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no para ajudar os jovens a entender a complexidade, a 
multiplicidade e o caráter transnacional da história eu-
ropeia e o seu papel nela.
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INTRODUÇÃO

A identidade histórica é central nas relações 
entre estados e pessoas. Na nossa sociedade 
diversificada não podemos evitar a história 
quando tentamos compreender o presente. 
No entanto, sabemos que o passado é muitas 
vezes uma fonte de interpretações conflituo-
sas, que dificilmente geram consenso.

À semelhança de outras histórias, a compreen-
são da história europeia envolve um processo 
contínuo de construção e desconstrução, es-
crita e reescrita. Esperamos facilitar o contri-
buto dos jovens para a criação e compreensão 
da história crítica e contrariar as normas do-
minantes de aceitação passiva das narrativas. 
A sensibilização para a natureza construída 
da história e a necessidade de investigação 
auto-guiada é necessária para a compreensão 
histórica. 

Acreditamos que a criação de espaço para nos 
envolvermos com a natureza dissonante e 
muitas vezes conflituosa da história europeia 
é o primeiro passo para descobrir posições 
comuns, ou superar divisões, reconhecendo 
simultaneamente as diferenças existentes. 
Mergulhar na história de um continente mar-
cado pelo constante movimento de culturas 
e populações pode também oferecer a visão 
sobre como as pessoas interagiram e viveram 
juntas no passado.

O objetivo geral do projeto Partilhar Histórias 
Europeias é ajudar os jovens a compreender 
a complexidade, a multiplicidade e o caráter 
transnacional da história europeia, reconhe-
cendo o envolvimento de todos na compreen-
são da Europa.

Para tal, lançámos em 2018 um concurso con-
vidando pessoas e organizações a proporem 
estratégias que abordem o ensino da história 
europeia nessa perspetiva. Trabalhar de baixo 
para cima permitiu-nos manter a mente aber-
ta em relação a projetos e ideias que respon-
diam às reais necessidades dos educadores e 

investigadores que trabalham nesta área. Em 
estreita consulta com um grupo internacional 
de peritos, selecionámos cinco colaboradores 
individuais e dois mentores de projetos de 
toda a Europa e apoiámos o desenvolvimento 
das suas ideias.

O resultado? Estratégias pedagógicas conce-
bidas e testadas por professores e para pro-
fessores. Uma vez que não estão ligadas a um 
tema específico, podem ser aplicadas a muitos 
tópicos diferentes dos programas de história 
e são facilmente adaptáveis pelos professores 
de toda a Europa.

• Usar histórias do passado para explicar 
aos alunos a sua complexidade

• Usar práticas comemorativas para ensinar 
que a história é uma narrativa construída

• Usar biografias de objetos para reve-
lar como os nossos passados estão 
interligados

• Analisar figuras históricas para entender 
como e por que razão são percebidas de 
forma diferente

• Estudar histórias de ideias para aprender 
sobre continuidade e mudança

Esperamos que estas estratégias sejam consi-
deradas úteis e estimulantes. Se quiser contri-
buir com as suas ideias, por favor, não hesite 
em partilhá-las connosco!

Sinceramente          
Katria, Steven, Hanna e Marjolein 
– A Equipa da EuroClio e Evens Foundation

Para mais informações, consulte a nossa página 
sharingeuropeanhistories.eu.

http://sharingeuropeanhistories.eu


Tabela de 
Conteúdos Introdução

Usar biografias de objetos para 
revelar como os nossos passados 
estão interligados 

Analisar figuras históricas 
para compreender como e por 
que razão são entendidas de 
forma diferente

Estudar a história das 
ideias para aprender sobre 
continuidade e mudança
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Usar práticas comemorativas 
para ensinar que a história é uma 
narrativa construída 

Usar histórias do passado para 
ensinar  a sua complexidade 
aos alunos 

83 99
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Estudar a história das 
ideias para aprender sobre 
continuidade e mudança
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OS NOSSOS ESPECIALISTAS

Elisabete Pereira
é investigadora de pós-doutoramento no 
Instituto de História Contemporânea (NOVA 
FCSH, Lisboa) pólo da Universidade de Évora. 
É Doutorada em História e Filosofia da Ciên-
cia com especialização em Museologia pela 
Universidade de Évora (Portugal). O seu per-
curso tem sido centrado na investigação em 
história e na valorização do património cultu-
ral. Os seus temas atuais de investigação são 
a história das coleções e museus nos séculos 
XIX e XX; história transnacional e cultural dos 
museus, com especial enfoque nas biografias 
de objetos e invisibilidades históricas, e ques-
tões de descolonização.

A estratégia de Elisabete – Usar biografias de 
objetos para revelar como os nossos passa-
dos estão interligados – incentiva os alunos 
a familiarizarem-se com histórias “invisíveis” 
e interligadas através da análise de objetos 
exibidos em museus – quem os criou, quem os 
possuiu, onde eram usados e mantidos, quais 
os seus significados. A análise do percurso de 
determinados objetos permite a periodização, 
compreensão do ambiente em que o objeto 
funcionou e compreensão do papel das pes-
soas envolvidas com o objeto. Pede-se aos 
estudantes que considerem influências, res-
ponsabilidades, relações e intercâmbios entre 
atores a nível local, institucional e internacio-
nal. Esta estratégia sublinha a transnacionali-
dade de histórias nacionais e permite que os 
alunos descentrem a sua atenção dos acon-
tecimentos militares e políticos que muitas 
vezes dominam as salas de aula, centrando-se 
na história social e cultural.

Gentian Dedja 
tem quinze anos de experiência de ensino 
de história e geografia e é vice-presidente da 
Associação de Professores de História da Al-
bânia “Juventude e História”. É licenciado pela 
Universidade de Tirana e trabalha em part-ti-
me como pedagogo na Universidade de Elba-
san. Gentian foi coautor de manuais escolares, 
foi coordenador nacional do projeto ePACT e 
é formador de professores.

A estratégia de Gentian – analisar figuras his-
tóricas para entender como e por que razão 
são percecionadas de forma diferente – cen-
tra-se na análise de figuras-chave do passado 
– recentes ou antigas – e na forma como são 
percebidas ou lembradas em diferentes luga-
res. Os estudantes são confrontados com as 
diversas interpretações históricas sobre estas 
figuras –  textos, monumentos ou recursos on-
line – para compreenderem como os diferen-
tes grupos adequam a informação aos seus 
interesses. Convidados a investigar o contexto 
histórico por detrás destas perceções, solici-
ta-se aos alunos que sugiram as razões pelas 
quais as personagens históricas são lembra-
das de tal forma. Esta estratégia sublinha que 
a história é construída e incentiva os estudan-
tes a abordarem criticamente as narrativas 
dominantes.

Joanna Wojdon 
é Professora Associada na Universidade de 
Wroclaw (Polónia) e Presidente do Departa-
mento de Metodologia de Ensino de História 
e Educação Cívica. É membro do conselho de 
administração da International Society for 
History Didactics e editora-chefe da respeti-
va revista académica – Journal of Research on 
History Didactics, History Education, and History 
Culture (JHEC). É também membro do Comité 
Diretivo da Federação Internacional de Histó-
ria Pública.

A estratégia de Joanna – Usar práticas come-
morativas para ensinar que a história é uma 
narrativa construída – incentiva os alunos a 
analisar e desconstruir a forma como o passa-
do é comemorado na sua localidade, olhando 
para placas históricas, monumentos e nomes 
de espaços públicos. Pede-se aos alunos que 
determinem que mensagem(s) estas obras co-
memorativas procuram transmitir: quem as 
produziu, para quem, quando foram formu-
ladas, quem é incluído, quem foi excluído e 
porquê. Os alunos são convidados a identifi-
car mudanças nestas práticas comemorativas 
ao longo do tempo, de forma a desenvolver 
uma compreensão da natureza construída da 
história em espaços públicos. Esta estratégia 
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constitui um complemento às tradicionais vi-
sitas de estudo que normalmente se destinam 
a ensinar o que é o passado e não como o 
passado é contado. A estratégia faz parte do 
livro “Thinking on Multiethnicity” (Myśląc o 
wieloetniczności), baseado nos conceitos “Big 
Six” de pensamento histórico desenvolvidos 
por Peter Seixas.

