo e 

cada função nesse sistema. Essa ideia de reforma apresentada por Morin pode nos servir para 

visualizarmos alguns exercícios possíveis dentro de nossas limitações e dificuldades de 

mudança dos sistemas e instituições, que falarei mais a seguir (MORIN, 2012a). 

                                                           
17Referência ao subtítulo do livro de Edgar Morin, Educar na era planetária: O pensamento complexo como 

Método de aprendizagem no erro e na incerteza humana.  
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A aprendizagem das duas vias é outro ponto importante nessa educação, pois 

valoriza tanto o universo interno (com o exame de si mesmo, auto-análise, autocrítica) como o 

universo externo (com o conhecimento das mídias, produção da cultura) (MORIN, 2012a).  

Valorizar o processo interno e a relação com o que chega do mundo externo a nós é uma 

função apontada por Morin e que poderia ser trabalhada com auxílio do professor em 

autoexames e na abordagem dos processos de construção e montagem da cultura midiática, 

por exemplo. 

Vale citar que a literatura é um meio que pode trazer essas duas vias, pois trabalha 

tanto o contexto externo e interno ajudando no processo educacional de conhecer, entendendo 

que “todo conhecimento abrange características individuais, existenciais e subjetivas, além 

das objetivas norteadas pela razão, pois, tratando-se de experiência e ação humanas, não se 

pode dissociá-las da emoção” (PETRAGLIA, 1995, p. 71-72). 

Todas essas ideias contribuiriam para o que Morin intitula de ensino educativo que 

expressa ensinar para a vida ao invés de apenas repassar informações, unindo os conceitos de 

educação e ensino - desenvolverei essa ideia mais diretamente no Capítulo 3. O importante é 

percebermos como a educação em Edgar Morin se apresenta de maneira interligada com a 

vida e têm a função de nos ajudar a viver, nos ajudando a conhecer a nós e ao mundo, para 

isso é fundamental o pensamento complexo. 

Izabel Petraglia (1995) resume bem as principais características da educação 

complexa em Edgar Morin: 

[...] é fundamental que o educador compreenda a teia de relações existentes 

entre todas as coisas, para que possa pensar a ciência una e múltipla, 

simultaneamente. 

O subsídio do seu pensamento para a educação está na teoria e na prática, do 

“tudo se liga a tudo” e é no “aprender a aprender”, que o educador 

transforma a sua ação numa prática pedagógica transformadora. 

Trata-se de uma mudança de mentalidade e postura diante de sua 

compreensão de mundo, de um renovar e renovar-se, sempre, a caminho de 

uma concepção multidimensional e globalizante, em que a pessoa, mais que 

indivíduo, torna-se sujeito planetário, a partir da auto-eco-organização 

(PETRAGLIA, 1995, p. 73-74) 

 

Para esse “ligar tudo” Edgar Morin trabalha o que chama de inter-poli-

transdiciplinariedade, que busca atravessar os limites das disciplinas de maneira a trazer para 

determinado conhecimento visões e soluções vindas de outras áreas. Como exemplo disso 

Morin indica a própria Escola dos Annales - por essas aberturas que comentei no início desse 
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capítulo - por ser multifocalizadora, multidimensional, em que se acham presentes as 

dimensões de outras ciências humanas, e onde a multiplicidade de perspectivas particulares, 

longe de abolir, exigem a perspectiva global” (MORIN, 2012a, p. 109), no qual o 

conhecimento histórico não se limita somente a sua própria produção e sua própria 

autoanálise, essa bebe em outras ciências (psicologia, literatura, antropologia e etc.) para 

poder construir o seu saber sempre ligado ao contexto.  

Essas propostas apresentadas para a educação têm ideias claras para a reforma dos 

programas e sistemas que moldam o ensinar, porém Edgar Morin (2012a) destaca que a maior 

necessidade seria a reforma do pensamento, no entanto isso se torna um ciclo: é preciso 

reformar a instituição, para isso precisamos reformar a mente e para reformar a mente é 

preciso reformar a instituição. Uma saída, ou o início possível para esse ciclo girar podem ser 

exercícios – como o que proponho nessa análise - de contato com a complexidade e que 

tivessem pouca resistência por estar ligado à máquina existente, mas mesmo assim 

conseguisse ultrapassar os limites e refazer os laços.  

As ciências realizavam o que acreditavam ser sua missão: dissolver a 

complexidade das aparências para revelar a complexidade humana que se 

esconde sob as aparências de simplicidade. Revelava os indivíduos, sujeitos 

de desejos, paixões, sonhos, delírios; envolvidos em relacionamentos de 

amor, de rivalidade, de ódio; inseridos em seu meio social ou profissional; 

submetidos a acontecimentos e acasos, vivendo seu destino incerto. 

(MORIN, 2012a, p. 91). 

 

A literatura é então aquela que vai revelar a complexidade humana e de maneira 

relacionada ao interno e ao externo - aos nossos processos, sentimentos e aos acontecimentos, 

relações sociais - portanto, torna-se uma fonte importante para essa proposta de reforma na 

educação, pois traz em si as “escolas da vida” capaz de pela sua multiplicidade nos ensinar 

sobre a língua, a descoberta de si, sobre a “qualidade poética da vida e, correlativamente, da 

emoção estética e do deslumbramento” (MORIN, 2012a, p. 48). 

A literatura aqui é como uma brecha que junta as pontas, pela sua importância na 

complexidade, na (re)ligação dos saberes, no universo que consegue compor em nós e, ainda, 

por possibilitar uma nova escrita para a história sensível capaz de transformar o que 

entendemos do trabalho do historiador, como coloca Peter Burke (1992), nos fazendo ver que 

a história não é a verdade acabada tal como foi, mas uma interpretação que coloca o 

leitor/aluno também na sua feitura.Precisamos então ver como seria possível essa narrativa 
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sensível, como ela se constrói? Como poderemos praticar de alguma forma essa complexidade 

e transformar a Educação? Como essa narrativa poderia ajudar? 

O pensamento de Edgar Morin trouxe várias lições para a educação e impulsiona 

essa forma de ensino que coloca em primeiro lugar a importância da vida e do conhecimento 

para o desenvolvimento dessa e das relações humanas. Essa preocupação norteia a busca 

dessa análise, e neste esboço uso a literatura como um meio para se pensar, junto à 

complexidade, a possibilidade de trabalharmos as partes juntas, construindo relações com a 

educação e a história. É na relação e uso da literatura pela história que procuro dar as pistas 

para pensarmos uma educação humanizadora utilizando uma narrativa sensível capaz de 

despertar mais que uma formação, despertar um olhar sábio no ensino para a vida. 
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CAPÍTULO 2 - A LITERATURA COMO BRECHA: A CONSTRUÇÃO DE UMA 

NARRATIVA HISTÓRICA SENSÍVEL COM ACESSO AO PENSAMENTO 

COMPLEXO DE EDGAR MORIN. 

 

Não sou idêntica a mim mesmo 

Sou e não sou ao mesmo tempo, no mesmo lugar e sob o mesmo 

[ponto de vista 

Não sou divina, não tenho causa 

Não tenho razão de ser nem finalidade própria: 

Sou a própria lógica circundante (CESAR, 2013, p. 172) 

 

 

Como definir-se é impreciso, o incerto compõe nossos sentidos humanos e nosso 

entendimento de mundo passeia pelos corredores acadêmicos lado a lado às dores, muito 

desconfiado. Ana Cristina Cesar (2003) diz ser a própria lógica circundante, fluindo no 

tempo, na vida, os sentimentos e seu movimento de vai e vem não possui uma lógica que 

possa ser pontuada, somada e controlada, circula, se move em devires múltiplos.A incerteza é 

passo profundo dado a todo o momento. 

O que é verdadeiramente perturbador para o reino determinista e para os 

cultuadores incondicionais da fossilização da linguagem, é que a 

complexidade de um objeto qualquer remete a uma região do devir não 

redutível a nenhuma lógica, qualquer que seja ela. (MORIN, 2003, p. 49) 

 

 

A complexidade rebate o pensamento determinista e cartesiano, contemplando o 

sujeito nas suas multifaces levando à incerteza, dúvida, sombras que nos compõem como 

parte e não como defeito/erro, como a racionalização encara, assim “conhecer e pensar não é 

chegar a uma verdade absolutamente certa, mas dialogar com a incerteza” (MORIN, 2012a, p. 

59). Olhar essas sombras, para o pensamento complexo, seria permitir ao humano ensinar a 

enfrentá-las, já que estas sempre estarão presentes em toda sua vida.  Para enfrentar isso, é 

preciso ter método, um método no sentido de meio de busca e não como uma lista de eventos 

para se chegar ao inesperado, do contrário, é preciso do método para encarar o inesperado, “é, 

portanto, aquilo que serve para aprender e, ao mesmo tempo, é aprendizagem. É aquilo que 

nos permite conhecer o conhecimento” (MORIN, 2013, p. 29). 

O método se faz durante o caminho, encarando incertezas e sensibilidades que estão 

nos acompanhando todo o tempo. A vivência com a arte, com a leitura também não faz parte 

dessa apreensão da condição humana?Abrir espaço para o inexplicável e assumi-lo na vida me 
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parece ser uma ação constante da literatura, a que o autor consegue ir além da linguagem e 

dizer por entre ela muito mais que a lógica revela partindo de águas profundas para as águas 

profundas do outro.A literatura parece ter em si um caminho. “A literatura, seja sob ângulo 

terapêutico ou não, também é maneira de se lutar contra a insignificância” (SCOTT, 2016). 

Portanto, literatura/arte é modo de nos criarmos e está diretamente ligada ao humano e sua 

vastidão, sua significação. Seria então capaz de juntar algumas partes esquecidas de nós e 

praticar o pensamento complexo?  

 

2.1 Literatura como acesso ao pensamento complexo. 

 

O complexo, ao contrário de juntar informações e verdades, mostra que é preciso 

remontar em nossa cabeça o que nos chega e fazer as ligações necessárias, perceber nossa 

condição humana ao ponto de ligar prosa e poesia, esses dois hemisférios de nossa cabeça. 

“Se pudéssemos dizer: somos 50% sapiens, 50% demens, com uma fronteira no meio, isso 

seria muito bom. Mas não há fronteira nítida entre os dois” (MORIN, 2005, p. 53) e assim não 

podemos nos limitar nem a uma nem a outra, já que indefinidamente elas se misturam. A 

prosa e poesia da vida seria uma metáfora de Edgar Morin para demonstrar a necessidade 

tanto da razão (sapiens) como da magia (demens) para encarar a vida, em que as duas se 

misturam e são igualmente necessárias para controlar uma e outra, para podermos conter os 

impulsos negativos e para impulsionar o delírio criador.   

Há no ensino uma profunda rachadura entre esses dois estados (prosa/ racional e 

poética/mágica) e penso que a inspiração que a literatura nos traz é a aproximação necessária 

para percebermos nossa complexidade e podermos ensinar nossa condição humana. “No 

âmago da complexidade, há uma brecha na qual a dimensão poética pode manifestar-se. É por 

isso, diz Roberto Juarroz, o poeta inspirado em Rimbaud, cultiva brechas” (MORIN, 2003, p. 

49) e é por essas brechas que podemos visualizar nossa dimensão sensível muitas vezes 

usurpada da participação do real, como se fosse uma deformidade (MORIN, 2005) ou algo 

insignificante para nossa formação. Penso que essa brecha aberta pela literatura seria 

enriquecedora para a transmissão dos saberes científicos sem esquecer as sensibilidades 

humanas, ainda mais por que sabemos que é por meio da narrativa, falada ou escrita, é pela 

linguagem que repassamos, dividimos, acumulamos conhecimento.  
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Nesse repassar é necessário que se desperte a afetividade, que se demonstre a 

solidariedade necessária para a era planetária e que possamos ir além de ensinar 

conhecimentos, sendo capazes de atravessar os ensinamentos conteudistas e transformar o 

modo de pensar, essa transformação só me parece possível com o tocar na sensibilidade 

humana, essa área separada a golpes dos conteúdos, precisamos nos lembrar de que “o 

desenvolvimento da inteligência entre os mamíferos (capacidade de conhecimento e ação) 

encontra-se estreitamente correlacionado com o desenvolvimento da afetividade” (MORIN, 

2005, p. 52) e que esta precisa ser considerada para nossa vivência. 

Remendar nossos pedaços, reformar o pensamento e finalmente transformar a 

humanidade me parece estar diretamente ligado à costura da prosa e da poesia, e está ligada 

com a possibilidade de se ensinar conhecimentos colocando o aluno como sujeito ativo desse 

processo de conhecer, incluir nossas dores, ideias, amores, ciência, pesquisa, passeio, 

transformar a vivência em aprendizado desenvolvendo a sensibilidade do ver. A literatura é 

fonte inesgotável de imaginação, linguagem, sentidos e saberes, uma construção de almas e 

história. 

É no romance, no filme, no poema, que a existência revela sua miséria e sua 

grandeza trágica, com o risco de fracasso, de erro, de loucura. É na morte de 

nossos heróis que temos nossas primeiras experiências da morte. É, pois, na 

literatura que o ensino sobre a condição humana pode adquirir forma vívida 

e ativa, para esclarecer cada um sobre sua própria vida. (MORIN, 2012a, p. 

49) 

 

 

A literatura então parece conter em si uma complexidade diferenciada, tornando 

capaz de atingir de algum modo a capacidade de treinar para a vida, além da linguagem, de 

assuntos específicos que pode tratar, tem em sua magia a capacidade de nos fazer 

experimentar de dentro do nosso cotidiano outras culturas, outras formas de pensar, outra 

vida, esse olhar diferente do comum do leitor, é uma janela que se abre à construção de sua 

subjetividade. Com a abertura dessa janela e a inspiração por ela poderíamos ensinar a vida 

que há em outros campos do saber e assim tecer novamente, em um grande abraçar das nossas 

multiplicidades, saberes sensíveis, humanos, ensinando não só conteúdos, mas a vida que 

transcorre por eles. 

Assim as partes e seu todo, o todo e as partes poderiam ser abarcados e entre trapos, 

dúvidas, linhas de todas as cores poderiam construir novos saberes necessários para um novo 
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pensamento e consequentemente, uma nova vida que coloque o humano em sua complexidade 

como sujeito mágico e racional da criação do dia a dia.  

 

2.2 A busca de uma narrativa histórica complexa. 

 

Partindo da relação literatura e pensamento complexo, percebendo sua sensível 

proximidade na filosofia de Edgar Morin, podemos pensar a produção acadêmica narrativa 

específica do trabalho histórico. Se a capacidade literária se apresenta como a mais familiar à 

complexidade e capaz de ensinar o humano, assim, me parece possível amalgamá-la à 

produção histórica para buscar a prática dessa complexidade na educação. 

Ao trazer a literatura para ajudar a construir a narrativa histórica, estando a relação 

literatura/pensamento complexo estabelecida, fica necessário focar em um ponto: o que 

faria/seria a narrativa sensível da literatura capaz de ajudar a história no acesso ao pensamento 

complexo? 

Fazer essa narrativa sensível e histórica me provoca, é preciso então entender como 

construir essa narrativa, suas possibilidades. Shara Jane Adad e Ana Cristina Sousa (2013) 

pontuam algumas das entradas possíveis em que o historiador poderia percorrer para 

enriquecer sua narrativa e sua pesquisa utilizando a literatura não como fonte, mas como 

instrumento para a pesquisa e escrita histórica.A partir dessas entradas, as autoras estabelecem 

relações entre o trabalho histórico e textos literários, utilizando-os para pensar o trabalho do 

historiador desde sua pesquisa até a finalização escrita do seu trabalho. São cinco entradas 

imaginadas pelas autoras: a dimensão da escrita, a linguagem, a imaginação, a dimensão da 

arte e as sensibilidades (ADAD; SOUSA, 2013); desenvolverei essas entradas uma a uma ao 

longo das análises desse capítulo por serem indispensáveis à reflexão proposta e por estarem 

afinadas aos referenciais usados, sendo uma espécie de base para nos lançarmos nas 

discussões entre os autores e na busca de responder as perguntas que levantei até aqui. 

 

2.2.1 Dimensão da escrita ou Um escritor habita o pesquisador. 

 

O pesquisador aproxima-se do seu objeto de análise. Observa. É preciso respirar para 

entender a própria pergunta, segue desencontrado com as certezas que o levaram até ali, em 

outros dias guarda no peito a glória daqueles que ouvem o que querem ouvir, o caminho é 
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tortuoso, modificam-se os muros e as passadas, “caminhos não há, mas os pés na grama, o 

inventarão” (GULLAR, 2015, p. 23). É preciso ainda que pare e encare a folha branca 

exigente e tente pôr em palavras limitadas, uma sequência lógica desse caminho inventado. É 

preciso vontade, diria paixão, para escolher a forma de dizer.  