Juan Carlos Ocaña
dirige o Departamento de História e Programa 
Bilingue no IES Parque de Lisboa em Alcor-
cón, Madrid. Doutorado em Filosofia da His-
tória e Geografia pela Universidad Autónoma, 
Madrid, é autor de vários manuais escolares 
espanhóis para o Ensino Secundário. Usufruiu 
de uma bolsa Fulbright – Instituto de Estu-
dos Americanos para Educadores do Ensino 
Secundário.

A estratégia de Juan Carlos – Estudar a histó-
ria das ideias para aprender sobre continuida-
de e mudança – exige que os alunos utilizem 
competências fundamentais envolvidas no 
pensamento histórico – avaliação cronológi-
ca e geográfica de eventos importantes – para 
contextualizar a evolução de ideias influentes 
que moldaram a história. A avaliação crono-
lógica e geográfica de eventos relacionados 
com a evolução de uma ideia ajuda os alunos 
a compreender influências, relações e inter-
câmbios que determinam a complexa cons-
trução de ideias que atualmente prevalecem 
no continente. 

Helen Snelson 
ensinou História durante 20 anos a crianças 
e jovens dos 11 aos 18 anos de idade em es-
colas da cidade de York. É licenciada em His-
tória pela Universidade de Oxford e trabalha 
principalmente para a Universidade de York 
como Curriculum Leader for History Teacher 
Training. É também presidente do Comité da 
Associação de Professores de História do en-
sino Secundário do Reino Unido e escreveu 
artigos para a sua revista “Teaching History”. 
É apresentadora regular em conferências e 
tem contribuído para vários projetos da Eu-
roClio, incluindo Partilhar Histórias Europeias 

and Historiana. Especializou-se na introdução 
de material de arquivo e recentes pesquisas 
de historiadores nas aulas de história.

A estratégia de Helena – Usar histórias do 
passado para ensinar os alunos sobre a sua 
complexidade – envolve as memórias de pes-
soas do presente. Solicita-se aos alunos que 
comparem semelhanças e diferenças nas nar-
rativas e tirem conclusões sobre as causas da 
disparidades ou semelhanças. Os alunos são 
encorajados a comparar a história dos seus 
manuais escolares com o passado recordado 
por estas pessoas e a considerar o que contri-
bui para o significado histórico.

Iryna Kostyuk
mentora do projecto Partilhar Histórias Euro-
peias, tem 25 anos de experiência de ensino 
de história e de estudos sociais. Há mais de 
20 anos que trabalha como formadora – ensi-
nando educadores nas áreas da história, edu-
cação cívica, direitos humanos e metodologia 
de pensamento crítico. Os seus interesses pro-
fissionais incluem questões relacionadas com 
padrões, currículos e manuais escolares. Iryna 
foi coautora e editora de vários manuais na-
cionais e internacionais, manuais de professo-
res e artigos. Colabora com a EuroClio desde 
2001 e, como formadora de professores, rea-
lizou mais de 100 seminários em diferentes 
regiões da Ucrânia, incorporando sempre que 
possível as abordagens do EuroClio. 

Richard Kennett
mentor do projecto Partilhar Histórias Euro-
peias, é professor assistente em Bristol, Reino 
Unido, administrador da Uk Historical Asso-
ciation e membro do Uk Schools History Pro-
ject. Escreve livros e ajuda a formar profes-
sores em todo o país. Richard trabalha com 
a EuroClio há vários anos, colaborando com 
historiadores e no projeto Partilhar Histórias 
Europeias.
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OS NOSSOS PARCEIROS

A Evens Foundation
é uma fundação de utilidade pública criada 
em 1990 como um empreendimento familiar. 
A expressão “Viver juntos harmoniosamente 
na Europa” incorpora a visão dos fundadores 
e está no cerne do seu trabalho. Procuramos 
formas tangíveis de  envolvimento com esta 
preocupação fundamental a partir de pers-
petivas filosóficas, sociais, culturais ou edu-
cativas. Identificamos e apoiamos ideias ino-
vadoras, e premiamos realizações através de 
prémios e concursos. Além disso, fomentamos 
projetos experimentais com o objetivo de col-
matar o fosso entre a investigação e a prática, 
e facilitamos o intercâmbio de conhecimen-
tos através de palestras, seminários, debates 
e publicações. Colaboramos com uma rede 
cada vez maior de cidadãos, investigadores, 
ONGs, instituições académicas e culturais que 
ligam diferentes comunidades e perspetivas 
em todo o continente Europeu.

Há quase trinta anos que desenvolvemos ati-
vidades em domínios-chave de intervenção 
como a democracia, a educação, os meios de 
comunicação social, as artes e a ciência. Os 
nossos projetos exploram diferentes formas 
de união e pertença, apelam a novas solida-
riedades e aspiram a criar um espaço impar-
cial para que a pluralidade de vozes e pontos 
de vista discordantes se cruzem. Procuramos 
investigar criticamente valores, construções 
sociais e narrativas, a fim de permitir uma 
reflexão coletiva dentro de uma sociedade 
mais vasta.

Como uma fundação operativa, desenvolve-
mos e gerimos os projetos em conjunto com 
os nossos parceiros. Desde o início da funda-
ção, optámos por correr riscos e mantivemo-
nos firmemente comprometidos com a expe-
rimentação – seja através da conceção dos 

nossos próprios projetos ou do apoio a ideias 
pioneiras independentes. Focámo-nos prin-
cipalmente no desenvolvimento de projetos 
piloto que testem hipóteses científicas, pe-
dagogias inovadoras ou processos artísticos. 
Trabalhando a partir de uma série de diferen-
tes áreas na Europa, adquirimos um profundo 
conhecimento das realidades locais e trans-
nacionais envolvidas. As nossas iniciativas 
consideram estas especificidades, procurando 
uma ampla divulgação e um intercâmbio de 
ação pan-europeu.



11

A EuroClio – Associação Europeia de 
Educadores de História 
foi criada em 1992, através de uma diretiva do 
Conselho da Europa, com o objetivo de cons-
truir pontes entre profissionais ligados ao en-
sino da história de todas as partes da Europa. 
É uma ampla rede constituída por 83 associa-
ções membros que, em 2019, representavam 
47 países. 

A EuroClio apoia o desenvolvimento de uma 
história inovadora, da cidadania e da educa-
ção patrimonial, promovendo o pensamento 
crítico, as múltiplas perspetivas, o respeito 
mútuo e a inclusão de questões controver-
sas. Defende o uso da história e da educação 
patrimonial para a construção e o aprofunda-
mento das sociedades democráticas, ligando 
profissionais através das fronteiras das comu-
nidades, países, etnias e religiões. Procura me-
lhorar a qualidade da história e da educação 
para a cidadania através da capacitação dos 
educadores e da produção e implementação 
de ferramentas pedagógicas inovadoras. A Eu-
roClio pretende que, através de conhecimen-
tos da história e da educação de cidadania, os 
alunos se tornem cidadãos ativos e respon-
sáveis, capacitados para a compreensão mú-
tua e a paz.

Nos primeiros anos a EuroClio concedeu uma 
atenção especial aos países em transforma-
ção e transição política, em particular aqueles 
onde existiam tensões interétnicas e inter-
religiosas. Ultimamente, os nossos projetos 
têm-se centrado na criação de materiais edu-
cativos transnacionais e no incentivo à cola-
boração entre países. Reunimos centenas de 
historiadores e educadores de história para 
partilhar experiências, implementar aprendi-
zagens inovadoras sobre o passado e também 
discutir questões sensíveis e controversas, 
criando, portanto, novas e inclusivas narrati-
vas históricas.





Usar biografias de 
objetos para revelar 
como os nossos 
passados estão 
interligados
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ELISABETE PEREIRA

Biografia de objetos – um conjunto 
de informações sobre o processo de 
criação de um objecto, quem o possuiu, 
e onde foi usado e conservado – intro-
duz novas perspetivas históricas e rev-
ela atores históricos esquecidos.
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VISÃO GERAL DA 
ESTRATÉGIA
Esta estratégia incentiva os alunos a familia-
rizarem-se com histórias “ocultas” e interliga-
das através da análise de objetos museoló-
gicos – quem os criou, com que objetivo, por 
onde circularam, onde foram utilizados e con-
servados, a quem pertenceram. Sublinham-se 
as histórias internacionais dos Estados con-
frontando-as com a transnacionalidade dos 
objetos museológicos.

Os alunos são convidados a considerar ques-
tões e completar tarefas relacionadas com 
objetos de museu. Os objetos escolhidos te-
rão descrições (existentes ou fornecidas) a ser 
utilizadas numa análise que conduzirá à pe-
riodização, compreensão do ambiente em que 
o objeto funcionou e compreensão dos papéis 
assumidos pelo objeto. Os estudantes consi-
derarão influências, responsabilidades, rela-
ções e intercâmbios entre atores a nível local, 
institucional e internacional, no continente 
Europeu e noutras partes do mundo, contex-
tualizando o objeto histórica e politicamente.

 
QUAL É O OBJETIVO DA 

ESTRATÉGIA?
A estratégia visa, em primeiro lugar, ensinar a 
transnacionalidade da história. Revelar como 
uma multiplicidade de pessoas está envolvida 
na construção do conhecimento e na musea-
lização de objetos humaniza o processo de 
construção do conhecimento e incentiva os 
estudantes a envolverem-se com a história a 
partir de perspetivas de diferença e diversida-
de (por exemplo, políticas e religiosas). 

Facilitar a análise das raízes históricas, mul-
tinacionais e multiculturais dos objetos mu-
seológicos incentiva o confronto de narrativas 
dominantes e estatais da história, e pode aju-
dar a superar divisões entre países e culturas.

Uma análise atenta dos objetos permite-nos 
desviar a atenção dos acontecimentos políti-
cos e militares que frequentemente dominam 
as salas de aula, e que apontam para rivalida-
des e conflitos entre nações, para uma história 
cultural que revela pontes entre povos. 



O que 
precisamos de 
fazer para usar 
esta estratégia 
na sala de 
aula?



PASSO 1: PREPARAR OS MATERIAIS
Para realizar esta atividade é necessário pri-
meiro produzir a biografia do objeto a ensinar. 
Existem duas opções:

Opção 1 – Utilize uma biografia já 
pronta do objeto
Use uma biografia já pronta do objeto. Forne-
cemos uma biografia de um instrumento cien-
tífico: o Policromógrafo de Lacerda, disponível 
em historiana.eu.

Opção 2 – Faça a sua própria 
biografia do objeto
Conduzir pesquisas originais para a biografia 
de um objeto pode consumir algum tempo. No 
entanto, existem bons recursos digitais dispo-
níveis que podem ajudar.

1. Use os recursos digitais de museus para 
encontrar o objeto certo

Os arquivos dos museus são frequentemen-
te digitalizados e podem fornecer informa-
ções detalhadas sobre os objectos e o seu 
percurso. Deve escolher-se um objeto que 
tenha uma história rica e, de preferência, 
uma história transnacional. Esteja ciente de 
que os museus não possuem quantidades 
iguais de informação sobre todos os seus 
objetos – podem existir muitas fontes his-
tóricas sobre determinados objetos e ou-
tros sobre os quais não é possível ter muita 
informação devido às reduzidas fontes his-
tóricas disponíveis. 

Os seguintes museus têm excelentes cole-
ções online: 
• Google Arts & Culture
• Oxford Museums   
• Musée des Arts et Métiers  
• Museum of the History of Polish Jews 
• Musée du Louvre Oeuvres à la Loupe 
• Rijksmuseum Boerhaave 

2. Produza a sua biografia de objeto
Deve usar a informação do site do mu-
seu para escrever a biografia do objeto. O 
texto deve:

• Explicar qual é o objeto.
• Identificar onde o objeto está localiza-

do (se aplicável).
• Descrever o material de que é fei-

to o objeto.
• Descrever o significado e a importância 

do objeto. 
• Apresentar os intervenientes envolvi-

dos no percurso do objeto – os cientis-
tas, técnicos, artesãos ou artistas que o 
produziram; os indivíduos que o pre-
servaram, recolheram ou musealizaram; 
e as suas relações com os objetos em 
produção, uso e/ou reutilização.

 
3. Recolha material secundário que supor-

te a sua análise do objeto
Se possível, recolha quaisquer documentos 
e imagens que ajudem a contextualizar o 
objeto. Muitos destes materiais também 
podem ser recolhidos nos arquivos digitais 
dos museus. Pode ser útil recolher mapas, 
fotografias ou ilustrações que ajudem a en-
tender o caminho e o contexto do objeto. 
Estes materiais devem ser acompanhados 
por pequenas legendas que contextualizem 
a fonte histórica disponível. 

PASSO 2: USE OS MATERIAIS NA SALA 
DE AULA 
Atividade 1: Desperte o interesse dos alunos 
e introduza o objeto

Esta atividade é importante para que os 
alunos se interessem pelo objeto que se 
pretende estudar.

Interessar os alunos pelo objeto é fundamen-
tal para a estratégia. Isso pode ser feito de 
modos distintos. Aqui estão alguns exemplos:
• Forneça uma foto do objeto, mas não diga 

aos alunos o que é. Encoraje-os a adivi-
nhar. Isto funcionará bem com um objeto 
fora do comum.
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https://artsandculture.google.com/
https://web.prm.ox.ac.uk/rpr/index.php/object-biography-index.html
https://www.arts-et-metiers.net/musee/dossiers-de-lenseignant
https://www.polin.pl/en/event/biographies-things-gifts-collection-museum-history-polish-jews
https://www.louvre.fr/oal
http://mmb-web.adlibhosting.com/ais54/search/simple


• Mostre um vídeo do objeto ou um filme re-
lacionado. Mostrar o objeto “em ação” será 
interessante. Um excerto de um filme re-
lacionado com o objeto num determinado 
momento também pode ser interessante.

• Faça com que os alunos coloquem hi-
póteses sobre a história que o objeto 
pode contar.

Seguidamente leia em voz alta as informa-
ções sobre o percurso/biografia do objeto ou 
solicite aos alunos que leiam para si mesmos. 
Isso servirá para os familiarizar com a história 
do objeto.

Atividade 2: Analisar as componentes da 
biografia do objeto

Com esta atividade pretende-se que os 
alunos avaliem o material contextual, que 
vejam as conexões e coloquem o objeto 
numa narrativa mais ampla.

Forneça fontes históricas aos alunos, bem 
como as informações do museu – fotos do ob-
jeto em diferentes momentos, documentos es-
critos, etc.