A operação narrativa, mesmo com seus próprios métodos, pode ajudar a ver além do 

dizível, fazer ver melhor esse tempo pela abertura que abre para o passado, escolher a palavra 

que apresente sua face certa no meio das outras e aproximar-se ao poético para unir assim as 

partes separadas no tempo, as partes separadas de nós, seres históricos e sensíveis, lógicos e 

delirantes.“Nada vos sovino: com a minha incerteza vos ilumino” (GULLAR, 2015, p. 23), 

declara o poeta, mas podia ser o pesquisador no auge de seus questionamentos procurando 

respostas que bailam em busca de uma conclusão, é incerto o destino, lança-se ideias como 

quem lança flechas ao tempo, não se sabe exatamente onde irá acertar, mesmo assim essas 

flechas têm fogo na ponta iluminando por onde passam. Toda narrativa é assim, flecha acesa 

lançada, ilumina, busca uma “consideração final”, mas não se sabe exatamente onde pode 

parar. É preciso inspirar-se na sua escrita então, tentar perceber que é por meio dessa flecha 

(da narrativa) que a pesquisa permanecerá a se lançar, a literatura tem muito a ensinar a este 

pesquisador. Shara Jane Adade Ana Cristina Sousa (2013) indicam utilizar a literatura como 

instrumento para refletir e ajudar no trabalho dos historiadores: 

[...] quando você admite que o historiador é escritor, você admite a 

inevitável parcialidade de quem escreve a história. O historiador precisa 

entender que a escrita não é uma consequência estafante de sua investida 

pelos campos da pesquisa, teoria e metodologias, mas uma forma de 

comunicação com seus possíveis leitores. Não se pode perder de vista a 

dimensão do leitor quando escrevemos, pois a escrita pode servir para matá-

lo, desfigurá-lo, ridicularizá-lo; fazê-lo reabrir feridas que a médio tempo 

seriam incuráveis.(ADAD; SOUSA, 2013, p.38-39) 

 

Admitir a dimensão da escrita é colocar em prática a participação do sujeito na roda 

da história, é pôr a teoria da história cultural e da complexidade em prática no sentido em que 

aquele que escreve não é imparcial e não afasta a pesquisa da vida. Faz ver que na história não 

se afasta o sujeito de suas partes no movimento dos acontecimentos. Para isso, a escrita não 

pode ser entendida apenas como uma série de descrições duras e sem vida de uma pesquisa. É 

preciso que o historiador, ou os pesquisadores em geral, tenham em mente o leitor de seus 

trabalhos e torne este percurso da pesquisa uma parte viva e pulsante. A escrita tem este poder 

de conquistar ou de repelir aquele que a cerca; o historiador caminha por vestígios, intrigas, 

sombras de fantasmas que querem contar algo convincente, que namore a verdade, e para 
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alcançar isso é preciso conquistar esse leitor, fazê-lo mover-se no tempo, convencer o 

acontecido e colocá-lo no centro do conhecimento, fazer com que aquele que lê, que aprende 

com essa leitura, participe da feitura desse mundo iniciado. 

O procedimento histórico remonta ao fim do seu trabalho em uma intriga a ser 

solucionada, uma narrativa que move em si partículas heterogêneas (objetos de pesquisa, 

causas, tempo) e que tem o trabalho de atravessar três tempos (acontecido, escrito, lido) e 

recriar uma liga necessária à existência humana. Esses três tempos em Michel Certeau (1982) 

e três mimeses em Paul Ricoeur (1994) se referem à história acontecida – história contada – 

história lida ou “vivência, narrativa e compreensão”, os dois pensadores se complementam. 

Certeau (1982), busca reafirmar a metodologia caracterizando o que ele chama de 

operação historiográfica que delimita alguns caminhos do historiador na busca de uma 

narrativa que consiga atravessar os mortos e colocá-los para dançar novamente da maneira 

mais próxima possível da realidade passada sem esquecer que esta também tem seu pé na 

ficção. Paul Ricoeur (1994), ao trabalhar essa narrativa, foca nas proximidades entre a 

literatura e a história, mostrando o que a poética pode trazer de essencial para a construção de 

uma narrativa histórica necessária ao reconhecimento humano e o desenvolvimento do 

conhecimento. José Carlos Reis (2006) ao comentar a obra Tempo e Narrativa, de Paul 

Ricoeur (1994), faz uma síntese interessante: 

 

Em Ricoeur, a narrativa histórica é lógica, mas não é abstrata. É uma 

organização do vivido que não descola dele: vem dele e retorna a ele. Existe 

entre a atividade lógica de narrar uma história e o caráter temporal da 

experiência humana uma correlação necessária. O tempo vivido torna-se 

tempo humano na medida em que é articulado de forma narrativa e a 

narração ganha todo seu significado quando se torna uma condição da 

experiência temporal. O tempo vivido ganha forma na intriga. O vivido 

torna-se mais humano quando narrado, pois se reconhece. Na narrativa, os 

homens delineiam sua imagem e constroem sua identidade (REIS, 2006, p. 

28). 

 

Assim é a partir da escrita que se organiza, na medida do possível,o tempo e é nessa 

operação quese pode reconhecer o outro e a passagem dos anos. “O historiador também só 

pode escrever conjugando, nessa prática, o “outro” que o faz caminhar e o real que ele não 

representa senão por ficções” (CERTEAU, 1982, p. 25-26), é esse outro distante que move o 

historiador na busca de construir sua pesquisa e por fim sua escrita. A narrativa pressupõe 

então uma intriga (tempo, objetos, causas, efeitos) e é preciso que seja universal, capaz de ser 
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reconhecida, e verossímil ao ponto de que seja um prazer o reconhecimento para o 

desenvolvimento humano, que se refaz nessa experiência de conhecer o outro. A construção 

da narrativa em seu “círculo hermenêutico” é comum à literatura e à história até certo ponto, 

há um limite delineado entre as duas: além dos procedimentos que controlam a criação da 

intriga na narrativa histórica, esta tem esse papel de retornar ao vivido de restabelecer o 

enlace do tempo. 

A compreensão narrativa articula uma atividade lógica de composição, o 

autor, com a atividade histórica de recepção, o público. O que realiza esta 

articulação: um prazer, o de aprender pelo reconhecimento. É uma 

necessidade, a de agir, de tornar-se sujeito e relançar a vida. É por isso que 

“o tempo torna-se tempo humano na medida em que é articulado de maneira 

narrativa”: a narrativa humaniza ao oferecer o reconhecimento da 

experiência. Apropriando-se da intriga abstrata o receptor reencontra a si 

mesmo, a sua realidade vivida e o outro. Ele constrói a sua identidade e a 

distingue das identidades dos outros. Nela, tem-se o prazer de distinguir cada 

situação e cada homem como sendo ele mesmo. O prazer da narrativa 

histórica é o de aprender pelo reconhecimento: “foi assim!”, “sou assim!”, 

“você faz assim!”, “eles fazem assim!”. O prazer da catarse. (REIS, 2006, p. 

27). 

 

 

A narrativa histórica parte das pistas de uma vivência do acontecido, retorna para a 

vivência no presente e nesse se renova, se refaz, e há nesse círculo um profundo achar-se 

humano - no sentido que esta narrativa conta e demonstra o que aqui se apresenta como 

passado, vestígio e contexto. Fazer-se reconhecer no conhecimento é uma das dificuldades 

maiores na educação, transformar o conhecimento em parte viva do sujeito, torná-lo unido a 

sua vivência é o que propõe Edgar Morin. É preciso unir essas partes e não esquecer que todo 

saber é para ajudar em nossa vivência, em nosso cotidiano, não pode ser algo solto, disperso 

sem liga; é preciso religar, abraçar e isso pode acontecer na história no cuidado de sua escrita 

aproximada e inspirada pela literatura. 

 

No exercício da narrativa, a história amplia sua diversidade. Para que eleger 

uma narrativa única? Ela deve comunicar, atrair, encantar. Na narrativa nos 

conhecemos, ou melhor, nos reconhecemos. Não é uma fotografia estática do 

passado. É uma travessia. Uma imensa e surpreendente travessia onde a 

palavra se alarga. Palavras, recordações, sentimentos, ritmos, negações, 

provisoriedades (RESENDE, 2007, p. 5). 

 

Uma travessia no tempo, uma travessia em si mesmo, reconhecer-se, recriar-se, 

perceber-se; durante toda a vida estamos tentando atravessar essas ações, na história podemos 

tornar simples esse caminho se tivermos sensibilidade para narrar encantando, trazendo de 

volta à vivência os artifícios do passado, fazendo ver além do dizível, além do concreto rude 
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descritivo, fazer viajar engrandecendo o sujeito. Há um escritor no pesquisador e esse devir 

escritor tem que tomar força para que seu texto não mate o leitor, para que o conhecimento 

pesquisado, pensado, reconfigurado com tanto zelo em uma verdadeira arte de tecer palavras e 

conceitos, seja capaz de construir, mover, ensinar para vida. Um desafio? Um caminho. 

 

2.2.2 Linguagem ou As danças que o papel em branco sugere. 

 

[...] 

Chega mais perto e contempla as palavras. 

Cada uma 

tem mil faces secretas sob a face neutra 

e te pergunta, sem interesse pela resposta, 

pobre ou terrível, que lhe deres: 

Trouxeste a chave? 

[...](ANDRADE, p. 249, 2010) 

 

O poeta procura a porta certa da palavra, que tem múltiplos significados que vão 

além do dicionário neutro, e é preciso achar aquela que trará a chave certa para abrir a porta 

que ligue aquilo que quem escreve pensa e aquilo que será realmente escrito. Essa brincadeira 

das palavras é séria e brilhante na literatura, principalmente na poesia, é fazer dizer além do 

que a palavra secamente diria, conseguir ultrapassar a linguagem e pôr alma no concreto da 

escrita, “é preciso reconhecer que, qualquer que seja a cultura, o ser humano produz duas 

linguagens a partir de sua língua: uma, racional, empírica, prática, técnica; outra, simbólica, 

mítica, mágica.”(MORIN, 2005). É preciso, portanto, lançar-se em busca da palavra, da 

escrita que seja capaz de atravessar esses múltiplos lados e assim tornar-se capaz de  

aproximá-los. 

A narrativa aproxima-se da metáfora quando as duas buscam uma junção de 

heterogêneos, a primeira transmutando a palavra em novos sentidos e a segunda organizando 

uma rede de intriga (causas, objetos, tempo). “Essa síntese de heterogêneos [...] faz aparecer 

na linguagem o novo, o inédito, o ainda não dito. A narrativa é produzida por uma imaginação 

produtora, que cria novas pertinências semânticas, novos sentidos.” (REIS, 2006, p. 24) para 

atingir com a palavra uma compreensão da ação de algum tempo.  Paul Ricoeur (1994) 

esclarece sobre a profundidade da metáfora: 

 

[...] suspensão da função referencial direta e descritiva é só o avesso, ou a 

condição negativa, de uma função referencial mais dissimulada do discurso, 

o que é de certo modo liberada pela suspensão do valor descritivo dos 
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enunciados. É assim que o discurso poético traz à linguagem aspectos, 

qualidades, valores da realidade, que não têm acesso à linguagem 

diretamente descritiva e que só podem ser ditos em favor do jogo complexo 

entre enunciação metafórica e transgressão regrada das significações usuais 

de nossas palavras. (RICOEUR, 1994, p. 11) 

 

 

Dessa maneira, acessar alguns significados de mundo só é possível no 

atravessamento de significados das palavras, é aprendendo com a linha poética que a narrativa 

conseguiria o acesso a fragmentos da vida que a linguagem em seu estado seco (dicionário) 

não conseguiria atingir; sendo assim a metáfora e a narrativa estão próximas na busca de 

atingir um entendimento além, fazendo composições imagéticas das palavras. Me parece 

então ser preciso o que vou chamar de sensibilidade de escrita. O sensível necessário a escrita 

histórica seria a capacidade de uso da linguagem (seu meio de repassar o conhecimento) a um 

ponto próximo do nível poético junto a essa imaginação produtora que “aproxima termos 

afastados e produz uma novidade de sentido”(REIS, 2006p. 24). A metáfora, nessa novidade 

de sentido ainda vai além desse simples deslocamento de significado da palavra,Ricoeur 

(1994)nos fala: 

 

[...] não somente do sentido metafórico, mas de referência metafórica, para 

dizer do poder do enunciado metafórico de redescrever uma realidade 

inacessível à descrição direta. Sugeri mesmo fazer do “ver como”, em que se 

resume o poder da metáfora, o revelador de um “ser como”, no nível 

ontológico mais radical. (RICOEUR, 1994, p. 11) 

 

 

Transcender o ver, e o além disso seria mesmo o ser, o que foi, o que é. A metáfora 

assume então uma imagem que revela mais do que faz ver, ela é capaz de revelar além por 

conseguir acessar o que a linguagem direta não conseguiria. Essas palavras ajudam para tentar 

responder ao que seria uma narrativa sensível inspirada na Literatura. Entendo que seria, 

então, a capacidade de organizar uma intriga que conseguisse atravessar os três tempos 

(acontecido, escrito e lido) de maneira poética utilizando-se da metáfora, por 

exemplo,fazendo um arranjo de entendimento de mundo e de experiência humana por meio de 

uma linguagem erguida de maneira que além de “fazer ver” produza um conhecimento capaz 

de transformar o ser e suas ações na medida em que este que lê se perceba nessa narrativa. 

O jogo combinado de metáfora pode trazer mais conhecimentos do que um 

cálculo ou uma denotação; assim as metáforas de um enólogo, evocando o 

corpo, o frutado, o buquê, a perna, o nariz, o aveludado, e designando os 

aromas por analogias, descrevem de maneira, ao mesmo tempo, mais 

precisa, mais concreta e mais sensível as qualidades de um vinho que as 
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análises moleculares e as proporções químicas. Antonio Machado dizia que 

“uma metáfora tem tanto valor cognitivo quanto um conceito e, às vezes, 

mais.” (MORIN, 2012b, p. 99) 

 

 

Aqui Edgar Morin finaliza esse fragmento concordando com Paul Ricoeur na 

força significativa que uma metáfora pode gerar, sendo capaz de abrir canal entre a 

informação e a recepção permitindo novas interpretações e a participação do sujeito no 

amalgamar do conhecimento. Assim, em diversos momentos em uma narrativa, seja literária 

ou cientifica, é necessário que a linguagem dance para conseguir fazer o leitor ver, ouvir, 

cheirar, saborear tal conhecimento, e essa linguagem que atravessa é capaz de ir além da 

leitura, permitindo que o outro experimente. Essa forma de conhecer me parece ser a que 

marca mais e que faria diferença no processo de aprendizagem de novos conhecimentos. 

 

O mundo das metáforas não é o mundo da fuga. O homem é uma metáfora, 

pois se produz construindo imaginários. A metáfora sintetiza as agonias e as 

luzes. Uma sociedade que não é testemunha de sonhos, sufoca-se na ideia de 

destino, deixa-se cegar pelo brilho de seus espelhos. Nos traços da sua 

história, a sociedade busca identidades. Elas não são avistadas de forma 

imediata. A complexidade exige uma constante decifração do diálogo entre 

os tempos. Os tempos se movimentam, porque são uma invenção histórica. 

Não há um sentido pré-determinado para nossas aventuras. Ele é também 

construído, tecido exaustivamente como o manto de Penélope. (REZENDE, 

2007, p. 6) 

 

 

É nesse diálogo entre tempos que o sujeito consegue se encontrar, percebendo pelas 

entrelinhas a história e sua própria identificação no mundo; essa profundidade tão cara é 

necessária no aprendizado e no desenvolvimento do conhecimento histórico. A narrativa vem 

unir dois pontos desse círculo fazendo a roda da vida girar sem desperdiçar a lógica e o sonho, 

o sapiens e o demens, arrumando no nível que podem a complexidade que constrói o 

homem.E é por meio dessas analogias, já usadas na mitologia para a identificação e 

conhecimento do homem, que o sujeito é capaz de se reconhecer. “O próprio conhecimento 

cientifico, que na sua fase simplificadora quis e pensou ter expulso a analogia, utilizou-a, 

contra sua própria vontade (a “seleção natural, as “leis da natureza”)” (Morin, 2012b, p. 100), 

dessa maneira sendoinescapável a necessidade de atravessar a linguagem para poder dizer, 

para poder transmitir impressões, histórias, sensações, sentimentos, e que mesmo “a 

racionalidade pratica a analogia, mesmo submetendo-a a exames e verificações” (Morin, 

2012b,p. 100). 
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Além da metáfora podemos pensar na ironia como também um percurso linguístico 

para o “historiador que não queira reviver o passado como dimensão fantasmagórica da 

verdade, mas como dimensão do presente” (ADAD; SOUSA, 2013, p.38), não uma lembrança 

distante e pesada, mas a história que faz parte da composição desse agora. 

Os usos desses recursos servem também para repensar a verdade e a imparcialidade, 

pois uma escrita que permite bailar deixa clara a participação do sujeito que a escreve e 

daquele que a lê na construção do conhecimento histórico, realiza um feito na demolição das 

verdades absolutas e admite a parcialidade dessa operação admitindo assim o próprio sujeito. 

Ensina ao mesmo tempo em que pratica a teoria da história cultural, é capaz de fazer o leitor 

entender a arte de construir um possível passado e da necessidade de participação do sujeito 

na construção do que foi e do que é nesse presente, esse ensinamento me parece conter uma 

prática possível da teoria da complexidade, em que muito além da descrição e do 

conhecimento separado da vida, coloca em uma narrativa a possibilidade de contato do sujeito 

com suas partes esquecidas, o sonho, a dúvida, a ironia, a imaginação são capazes de trazer à 

escrita e leitura da história a complexidade humana. 

A linguagem “natural” de (fato cultural) é de uma extrema complexidade, 

muito mais complexa do que as linguagens formalizadas. Comporta palavras 

vagas, polissêmicas, outras de precisão extrema, palavras abstratas, 

metafóricas; obedece a uma organização lógica, ao mesmo tempo que pode 

se deixar levar pelo analógico. Daí a sua flexibilidade extrema: permite o 

discurso técnico, o jargão administrativo, a literatura e a poesia; é o suporte 

natural da imaginação e da invenção. O pensamento só pode desenvolver-se 

combinando palavras vagas e imprecisas, extraindo palavras do sentido usual 

para fazê-las rumar para novos sentidos. 

O homem faz-se na linguagem que o faz. A linguagem está em nós e nós 

estamos na linguagem(MORIN, 2012b,p.37,). 