Os alunos podem enquadrar o objeto numa 
narrativa mais ampla através da indicação de 
eventos numa linha cronológica. Registe no 
quadro, projete em formato digital ou forneça 
a cada aluno uma folha com a representação 
das movimentações geográficas do objeto, bem 
como as suas mudanças de proprietário. Peça 
aos alunos que registem a narrativa do obje-
to, sintetizando a história que lhes foi forne-
cida e selecionando os pontos-chave a serem 
incluídos ou excluídos. Peça aos alunos que 
observem quais os países envolvidos em cada 
fase - a nacionalidade dos intervenientes ou o 
país onde o objeto se encontra - e quaisquer 
eventos importantes da história que estejam 
a acontecer ao mesmo tempo, por exemplo, 
guerras ou momentos importantes de mudan-
ça. Este exercício irá ajudá-los a contextualizar 
a história. 

Discussão

Esta atividade faz com que os alunos 
analisem o contexto e concluam a 
investigação.

Discuta os dados encontrados. Aqui estão al-
guns exemplos de perguntas que poderá fazer. 
Alguns serão mais aplicáveis ou relevantes do 
que outros, dependendo do objeto escolhido:
• O que pode o objeto dizer-nos sobre 

influências, responsabilidades, relações e 
trocas entre pessoas a nível local, nacio-
nal e internacional?

• O que pode o objeto dizer-nos sobre 
influências, responsabilidades, relações 
e trocas dentro do continente e entre o 
continente e outras partes do mundo?

• O objeto reflete a história mais ampla da 
sua época?

• O objeto mostra um mundo interligado 
ou um mundo conflituoso?

• O objeto foi sempre exibido e integrou a 
narrativa histórica ou ele ou o seu criador 
foram esquecidos?
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QUE OBSTÁCULOS PODE ENFRENTAR 
UM PROFESSOR QUE USA ESSA 
ESTRATÉGIA ?

Preparar a biografia de um objeto pode 
ser demorado 
Os professores podem usar a informação dis-
ponibilizada pelos museus. Vários museus for-
necem biografias de objetos ou recursos pe-
dagógicos nos seus websites que podem ser 
usados nesta estratégia.
Esteja ciente de que os museus não podem ou 
não fornecem a mesma quantidade de infor-
mação sobre todos os seus objetos – podem 
existir muitas fontes históricas que permitem 
que o museu forneça informações substan-
ciais ou existir  poucas fontes históricas que 
não permitem o conhecimento completo so-
bre o percurso dos objetos.

Pode ser difícil contextualizar o objeto 
Os professores podem ter dificuldade em lo-
calizar fontes secundárias para contextualizar 
o objeto. Os arquivos dos museus são o me-
lhor lugar para começar esta pesquisa. Entrar 
em contato com o museu onde o objeto está 
atualmente localizado pode ajudar.

COMO PODE TORNAR ESTA 
ESTRATÉGIA MAIS INCLUSIVA?

Apoiar alunos de baixo desempenho
Fornecer uma narrativa curta pode ser bené-
fico para reduzir a quantidade de leitura ne-
cessária. Uma boa possibilidade consiste num 
exercício de espaços em branco, que os alu-
nos preenchem após receberem informações 
sobre o objeto.

Desafiar alunos com melhor desempenho
Escrever concisamente pode ser um desafio. 
Depois de os alunos terem analisado a bio-
grafia do objeto, peça-lhes que escrevam uma 
nova legenda para figurar ao lado do objeto 
no museu. Isso exigirá que os alunos incluam 
o máximo de informação possível em menos 
de 100 palavras.

19USAR BIOGRAFIAS DE OBJETOS PARA REVELAR COMO OS NOSSOS PASSADOS ESTãO INTERLIGADOS



Exemplo 
da estratégia 
em ação
O POLICROMÓGRAFO DE LACERDA



DESPERTAR O INTERESSE DOS 
ALUNOS E APRESENTAR O OBJETO 
Forneça uma foto do objeto, mas não diga aos 
alunos o que é. Encoraje-os a adivinhar. Pode 
fazer-lhes as seguintes perguntas:
• Para que acha que este instru-

mento serve?
• Quando foi criado este instrumento?
• Onde foi criado este instrumento 

científico?
• Por quem foi criado este instrumento 

científico?

Encoraje os alunos a lançar hipóteses sobre o 
que o objeto nos pode dizer sobre a história.

Depois disso, leia em voz alta aos alunos as 
seguintes informações sobre o objeto museo-
lógico ou peça-lhes que leiam para si mes-
mos. Isto servirá para familiarizá-los com a 
história do objeto.

O Policromógrafo de Lacerda  
- “precursor do oscilógrafo de jato de tinta, 
cerca de 15 anos antes.”
O policromógrafo foi inventado em 1932 por 
um cientista português de nome Armando de 
Lacerda (1902-1984). O instrumento foi cons-
truído em Bona (Alemanha), enquanto Lacer-
da se especializava em fonética experimental 
na Universidade de Bona.

O instrumento tinha um bucal e usava um 
jato fino de tinta que era direcionado para 
uma faixa de papel, onde os sons da fala e 
os movimentos da boca eram gravados. Isto 
minimizava o atrito da agulha encontrado em 
instrumentos tradicionais.

Naquela época, os foneticistas queriam com-
preender a fala humana de forma a criar no-
vas técnicas para ensinar diferentes línguas e 
ajudar pessoas com dificuldades físicas rela-
cionadas com a fala, como os mudos.

ANÁLISE DAS COMPONENTES DA 
BIOGRAFIA DO OBJETO 
Forneça aos alunos fontes históricas para 
além da informação sobre objetos museológi-
cos – fotos do objeto em momentos diferen-
tes, documentos escritos, etc. 

Para esta atividade, os alunos vão precisar de 
algum conhecimento básico do período de 
entre guerras. Na preparação desta atividade 
podem ser úteis algumas leituras prévias so-
bre o período em causa. Dependendo do nível 
de conhecimento dos seus alunos, também 
poderá querer fornecer-lhes um mapa político 
dos países e informações sobre os diferentes 
regimes políticos europeus da época.

Progresso e redes científicas no contexto dos 
nacionalismos europeus
Na história da investigação sobre a fala hu-
mana, o trabalho realizado por Armando de 
Lacerda, foneticista português do século XX, 
é de grande importância. Lacerda foi especia-
lista em Fonética Experimental no Laborató-
rio de Fonética de Hamburgo e no Instituto 
de Fonética de Bona de 1930 a 1933. Em 
1936, criou o primeiro laboratório português 
de Fonética Experimental, em Coimbra, cujas 
“esplêndidas instalações técnicas”, juntamen-
te com o prestígio internacional do seu fun-
dador e diretor, atraiu inúmeros cientistas 
estrangeiros.

Os historiadores têm geralmente entendido o 
Portugal do Estado Novo, o regime autoritá-
rio que existiu entre 1933 e 1974,  como um 
país predominantemente rural, pitoresco e 
quase sem investigação científica. No entanto, 
a ação de Armando de Lacerda e do Labora-
tório de Fonética Experimental de Coimbra 
(1936-79), por ele fundado, mostra uma ima-
gem mais complexa. A imagem predominante 
de um país cientificamente atrasado não se 
enquadra com a existência de um laborató-
rio que atraía para Portugal investigadores de 
universidades de referência mundial, como 
Harvard, Cambridge ou Sorbonne. Este labo-
ratório português era considerado internacio-
nalmente o mais avançado laboratório de Fo-
nética Experimental da Europa em início dos 
anos cinquenta do Século XX. 