 

 

A linguagem natural, aquela que nos sai na tranquilidade e no cotidiano carrega o 

que somos e revela muito mais do que aquela institucionalizada, gramaticalmente perfeita, é 

possível. Morin nos apresenta pensar o uso dessa linguagem próximo ao da poesia, da 

literatura, do cotidiano como chave para a complexidade, por já carregar em si o pensamento 

complexo. A narrativa histórica, portanto, levada por essa dança da linguagem poderia de 

certa maneira praticar a complexidade, e me parece que a narrativa possa refazer pontes 

quebradas das disciplinas e ainda refazer pontes quebradas em nós e as disciplinas, entre nós e 

nossos sentidos, entre nós e nossa vivência, mais uma vez percebo que esse caminho possa 

renovar alguns laços que ainda são partidos na educação. 
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2.2.3 A Imaginação e a dimensão da arte ou Como é preciso encantar-se. 

 

Para essa escrita que dança fica indispensável imaginação, outra entrada que a 

literatura pode dar sugerida por Shara Jane Adad e Ana Cristina Sousa (2013). Coloquei aqui 

a dimensão da Arte e da Imaginação juntas pelo entrelaçamento que vejo nas duas, uma 

alimenta outra e enriquece a narrativa. Imaginar é abrir portas, permite-se permitir o outro, é 

livre passagem, tornar o texto esse caminho entre o prosaico e poético, no qual o sapiens e o 

demens se conversam e o homo faber e o homo ludens podem trocar experiências. 

Gaston Bachelard (1997), apesar de não dialogar diretamente com a história, constrói  

suas impressões tornam-se contemporâneas à teoria da história cultural e influencia bastante o 

pensamento de Edgar Morin, dessa maneira torna-se um elo para pensarmos a imaginação na 

escrita da história. Bachelard (1997) nos apresenta duas linhas de imaginação que nascem de 

maneiras diferentes, mas se entrelaçam e dialogam. A primeira é a chamada “imaginação 

formal” em que “é necessário que uma causa sentimental, uma causado coração se torne uma 

causa formal para que a obra tenha a variedade do verbo, a vida cambiante da 

luz”(BACHELARD, 1997, p. 1-2) a imagem guardada dança em movimentos desenhando 

novas formas e novas ideias em nosso pensamento, uma imaginação dinâmica18 que é capaz 

de construir e desconstruir. Além desta, o filósofo coloca aquela que ele nomeia de 

“imaginação material” essa “A vista lhes dá nome, mas a mão as conhece. Uma alegria 

dinâmica as maneja, as modela,as torna mais leves”(BACHELARD, 1997, p. 2) pelo que 

aparece na matéria, nesse mundo concreto, e transcende ao pensamento. 

Essa busca de Bachelard em perceber o tom criador da imaginação era, também, uma 

crítica aos pensamentos positivista e cientificista que enalteciam a racionalidade e o realismo 

em detrimentos a outras partes da vida e do pensamento, como a sensibilidade, a imaginação 

ou a intuição (VOIGT, 2009). Essa crítica se repete em outro tempo na Escola dos Annales e 

ao que depois geraria a nova história cultural. Apesar destes distanciamentos, é possível fazer 

uma ponte enriquecedora pelas concordâncias e pelas contribuições, há ainda a corroboração 

com o pensamento complexo de Edgar Morin, no qual a imaginação e parte deste homo 

poeticus/homo ludens está interligada com diversas ações do humano, inclusive a ciência e a 

criação. 

                                                           
18O historiador André Fabiano Voigt (2009) em seu artigo, intitulado “Imaginação e História: um diálogo com 

Gaston Bachelard”, coloca este termo, Imaginação dinâmica, para tratar do que Bachelard intitulou de 

Imaginação formal. 
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Dessa maneira, o historiador André Fabiano Voigt (2009) apresenta algumas idéias 

de como o pensamento de Bachelard poderá nos ajudar a pensar o oficio do historiador. Entre 

essas ideias está a mudança de visão sobre o tempo e o progresso em que “o abandono gradual 

da noção teleológica de progresso na história acompanha a ideia da descontinuidade 

temporal” (VOIGT, 2009, p. 153) e dá início a uma nova perspectiva dinâmica que admite  a 

“artificialidade das construções de falsos movimentos a partir dos fatos tomados de maneira 

estática”(VOIGT, 2009, p. 153).  Essa construção histórica é descortinada e lança novos 

olhares para a matéria dos fatos, trazendo novos objetos próximos do cotidiano e dessa 

maneira dos sujeitos esquecidos, distantes dos documentos oficiais. 

André Breton19, artista surrealista, contemporâneo de Gaston Bachelard também,em 

seu manifesto surrealista, critica o pensamento positivista, colocando a “imaginação criadora” 

como uma das pulsões essenciais para a psique humana (VOIGT, 2009) e, portanto, para o 

desenvolvimento de novas ideias e de sua identidade. “A importância do imaginário abre 

caminho aos delírios do homo demens, mas também à fantástica inventividade e criatividade 

do espírito humano... Assim, este sonhou tanto em voar que surgiram os aviões” (MORIN, 

2012b,p.132).É nesse impulso de transcender a realidade por sonho que podemos transformar 

em impulso criador, dessa mesma maneira o trabalho de narrar que leve em conta a 

imaginação junto às entradas já citadas até aqui seria capaz de criar mais portas para o 

conhecimento, no qual este não se apresenta como findo, duro e sim maleável, possível de se 

desdobrar nesse agora. 

A afinidade do pensamento tanto na filosofia de Bachelard como na arte surrealista 

de Breton nos traz à tona a possibilidade da arte também ser uma porta para nos ajudar a 

pensar, a criar conceitos e construir novas possibilidades. Tratar a imaginação como possível 

prática do método da história cultural, isso também vale para arte. Afinal, tomar a experiência 

em um novo significado, criar conhecimentos, é assim uma forma de se compor o método, 

produzi-lo no caminho durante as leituras e vivências do pesquisador que escreve ou do 

professor que ensina.  

É em nós, portanto, a nascente e o desembocar do método, é por ele que o 

conhecimento caminha e se faz com uma estratégia que se soma a arte. Tal estratégia 

                                                           
19André Breton (1896-1966) escreveu o Primeiro Manifesto Surrealista (1924) onde o maravilhoso, o sonho e a 

imaginação eram guias da arte, explodindo com a doutrina cartesiana derrubava todas as barreiras, aproximando 

objetos impensáveis em uma mesma cena.  A partir de seu manifesto cresceram os artistas adeptos, o mais 

conhecido foi Salvador Dalí (1904-1989). 
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reconhece a necessidade criadora da arte para ciência, sendo indispensável no 

desenvolvimento e manipulação de tecnologias (MORIN, 2003). Deleuze e Guattari (2010) 

também citam essa importância da arte como fonte original de desenvolvimento de conceito, 

Portanto, capaz de ajudar a pensar e desenvolver conhecimento. 

 

Não se pode objetar que a criação se diz antes do sensível e das artes, já que 

a arte faz existir entidades espirituais, e já que os conceitos filosóficos são 

também sensibilia. Para falar a verdade, as ciências as artes, as filosofias são 

igualmente criadoras, mesmo se compete apenas à filosofia criar conceitos 

no sentido restrito. Os conceitos não nos esperam inteiramente feitos, como 

corpos celestes. Não há céu para os conceitos. Eles devem ser inventados, 

fabricados ou antes criados, e não seriam nada sem assinatura daqueles que o 

criam (DELEUZE; GUATTARI, 2010, p. 11) 

 

 
 

Se Edgar Morin coloca a importância da arte mesmo na gerência de softwares20, na 

vivência e manipulação mesmo de máquinas calculadas, Deleuze e Guatarri (2010) retomam 

essa necessidade no princípio criador e gerador de imaginação para sustentar nossas ciências, 

nossa filosofia, nossas vivências. Apesar dos distanciamentos teóricos21 entre esses 

pensadores, percebo congruências. É importante para qualquer pesquisa catar a linha que 

possa juntar em uma costura nossos olhares, assim posso compor uma produção histórica que 

espelhada na literatura (arte) consiga ser geradora e capaz de permitir-nos construir nossa 

história, conceitos e contextos sendo capaz de ensinar nossa complexidade humana; fazer ver 

o sujeito como ator do tempo, enfim nos ajudar a manusear o nosso meio. 

Traduzir-se 

 

Uma parte de mim 

é todo mundo; 

outra parte é ninguém: 

fundo sem fundo. 

Uma parte de mim 

é multidão; 

outra parte estranheza 

e solidão. 

Uma parte de mim 

pesa, pondera; 

outra parte 

                                                           
20 “Enquanto o desafio estratégico da relação sujeito/computador não é mecanizar nem programar o piloto, mas, 

pelo contrário, desenvolver uma arte de pilotagem das máquinas. Isso implica educar para a geração de 

estratégias e não para a manipulação mecânica de programas. Essa confusão encontra-se inscrita no próprio 

desenho dos softwares cuja expansão comercial chega aos lares e às empresas em geral.” (MORIN,2013, p. 32) 
21 Conceitos de sujeito e subjetividade, por exemplo, diferem bastante nas ideias de Edgar Morin e Gilles 

Deleuze, mesmo porque os enfoques dos dois são diferentes, o que não nos impede de, em busca de uma 

complexidade, navegar em suas congruências ou completudes possíveis. 
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delira. 

Uma parte de mim 

almoça e janta; 

outra parte 

se espanta. 

Uma parte de mim 

é permanente; 

outra parte 

se sabe de repente. 

Uma parte de mim 

é só vertigem; 

outra parte, 

linguagem. 

Traduzir uma parte 

na outra parte 

— que é uma questão 

de vida ou morte — 

será arte? (GULLAR, 2015, p. 346) 

 

Esse produzir conhecimento para o poeta Gullar parece ser a única forma de traduzir 

o individuo, entre toda sua complexidade, sua dialógica, partes e culturas; a arte é apresentada 

no último verso como a opção que talvez seja solução para nos reconhecermos. A dimensão 

da arte aparece então como uma entrada aberta, também pela literatura, para que a história 

consiga tornar sua escrita próxima desse indizível da vida e assim fazer a aproximação com os 

sujeitos comuns e sua complexidade na construção de sua narrativa.  

 

O historiador não pode perder a dimensão da poesia, da vida, pois viver é 

criar, é ir além de si mesmo, é estar em pleno viés de superação. A vida, 

nesse sentido, é força criadora; o homem cria para dar vazão à potência que 

existe dentro dele. [...] São nossos acertos, perdas e danos que nos tornam 

mais fortes e para dar vazão a esta epifania é necessário transformar nossas 

dores em arte. Então, a pesquisa que transformamos em arte é aquela capaz 

de propor um leque de possibilidades, de nuances, de vozes, de escutas 

(ADAD; SOUSA, 2013, p.41). 

 

A pesquisa que se aproxima da arte, então, propõe dançar pelas possibilidades do 

objeto, tenta permitir sua fala e tenta transmitir em sua narrativa final um pouco, mesmo que 

mínimo, das nuances da vida. São essas diversas partes de nós, as nuances da vida, 

acumuladas dentro de um corpo que precisa aparecer para nos sentirmos representados. É essa 

pesquisa, essa escrita capaz de nos traduzir ou de fazer nos reconhecermos que pode 

transformar. A força criadora da imaginação, da arte impulsionada, também, pela literatura 

enriquece a escrita da história e assim abrir novas portas do humano no conhecimento 

histórico. Permitindo o exercício de identificar-se, de imaginar, de criar e assim modificar-se.  
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2.2.4 Sensibilidades ou A linha da costura. 

 

Chegamos ao fio que contorna todas as entradas anteriores lançadas pela literatura. A 

sensibilidade foi deixada por último por estar na verdade presente todo o tempo nesse texto, 

afinal a dimensão escritor do pesquisador, a linguagem, a imaginação e a arte só conseguem 

ser inteiras e vibrantes quando há sensibilidade para olhar, para saber praticar a força criativa. 

A literatura tem em si esse saber secreto de nos atingir em cheio e transformar 

internamente seu leitor, esse segredo é trocado entre o texto e o eu que lê, um caminho que se 

abre e o abraço dos significados e das emoções deixa a boca vazia de palavras, mas o coração 

cheio, sentido esse que a linguagem dura não saberia dizer. Essa capacidade de atingir o além-

lógica, o além-consciente, traz a dimensão poética da vida, um pedaço nosso tão importante 

quanto o lógico e o prosaico. 

A liga do livro literário está no campo imaginativo, vivo, louco e poético, misturado 

às vivências e ao seu tempo. Os vestígios que precisam ser escavados, selecionados e 

reorganizados até tornarem-se a narrativa histórica também se envolvem com vivência e 

mágica. Sapiens e demens são interligados pela afetividade, pelas sensibilidades (MORIN, 

2012). Trabalhar esse diálogo e organizá-lo faz parte da sensibilidade de dar corpo a um 

passado possível. 

Desta maneira, objetos sujeitos e acontecimentos são sentidos construídos 

não somente pelas narrativas que tentam localizá-los, identificá-los, mas 

também pela capacidade de sensibilidade do pesquisador. Sensibilidade de 

saber que aquilo que pesquisa ou escreve, mais do que um simples 

amontoado de dados, deve servir para que o outro, enquanto dimensão 

ontológica atravesse, assim como Alice, de Lewis Carroll, o subterrâneo, não 

como dimensão desprezível, mas como etapa importante para passar a outras 

experiências(ADAD; SOUSA, 2013, p. 51). 

 

 

Esse procedimento exige do pesquisador sentir o tempo em que está imerso, 

percorrer o espaço a procura de pistas, perguntas, histórias, fotografias, cacos do passado 

escondido, guardado em segredos de família. É preciso sensibilidade para encontrar os 

caminhos de uma história e poder remontá-la em uma sequência lógica, mas que não perca o 

brilho, pois vida é móvel, é força que pulsa e sua narrativa deveria sim poder demonstrar um 

pouco disso. O historiador Antônio Paulo Resende (2007) nos dá algumas trilhas a percorrer: 
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Dialogando com a literatura, o historiador mantém o espaço do maravilhar-

se e do encantamento, sua narrativa não fica restrita à escravidão das provas. 

Acultura é feita também com toques, olhares e afetos, e não somente com o 

aço e o cimento das metrópoles. [...] A palavra desencantada é o anúncio da 

morte da narrativa. Quem gostaria de viver a vida sem poder contá-la? 

Amais doce ilusão e o mais amargo desamor só existem porque, um dia, os 

nomeamos e mesmo com hesitações, construímos as suas narrativas, 

entrelaçando lembranças com esquecimentos, ouvindo os versos silenciosos 

de um anjo que quis ser gauche na vida. (RESENDE, 2007, p. 7-8) 

 

 

Essa sensibilidade tem a ver com estar conectado com a vida ao se pesquisar, ao se 

escrever sobre uma pesquisa; tem a ver com um exercício de estar presente e perceber as 

pistas que se movem discretamente pelo tempo. Conseguir realizar o trabalho permitindo-se 

sentir o cheiro dos lugares, usar a intuição para dar passos rumos a novos vestígios, o trabalho 

em si do historiador exige dele, a todo o momento, sensibilidade para unir os pedaços soltos 

que chegam, conseguir desenhar o caminho entre eles e produzir uma narrativa que como 

resultado não escape dessa aventura, que essa conclusão esteja marcada pela palavra que 

dança e por todas as entradas possíveis que comentamos até aqui, fazendo assim uma 

produção de conhecimento honesta com a vida. 

A história tem muito a aprender com a sensibilidade literária capaz de transmitir 

vestígios do imaginário do tempo em que está inserida sua escrita, essa porta paralela entre a 

realidade e o imaginário é um caminho entre nossas duas metades (sapiens – demens). “É 

preciso considerar um livro, por mais medíocre que seja, não apenas um objeto, mas a própria 

transpiração do espírito dum homem” (MENDES, 1994, p.852). O poeta avisa que há mais de 

um homem em sua escrita nesse objeto que guarda a narrativa, há nessa tarefa de escrever 

suor e lágrimas, essa sensibilidade e mergulho torna o trabalho de escrever dignificado, 

transforma uma simples informação em componente do ser em sua profundidade.  

Além da escrita em si, a sensibilidade, como já foi citada, é essencial para o 

desenvolvimento de qualquer pesquisa, é na caminhada que pressentimos o próximo passo, 

nas viagens pelos arquivos, sentindo a linguagem das manchetes tão distantes da nossa apesar 

dos curtos anos, nas entrevistas que tentam vasculhar uma lembrança que só diz o que 

escolheu guardar, a busca de outras vozes, os cheiros doa livros já riscados de tantas mãos que 

tiveram que fazer a mesma peregrinação em bibliotecas. É preciso certa maleabilidade e 

maciez das mãos para colar fragmentos nessa busca incessante de tentar ter flash de “como 

foi”, ao mesmo tempo é preciso ser frio, ter garras cortantes para delimitar e pôr um fim ao 

objeto, tentando dominá-lo a um tamanho mensurável. É preciso, eu diria, muito preparo 
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emocional para essa aventura e a necessidade de achar paz no turbilhão de emoções sua e 

desse outro que é seu alvo. 

A sensibilidade que é capaz de nos tocar nos livros de literatura é um caminho para 

tocar o leitor e convencê-lo do resultado de nossa pesquisa, como disse Durval Muniz 

Albuquerque (2007) é uma invenção do passado, costurando nosso percurso pela cidade, 

pelos papéis, pelos outros, para tentar dizer como os vestígios apareceram para mim, é preciso 

engrandecer o leitor e não matá-lo, é preciso envolvê-lo para que nossa pesquisa possa 

convencer que o percurso até aqui chegou o mais próximo possível do que pode ter sido.  

[...] é preciso que as zonas de sombra, de escuridão, existentes na alma 

humana também sejam exorcizadas pela narrativa histórica, assim como 

pretende a Literatura, em sua grande medida, ao tentar captar o homem em 

seu devir, em sua busca incessante por humanidade. Cartografar estas 

nuances rizomáticas é escrever de forma que os sentimentos sejam vistos e 

escritos como possibilidades que se articulam pelo meio, pois é pelo meio 

que a vida ainda, ganha velocidade e potência (BRANDIM, 2009, p. 10). 

 

Dessa maneira, a narrativa que se coloca próxima desse caminhar da pesquisa e que é 

capaz de trazer luz às zonas esquecidas, como a solidão, a tristeza, as incertezas, é capaz 

enfim de pôr vida nas suas entrelinhas. A história tem essa tarefa de olhar o humano nos 

acontecimentos, mapear os fatos incluindo suas peculiaridades, percebendo as rupturas, as 

emoções, indo também no que não é dito, nessas sombras que contornam a luz de 

determinados fatos, escolhas. Em busca de tornar a narrativa histórica sensível é possível nos 

inspirarmos na literatura e pôr mais humanidade na história. 

 

2.3 Uma narrativa complexa possível 

 

O pensamento complexo como método se aproxima de um ensaio, como projeto de 

caminho escrito, pensamento em seu próprio exercício tomando corpo em narrativa, dançando 

pelo papel; esse “ensaio não é um caminho improvisado ou arbitrário, mas a estratégia de um 

desmanche aberta que não dissimula sua própria errância, mas que não renuncia a captar a 

verdade fugaz de sua experiência” (MORIN, 2003, p. 19). Essa aproximação com a vida e o 

universo da poética remete ao trabalho da escrita de se aventurar entre a experiência e a 

narrativa para construir universos captados pela sua sutileza artística e capacidade de 

conseguir acumular, de certa forma, diversas sensações do seu redor, topar em pequenos 
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pedregulhos, reuni-los em um desenho rebuscado ou arcaico, absorver o tempo de maneira 

própria e ao mesmo tempo tão próxima da sensibilidade do leitor. 

Na concepção de sentir que Edgar Morin (2012) coloca a importância da estética, e 

esta pode transmitir uma camada de sensibilidade, aparecer por meio da arte, de objetos 

inusitados, sons, em uma infinidade de caminhos sendo capaz de nos tirar “do mundo 

prosaico, racional-utilitário, para nos colocar num segundo estado, tanto de ressonância de 

empatia, de harmonia, como de fervor, de comunicação, de exaltação” (MORIN, 2012, 

p.135).  A estética assume então esse poder de nos elevar a um ponto “onde nosso ser e o 

mundo são um e outro mutuamente transfigurados” (MORIN, 2012b, p.135) nos modificando 

e assim modificando nosso redor. A arte, a literatura, a imaginação podem assumir uma 

estética que atinge uma linguagem direta com nosso âmago humano, nos colocando próximos 

dessa parte lúdica e delirante capaz de mover mundo e ideias, pulsando criatividade e 

visualização.  

Há, então, o desligamento gradual de uma metafísica do progresso para a 

aceitação de um ritmo criado pela própria descontinuidade da vida, 

aproximando a história de uma obra de arte, que atua diretamente na matéria 

e a transforma, numa escrita que cria espaços, ao invés de simplesmente 

descrevê-los ingenuamente “como eles realmente aconteceram”. O 

historiador que imagina é um autor que, paradoxalmente, perde a sua 

ingenuidade ao escrever as ações humanas ao longo do tempo. Vê que não 

pode haver uma temporalidade construída sem um espaço, uma matéria que 

lhe é imanente, mas que é recriada a cada vez que é trabalhada pelas suas 

mãos. 

Além disso, a imaginação é aquilo que faz com que os instantes 

descontínuos possam ser lidos em nossa memória e até mesmo na memória 

deixada pelos vestígios (VOIGT, 2009, p. 153).  

 

O historiador André Fabiano Voigt (2009) propõe então que a escrita da história, ao 

se aproximar do cotidiano da temporalidade que o compõe, seja capaz de criar os espaços que 

fazem aparecer o campo dos vestígios encontrados; mais do que descrevê-los ou rememorá-

los com ressentimento é preciso se despir dessa ingenuidade de trazer “a história como foi” e 

criar a história possível e esse feito que aparece nas entrelinhas de uma produção histórica só 

pode ser possível com a linguagem que dança com a música da imaginação. É preciso que, 

para pôr em prática a teoria, a própria narrativa seja sensível a ela, não bastará a teoria para 

embasar um objeto, ou pô-lo nos conformes das exigências acadêmicas, é preciso que essa 

teoria esteja viva na própria prática de quem a diz, é preciso que o resultado de um trabalho 

feito com base em uma rede de conceitos que visam aproximar o humano realmente faça isso 
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na prática do desenvolvimento de sua narrativa e assim, muito mais forte que dizer conforme 

o que acredita, é fazer.  

A proposta dessa escrita que possa pulsar o humano e nele assumir as suas 

fragilidades, como a impossibilidade de se restaurar o tempo exatamente tal qual ele foi, eu 

diria ser uma forma até honesta de se ensinar, de passar conhecimentos, de se conversar 

academicamente, tornar quem sabe mais humana a relação nos corredores de onde saem 

nossos professores. Unir isso com a arte e sua capacidade criadora e impulsionadora de novas 

ideias é permitir e motivar aquele que aprende a pôr as mãos, a cabeça e os sonhos na feitura 

de seu meio, de seu mundo. 

Essa escrita por mais que possa de alguma maneira possuir “aspecto de uma ficção 

própria de um tipo de discurso, não se poderia concluir daí o desaparecimento da referência 

do real” (CERTEAU, 1982, p. 53.). Toda a produção é feita limitada pela operação do 

historiador, de sua prática possível frente a exigência do objeto, as limitações exigidas por 

todo contexto que o objeto e o próprio historiador possui. Tornar o passado pensável, 

inteligível, é o real possível indissociável na narrativa histórica. E nessa ligação com o real 

que permite ao sujeito fazer seu atravessamento para as suas experiências de vida, 

identificando-se comas diferenças e lembranças de outro que ainda deixa pegadas no seu 

cotidiano. 

As entradas propostas como um caminho inspirado na literatura nos permite 

enriquecer essa operação historiográfica, entendendo que 

A realidade humana é o produto de uma simbiose entre o racional e o vivido. 

O racional comporta o cálculo, a lógica, a coerência, a verificação empírica, 

mas não o sentimento de realidade. Este dá substância e consistência não 

apenas aos objetos físicos e aos seres biológicos, mas também a entidades 

como família, pátria, povo, partido e, claro, deuses, espíritos, ideias, as 

quais, dotadas de vida plena, retornam imperiosamente para dar plenitude à 

própria realidade (MORIN, 2012b, p.121). 

 

Esse enriquecimento seria mesmo de colocar essas partes do humano (sua 

sensibilidade, imaginação, laços, subjetividade) possíveis de serem percebidas e recriadas, 

fazendo com que este se perceba, se encontre. Praticar na disciplina, na produção desse 

conhecimento, a complexidade, seria uma maneira honesta de falar sobre nossas limitações e 

magias, trazer à frente a teoria, admitindo na própria escrita o Eu que escreve, esse parcial, 

limitado, emotivo, que pode ser facilmente reconhecido, identificado pelo outro. É nessa troca 

que reside um rico ensinamento, é no reconhecer-se no outro, seja as partes iguais ou as 
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diferenças, reconhecer os laços, raízes, entidades que povoam nossa vida, e isso nos permite 

uma melhor visão de mundo, uma melhor visão histórica. 

A literatura parece ser capaz de se transmutar ao seu tempo, refazendo-se, 

modernizando, revirando a linguagem, dando poética ao cotidiano permanecendo assim 

interligada com o desenvolvimento humano; não à toa é referência de um auto educar. É fonte 

de imaginação e de encontro com a complexidade humana e pode ensinar ao historiador a 

manter essa liga ao produzir uma narrativa capaz de integrar sensibilidades e conhecimento. 

Ser complexa não para tomar o todo com as mãos, mas para abrir portas do seu 

conhecimento, adentrando ainda na possibilidade de reconhecimento do sujeito na história e 

que continuando o “círculo hermenêutico” de Paul Ricoeur, reformando o pensamento e assim 

afetando o sujeito-leitor em sua ação/vivência, na busca de uma educação capaz de ser 

humanizadora, pois “O tempo torna-se mais humano quando é narrado, pois é ‘tempo 

reconhecido’. Na ciência histórica, conhecer é ‘reconhecer’”(REIS, 2006, p. 35) e assim como 

“Conhecer o humano é, antes de tudo situá-lo no universo, e não separá-lo dele” (MORIN, 

2011, p. 43). 

Então se história é narrativa, o trabalho final do procedimento do historiador, é nela 

que se caminha para chegar ao conhecimento histórico, são o texto e seus recursos de 

persuasão, de significado, que fazem abrir portas para a percepção do seu senso de lugar no 

mundo, ou de sua condição humana. Literatura é a própria construção do texto, infinita em 

sua possibilidade, com um único compromisso firmado com seu próprio autor e lançada à 

deriva para a profundeza do leitor; pode ser pescada, pode naufragar, pode ficar para sempre 

ali boiando, indo e vindo ao pensamento. Não há fórmula para uma narrativa arrebatadora 

certa, até os clássicos podem falhar com alguém, mas atravessam o tempo e permanecem de 

alguma forma. A literatura possui uma mágica que a faz permanecer no tempo, talvez o seu 

tempo seja outro diferente dos relógios e a um ritmo parecido com o âmago humano. 

 

[...] sem dúvida, a função essencial da verdadeira literatura se resuma a isso: 

mostrar a experiência anônima da humanidade traduzida em forma de saber 

e de conhecimento, tantas vezes deixada de lado pela atividade acadêmica e 

intelectual, e hoje tão necessária para educar e educar-nos (MORIN, 2003, p. 

21). 

 

Essas duas linhas paralelas, história e literatura, enriqueceriam o ensinar se 

conseguíssemos atingir um ponto de congruência, porque ele existe e é tão forte que já gerou 

muita discussão metodológica e teórica sobre os limites entre uma e outra; além de retas 
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paralelas, parecem conjuntos que se unem um pedacinho e assim, aproveitando o que tem de 

diferente em um e em outro, atingiríamos o humano por essa brecha aberta feito um buraco 

que se coloca o olho para espiar do outro lado, um lado bem próximo, ali pertinho de se 

alcançar. 

Atingir esse fim não é fácil e não há uma fórmula mágica que garanta sua 

efetividade. Tentar, experimentar, dar vida ao ensino, movimentar olhares é construir 

conhecimento. Esse é o modo mais próximo que parece de atingir uma educação que permita 

o humano conhecer-se, exercer autonomia no seu conhecimento, humanizar-se no sentido de 

perceber o outro e sua participação na feitura desse planeta. 
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CAPÍTULO 3 - ENSINAR A VIDA PELA BRECHA LITERÁRIA: A BUSCA DE UMA 

PRÁTICA POSSÍVEL DO PENSAMENTO COMPLEXO NA EDUCAÇÃO EM HISTÓRIA.  

 

Tenho que dar de comer ao poema. 

Novas perturbações me alimentam: 

Nem tudo o que penso agora 

Posso dizer por papel e tinta. 

Atento às fascinantes inclinações do erro, 

Já nasce com as cicatrizes da liberdade. 

(Murilo Mendes) 

 

Chego agora ao ápice dos questionamentos, o lugar que nos induziu ao primeiro 

passo deste caminho. É preciso achar as pontas e pôr um laço quanto possível for. Sabemos 

que concluir é ilusório, porém necessário; é preciso um desfecho capaz de nortear uma nova 

paisagem, nesse caso nortear uma forma de educação renovada pela complexidade. Apesar de 

ser um estudo teórico e estar em busca de um ensaio, essas pistas são trazidas do terreno da 

prática, é no chão das experiências que se lançam as ideias e se misturam com a imaginação, 

com o sonho, com devaneios para retornar com um fôlego renovado para a prática, mais uma 

vez.  

Percebemos, assim, que a complexidade pode ser encarada como uma rota possível 

para reformarmos a educação e conseguirmos incorporar novos conhecimentos, novos 

conceitos nos ligando à realidade e suas mudanças. É por essa necessidade de trazer um 

conhecimento pertinente à vida na Terra que move as perguntas dessa pesquisa, perguntas que 

estão pautadas na realidade das escolas e das universidades junto à necessidade que o mundo 

atual exige. “Nós, professores, precisamos ter cada vez mais consciência de que qualquer 

prática em sala nasce de uma concepção teórica (KARNAL, 2007, p. 12), pois é a partir da 

busca por essas respostas que podemos traçar novos rumos para a prática. Utilizo a palavra 

rumos, pois sabemos que “a primeira lição da experiência em sala de aula é que as fórmulas 

só servem quando são idealizadas numa sala estática” (KARNAL, 2007, p. 11) e, portanto 

seria impossível, leitor, colocar aqui uma receita medida e certa para o alcance da prática da 

complexidade, mas posso esboçar entradas para descobrirmos novas paisagens na educação. 

Esboçada a narrativa histórica sensível inspirada na literatura e banhada pela 

complexidade, fica a necessidade de contextualizá-la respondendo algumas perguntas: como 

seria essa educação que pratica a complexidade?  Quais as ideias sobre educação que 
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podemos coletar do pensamento de Edgar Morin? Como seriam as entradas abertas pela 

narrativa história sensível para contemplar a complexidade?  

 

3.1 Tramar uma educação humanizadora, sensível e complexa. 

 

Me puseram o rótulo de homem, vou rindo, vou 

andando, aos solavancos. 

(Murilo Mendes) 

 

O que é humano? O que seria humanizar? O dicionário Houaiss de sinônimos e 

antônimos,coloca que o sinônimo de humano é: bondoso, compassivo, condolente, 

indulgente, misericordioso, sensível; e que seu antônimo, aquilo que não é humano é cruel, 

desalmado, desapiedado, desumano, duro, frio, impiedoso, insensível, inumano, maldoso, 

mesquinho. Sabemos bem que podemos ser tudo isso e além, então somos ao mesmo tempo 

humanos e inumanos; carregamos dentro de nós estranhezas, durezas, forças contrárias, não 

sabemos quais pesam mais, não sabemos quais dessas características usaremos mais, daí a 

necessidade de humanizar. Pensar uma educação humanizadora seria, portanto, semear em 

nós esse lado humano proposto nesse conceito do dicionário e até atravessá-lo, pôr para 

dançar às vezes com esse inumano para que assim possamos conhecer a nós mesmos. 

Humanizar seria sensibilizar, tornarmos cordiais com o mundo, com o outro e com nosso 

interior, sabendo de nossa condição e desses contrários que nos habita. 

Portanto, uma educação que nos ajude a sermos sensíveis, sonharmos, e a utilizarmos 

nosso inumano para lutar, conquistar e sermos melhores seria uma educação humanizadora, 

capaz de abarcar nossa complexidade, nos ajudar a resolver problemas na vida, a sabermos 

usar nossas partes, prosaica e poética, de maneira que nem nosso Homo demens supere nosso 

Homo sapiens - tornando-nos loucos - nem nosso sapiens supere nosso demens (MORIN, 

2011) - nos tornando máquinas ou pedras - na procura de um equilíbrio que ajude na nossa 

vivência com o mundo e com os outros. 

Edgar Morin (2012) coloca a importância das escolas de vida indicando a literatura, 

a poesia e o cinema como pontes principais para esse ensinar sobre a vida, onde aprendemos a 

nos expressar, a nos encantar com a estética; ensina-nos a descoberta de si - pela experiência 

que a arte nos proporciona - e nos ensina nossa complexidade. 
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Apesar da obra de Edgar Morin não ser especificamente uma teoria sobre educação, 

esse tema é muito importante para seu pensamento, sendo possível coletar ideias lançadas em 

seus livros que nos ajudem a pensar a prática do pensamento complexo no âmbito da 

educação. Além disso, também é possível em algumas obras especificas, como Os Sete 

Saberes Necessários à Educação do Futuro (2011) e A Cabeça Bem-feita (2012),perceber a 

preocupação de Edgar Morin com o futuro da educação. Nestes livros, o tema é abordado em 

ênfase já sendo resultado de alguns trabalhos desenvolvidos por Edgar Morin na área 

educacional22 e tem grande importância para o momento atual, em que vivemos mudanças 

constantes arrastadas pela informação e tecnologias, trazendo ideias para conseguirmos 

alcançar um conhecimento que realmente nos ajude a compreender e a viver. 

Os Sete Saberes Necessários à Educação do Futuro (2011) foi construído a convite 

da UNESCO, em 1999, pela importância de seu pensamento para o ensino e teve a intenção 

de reunir ideias educacionais no pensamento moriniano e lançar possibilidades para uma 

educação do futuro capaz de interligar saberes e ensinar a vida, então “não é um tratado sobre 

o conjunto de disciplinas que são ou deveriam ser ensinadas” (MORIN, 2011, p. 15), mas um 

arcabouço de ideias fundamentais que estão esquecidas e tem grande importância para ensinar 

a condição humana. 

Em A Cabeça Bem-feita (2012), o ensino é apresentado com um novo olhar e 

demonstra uma das principais preocupações que levaram a essa pesquisa, trazendo um 

conceito que amplia as fronteiras de transmissão de conhecimento, buscando uma ação que 

favoreça a autonomia e desenvolvimento do indivíduo, que ele chama de ensino educativo: 

A missão desse ensino é transmitir não o mero saber, mas uma cultura que 

permita compreender nossa condição e nos ajude a viver, e que favoreça, ao 

mesmo tempo, um modo de pensar aberto e livre. Kleist tem muita razão: “O 

saber não nos torna melhores nem mais felizes”. Mas a educação pode ajudar 

a nos tornarmos melhores, se não mais felizes, e nos ensinar a assumir a 

parte prosaica e viver a parte poética de nossas vidas. (MORIN, 2012a, p. 