21USAR BIOGRAFIAS DE OBJETOS PARA REVELAR COMO OS NOSSOS PASSADOS ESTãO INTERLIGADOS



Os instrumentos científicos desenvolvidos por 
Armando de Lacerda, alguns dos quais recen-
temente redescobertos nas reservas do Museu 
da Ciência da Universidade de Coimbra, têm 
enorme impacto no campo da museologia e 
historiografia (Kopytoff, 1986, 64-91). Instru-
mentos científicos como o policromógrafo de 
Lacerda conduzem-nos à consciencialização 
e ao reconhecimento do importante papel 
desempenhado por um organismo científico 
português no plano internacional durante o 
Estado Novo. A criação, desenvolvimentos e 
utilização dos instrumentos criados por La-
cerda fomentaram relações entre investiga-
dores de diferentes países. A sua influência 
só diminuiu décadas mais tarde após o objeto 
se ter tornado obsoleto – um resultado ine-
vitável decorrente do surgimento de novos 
instrumentos que, no entanto, não poderiam 
ter sido desenvolvidos sem as contribuições 
de Lacerda.

É importante destacar este património cientí-
fico através da reconstituição da sua trajetó-
ria, identificando os diferentes contextos e al-
terações no valor dos objetos, e reconhecendo 
as ligações cruciais entre indivíduos e instru-
mentos no tempo e no espaço (Alberti, 2005: 
559-571). No período entre guerras, este e ou-
tros instrumentos científicos, que ligam Coim-
bra, Hamburgo, Bona e Harvard, entre muitas 
outras universidades de países europeus e de 
outros continentes, representam um “caso es-
quecido de ‘excelência científica na periferia’” 
(Gootenberg, 2007: 202-232. Cueto, 1989), 
mostrando como a ciência, mesmo em con-
textos da autarcia económica e nacionalismo, 
se desenvolve através de redes internacionais 
de comunicação.
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LINHA DO TEMPO DA 
BIOGRAFIA DO OBJETO

1. Inventado por um cientista português, 
Armando de Lacerda (1902-84), em 1932.

2. Financiado pelo Estado português.
3. Construído na Alemanha, na Universidade 

de Bona – Instituto de Fonética.
4. Apresentado pela primeira vez na Ho-

landa, em 1932, no primeiro Congresso 
Internacional de Ciências Fonéticas, em 
Amesterdão.

5. Este instrumento e as técnicas desenvol-
vidas por Armando de Lacerda tornaram-
-se mundialmente famosos e atraíram 
cientistas de todo o mundo para Portugal.

6. O objeto tornou-se obsoleto entre 
1950 e 1960.

7. O Laboratório de Fonética Experimental 
da Universidade de Coimbra foi extinto na 
década de 1970.

8. Este instrumento, e outros, foram esque-
cidos na Universidade de Coimbra até 
serem recentemente redescobertos.

9. Este instrumento, e outros, estão agora a 
adquirir um novo significado como obje-
tos de museu.
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Fotografia do Instituto de Fonética de Bona 
(1932) mostrando Armando de Lacerda (à di-
reita) e Paul Menzerath (à esquerda) usando o 
Policromógrafo de Lacerda. 
(Museu da Ciência da Universidade de Coimbra)



Francis Millet Rogers (Universidade de Har-
vard) a trabalhar com o Cromógrafo de Lacer-
da no Laboratório de Fonética da Universida-
de de Coimbra.
(Biblioteca Alonso Zamora Vicente)

Armando de Lacerda: “Autoridade Internacio-
nal em Fonética Experimental”. Lacerda foi 
convidado a lecionar em várias universida-
des como Wisconsin-Madison ou no Queens 
College da City University of New York (1965).
(Arquivo Familiar Paulo de Lacerda)

Documentos enviados por foneticistas estran-
geiros a Armando de Lacerda.
(Esquerda: Arquivo do Camões, Instituto da 
Cooperação e da Língua, I.P.)
(Em cima: Biblioteca do Laboratório de Foné-
tica. Faculdade de Letras de Coimbra)
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Discussão
Discussão sobre a análise dos documentos e 
do percurso do objeto. Seguem-se perguntas 
para os alunos:
• O que nos pode dizer o Policromógrafo 

de Lacerda sobre influências, responsa-
bilidades, relações e intercâmbios entre 
intervenientes a nível local, nacional e 
internacional?

• O que nos pode dizer sobre influências, 
ligações, responsabilidades, relações e in-
tercâmbios dentro do continente e entre 
o continente e outras partes do mundo?

• Este objeto reflete uma história mais 
ampla da época?

• Este objeto mostra um mundo interligado 
ou um mundo conflituoso?

As impressoras de jato de tinta que usamos 
diariamente têm a sua origem na tecnologia 
utilizada no Policromógrafo de Lacerda. Os 
progressos científicos com base na coopera-
ção global resultaram no desenvolvimento e 
na melhoria do bem-estar das populações.

A biografia deste objeto sublinha a necessi-
dade de responsabilidade global. Os tradicio-
nais centros científicos como os EUA, França, 
Inglaterra e Alemanha estão envolvidos no 
desenvolvimento e uso do Policromógrafo, 
mas para isso beneficiam da investigação 
conduzida por pessoas e em instituições de 
países mais periféricos (neste caso Portugal, 
ao que poderíamos acrescentar noutras situa-
ções outros países do Sul da Europa, Europa 
de leste e América Latina).
A criação do Policromógrafo de Lacerda, cria-
do num contexto de nacionalismo, é um ex-
celente exemplo a utilizar para destacar o 
progresso científico das primeiras décadas 
do século XX. Apesar de uma Europa supos-
tamente fechada, da autarcia económica e 
das rivalidades entre as nações, houve de-
senvolvimento do conhecimento científico. 
Este desenvolvimento decorreu da circula-
ção de pessoas, ideias, objetos científicos e 
publicações. As redes científicas associadas a 

este instrumento mostram uma Europa para 
além dos nacionalismos. A ciência não tem 
fronteiras e o conhecimento científico ocor-
re, independentemente das diferentes nacio-
nalidades e ideologias políticas. Estas redes 
internacionais mostram coesão numa Europa 
politicamente dividida e são vitais para a uni-
dade e o progresso europeus do pós-II Guer-
ra Mundial.



TÓPICOS ADICIONAIS 
ADEQUADOS PARA ESTA 
ESTRATÉGIA

• Cooke e Wheatstone telegraph (Casa da 
História Europeia)

• Ideia para uma futura nota europeia; Ho-
landa 1949 (Casa da História Europeia)

• Bendery Constitution - Pylyp Orlyk
• Edifícios com diferentes finalidades e 

propriedade ao longo dos anos
• Arte como uma prova histórica
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Analisar figuras históricas 
para compreender como 
e por que razão são 
entendidas de forma 
diferente



GENTIAN DEDJA 

Importantes figuras históricas são muitas 
vezes entendidas ou lembradas de forma di-
ferente no continente europeu. Em algumas 
partes podem ser recordadas como heroínas. 
Noutras partes, consideradas vilãs. Esta es-
tratégia incentiva os alunos a entenderem o 
porquê das figuras históricas serem percecio-
nadas de forma diferente.
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VISÃO GERAL DA 
ESTRATÉGIA
Esta estratégia pedagógica centra-se na aná-
lise de figuras-chave do passado – recentes 
ou antigas. Solicita-se aos alunos que se con-
centrem numa única figura para analisarem 
como são entendidas ou lembradas em dife-
rentes lugares.

 Os estudantes são encorajados a examinar as 
interpretações históricas destas figuras – em 
textos, em monumentos e nos meios de co-
municação atuais – para perceber como é que 
cada país/região os entende e divulga. São 
entendidas positiva ou negativamente? Pede-
se aos estudantes que investiguem o contex-
to histórico por detrás destas perceções para 
sugerir razões pelas quais estas figuras são 
percecionadas de tal forma. 

 

QUAL É O OBJETIVO DA 
ESTRATÉGIA?
Esta estratégia visa incentivar os estudantes a 
percecionarem as narrativas históricas domi-
nantes do seu país ou comunidade. Ao olhar 
para a forma como várias pessoas entendem 
a mesma figura, são confrontados com o facto 
de existirem muitas vezes múltiplas interpre-
tações da história e de figuras históricas. 