11) 

 

Um ensino capaz de favorecer a autonomia e ensinar sobre a condição humana 

considera que para isso o conhecimento deve atravessar o racional e ser capaz de atingir a 

imaginação, a mágica poética capaz de nos mover religando os saberes, religando nossas 

                                                           
22 No final dos anos 1990 a convite do Ministério da Educação da França Edgar Morin participava do conselho 

do órgão e nele desenvolveu várias jornadas temáticas transdisciplinares. (GELATI, 2010, p.69) 
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partes (sapiens/demens) nos ajudando assim não só com conhecimentos, mas na nossa 

vivência com nosso mundo interior e nossas relações com o outro e com o mundo. 

Nossas partes, prosaica e poética, estão fragmentadas, às vezes tão dissolvidas que 

são invisíveis no ensino, a fragmentação de disciplinas, o método cartesiano que continua em 

vigor no sentido de sempre pôr a razão e o exato acima da intuição e da sensibilidade, torna a 

educação maneta, um carro desalinhado que só puxa para direita. Como se constrói 

conhecimento em adolescentes e professores excluindo partes deles? Que tipo de seres 

humanos queremos para o futuro? Essas perguntas servem para tentarmos lançar entradas para 

o futuro de uma educação capaz de contribuir para o que há de mais importante: a vida. 

A finalidade da educação não se limita à instrumentalização do indivíduo, ou seja, a 

uma adequação ao mundo do trabalho, ao mundus economicus, isto porque, o ser humano é 

homo complexus. A educação engloba, também, a formação ética, a compreensão e a 

humanização do humano, no sentido citado no início desse capítulo. 

O saber científico é decisivo para que o humano resolva as questões essenciais da 

vida, mas, tão importante quanto, é o saber ético, o aprendizado solidário, a prática do 

altruísmo, o saber viver e estar aqui na Terra. A partir dessas atribuições, a educação é um dos 

setores sociais decisivos na construção de um ser humano capaz viver no planeta com 

responsabilidade ética, lucidez de pensamento e, preparado para enfrentar as incertezas 

presentes e futuras (GELATI, 2010, p.101). Jaime Pinsky e Carla Bassanezi Pinsky (2007) ao 

proporem seu texto “Por uma história prazerosa e consequente” destacam essa importância do 

conhecimento humanista no ensino de história e a importância do trabalho do professor: 

O professor de Historia não pode ficar preso apenas a modos de produção e 

de opressão (embora isso seja fundamental), mas pode e deve mostrar que, 

graças a cultura que nos, membros da espécie humana, produzimos, temos 

tido talento para nos vestir mais adequadamente que os ursos, construir casas 

melhores que o joão-de-barro, combater com mais eficiência que o tigre, 

embora cada um de nós, seres humanos, tenha vindo ao mundo desprovido 

depelos espessos, bicos diligentes ou garras poderosas. Cada 

estudanteprecisa se perceber, de fato, como sujeito histórico, e isso só se 

consegue quando ele se da conta dos esforços que nossos antepassados 

fizeram para chegarmos ao estagio civilizatório no qual nos encontramos. 

Para o mal, mas também para o bem, afinal de contas. (PINSKY; 

BASSANEZI PISNKY, 2007, p. 21) 
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A educação tem esse papel decisivo, capaz de modificar nossa vivência melhorando 

as relações e nosso futuro, fazendo compreender nossa importância como atores principais da 

história, construtores de nossa casa que é o mesmo mundo. 

A situação atual é de crise econômica, ecológica, espiritual e educacional; a 

crescente violência disfarçada de opinião - um profundo mergulho no lado escuro do humano 

é possível em uma simples incursão aos comentários de uma notícia política, por exemplo – o 

ódio a tudo e a todos vomitado em status de redes sociais, em piadas repetitivas entre colegas, 

o suicídio crescente, o consumismo devastador da natureza disfarçado de avanço, as bombas 

nucleares que ameaça o mundo inteiro. 

São vários os exemplos possíveis que revelam a necessidade que o humano tem de 

aprender a olhar o mundo a sua volta, de exercer solidariedade com o que lhe rodeia, com 

empatia nas relações, pois é esse o ambiente em que sua vida acontece. Portanto, é clara a 

necessidade de algumas mudanças para nossa sobrevivência no planeta. 

A educação tem um papel forte nesse conhecimento e está claro que não depende só 

dela, existe todo um sistema econômico, governamental que vai além de nossas limitações; 

mas é preciso começar e acreditando que o desenvolvimento de uma sensibilidade seja uma 

saída para vivermos melhor e modificarmos algumas coisas. A educação, então, poderia 

fornecer algumas entradas para o desenvolvimento destes conhecimentos fundamentais 

indicados por Edgar Morin (2011), de nossa condição humana, de solidariedade, ética, 

identidade terrena e cidadania planetária, tentando religar os saberes. 

A historiadora Janice Teodoro, em seu texto “Educação para um mundo em 

transformação” (TEODORO, 2007) destaca a importância de ensinar esse tecer de 

conhecimento em um mundo contemporâneo atropelado por constantes mudanças, no qual ao 

mesmo tempo em que avança em tecnologias, nos vemos presos a elas e aos seus produtos, 

onde tudo é múltiplo e quase irracional. 

O homem pode mostrar no cinema, nos livros, na arquitetura que o mundo 

mudou, concentrou riquezas, aproximou apenas espacialmente os homens. 

Mas e difícil preparar o homem para esse desafio contemporâneo, um 

desafio onde nada, nunca, esta no mesmo lugar, onde as relações de causa e 

efeito não fazem mais sentido porque a mudança cria uma infinidade de 

variáveis que nos obriga a trabalhar com as ideias de sistema ou de rede.  

Depois de tanta mudança, o homem pode também se perguntar se essa 

modernidade, tão aclamada pela mídia, criou condições para que ele 

aprofundasse a consciência de si mesmo e do outro. Para isso ele precisaria 

criticar as premissas, precisaria aprender a ver (TEODORO, 2007). 
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Um momento em que se modificam as relações humanas e as culturas se misturam a 

uma forte aceleração na informação por meio de novos artifícios tecnológicos, toda percepção 

de mundo nos afeta e nos transforma, e tudo isso exige uma transformação da educação 

também. Onde há uma mudança na compreensão da realidade ou/e na relação que 

estabelecemos com ela acontece a necessidade de haver também uma mudança na educação. 

É surpreendente pensar como a sociedade cria novas ferramentas, se modifica visualmente, 

espiritualmente, economicamente, ecologicamente, etc. e a educação é marcada por 

permanências em sua estruturação.  

A compreensão da realidade, hoje, está a exigir uma racionalidade complexa 

que transcenda as aprendizagens rotineiras, triviais e descontextualizadas, e 

que permita ao aluno religar os saberes e considerar as conexões complexas 

e ocultas que constituem a vida em suas múltiplas manifestações. Por isso, 

aprender na e pela complexidade tornou-se um imperativo que emerge do 

real (DRESCH, 2013, p. 79). 

 

A historiadora Janice Theodoro (2007) apresenta um esquema importante para a 

educação conseguir alcançar esse objetivo. O primeiro passo é fazer perceber a velocidade 

atual das mudanças e a crise resultada disso (crise dos modelos de estado, família, emprego, 

etc.). Em seguida nos leva ao importante ponto da educação - também proposto por Edgar 

Morin - que é fazer o aluno “aprender a resolver situações-problemas”. Para isso, partindo do 

conhecimento do problema, a historiadora indica três verbos bases para serem trabalhados: 

identificar, comparar e relacionar. Esses verbos são essenciais para a compreensão de 

realidade e a (re)ligação dos saberes, pois indicam a necessidade de buscarmos o 

conhecimento do problema identificando-o, em seguida,procurando parâmetros para situar 

determinado fato/problema, fazendo comparações com o presente, por exemplo, e dessa 

maneira ver melhor o tema/problema que se apresenta relacionando com a cultura, o presente, 

o sujeito, emoções e aplicando ao todo. 

Esse processo de diálogo pode ser utilizado, me parece, também como uma prática 

do pensamento complexo, apesar da proposta da historiadora não ser claramente essa, 

percebemos como há uma necessidade de mudança é unívoca, em que algumas ideias se 

repetem mesmo estando “separadas”, pois parece geral o sentimento de necessidade por uma 

educação renovada que ensine o humano a se perceber, perceber as partes e saber relacionar 

com o todo. 
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Outra observação que diz respeito a essas mudanças tem a ver com o currículo e a 

estruturação escolar; podemos perceber como estes são sempre debatidos, reformados, 

reformulados em uma busca que parece ignorar a pergunta base: para que as escolas 

existem? Pois, a estruturação escolar está discutindo sobre os alunos, sobre o preparo para 

profissionais, para a economia, para a política, para a indústria (YOUNG, 2011). Esquece-se o 

conhecimento e principalmente no real motivo de desenvolvê-lo, de corrermos historicamente 

atrás de respostas; esquece-se que nossa única motivação de conhecer é aprendermos sobre a 

vida, aprendermos a investigá-la (identificar/comparar/relacionar) resolvendo problemas para 

sobrevivermos. Ou a escola só existe para rechear as fábricas, os cargos públicos e a 

economia? 

É importante em nossa sobrevivência o trabalho, as relações que movem o estado e a 

economia, e desconsiderá-las seria nos cegarmos para a realidade, porém todas essas relações 

são partículas do todo que é a vida. Uso esse termo sobrevivência porque é assim que 

costumamos nos referir as corridas dos bichos/animais pela vida, e o que somos afinal? 

Somos também animais, bichos, lutando dia após dia, só que em vez de dentes afiados, 

extrema velocidade, força voraz ou qualquer outra qualidade selvagem, temos o pensar 

comunicável, a racionalidade apaixonada e a intuição inteligente como nossas garras para 

sobreviver. O ensino de história tem um papel importantíssimo nisso. 

Destaca-se esse papel fundamental do professor, que apesar de sabermos da dureza 

de sua rotina e da sua baixa valorização, é inescapável a importância fundamental do seu 

trabalho, principalmente na diferenciação entre um divulgador de informações e um 

provocador de conhecimento. Olhar os alunos como máquinas que precisamos descarregar 

aplicativos novos para funcionar “direito”, é esquecer o motivo real que nos leva até a sala de 

aula, o futuro, a compaixão, o afeto, esquecemos completamente que o conhecimento é a 

arma que temos de sobrevivência, abri-lo à dúvida, torná-lo pertinente e trazer para 

comunidade força de grupo, união e sobrevivência, pois sem elas o ódio, a guerra, a violência, 

a pobreza, pode nos aniquilar. 

Então é preciso religar sensibilidades a esse conhecimento, dar valor a compaixão, a 

empatia, que são sentimentos essenciais a nossa sobrevivência nessas selvas de pedras que 

criamos. Tudo isso deve ser cultivado desde as pesquisas, na vivência e escrita do 

conhecimento, gerando resultados para uma formação de professores aberta ao universo 

humanizador. Tornar importante a arte, a literatura, o delírio, o sonho é abrir portas para a 
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própria racionalidade, estimular a criar, a ligar, a contextualizar, nos tornar inteiros e uma 

narrativa que desenvolva isso é uma porta escancarada para esse trabalho do pesquisador e do 

professor difundir entradas para nossas zonas poéticas. 

A abertura ao mundo revela-se pela curiosidade, pelo questionamento, pela 

exploração, pela investigação, pela paixão de conhecer. Manifesta-se pela 

estética, pela emoção, pela sensibilidade, pelo encantamento diante do 

nascer e do pôr do sol, da lua, da avalanche das ondas, das nuvens, da 

montanhas, dos abismos, da beleza dos enfeites naturais dos animais, do 

canto dos pássaros; e essas emoções vivas estimularão a cantar, desenhar, 

pintar. Incita a todos os começos. (MORIN, 2012b, p. 40) 

 

Dessa maneira, as narrativas históricas inspiradas pela literatura tem a capacidade de 

serem uma dessas inspirações para abrir o mundo, permitir o leitor/aluno ir além, conhecer e 

se (re)formular, pois traz zonas prosaicas (conhecimento histórico) e zonas poéticas 

(sensibilidade) para seu cotidiano, movimenta, faz dançar as ideias com as questões 

apresentadas, e mais que só conhecer: incita! 

Sabemos que educação vai além dos muros da universidade e da escola, longe de 

qualquer controle; acontece todo tempo e a todo o momento, seria então o caso de perceber 

que esses afetos são construídos desde um pôr do sol, a um poema certo aleatoriamente 

encontrado no corredor da escola. Acredito que abrir espaços para a construção dessa 

sensibilidade deva ser encarado como uma parte do movimento que baila entre o professor e 

sua formação, professor e seu aluno, o aluno e sua vivência. Há nessas ações, mesmo que 

pequenas modificações na narrativa apresentada como base ao conhecimento histórico, 

entradas capazes de construir sensibilidades, humanidades e um conhecimento pertinente a 

vida. 

A universidade e a escola podem sim abrir portas para além do conhecimento 

prosaico, tentando incentivar a olharmos melhor, a sentir o ambiente de sua sala de aula, a 

reconhecer seus alunos/orientandos e lançar pistas para o poético, trazendo arte, poesia e 

estética, mesmo que em pequenas referências. 

Essas pistas podem ganhar força e se encaixar nesses alunos e essa é uma ideia que 

tenho por experiência própria, por ter visto na escola pistas de mim mesma ali no projeto de 

cinema marginal em uma “feira de ciências” ou em uma obra completa do Charles Baudelaire 

que meu professor de literatura empurrou na minha mesa e deixou eu ler durante a aula - e eu 

até pude não ter prestado atenção direito na aula, mas nunca esqueci de como Baudelaire 
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descreve o universo falando do cabelo de uma mulher; nesse dia, eu tive a honra de ter um 

professor que teve sensibilidade para me ver, acreditando que eu poderia ler e soube a hora de 

lançar uma porta mesmo que ocupando sua aula. 

Porém, sabemos que o caminho não é simples e que as modificações muitas vezes 

são facilmente barradas no campo burocrático que envolve as instituições educacionais; é 

difícil achar uma fórmula mágica para isso, porém “uma opção razoável talvez seja o 

estabelecimento de relações, ligações, conexões e elos entre disciplinas, grupos, instituições, 

práticas, visando o máximo de abertura para a teia complexa do conhecimento” (DRESCH, 

2013, p. 97) visando colocar como “emboscadas” aberturas para o olhar sensível com essas 

pequenas práticas ou ligações com a estética e com todas as artes. 

Assim, como o modelo da complexidade não exclui o modo de pensar as partes, 

consegue unir tanto as disciplinas, já cristalizadas na educação, com o fôlego sugerido pela 

união das partes, e isso parece ser então uma boa saída, na qual, em pequenas fugas dos 

limites dessas disciplinas, já conseguiríamos realizar um passo para unir nossas partes, mesmo 

que aos poucos com pequenos exemplos de costura entre os conhecimentos; entre nossa razão 

e nossa sensibilidade, com o uso da narrativa histórica sensível revelando nossa atuação como 

humanos demens e sapiens na construção do mundo quando nos conta a história de maneira 

sensível, utilizando as entradas comentadas no capítulo anterior. 

A busca de uma prática da complexidade não é diluir o conhecimento no infinito 

conhecimento, é antes localizá-lo em si e no todo. Dessa maneira articula-se a disciplina 

específica, distinguida do todo, associando-a ao seu contexto de todo (DRESCH, 2013). A 

separação, portanto, não é descartada, a disciplina tem o seu papel como facilitadora para o 

olhar, porém precisa aprender a se contextualizar, e é assim que a história no desenvolvimento 

de suas teias pode enriquecer o conhecimento do aluno quando sua linguagem é capaz de 

tocar, com sensibilidade relatar, religar e complementar seus personagens, que somos nós. É 

dessa maneira que podemos ver a disciplina de história, pondo em prática o pensamento 

complexo ao tecer saberes sensíveis para a vida. 
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3.2 Narrativa sensível histórica e sua contribuição à complexidade: entradas 

possíveis. 

 

Podemos então dizer que essa narrativa sensível histórica contribui para a prática da 

complexidade pensada por Edgar Morin? Para responder essa questão, fica interessante 

colocar a teoria da complexidade, com os sete saberes e a busca de uma cabeça bem-feita em 

costura com as propostas indicadas até aqui e com uma linha ensaiada para dançar tentar 

cumprir a tessitura de saberes sensíveis que me jogaram nessa jornada. 

Quando comecei esse ponto do capítulo tinha em mente dividir em tópicos sobre 

cada ponto dessa costura e relacioná-los com a proposta que venho colocando da narrativa 

histórica, porém uma hora ou outra acabava falando de mais de um ao mesmo tempo. O que 

pude perceber com Edgar Morin (2011/2012) foi que as divisões feitas em seu livro põem em 

prática seu próprio pensamento, pois cada ponto de seu conhecimento desemboca em outro, 

formando um todo difícil de separar.  

A complexidade, como foi discutida no tópico anterior, pode nos trazer uma porta 

para trabalharmos de onde estamos, mesmo com a disciplinas que nós temos conseguir formar 

elos que permitam a abertura para modificar a educação e nos trazer um conhecimento 

pertinente - este conhecimento que não se resume a dados e informações, mas que consegue 

“situar qualquer informação em seu contexto” (MORIN, 2012, p. 15), ensinar a pensar, a se 

conhecer e a relacionar. 