A estratégia sublinhará que a história é cons-
truída e incentivará os alunos a abordarem 
criticamente as narrativas dominantes que 
lhes são ensinadas.



O que 
precisa de 
fazer para 
usar esta 
estratégia 
na sua sala 
de aula?



PASSO 1: PREPARAR OS MATERIAIS
Para realizar esta atividade, primeiro precisa 
de recolher materiais sobre a figura histórica 
que deseja apresentar. Estes materiais devem 
ser uma coleção transnacional de diferentes 
entendimentos da mesma figura, para que a 
estratégia funcione. Existem duas opções: 

Opção 1 – Utilizar materiais prontos
Utilize materiais prontos. Por exemplo, no his-
toriana.eu fornecemos materiais sobre Gavri-
lo Princip que podem ser usados para esta 
estratégia.

Opção 2 – Prepare os seus próprios materiais
Para reunir uma efetiva coleção transnacional 
de materiais necessita de:

A. Escolher uma figura histórica adequada
A estratégia funcionará melhor com figuras: 
• Que são percebidas de maneiras dife-

rentes. Por exemplo, escolha figuras que 
possam ser vistas como heróis num país e 
vilões noutro.

• Para as quais exista material de fácil 
acesso. Tente encontrar diferentes repre-
sentações dessa figura em livros, está-
tuas e nos media. Não é necessário ter 
exemplos dos três tipos, mas quanto mais 
fontes de informação tiver e do maior 
número de países, melhores serão os 
resultados.

• Figuras que são bem conhecidas. Isso irá 
captar o interesse dos alunos.

B. Prepare os materiais
Familiarize-se com a narrativa da figura his-
tórica que pretende apresentar. Uma boa base 
de conhecimentos é fundamental. Que dados 
são conhecidos? O que é incerto? Quais são 
os mitos comuns que cercam a figura? Em 
seguida, encontre informação, em diferentes 
países ou comunidades, sobre a figura históri-
ca escolhida. 

• Quando procurar representações, sele-
cione as mais óbvias que possa encon-
trar para ajudar os alunos;  por exemplo, 
representações que mostram estas figuras 
de formas exageradas ou explícitas.

• Por favor, esteja ciente de que as repre-
sentações dos meios de comunicação 
social, em particular as publicações nas 
redes sociais, podem usar imagens para 
fins racistas ou odiosos que não devem 
ser promovidos numa sala de aula.

• Limite o número a três ou quatro repre-
sentações por tipo de material. Mais ima-
gens poderá tornar a tarefa incontrolável.

• Deverá fornecer algum contexto sobre as 
representações que escolheu para apre-
sentar: Quem as produziu? Quando? Para 
onde? Com que intuito? Para que público? 
Quem as financiou? 

ONDE POSSO ENCONTRAR EXEMPLOS DE 
DIFERENTES PAÍSES/COMUNIDADES?  

Manuais escolares
no seu próprio país e utilizando a 
rede EuroClio

Monumentos/Placas
através de coleções como a Europeana 
ou uma pesquisa na Internet

Representações dos meios de 
comunicação social
através de coleções como a Europeana 
ou uma pesquisa na Internet
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STEP 2: USE OS MATERIAIS NA SALA 
DE AULA

Atividade 1

Esta atividade familiariza os alunos com 
a história.

Antes de os alunos analisarem qualquer uma 
das diferentes representações da figura histó-
rica, é fundamental que conheçam a história 
e os acontecimentos-chave da sua vida. Isto 
pode ser feito de várias maneiras, entre elas:
• Lendo a história e deixando claro o 

que é factualmente conhecido e o que 
é assumido.

• Fazer com que os alunos criem uma cro-
nologia ou um “storyboard” dessa figura 
em particular.

No final desta atividade explique aos alunos 
que embora esta seja a história da figura ana-
lisada isso não significa que todas as pessoas 
a vejam da mesma forma. Destaque o facto 
de a história ser construída e leve os alunos a 
olharem para diferentes representações.

Atividade 2

Esta atividade leva os alunos a olhar 
para as diferentes representações da 
figura histórica.

Divida os alunos em grupos. Cada grupo in-
vestigará representações - monumentos, pla-
cas, artigos de jornais, vídeos, etc. - de Gavrilo 
Princip para entender melhor como ele é po-
pularmente lembrado por diferentes grupos e 
comemorado em diferentes comunidades. 
• Investigar como a personalidade é en-

sinada (nos manuais escolares) em dife-
rentes países pode ajudá-los a entender 
como é oficialmente percebida em cada 
um dos países.

• Investigar como a personalidade é re-
presentada em monumentos e placas 
em diferentes países ou comunidades irá 
levá-los a entender como esta figura é 
comemorada.

• Investigar como a personalidade em cau-
sa é representada nos meios de comuni-
cação modernos, em diferentes países ou 
comunidades, vai fazê-los entender como 
esta figura é popularmente lembrada. 

Cada grupo deve receber um formulário em 
branco semelhante ao encontrado no final 
desta estratégia (Figura 1).

É fundamental que ao realizar esta tarefa os 
alunos não se concentrem naquilo que acre-
ditam ser a melhor representação; em vez dis-
so, devem concentrar-se nos detalhes de cada 
representação.

Discussão 1

Esta discussão leva os alunos a comparar 
e analisar as diferentes perceções e a 
refletir amplamente sobre as implicações 
das discrepâncias na representação. 

Uma vez concluída a investigação é impor-
tante discutir o que foi encontrado. Algumas 
das seguintes questões poderão ser utilizadas 
para fomentar a discussão:
• Há alguma diferença entre a forma como 

o livro, as estátuas e os meios de comu-
nicação apresentam esta personalidade? 
Por que razão poderá dar-se esse caso?

• Há mais semelhanças ou mais diferen-
ças entre as formas como esta figura é 
percebida?

• Por que razão pessoas diferentes perce-
bem a mesma figura histórica de manei-
ras distintas?

• A perceção desta personalidade mudou 
com o tempo? Por que é que isto pode-
rá ter sido?

• Como poderíamos superar algumas das 
diferenças que temos na forma como per-
cebemos esta figura histórica?

• Por que podem ser perigosas as diferen-
tes perceções?

• O que mostram os nossos estudos sobre a 
natureza da história e a forma como nos 
lembramos do passado?
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QUE OBSTÁCULOS PODE UM 
PROFESSOR ENFRENTAR COM ESTA 
ESTRATÉGIA?

Selecionando uma figura histórica adequada
A seleção de representações contrastantes é 
fundamental para que esta estratégia funcio-
ne. Esses contrastes devem ser evidentes para 
os alunos. A linguagem pode ser um obstáculo 
para encontrar as fontes certas. 

Falta de contexto
Para que a estratégia funcione os alunos pre-
cisam de saber em que contexto foram feitas 
as representações das figuras históricas. Preci-
sam de informações sobre o período, o lugar e 
o criador. Caso contrário, os alunos não serão 
capazes de retirar as devidas ilações. Esta in-
formação nem sempre é facilmente acessível. 

COMO PODE TORNAR ESTA 
ESTRATÉGIA MAIS INCLUSIVA?

Apoiar alunos de baixo rendimento 
Certifique-se de que os alunos sabem o que 
são representações históricas. Pode ser boa 
ideia mostrar-lhes imagens contemporâneas 
de celebridades e perguntar quais são as ca-
racterísticas delas. Parecem heróis ou vilões? 

Também pode pedir aos alunos para olharem 
para estátuas ou memoriais, pois este é um 
suporte com menos quantidade de texto e as 
características da figura são tipicamente exa-
geradas e mais óbvias. Também pode fornecer  
instruções aos alunos. Por exemplo:
• O que representa esta estátua?
• As pessoas que fizeram esta estátua têm 

orgulho nesta figura? Como se pode per-
cecionar isso?