O conhecimento histórico é essencial a essa contextualização, e a construção da 

narrativa histórica busca montar um contexto de determinado momento histórico; esse 

trabalho enriquecido em uma narrativa que toca o leitor/aluno é capaz de realizar um avanço 

ainda maior no exercício da complexidade, utilizando uma linguagem que envolve e transpõe 

a informação seca e traz o conhecimento pertinente à tona. Percebemos que a literatura tem 

esse poder de nos trazer à vida, o próprio Edgar Morin em sua autobiografia intitulada “Meus 

demônios” disse: “Pelo romance e pelo livro, cheguei ao mundo” (MORIN, 2010, p. 20). Esta 

seria então um elo fundamental para trazermos ao mundo, à vida, o conhecimento histórico. 

A narrativa tem um grande papel na ligação do seu leitor/aluno ao conhecimento 

pertinente e realiza um elo pessoal entre o texto e o homo que o usa, afinal as competências 

desenvolvidas no aluno não devem ser centradas somente no ensinar, há diversas formas de 
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desenvolvermos todos os lados, sensíveis e intelectuais, que envolvem nossa complexidade 

humana. O ensino é uma parte da educação, a orientação dos professores é essencial, pois o 

professor 

[...] deve ser o regente da orquestra, observar o fluxo desses conhecimentos e 

elucidar as dúvidas dos alunos. Por exemplo, quando um professor passa 

uma lição a um aluno, que vai buscar uma resposta na Internet, ele deve 

posteriormente corrigir os erros cometidos, criticar o conteúdo pesquisado 

(EDGAR..., 2017). 

 

Porém, a educação não se limita nesse âmbito escolar, há diversas interferências de 

família, comunidade, cultura que também participam da formação humana, dessa maneira, e 

Edgar Morin dá ênfase a essa questão; a literatura também pode influenciar nessa formação, 

trazendo novas maneiras de estruturar os acontecimentos, o contexto, levando ao 

conhecimento do mundo e o de si mesmo. 

Assim percebo que a narrativa histórica construída por essas entradas da literatura 

podem trazer aberturas também para o conhecimento que contextualizam e que não se retêm 

na competência da intelectualidade, podendo ser trabalhada a ética, a estética, a moral, os 

afetos, entre outras faces que envolvem toda e qualquer ação humana e, portanto, toda a 

história. 

Paulo Freire (1986), em diálogo com Ira Shor, coloca que há dois momentos no ciclo 

de conhecimento, um primeiro que diz sobre a produção e um segundo que diz sobre a 

percepção desse conhecimento. Percebe-se que a distância desses dois é maior no ambiente 

escolar, onde não há a produção de conhecimento como nos ambientes universitários; logo 

isso influência na forma do conhecimento gerado na escola, que, na maioria das vezes, chega 

apenas como uma notícia que requer apenas uma transferência mediata para os alunos e que 

não se explica o que afinal é o conhecimento, como o construímos e como ele se comporta, 

sua infinitude e suas partes interligáveis. 

Muito importante esse ponto, pois a narrativa está diretamente ligada à 

responsabilidade de trazer o encontro desses dois momentos no ciclo (a produção do 

conhecimento e a recepção), pois a narrativa é a ponte entre a pesquisa e o público, o caminho 

que norteia todas as disciplinas - principalmente a história, essa que é meio de transporte para 

outros mundos, outros tempos. 
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Assim é preciso dar à narrativa certa preocupação, principalmente desde sua feitura, 

preocupação para o pesquisador desde sua formação e sua produção, para o professor desde 

sua formação e por fim ao ensino e a recepção dos alunos. Transformar qualquer um desses 

movimentos já pode gerar um novo resultado. Percebo que se uma pequena mudança ocorrer 

em qualquer momento desse ciclo que apresento agora, gerará uma mudança no conhecimento 

e no resultado obtido, gerando o que Morin, Ciurana e Motta (2003) chamam de 

recursividade, pois os efeitos em um ponto do ciclo podem simultaneamente gerar mudanças 

na causa. Por exemplo, ao introduzirmos um contato no ensino escolar com a narrativa 

sensível histórica, esse olhar é levado para a formação universitária e pode gerar mudança na 

produção desse pesquisador. Assim, esse movimento pode, mesmo que de maneira tímida, já 

provocar um passo prático para a reforma do pensamento, que é o meio principal rumo à 

transformação da educação. 

Dessa maneira, é preciso reinventar-se, pôr em reforma a escrita para que o prazer e 

reconhecimento do sujeito em sua leitura possa se ligar e produzir essa mudança em como 

encaramos o conhecimento. Levando em conta o ensino, é nessa recepção que o 

conhecimento acontece, é no contato com o que é lido e apresentado que se estrutura o 

conhecimento, tornar a narrativa sensível é torná-la próxima do sujeito, do leitor, é conseguir 

inseri-lo naquilo que é dito permitindo este ver seu tempo e de onde ele veio. É a 

complexidade em prática no casamento história, literatura, sensibilidade e humanidade, na 

busca de transformar as fronteiras destas partes e conseguir desenvolver uma competência 

para contextualizar, olhar além, perceber o trabalho do historiador como algo construído, 

humano, distante da inalcançável verdade absoluta, aptidão para buscar outras visões, uni-las 

e poder produzir conhecimento e,quem sabe assim, perceber o mundo. 

A narrativa é ponte e fronteira entre história e literatura, pois é a mesma que 

aproxima e distancia, traz à tona também essa dualidade que temos dificuldade de lidar, de 

sermos ao mesmo tempo faber e ludens, sapiens e demens, a dualidade também traz à tona 

que a necessidade que “o problema não é bem abrir as fronteiras entre as disciplinas, mas 

transformar o que gera essas fronteiras” (MORIN, 2012a, p. 25). Uma maneira de fazer isso é 

buscando brechas que permita reunir os cacos, pois o conhecimento, a vida, é uma só e 

sempre podemos coletar um caco semelhante se nos dispusermos a atravessar fronteiras, e 

mais uma vez percebo como a aproximação dessas duas disciplinas pode ser um caminho para 

transformar o pensamento, contextualizando acontecimentos com uma escrita sensível e que 

permita o sujeito construir seus entendimentos da disciplina e até de si mesmo, pois: 
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O texto é cheio de vazios, de descontinuidades, que o leitor precisa 

completar, interpretar, contribuir. O leitor é co-autor. Na leitura, o sentido da 

obra não se matém inalterável, essencial, verdadeiro. A recepção cria outros 

sentidos para a configuração narrativa (REIS, 2006, p. 31) 

 

O leitor como parte indissociável da produção de conhecimento histórico torna a vida 

parte desse conhecimento, participando ativamente desse caminho de conhecer, criando 

sentidos que nos levam para um universo interior. Podemos nos perceber nessas histórias, seja 

pelas semelhanças, seja pelas diferenças, e reconhecer estar diretamente ligada à construção 

do pensamento complexo que caminha em duas etapas: distinguir e associar, no qual o sujeito 

percebe as partes, mas não as deixa ilhadas e ao delimitá-las reinicia a busca de contextualizar 

associando-as. No conhecimento histórico, a contextualização é parte de sua produção e de 

sua finalidade, pois dar contexto a um tempo, a um acontecimento é a construção da pesquisa 

e da narrativa: 

[...] no sentido e que situa todo acontecimento, informação ou conhecimento 

em relação de inseparabilidade com seu meio ambiente – cultural, social, 

econômico, político e, é claro, natural. Não só leva a situar um 

acontecimento em seu contexto, mas também incita a perceber como este o 

modifica ou explica de outra maneira. Um tal pensamento torna-se, 

inevitavelmente, um pensamento do complexo pois não basta inscrever todas 

as coisas ou acontecimentos em “quadro” ou uma “perspectiva”. [...] Trata-

se, ao mesmo tempo, de reconhecer a unidade dentro do diverso, o diverso 

dentro da unidade; de reconhecer, por exemplo, a unidade humana em meio 

às diversidades individuais e culturais, as diversidades individuais e culturais 

em meio à unidade humana (MORIN, 2012a, p. 25). 

 

 

A história sendo trabalhada a partir de um olhar sensível ao passado, a outras 

culturas, a própria escrita e portanto a própria leitura, seria capaz de transformar as fronteiras 

culturais, temporais e “do outro” para um olhar que se percebe em parte, que olha outra parte 

e assim consegue interligar acontecimentos, consegue perceber a participação do sujeito na 

criação destes acontecimentos. Além disso, é preciso que a narrativa histórica se modifique 

para deixar clara também a participação do historiador nesse contar, conseguir passar a 

realidade do seu trabalho com seus recortes, suas parcialidades, sua “arte de inventar o 

passado” e dessa maneira abrir portas para a busca de novas interpretações, novas pistas, 

mover o conhecimento assim como nos movemos no dia a dia. 

É importante também, para colocar exposta a incapacidade das verdades absolutas 

revelando nossa condição humana e seus limites, a importância dos contextos não só da 

história contada, mas também desse que a escreve, pois “a palavra necessita do texto, que é o 
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próprio contexto, e o texto necessita do contexto no qual se enuncia” (MORIN, 2011, p.34). 

Quando for perceptível também ao leitor sua participação na feitura da história e na leitura das 

narrativas, se abrirá um leque de questionamentos e dúvidas, que devem ser encarados como 

impulsionadores de novas visões e possibilidades. Importante destacar que isso não leva a 

uma relativização do conhecimento, mas o traz para aberturas que permitam novas costuras 

com aquilo que temos como acontecido. 

Uma narrativa histórica sensível colabora também para a percepção da condição 

multidimensional a qual a sociedade ou o humano estão expostos, pois evidencia as partes que 

nos compõem, tais como: a racionalidade, os afetos, as limitações biologias, geográficas, 

psíquicas e sociais, e tudo isso cabe na história principalmente nesta história cultural que uso 

como referencial. 

A inteligência parcelada, compartimentada, mecanicista, disjuntiva e 

reducionista rompe o complexo do mundo em fragmentos disjuntos, fraciona 

os problemas, separa o que está unido, torna unidimensional o 

multidimensional. É uma inteligência míope que acaba por ser normalmente 

cega. Destróis no embrião as possibilidades de compreensão e de reflexão, 

reduz as possibilidades de julgamento corretivo ou da visão a longo prazo. 

Por isso, quanto mais os problemas se tornam multidimensionais; maior é a 

incapacidade de pensar sua multidimensionalidade; quanto mais a crise 

progride, mais progride a incapacidade de pensar a crise; mais os problemas 

se tornam planetários, mais eles se tornam impensáveis. Incapaz de 

considerar o contexto e o complexo planetário, a inteligência cega torna-se 

inconsciente e irresponsável (MORIN, 2011, p. 40). 

 

 

Nesse caminho traçado por Edgar Morin, percebo como o parcelamento e 

descontextualização de nossas partes leva à crise planetária demonstrando a importância de 

percebermos o todo para podermos resolver problemas que podem acabar se alastrando por 

nossa falta de percepção de responsabilidade. Repito que acredito que o papel fundamental da 

história, além de apresentarmos contexto, é fazer perceber nossa atuação na construção de 

mundo, fazer perceber nossas limitações e poder de criação, fazendo entender a 

responsabilidade que temos na sociedade, na política, na cultura, no respeito, nas relações, 

enfim, em uma infinidade de transversalidades que atinge a vida. 

É pela sua narrativa que podemos nos perceber atores dos acontecimentos e de seus 

contextos, e essa percepção enriquecida por uma escrita sensível nos faz ver também nossas 

emoções e nos ajuda a construir cordões com o mundo, ligações essenciais para desenvolver 
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empatia, responsabilidade e consciência proporcionando uma melhor vivência nessa aldeia 

global. 

O reconhecer a si mesmo e ao outro ensina-nos a nossa condição humana; a história, 

assim como outras disciplinas, tem sua parcela no dever de nos situar no mundo. Fazer isso é 

reconhecer nossa unidade como humanos moradores do mesmo espaço, reconhecer as 

multiplicidades culturais sem excluí-las desse todo. Fazer isso só é possível com um 

pensamento que junta essas parcelas diluídas entre ciências naturais e humanas. 

Se conseguirmos, mesmo que em pequenas atitudes, abrir para esse pensamento 

complexo no universo educacional, já será um passo para fortalecermos nosso elo planetário. 

A proposta de unir a escrita da história à literatura busca reintroduzir determinadas 

características que compõem o humano, como o universo das sensibilidades, ao conhecimento 

de cultura e de contextos de uma história. 

A narrativa histórica utilizando as entradas literárias fornece uma brecha para 

atingirmos essa conscientização de nossa condição humana, na qual nos reconhecemos pela 

linguagem que atravessa o sentido do duro das palavras e pode nos ajudar a conhecermos a 

nós mesmos, nossas limitações, nossas rivalidades, nossos afetos; permitir essa “honestidade” 

de mostrar o que somos em defeitos e qualidades é visível nos acontecimentos que 

trabalhamos nos conteúdos, como as guerras e as facções segregadoras, as lutas pela liberdade 

e a força de união, a corrente da inquisição e a magia da mitologia, há o reconhecimento 

mesmo de nossa dualidade humana, aprendizado caro que ajudaria a nos entendermos. 

Nossos sentidos são frágeis. A percepção das coisas exteriores é fraca, 

prejudicada por mil véus, proveniente das nossas taras físicas e morais: 

doenças, preconceitos, indisposições, antipatias, ignorâncias, 

hereditariedade, circunstâncias de tempo, de lugar, etc... Só idealmente 

podemos conceber os objetos como os atos na sua inteireza bela ou feia. A 

arte que, mesmo tirando os temas do mundo objetivo, desenvolve-se em 

comparações afastadas, exageradas, sem exatidão aparente, ou indica os 

objetos, como um universal, delimitação qualificativa nenhuma, tem o poder 

de nos conduzir a essa idealização livre, musical. Essa idealização livre, 

subjetiva, permite criar todo um ambiente de realidades ideais onde 

sentimentos, seres e coisas, belezas e defeitos se apresentam na sua plenitude 

heróica, que ultrapassa a defeituosa percepção dos sentidos. (ANDRADE, 

2016, p.41-42) 

 

É com a arte que Mário de Andrade diz poder ver além, a literatura, sua ferramenta, é 

como uma porta sobre nossas limitações e capaz de abrir nossas percepções para outros 

mundos; um desses é aquele que guardamos em nós mesmos, um mundo interior que também 
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é preciso ser descoberto para podermos olhar o mundo com a pele, com os ouvidos, com 

nossos sentidos afiados.  

“Todo nosso ensino tende para o programa, ao passo que a vida exige estratégia e, se 

possível, serendipididade e arte” (MORIN, 2012a, p.62) então é preciso ensinar esse caminho 

para nossos alunos e nossos futuros professores, é por essas brechas abertas pela arte/literatura 

que podemos alcançar a humanidade e sua sensibilidade, é com esse olhar que percebemos a 

nós mesmos e o outro, e é tentando ensinar estratégias de olhar, de sentir que podemos 

construir um mundo solidário e um pensamento renovado que se percebe parte do todo e um 

todo na parte. 

Literatura, poesia, cinema, psicologia, filosofia deveriam convergir para 

tornar-se escolas de compreensão. A ética da compreensão constitui, sem 

dúvida, uma exigência chave de nossos tempos de incompreensão 

generalizadas: vivemos em um mundo de incompreensão entre estranhos, 

mas também entre membros deuma mesma sociedade, de uma mesma 

família, entre parceiros de um casal, entre filhos e pais (MORIN, 2012a, 

p.51). 

 

 

Assim, essas portas para a compreensão deveriam ser trabalhadas com protagonismo 

na educação do futuro, buscando um melhor entendimento de mundo e equilíbrio das relações 

humanas, pois “percebemos os outros só de forma exterior, ao passo que na tela e nas páginas 

do livro eles nos surgem em todas as suas dimensões, subjetiva e objetiva” (MORIN, 2012a, 

p.50). A busca de unir em um abraço o ensino de história e a literatura na própria feitura do 

material usado para contar essa história - a narrativa – é a possibilidade de aproximarmos o 

olhar para o passado de maneira a mergulharmos em um tempo com sensibilidade em uma 

escrita inspirada nesse atravessar, em que podemos entrar em contato com a cultura de um 

lugar e de um tempo desenvolvendo competências para a compreensão humana.  

A compreensão humana nos chega quando sentimos e concebemos os 

humanos como sujeitos; ela nos torna abertos a seus sofrimentos e suas 

alegrias. [...] É a partir da compreensão que se pode lutar contra o ódio e a 

exclusão. 

Enfrentar a dificuldade da compreensão humana exigiria o recurso não a 

ensinamentos separados, mas a uma pedagogia conjunta que agrupasse 

filósofo, psicólogo, sociólogo, historiador, escritor, que seria conjugada à 

uma iniciação à lucidez. (MORIN, 2012a, p.51) 

 

 

Agrupar esses conhecimentos na pedagogia é para Morin como uma saída 

maravilhosa para ensinarmos a compreensão humana, o recurso de colocar o trabalho do 
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historiador próximo ao escritor, ao sociólogo, ao psicólogo, entre outras profissões e 

conhecimentos, foi a principal abertura da nova história cultural, tentar compor essa 

aproximação em narrativa e reconhecer a necessidade da escrita para o ensino e para o 

aprendizado parece ser uma prática afinada dos saberes propostos por Edgar Morin. 

Levando em consideração que a educação proposta por Edgar Morin (2011, 2012) 

incentive todas essas entradas na busca de uma reforma na maneira de pensar, transformando 

o conhecimento em algo útil para as soluções da vida e principalmente na tarefa de nos 

encontrarmos e nos responsabilizarmos pelo mundo que criamos, vejo em todas essas 

propostas as possibilidades de abrirmos portas para elas no ensino de história ao trabalharmos 

essa narrativa proposta. 

Portanto, a narrativa sensível histórica pode contribuir para enfrentar nossas 

incertezas, quando nos mostra em sua própria construção escrita as limitações humanas e a 

negação a uma verdade absoluta, revelando o trabalho de recorte e sensibilidade do 

historiador/autor e revelando afetos e falhas, pelas entradas da literatura que ajudam sua 

escrita. É fundamental também para a compreensão e condição humana, quando passa o 

conhecimento histórico de maneira a incluir nossa responsabilidade como autores de nosso 

tempo e de nosso mundo. Pela escrita capaz de tocar internamente e nos colocar lados 

esquecidos pela ciência (demens), religa os laços, nos ajuda a desenvolver sentimentos de 

solidariedade e preocupação ecológica, pois nos inclui inteiro na construção da história e a 

importância do cuidado de si e do mundo. 

É com abertura de caminhos que conseguiremos impulsionar mudança; Edgar Morin 

(2012) ao se referir sobre alguns exemplos de inter-poli-transdiciplinaridade, coloca: 

Esses poucos exemplos, apressados, fragmentados, pulverizados, diversos, 

têm o propósito de insistir na espantosa variedade de circunstancias que 

fazem progredir as ciências, quando rompem o isolamento entre as 

disciplinas: seja pela circulação de conceitos ou de esquemas cognitivos; 

seja pelas invasões e interferências, seja pelas complexificações de 

disciplinas em áreas policompetentes; seja pela emergência de novos 

esquemas cognitivos e novas hipóteses explicativas; e seja, enfim, pela 

constituição de concepções organizadoras que permitam articular os 

domínios disciplinares em um sistema teórico comum. (MORIN, 2012a, 

p.112) 

 

Me apoio nisso para dizer, que acredito que mesmo nesses pequenos exemplos dados 

busco demonstrar as possibilidades, mesmo que simples, que temos de trazer para um 
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pesquisador e para um aluno acesso ao conhecimento por uma maneira sensível são fagulhas 

que tem a intenção de persistir que é possível dar pela narrativa inspirada em história um 

passo para tornar a educação humanizadora, é fazer circular conceitos da literatura e da 

complexidade no ensino de história, seja na universidade ou na escola básica, cultivando 

sementes de empatia, solidariedade e compreensão dentro do conhecimento histórico e da 

vida. 

 

3.3 Um fio para costurar as entradas: desafios e deleites  

 

 

“Se uma história é uma semente, então nós somos seu 

solo. O ato de ouvir uma história nos permite 

vivenciá-la como se nós mesmas fôssemos a heroína 

que cede diante das dificuldades ou que se supera no 

final. Se ouvimos uma história de um lobo, depois 

disso saímos a perambular e a ter o conhecimento de 

um lobo por algum tempo. Se ouvimos uma história de 

uma pomba que afinal encontra seus filhotes, então, 

por algum tempo depois, algo fica se movendo por 

baixo do nosso próprio peito emplumado. Se se trata 

de uma história de resgate da peróla sagrada das 

garras do vigésimo dragão, sentimo-nos depois 

exaustas e satisfeitas. Num sentido muito real, 

ficamos impregnadas de conhecimento só por termos 

dado ouvido ao conto.” 

Clarissa Pinkola Estés 

 

Perguntas se acumulam entre meus cabelos, nas orelhas, às vezes despencam sobre 

meu ombros seu peso, às vezes julgo que posso voar com elas, pode ser a tendência ao erro, 

ao mal feito que sempre envolve meus escritos tortos, pode ser que eu esteja visualizando um 

horizonte que já foi destruído por alguma desilusão sua, leitor, mas eu pego as perguntas, 

ponho entre os dentes e racho as verdades para procurar algum sonho capaz de nos 

impulsionar a alegria de olhar de novo. 

Tem um texto de Eduardo Galeano, em seu “O livro dos abraços”23, em que ele conta 

a história de uma criança que é levada pelo pai para ver o mar pela primeira vez, eles 

caminham um longo tempo, sobem uma montanha e a cada passo acima vai aparecendo uma 

pontinha daquele paraíso salgado - sou capaz de sentir o coração desse menino acelerando até 

chegar ao topo da montanha – quando eles terminam de subir a criança segura a mão do pai e 

                                                           
23 GALEANO, Eduardo. O livro dos Abraços. Editora L&PM POCKET, 1ª Edição, 2005 
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diz “- Pai, me ajuda a olhar!”. A beleza estarrecedora de se ver algo belo pela primeira vez, a 

necessidade de ajuda para conseguir abarcar aquela infinidade que nos chega, conseguir 

digerir a imensidão que se apresenta pela primeira vez. Às vezes precisamos olhar com esses 

olhos de primeira vez, sentir a grandiosidade e quem sabe pegar em alguma mão que possa 

nos ajudar a engolir tudo, a guardar no peito ou mesmo a nos modificar. 

Eu tive caminhos serpenteados entre a música na calçada, os filmes marginais, meu 

peito derretido pela literatura; eu tive portas que se abriram em casa, na rua, nos corredores 

gradeados da escola, infinitas pistas e também professores que foram essa mão que ajuda a 

olhar; jogaram para ver se eu pegava, abriram uns livros para ver se eu lia e trouxeram novos 

temas pro meu universo. Agora eu tive a ideia de escrever sobre uma educação capaz de 

proporcionar essas portas assim, vamos tentar ajudar a olhar? 

Quando resolvi fazer essa análise um dos desafios era: como estimular essa 

sensibilidade no pesquisador e/ou no aluno que ultimamente se relacionam mais entre telas e 

no meio a correria para o trabalho, pouco tem de energia para tomarem gosto pela arte? Como 

estimular uma escrita sensível? É difícil responder essas perguntas, porque mais uma vez eu 

digo: não existe fórmula mágica que sirva a todos, seria olhar com frieza o mundo achando 

que podemos encontrar uma fórmula que caiba todos os pesquisadores e todos os alunos, mas 

existem portas, existem pistas e mãos que podem indicar caminhos. 

Então são nessas portas, nessas trilhas, que vejo a possibilidade de conseguirmos 

alcançar o gosto pela arte, pela leitura, impulsionar uma sensibilidade e desenvolver uma 

escrita capaz de atravessar. O uso da narrativa histórica que apresentei nos últimos capítulos 

proporciona um envolvimento maior entre escritor/conhecimento/leitor e é capaz de nos trazer 

uma visão complexa de nossa humanidade. Ela seria uma dessas entradas para alcançarmos o 

gosto pela leitura, pois o reconhecimento e o envolvimento que uma escrita sensível é capaz 

de movimentar o conhecimento histórico e a capacidade de interpretar de questionar e 

reconhecermos nossa responsabilidade, de reconhecermos o outro e assim avançar em nossa 

empatia e nos sentidos necessários para nossa sobrevivência. 

É importante assinalar que essa narrativa aparece em alguns historiadores e tem 

grande repercussão em públicos mesmo distantes da academia, como é o caso da historiadora 

brasileira Mary Del Priore, que ganhou vários prêmios literários, incluindo alguns Jabuti em 
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1998, 2013, 201424 e teve livros várias vezes na lista dos mais vendidos25 e o que revela uma 

linguagem próxima ao público em geral escapando do ciclo de que “acadêmicos escrevem só 

para acadêmicos”. 

Esses tipos de textos que podem atravessar os muros das universidades, também 

deveriam conseguir pular os muros da escola, porém não acontece; os textos utilizados pelos 

professores se limitam, muitas vezes, ao livro didático, onde ainda há maior possibilidade de 

uso é mesmo na academia. 

Um ponto interessante de observar é que muito se fala na dificuldade de escrita 

mesmo na academia, mas é justamente onde colocam muros e regras, palavras certas e 

palavras erradas para se utilizar, onde pouco ou nunca indicam ideias de escrita e não 

permitem seus pesquisadores escrever com o corpo, com suas sensibilidades. Como esperar 

uma escrita interessante de seus alunos, esmagando com um livro cheio de dados e de 

linguagem limitante? Como esperar uma escrita interessante de seus pesquisadores, se tendem 

a cortar as fantasias, os adjetivos e as metáforas em nome de uma “escrita correta”? 

É esperar resultados diferentes de uma receita que se repete há séculos. Como 

conseguiremos escapar? Como existe algum que escapa? É preciso criar espaços, saber olhar 

as pessoas/alunos/pesquisadores e indicar caminhos que talvez conquistem eles(as), permitir 

que se encontrem. Tenho em mente que ensinar para vida inclui entender que tudo que chega 

vai servir para alguma coisa, todo conhecimento pode ser utilizado em alguma etapa para 

vida. Steve Jobs, criador da multinacional Apple – gigante da tecnologia, em um discurso de 

formatura da faculdade de Stanford, que ele intitulou “Você tem que encontrar o que você 

ama”26, relatou sobre quando desistiu do seu curso superior, ficando livre das matérias 

obrigatórias, foi seguindo sua intuição e pegando qualquer disciplina que lhe parecia 

interessante; um desses cursos foi o de caligrafia, que aparentemente não lhe teria qualquer 

serventia prática, mas 10 anos depois foi essencial para criar a interface do computador MAC, 

muito parecida com a que usamos hoje com várias fontes que temos agora. 

                                                           
24Disponível em: <http://premiojabuti.com.br/premiados-por-edicao/>. Acesso em: 01 de jun. 2017. 
25 Na lista de mais vendidos recentemente no período de apuração: 26/12/2016 a 01/01/2017 pelo site 

Publishnews. Disponível em <http://www.publishnews.com.br/ranking/semanal/13/2017/1/6/0/0>. Acesso em: 

01 de jun. 2017. 
26Disponível em: <https://macmagazine.com.br/2008/12/12/transcricao-completa-do-maravilhoso-discurso-de-

steve-jobs-na-universidade-de-stanford-em-2005/ > Acesso em: 01 de jun. de 2017. 

http://premiojabuti.com.br/premiados-por-edicao/
http://www.publishnews.com.br/ranking/semanal/13/2017/1/6/0/0
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A literatura, arte, os filmes27, as conversas no corredor, a indicação de um texto ou 

uma poesia, um minicurso sobre caligrafia, tudo contribui para nossa formação e pode ser 

utilizado na vida. Abrir essas possibilidades e lançá-las, não é em vão e não me parece ser 

para poucos. Pode ser que um poema não sirva para alguém se sensibilizar, mas talvez um 

jogo sirva, o que acredito é que essas portas abertas na nossa vida em grande parte podem ser 

abertas na educação. Então no caso da narrativa, trazer para a educação do pesquisador e a 

educação básica uma nova forma de escrita, permitir a criação de outras, talvez seja pouco, 

mas é uma abertura para uma educação humanizadora. É uma porta para lançar uma 

proximidade com o conhecimento histórico e com a ciência. 

Quando a ciência limita a criação da comunicação das pesquisas, esse é o primeiro 

passo contra a complexidade, pois “esse padrão monolítico da narrativa morta, porque sem 

sujeito, acaba por livrar o autor do seu compromisso com o que é dito, o que constitui, em 

última instância, numa porta aberta para o distanciamento ético do pesquisador com o seu 

mundo” (ALMEIDA, 2006, p.4) e tudo que afasta, quebra, reparte, está distante do olhar 

complexo e do compromisso com o todo. 

Se libertar dos aspectos subjetivos durante a pesquisa; produzir análises que 

se restrinjam a enunciar os fenômenos como eles ‘realmente são’; e construir 

interpretações desprovidas dos valores e visões de mundo do observador, são 

alguns dos princípios referendados pelos ideários de uma ciência da assepsia, 

destituída de sujeito, purificada dos afetos, iras, marcas inconscientes, 

ideologias e valores éticos dos quais se nutrem – queiramos ou não – 

estudantes, professores de todos os tempos e lugares.(ALMEIDA, 2006, 

p.1-2) 

 

A assepsia da linguagem científica tenta eliminar a subjetividade, aniquilar as visões 

de mundo do pesquisador, aniquilar a paixão, dor e escolhas, que estão inseparavelmente 

inscritas em nós e fazem parte desse caminho que é pesquisar. Logo, uma narrativa que aplica 

a complexidade estaria ligada ao entendimento de nossa condição humana, de nossa 

multiplicidade e individualidade, demonstrando que a ciência não é feita por um “nós” 

impessoal e nem tem uma verdade irrefutável, pois são essas “verdades absolutas, fechadas e 

fragmentárias, que aprofundam ainda mais os problemas, deixam marcas invisíveis, e somente 

                                                           
27 Como os já citados : SOUSA, Renata Flávia de Oliveira. A cidade que abraça: atravessamentos e caminhadas 

em filmes experimentais. In: CASTELO BRANCO, Edwar de Alencar (org.). História, Cinema e outras 

imagens juvenis. EDUFPI, Teresina - 2009, p.135-142 e ______.  Poema erguido na rua: Usos e sensibilidades 

de uma Teresina em dois tempos (57/77).Vozes, Pretérito e Devir, Teresina, v. 3, n. 1, dez. de 2014. Disponível 

em <http://revistavozes.uespi.br/ojs/index.php/revistavozes/article/view/51>. Acesso em 10 de jun. de 2015. 
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o conhecimento e o desejo de mudança pode reverter esse quadro de incompreensão humana” 

(ALMEIDA; SANCHES, 2012, p.220). 

Para construirmos uma narrativa complexa é preciso que esta passe que o 

conhecimento é construção diária e que o outro também pode contribuir, demonstrando 

preocupação em desenvolver um humano ético e solidário com o planeta, exercitando a 

reintrodução do sujeito cognoscente.  

Entendo dessa maneira que a narrativa histórica inspirada pela literatura consiga 

trazer o autor, a sensibilidade, novas portas para a descoberta de si e ainda conseguir 

estabelecer um laço entre o autor/pesquisador e o leitor/aluno. É uma narrativa que consegue 

demonstrar nossa participação direta em sua escrita. Portanto, sua possibilidade de refutação 

ou adição, uma escrita que baila entre a poesia e o conhecimento, reconhece a pessoa por traz 

da ciência e aproxima, junta, ou pelo menos, abre portas para alcançar isso. 

Essa costura complexa tem que aparecer na escrita e durar até a leitura, ser forte e 

elástica para trazer a educação, ao seu uso, possibilidades de desenvolver os sentidos do 

humano, chamá-lo para o que diz e fazê-lo se perceber. O conhecimento mais caro a nós não é 

de responder uma pergunta crucial e antiga? Lembra do “quem sou eu?”, que move várias 

ações, dúvidas, erros e acertos nossos? Responder isso é construção diária, interminável, uma 

teia que tem alguns fios firmes em algo que os segura; é importante que esse algo seja 

humanizado - no sentido que já falei na abertura desse capítulo - e segure nossa busca para 

que não nos perca daquilo que nos une aos nossos iguais e a nossa casa, o planeta.  

A respeito da narrativa e sua relação com a educação, quero citar três momentos de 

sua participação: na formação dos professores e bacharéis, na escrita da pesquisa acadêmica e 

no uso no ensino básico. Percebendo que há uma cadeia, um ciclo repetitivo, pois são etapas 

que levam a processos que se geram novamente (escola/ensino – 

academia/pesquisa/professores – escola/ensino), como já foi mencionado, acredito que o uso 

dessa escrita sensível no ensino, seja dos professores, dos pesquisadores ou dos alunos,é 

capaz de transformar o olhar humano e o ciclo todo, pois produz novos resultados onde quer 

que se insira, ao proporcionar uma abertura para o conhecimento de si e sensibilidade no 

conhecimento histórico.  

Uma explosão de referências e uma pesquisa com intelectualidade e paixão, 

utilizando uma escrita que busque praticar os saberes propostos por Edgar Morin - religando 
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saberes e conhecimentos pertinentes - que tenha a capacidade de atravessar a simples 

notificação das notícias das pesquisas e que induza ao leitor/aluno a se conhecer, se 

identificar, relacionar e questionar que seria capaz de renovar a pesquisa e a educação. 

Esse passo abre para uma educação que não traz a ideia pronta e permite frestas para 

as outras partes do conhecer negado pelo pensamento cartesiano - partes descartadas do saber 

científico e tão cara a nós no dia a dia, como o poder da dúvida, da incerteza, a força que é 

nos reconhecer, nos sentirmos atores diretos do mundo que criamos.  

É preciso buscar caminhos, formas de dar pistas, e sabemos que é um desafio diário 

ao professor, que já sofre com uma rotina apertada; mas é preciso haver essa reforma nas 

metodologias, na forma de encarar o uso da narrativa, trazer novas fontes para a criatividade 

do pesquisador e do aluno, abrir mundos esse deveria ser o papel principal do professor, abrir 

a maior quantidade de portas, se utilizando da arte, do cinema, do futebol, da comida, da 

poesia, tudo isso cabe ao ensino de história do ponto de vista da história cultural e acredito 

que essas portas auxiliam ao autoconhecimento e a ação do humano no mundo. 

Impulsionar a escrita da história de si, também pode ser uma atividade válida, pois ao 

incentivar a escrita de si, percebe-se o trabalho do historiador de recortar, de selecionar, de 

interpretar, trazendo nesse exercício conhecimentos sobre o fazer histórico e sobre si mesmo. 

Para isso se concretizar, não podemos esquecer desse papel principal do professor atuante 

como auxiliar no processo, na valorização das sensibilidades do aluno/leitor e a abertura para 

o universo da pesquisa - que se distancia demais da escola - e do questionamento, abertura 

para novas formas de escrita, formas de dizer o que às vezes não encontramos palavras e 

podemos identificar na arte, na poesia, no cinema e na vida. 