• Como é que esta figura é apresentada? 
Por que motivo o artista terá colocado a 
figura nesta pose?

Desafiar alunos com melhor desempenho 
Peça aos alunos que pesquisem personalida-
des, no seu país ou comunidade, que sejam 
percebidas de forma diferente por certos 
grupos. Os alunos podem apresentar as suas 
descobertas / conclusões numa discussão que 
envolva toda a sala de aula para dar voz às 
perspetivas das minorias e sublinhar que não 
existe narrativa incontestável.  

Desafie os alunos a encontrarem represen-
tações diferentes da mesma figura histórica. 
Peça-lhes que expliquem as diferenças e os 
motivos para existirem essas diferenças. 

Se houver legislação relacionada com a me-
mória histórica em torno desta figura, desafie 
os alunos a revê-la e a analisá-la. Que moti-
vações terá essa legislação? Isso pode exigir 
que o professor simplifique a linguagem. 
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Exemplo 
da estratégia 
em ação 
HISTORIANA – ASSASSINATO DE SARAJEVO



Atividade 1

Forneça aos alunos algum contexto his-
tórico - apresentação, discussão, etc. 

Antes de os alunos analisarem qualquer uma 
das diferentes representações de Gavrilo Prin-
cip é fundamental que conheçam a história 
e os principais acontecimentos da sua vida. 
No final desta atividade, explique aos alunos 
que embora esta seja a história de Gavrilo 
Princip, nem todas as pessoas o vêm a ele e 
às suas ações da mesma forma. Destaque o 
fato de que a história é construída e prepa-
re os alunos para olharem para as diferentes 
representações. 

ASSASSINATO DE SARAJEVO
A crise de anexação foi o resultado da absor-
ção do território da Bósnia-Herzegovina no 
Império Austro-Húngaro (1908-1909) e das 
Guerras dos Balcãs (1912-1913) que lhe su-
cederam. Em 1914, a relação entre a Sérvia e 
o Império Austro-Húngaro tinha-se deteriora-
do. Ao anexar a Bósnia-Herzegovina, o Impé-
rio Austro-Húngaro penetrou profundamente 
nos Balcãs até às fronteiras da Sérvia. Após 
as Guerras balcânicas, as grandes potências 
envolveram-se numa luta para dividir o terri-
tório. O Império Austro-Húngaro, a Alemanha 
e a Itália, por um lado, e a França, a Grã-Bre-
tanha e a Rússia, por outro, envolveram-se na 
região através de intervenções diplomáticas e 
na preparação de um possível conflito armado. 

A par destes desenvolvimentos, os movi-
mentos juvenis eslavos do Sul começaram a 
crescer. Defenderam a ideia de unidade su-
leslávica. Pretendiam destruir a monarquia de 
Habsburgo para unificar todas as nações esla-
vas do Sul num estado comum sob a liderança 
da Sérvia. Os jovens organizaram-se em gru-
pos secretos e os seus meios de perturbação 
política foram muitas vezes assassinatos de 
proeminentes representantes da Monarquia. 

Consciente da deterioração das relações, a 
Monarquia Austro-Húngara, como demonstra-
ção do seu poder nos Balcãs, organizou mano-
bras militares no verão de 1914. Estas foram 
conduzidas pelo herdeiro ao trono, o próprio 
Arquiduque Franz Ferdinand.

Durante a visita do Arquiduque a Sarajevo 
em 28 de junho de 1914, membros da orga-
nização Mlada Bosna (Jovem Bósnia), Gavrilo 
Princip, Nedeljko Cabrinovic, Trifko Grabez, 
Vaso Cubrilovic, Cvjetko Popovic, Muhamed 
Mehmedbasic, Danilo Ilic e outros, assassina-
ram o herdeiro e a sua esposa Sophia. A Mo-
narquia Austro-Húngara culpou a Sérvia por 
este evento e, pouco tempo depois, declarou 
guerra. Seguiu-se a entrada de outros países 
europeus no conflito. O assassinato foi a faís-
ca que acendeu o grande fogo da primeira 
Guerra Mundial. 

Na historiografia, o assassinato de Sarajevo e 
o envolvimento da Sérvia foram apresenta-
dos de diferentes maneiras. Enquanto o ato 
de assassinato foi justificado por alguns como 
um ato heroico da organização juvenil Mlada 
Bosna que queria livrar-se do domínio estran-
geiro, para outros, Gavrilo Princip e outros as-
sassinos eram criminosos e o seu ato foi vigo-
rosamente criticado.

ENCICLOPÉDIA BRITÂNICA
Gavrilo Princip, (nascido em 25 de julho [13 
de julho, Old Style], 1894, Obljaj, Bósnia - mor-
reu em 28 de abril de 1918, Theresienstadt, 
Áustria). Nacionalista sul-eslavo que assassi-
nou o Arquiduque Franz Ferdinand, herdeiro 
do trono austro-húngaro e sua consorte So-
phie, duquesa von Hohenberg (nascida Cho-
tek), em Sarajevo, Bósnia, em 28 de junho de 
1914. O ato de Princip deu à Áustria-Hungria a 
desculpa que tinha procurado para abrir hos-
tilidades contra a Sérvia e, assim, precipitou a 
Primeira Guerra Mundial. Na Jugoslávia, o es-
tado sul-Eslavo que Princip ambicionava, ele 
passou a ser considerado um herói nacional.
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Nascido numa família camponesa sérvia-bós-
nia, Princip recebeu treinos de terrorismo pela 
sociedade secreta sérvia conhecida como Mão 
Negra (nome verdadeiro Ujedinjenje ili Smrt, 
“União ou Morte”). Ao querer destruir o domí-
nio austro-húngaro nos Balcãs e unir os povos 
sul-eslavos numa nação federal, ele acreditava 
que o primeiro passo deveria ser o assassinato 
de um membro da família imperial Habsburgo 
ou um alto funcionário do governo.

Sabendo que Franz Ferdinand, enquanto inspe-
tor-geral do exército imperial, faria uma visi-
ta oficial a Sarajevo em junho de 1914, Prin-
cip, com o seu associado Nedjelko Čabrinović, 
e outros quatro revolucionários aguardavam o 
desfile do arquiduque em 28 de junho. Čabri-
nović atirou uma bomba que projetada pelo 
carro do arquiduque foi explodir debaixo do 
veículo seguinte. Pouco tempo depois, enquan-
to se dirigia ao hospital para visitar um oficial 
ferido pela bomba, Franz Ferdinand e Sophie 
foram mortos a tiro por Princip, que declarou 
não querer atingir a duquesa, mas o General 
Oskar Potiorek, governador militar da Bósnia. A 
Áustria-Hungria responsabilizou a Sérvia pelos 
assassinatos e declarou guerra a 28 de julho.

Após um julgamento em Sarajevo, Princip foi 
condenado (28 de outubro de 1914) a 20 anos 
de prisão, a pena máxima permitida na época 
para uma pessoa com menos de 20 anos. Prin-
cip foi submetido a amputação de um braço por 
causa da tuberculose, de que sofreria já antes 
de ser preso, e morreu num hospital localizado 
nas imediações da sua prisão.

“Informação de citação “Gavrilo Princip” 
Data de publicação: 24 abril 2020
URL: https://www.britannica.com/biography/
Gavrilo-Princip

Fotógrafo desconhecido, 
1910s / CC0
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Atividade 2

Esta atividade leva os alunos a olhar 
para as diferentes representações de 
Gavrilo Princip.

Divida os alunos em grupos. Cada grupo in-
vestigará representações – monumentos, pla-
cas, artigos de jornal, vídeos, etc. – de Gavrilo 
Princip para entender melhor como é popu-
larmente lembrado por diferentes grupos e 
comemorado em diferentes comunidades. 