Pensar nessas entradas como partes de um mesmo todo, que é nosso 

desenvolvimento como humano, pois essa incursão ao universo das sensibilidades é uma 

viagem sem volta, quando conseguimos penetrar mesmo que pouco em nós mesmos, 

conseguimos crescer em nível de alma28 e acredito que esse seja o principal ensinamento que 

podemos passar e que o conhecimento histórico, portanto, já dito, pode e tem como abrir 

caminhos para isso. E não é difícil perceber que a história tem um papel fundamental para 

reconhecermos o mundo e a nós, e a importante relação que estabelecemos dia a dia com o 

                                                           
28“A alma não é perceptível pelo olhar funcionalista ou pragmático, pois, aparentemente não tem função ou 

utilidade. manifesta-se pelo olhar, pela emoção do rosto e, sobretudo, através de lágrimas e sorrisos. pode 

exprimir-se em palavras, mas a sua linguagem própria está além da linguagem da prosa, é a da poesia e a da 

música.” (MORIN, 2012b, p. 109). 
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mundo. Trazer o “algo a mais” da literatura é dar um passo para costurarmos essas ligas no 

ensino e assim conseguir trazer um conhecimento pertinente em história, traçando linhas que 

costurem sentidos e saberes.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS E AS ESCRITAS E A MINHA - UM CONTO SOBRE 

ESCREVER HISTÓRIA. 

 

Na costura para finalizar e não descosturar é preciso deixar a agulha no tecido, 

levantar a alavanca que segura o tecido, virar para o outro lado e fazer um costura no sentido 

contrário que se fazia. É isso que farei agora, vou virar essa análise-exercício, pontuar 

voltando para tentar não desfiar as ideias, para isso também vou deixar a escrita literária mais 

livre para falar da aventura que é pesquisar. 

Escrever é pôr ordem nessa cachoeira que desaba da nossa cabeça para o peito, então 

como venho falando, seria impossível realizar uma análise, uma pesquisa, um exercício sem 

nos emocionarmos, às vezes com raiva outras com amor. Essa é a ideia posta aqui com o 

título Tecer saberes sensíveis. O verbo tecer, que resume o trabalho do historiador com o 

presente, com o passado, os vestígios e a escrita, é o mesmo verbo que junta, enlaça os 

separados para conseguir o complexo. A história, a complexidade, unidas na busca de trazer 

para a educação uma (re)forma na maneira de conhecer os saberes e a nós mesmo, dentro do 

nosso universo sensível. 

- 

Em eras passadas pensou-se o tempo como um arremedo de acontecimentos que 

nunca chegariam propriamente a seu fim, mas encaminhariam para um novo ciclo, um novo 

começo, muito parecido com o que viam acontecer com a natureza. Um tempo frio não 

terminava e nem as flores chegavam, uma linha unia-os em uma ligação eterna, não morria o 

frio; dava-se início ao tempo de cor e bem depois lá estava o inverno novamente, assim um de 

mãos dadas com o outro. O tempo correu e junto viu novas paisagens descobrindo maneiras 

diferentes de dar passadas.   

Você mata o seu objeto de estudo - nunca esqueci essas palavras que racharam minha 

cabeça durante as primeiras pesquisas e aventuras em tentar escrever história. Eu amava meu 

objeto, queria descobri-lo, relacioná-lo, ver seu dark side e iluminá-lo, queria ser sua amiga 

íntima, confidente, mas o máximo de proximidade permitida era de “acalmar os mortos que 

ainda frequentam o presente e oferecer-lhes túmulos escriturários” (CERTEAU, 1982, p.14). 

Pesquiso, pego seus finos rastros, transformo em tesouro tudo que deixou. Você se 

cala, nunca está presente. Tento traçar o caminho em seu silêncio. É duro colar teus pedaços e 
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reconstituir alguma forma que lembre teu rosto, mas é esse o meu trabalho. Colar, tecer, 

recortar e te devolver menos esmaecida para esse presente que não te entende, ou para esse 

passado que já não te abarca. Você vem regado do meu olhar tão contemporâneo e viciado de 

mim mesma. 

Tenho as mãos cravadas em fios para “saber-dizer a respeito daquilo que o outro 

cala, e garantindo o trabalho interpretativo de uma ciência (humana), através da fronteira que 

o distingue de uma região que o espera para ser conhecida” (CERTEAU, 1982, p.15). Espera 

essa que sempre pergunta, pede ajuda. Reviro vestígios e fontes que possam te colocar de 

volta a aquele retrato antigo que você se esvaziou. 

Seu corpo estirado ao lado pronto para ser descoberto ainda precisaria ser traçado em 

texto como um mapa ou uma decodificação de você. É preciso reconhecer que linguagem é 

essa que você usou, que linguagem é essa que você se expressava para que possa te escrever 

nesse meu agora, para que possa colocar você e sua língua traduzida para esse meu hoje.  

Durante outra era pensou-se que o tempo fosse uma linha reta, tão plana que não 

caberia escapatória ao enlace do tempo e muito menos do fim. Caminhava a humanidade 

rumo ao progresso, para frente, para morte, dura, firme e inescapável. Aqui tudo é preparo 

para nascer, crescer, morrer. Quebra-se o ciclo. Nasce um racionalismo que não aceita desvios 

ou atalhos, história que não rebola. 

O lugar me impedia de te ver inteiro, uma fresta só era permitida. O poder movia 

todos os meus atos e eu estava a tentar contar uma história bonita e bem descrita de sua vida. 

Era muito sério meu trabalho. Teria que moldar quase um fingir-ser-você para pôr teus olhos 

e palavras, há muito tempo mortos nesse texto. 

Me ponho como sujeito que constrói essa história que é sua, que você construiu em 

um outro lugar, um outro tempo. 

Estou chegando a cada parágrafo mais perto da hora em que me calo em algumas 

considerações finais e você, leitor, fecha essas páginas, mas quero por um momento te ajudar 

a ver o que eu vejo embasado em todas as discussões apresentadas aqui.  

- 

Então a narrativa é como a linha que desponta a complexidade e alguns saberes 

propostos por Edgar Morin para a educação do futuro. Demonstrei que podemos conseguir, 
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por meio dela: alcançar conhecimentos pertinentes para aprendermos a vida; a compreensão 

humana; alcançar sensibilidades; aprender a enfrentar nossas certezas; tocar a estética – pela 

sua inspiração na literatura; aprendermos a contextualizar; nos conhecer e aprender a encarar 

nossa incerteza - percebendo pelo trabalho do historiador a sua parte como sujeito e 

entendendo as limitações de um autor/pesquisador. 

A busca por tecer saberes históricos em uma narrativa sensível inspirada na literatura 

trazia o problema: o que poderíamos apreender dessa narrativa histórica para uma educação 

que compreendesse a complexidade do humano?  

Com as diversas entradas apresentadas, tanto pela literatura como pela complexidade 

e educação do futuro propostas por Edgar Morin, podemos perceber que com essa escrita 

sensível abrimos caminhos para sentimentos como a solidariedade e a empatia; aprender a 

encarar nossas ações com responsabilidade, nos percebendo atores da história e do mundo nos 

tornando preocupados com nossa casa que é este planeta. 

Dessa maneira, o conhecimento histórico, utilizando-se desse meio narrativo 

abraçado com a literatura, é capaz de abrir portas para a prática da complexidade. 

Principalmente de um de seus princípios mais caros: o princípio de reintrodução do sujeito 

cognoscente29, pois aproximar o sujeito da história e colocá-lo como ator principal na 

construção do mundo e do conhecimento insere o humano no núcleo do saber e da 

responsabilidade na construção histórica, além de colocar suas partes, demens e sapiens, para 

dançar em uma linguagem cheia de janelas. 

A narrativa, transmitindo possibilidades de interpretação rica e convocando o leitor 

para pensar as ligas que compõem o tecido da história contada, incentiva o pensamento 

“ecologizante” capaz de ver o outro e de perceber como a história pode ser construída por 

diversos ângulos, levando, também a clareza da impossibilidade de haver uma verdade única e 

uma história “tal qual foi”, pois não há uma única versão possível. 

A história cultural, que abriu o uso de novas fontes e juntou outros conhecimentos 

para pensar a história, trouxe essa costura para as narrativas e o pensar historiográfico 

permitiu uma prática da complexidade, pois possui, como falei na introdução, afinidades que 

                                                           
29 O principio de reintrodução do sujeito cognoscente é um dos princípios gerativos do método para conhecer o 

conhecimento e assim praticar a complexidade (MORIN; CIURANA; MOTTA, 2003). 
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me permitiram pensar a produção desse conhecimento como uma prática do pensamento 

complexo na educação. 

Como todo passo a ser dado necessita ser pensado, no universo da pedagogia, ou de 

qualquer ciência, é necessário construir ideias, aberturas, teorias para conseguirmos dar 

braçadas para modificar nosso redor. Muito se fala das mudanças necessárias para a educação, 

Edgar Morin deu diversas contribuições para entendermos a rachadura que há entre os 

conhecimentos e principalmente da rachadura dolorida que há entre nós e esses 

conhecimentos, porém pouco se deu de pistas de como unir de forma prática isso colocando 

nossa sensibilidade como uma das funções essenciais para desenvolvermos ecologia, 

solidariedade e responsabilidade - acredito, e coloquei aqui, que a narrativa serviria como uma 

possibilidade dessa prática.  . 

Quando em uma narrativa há uma feição de nossas limitações, emoções e, portanto 

de nossa condição, não podemos desvencilhar que esse ensinamento é essencial para a 

compreensão humana, que nos ajuda a entender nossa identidade terrena, ajuda a perceber 

nossa dualidade e nosso risco ao erro ou a ilusão, que nos ajuda a construir nosso mundo e 

como tudo isso é indispensável para nossa sobrevivência, para a construção da nossa ética. 

Costuramos, assim, os saberes essenciais à educação em um mesmo tecido narrativo e somos 

capazes de abrir portas no dia a dia escolar. 

Essa análise coloca, mesmo que da parte de minha especialidade que é história, um 

ponto de partida prático para religarmos o conhecimento a nosso ser inteiro (faber, sapiens, 

demens, etc.) utilizando a narrativa, o principal meio de conexão entre a pesquisa e a 

educação a favor de nossa sensibilidade e de nossa condição humana, isso inspirado pela 

literatura que está destacada em nosso peito e em todos os textos de Edgar Morin como um 

dos principais meios para (re)conhecermos a nós, ao outro e ao mundo. 

Percebo que para o desenvolvimento dessa escrita exista a necessidade de um 

trabalho de inspiração e abertura para que essa se desenvolva. Na academia, na produção das 

pesquisas é preciso que haja uma revisão do que seja essa escrita científica, que parece muitas 

vezes matar o humano que há por trás dela, é cansativo e desonesto um resultado duro de uma 

pesquisa atravessada por dificuldades e cargas emocionais ser transformada em uma 

linguagem restritiva, mas vejo que isso vem mudando aos poucos. 
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Em algumas defesas assistidas, percebi por diversas vezes as bancas fazerem 

comentários como “eu queria ver esse lugar que você está falando, queria saber a cor da 

parede, se era sujo, se era escuro” ou “como foram essas entrevistas, como e onde as pessoas 

estavam”, tudo isso é importante para fazer ver o caminho do pesquisador. A narrativa que 

apresento tem essa característica inspirada pela literatura de tentar fazer o leitor adentrar no 

campo - é essa a necessidade vista também pelo historiador Peter Burke - até mesmo para 

vermos esse humano na pesquisa e sabermos que esse não é detentor de uma verdade 

absoluta, na nossa condição humana isso sequer é possível. 

Apresentei as entradas que podemos ter da literatura que são: a dimensão da escrita, a 

linguagem, a imaginação, a dimensão da arte e as sensibilidades, é possível inspirar-se por 

elas na escrita e na pesquisa, conseguir atingir novos conhecimentos com essa linguagem que 

atravessa. Importante também a sensibilidade do professor/orientador para estimular e deixar 

pistas, pois aqui eu foco na contribuição literária pela sua aproximação direta com a história, 

mas há outras possibilidades para inspirar a narrativa como os filmes, as paisagens, as 

pinturas, as roupas, uma infinidade estética de portas para sonhos e há ainda a necessidade da 

abertura para a escrita livre como exercício de narrativa para a pesquisa. 

São pistas, fagulhas que podem e tem essa pretensão de transformar, não há um 

método especifico, pois cada sujeito é autor de sua educação (FREIRE, 2014), há as brechas 

que podemos abrir para trazer um novo olhar e é isso que a educação tem para trançar a vida 

junto à preocupação com um humano em seu todo produzindo um conhecimento pertinente. 

Em qualquer nível (pesquisa, formação de professor, escola), essa narrativa pode abrir portas 

e ser capaz de mudar o ciclo seguinte, pois como apresentei essa mudança de olhar, quando 

ocorre, é levada dentro da gente em todos os outros passos. 

Às vezes me vem à mente, que essa pesquisa seja otimista e que há mais sonho que 

só sensibilidade nessa minha busca; sou isso, todos nós somos compostos de tudo isso e o que 

eu quero mesmo, é que você olhe de maneira diferente, se for possível mesmo que em 

pequenas atitudes possibilitar alguma mudança nas relações da pesquisa e da educação com a 

produção narrativa, e portanto, na recepção e produção de conhecimento, já será uma nova 

brecha para sentimentos que precisamos para sobrevivermos e cuidarmos de nossa casa, que é 

o mundo e que habitam nele. 

Tenho apresentado capítulo a capítulo, buscando uma linguagem que dança junto aos 

referenciais teóricos necessários que podemos, por meio dessa narrativa histórica sensível, 
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permitir o desenvolvimento de uma educação humanizadora e que busca praticar o 

pensamento complexo, abrindo caminhos para a (re)ligação com outros saberes - como a 

história cultural propõe - e com nossas sensibilidades essenciais a nossa sobrevivência no 

mundo. 

Podemos por meio de exercícios - como esse apresentado nessa análise – tentar 

transformar em real esse desejo de modificar a educação, fazendo o pesponto entre a vida e o 

conhecimento, tentando construir uma sociedade solidária, empática e criativa que é capaz de 

nos perceber complexos e abraçar nossos saberes (sapiens) e sensibilidades (demens). 

- 

Durante outra era percebeu-se que tempo não pode ser medido, o relógio não conta 

exatamente quanto tempo se tem, o relógio mostra um tempo que corre tão relativo ao 

contexto que a simplicidade dos ponteiros mostra como somos humildes frente ao infinito. 

Pensou-se o tempo como um salão em que várias pessoas dançam cada uma com seu próprio 

fone, tocando sua própria música preferida e se esbarrando uma na outra às vezes com um 

sorriso, às vezes distração, talvez também malícia e com certeza várias vezes com violência. 

O tempo atravessa, a história rebola e o quadril gira junto com os pés.  

Te ler não é fácil e assumo o risco de ser perversa, te podando pedaços, fazendo uma 

“triagem entre o que pode ser ‘compreendido’ e o que deve ser esquecido para obter a 

representação de uma inteligibilidade presente” (CERTEAU,1982, p.16) faço o possível para 

ver seu nascimento e pode parecer que esse forçoso ato recorte você e mate de vez tudo que 

veio antes te focando com minha câmera e te deslocando da paisagem para outro 

enquadramento. 

Ponho fim quando tento falar de um começo. 

Como não matá-lo? Não pôr introdução e considerações finais? Entregar-lhe um fim 

que seja ao mesmo tempo uma permanência no tempo. Parece que voltamos àquele momento 

antigo em que nada acaba, tudo é círculo vivo. Colocar o passado em uma tumba de palavras, 

trazer da sua morte o próprio combate a ela. 

Então essa morte do meu objeto de análise, desse que pego nas mãos como segredo a 

ser revelado e tento me aproximar lentamente para que não nos assustemos, esse movimento 

que o mata também é esse que o revive nesse novo tempo. É tecendo seus pedaços que 
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combato seu próprio fim e de certa maneira me mantenho, me delineio grafitando meus 

limites, meu entorno até aqui nesse presente, já que “a história é o privilégio (tantara) que é 

necessário recordar para não esquecer-se a si próprio” (CERTEAU,1982, p.16). É preciso 

correr então. Não contra o tempo, mas pelo tempo, entre suas frestas, por cima, por baixo. É 

preciso abrir as portas certas, teoria na mão e uma prática tão delicada e ao mesmo tempo 

cruel quanto “desdobrar fibra por fibra os corações dos filhos” (CAETANO; TORQUATO 

NETO, 1968). 

A angústia desse papel em branco implorando para que se faça qualquer vida sobre 

ele é o primeiro embate entre você, eu e o que farei de você. Todo meu trabalho acaba nele, 

meu percurso vive em função desse papel que se prolonga seu branco nas entrelinhas do texto, 

mas que haja esse texto, esse desenho de você que “não se interessa por uma ‘verdade’ 

escondida que seria necessário encontrar” (CERTEAU,1982, p.17) não tem gana de te fazer 

tal qual, já que minha habilidade humana nunca será capaz de abarcar, essa escrita de ti 

“constituiu símbolo pela própria relação entre um espaço novo, recortado no tempo e um 

modus operandi que fabrica ‘cenários’ susceptíveis de organizar práticas num discurso hoje 

inteligível – aquilo que é propriamente ‘fazer história’” (CERTEAU,2000, p.17).  Te trago 

aqui nesse desenho - te permito vazios, esse vazio nas entrelinhas, essa tentativa de 

preenchimento - e enterro para posteridade seu sonho. 

-Eu não te mato. 

E logo vem outra dança e pela mão outros te guiaram para fora de Lete30, por alguns 

momentos você será outro, vai cercar novas conversas ao redor de si e terás novas formas de 

teimar em existir, pois é vasto teu campo e tantos outros toparão em tuas extremidades, mas 

nada disso diminuirá nossa caminhada e continuaremos a cismar com o tempo, mesmo 

engolidos por ele. Um dia serei igual a ti, um antigo remontado, morto acariciado por um 

amante dos esquecidos, pelos documentos, bancos de praça, arquivos públicos, casas: 

renasceremos.  

 

 

 

                                                           
30 Lete, o rio mitológico do esquecimento, localizado nas terras de Hades. 
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