Cada grupo deve receber um formulário em 
branco semelhante ao encontrado no final 
desta estratégia (Fig. 2).

Ao realizar esta tarefa é fundamental que os 
alunos não se concentrem  no que acreditam 
ser a melhor representação e se concentrem 
nos detalhes de cada representação. 

Discussão 1
Esta discussão leva os alunos a comparar e 
analisar as diferentes perceções e a refletir 
sobre as implicações das discrepâncias na 
representação.

Quando terminarem a investigação é impor-
tante discutir as conclusões a que chegaram. 
Algumas das seguintes questões podem ser 
usadas para fomentar a discussão: 
• Quais são as diferenças entre a forma 

como as várias fontes apresentam Gavri-
lo Princip?

• Por que é que pessoas diferentes enten-
dem Gavrilo Princip de modos distintos? 

• A perceção de Gavrilo Princip mudou com 
o tempo? Porquê?

• Existem mais semelhanças ou diferen-
ças nas formas como Gavrilo Princip é 
percecionado?

• Como poderíamos superar algumas das 
diferenças que temos na forma como 
Gavrilo Princip é percecionado? 

• Por que razão as diferentes perceções 
podem ser perigosas?

• O que mostra esta nossa investigação 
sobre a natureza da história e a maneira 
como nos lembramos do passado?
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Exemplo 
de materiais 
sobre uma 
figura histórica 
GAVRILO PRINCIP



COMO É GAVRILO PRINCIP 
COMEMORADO PUBLICAMENTE?

Perspetiva 1 – Anti-Princip
Inscrição no monumento, 1917 “Neste local o 
arquiduque Franz Ferdinand e sua esposa, a 
duquesa Sofia de Hohenberg, perderam suas 
vidas e derramaram o seu sangue por Deus e 
pela pátria” 

Perspetiva 2 – Pro-Princip
Rua de Belgrado com o nome de Gavrilo Princip. 

Ctac / CC BY-SA 

Reconstituição do assassinato do arquiduque 
austríaco Franz Ferdinand em Sarajevo, em 
28 de junho de 1914, onde os sérvios bósnios 
ergueram uma estátua em homenagem ao as-
sassino Gavrilo Princip.  

Foto de Damir Spanic no Unsplash
URL: https://unsplash.com/photos/CSGom5WecgA
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Pegadas e placa de Gavrilo Princip 
colocadas em 1945 
Neste local, em 28 de junho de 1914, Gavrilo 
Princip expressou com seu tiro o protesto na-
cional contra a tirania e séculos de anseio de 
liberdade do nosso povo. 

Placa memorial erguida em 6 de maio de 1945 
e pegadas memoriais de G. Princip coloca-

das em 1956. 
URL: http://g-ecx.images-amazon.

com/images/G/01/wikipedia/images/
b67c09a14e346968a34ce5b9ec165b-

8746cee8aa.jpg

Fotos e informações sobre como construir e 
fazer um túmulo para os assassinos em 1920 
Hoje em Sarajevo
(telegrama para ‘Politika’) Sarajevo, 6 de junho  

Amanhã, no dia de São João, haverá um en-
terro formal dos ossos de Vidovdan (dia de 
São Vid, 28 de junho (heróis). Gavrilo Princip, 
Nedeljko Cabrinovic, Jakov Milovic, os irmãos 
Mitar e Nego Kerovic, foram trazidos de Te-
rezin, acompanhados pelos Falcons. A pro-
cissão começa junto ao edifício dos correios, 
onde Lujo Novak fará um discurso, e irá em 
direção ao local onde Gavrilo Princip matou 
Franz Ferdinand e sua esposa em Vidovdan, 
1914. Naquele lugar, Vasilij Grdjic falará so-
bre o significado do assassinato de Vidovdan, 
seguido por uma atuação do coro “Hey, o Ho-
mem-Trompete”. Um túmulo especial foi cons-
truído no cemitério de Kosevo, onde os restos 
mortais de Gavrilo Princip e seus colegas se-
rão colocados amanhã.

Politika, br. 4384 od 7. junho 1920

A Capela de São Arcanjo Miguel e a inscrição 
na placa tumular
Bem-aventurado aquele que vive para sem-
pre. Ele tinha uma razão para nascer. Heróis 
de Vidovdan, Nedeljko Cabrinovic, Veljko 
Cubrilovic, Gavrilo Princip, Danilo Ilic, Nego 
Kerovic, Mihajlo Misko Jovanovic, Jakov Milo-
vic, Bogdan Zerajic, Trifko Grabez, Mitar Kero-
vic, Marko Peric. 1914.  

                   

Perspetiva 3 – Ambivalente (perspetiva mista 
ou neutra) 
Placa em Sarajevo comemorando o assassina-
to de 1914. 

Fotografia: Michał Bulsa / CC BY-SA
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COMO É GAVRILO PRINCIP RETRATADO 
PELA COMUNICAÇãO SOCIAL?

Perspectiva 1 – Anti-Princip
Artigo de jornal da Sarajevski List br. 130, 29 
de junho (16 de junho) de 1914. Um artigo 
dos jornais publicados pelo governo em 
Sarajevo durante os tempos da monarquia 
austro-húngara, sobre o assassinato de 
Francisco Ferdinando. O calendário juliano 
foi usado na área até 1918. 

Aqueles foram dias de alegria, dias de emo-
ção. Quem não se lembra deles? (...) As pes-
soas receberam-nos alegremente, como se a 
visita fosse uma comemoração, saudaram-nos 
quando aparecemos subitamente em Saraje-
vo, pois as pessoas estavam exaltantes, olhan-
do o seu futuro governante nos olhos. (...) E 
finalmente chegou o último dia da sua estadia 

em Sarajevo – e de repente o copo de alegria 
encheu-se até ao topo com a pior amargura. 
Alegria e festejo de repente desapareceram 
sob a impressão de um terrível e infame ato 
que tirou as vidas preciosas do Arquiduque e 
Herdeiro Frantz Ferdinand e da Duquesa So-
phia de Hohenberg. (...) No coração da Bósnia 
hoje profundamente triste está o cadáver da 
nossa esperança e o orgulho de toda a monar-
quia de Habsburg. (...)

Politische Correspondenz (Viena) – DIE 
ERMORDUNG DER HRONFOLGERS UND 
SEINER GEMAHLIN – número 11610 de 
30 jun 1914.
Esta agência noticiosa publica o que os jor-
nais de Viena escreveram no segundo dia 
após o assassinato.

Neuefreie Preace: O assassinato foi um crime 
dos Balcãs, um ato sanguinário, semelhante 
a um massacre selvagem. Se este assassina-
to significar que os soberanos e herdeiros ao 
trono serão sempre assim recebidos em Sara-
jevo, então a única resposta pode ser: “Esta-
mos aqui e ficamos aqui”. Todos os chefes de 
Estado têm de pensar na paz, mas não devem 
permitir que a praga dos Balcãs se alastre ain-
da mais, uma vez que o crime é contagioso.

Die Zeit: Uma sombra pesada cai sobre a Sérvia. 
A Sérvia tem agora uma grande e nobre opor-
tunidade de fazer o bem por si mesma e pe-
los seus compatriotas na nossa Monarquia. A 
Sérvia deve aproveitar esta oportunidade. De-
pois do ato selvagem em Sarajevo, deveria ha-
ver uma nobre represália sérvia em Belgrado. 

Nikola D. Trisic, Sarajevski atentat u svetlu bi-
biliografskih podataka, Veselin Maslesa, Saraje-

vo 1980, 21.
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“Catástrofe em Sarajevo. O assassinato do Ar-
quiduque Francis Ferdinand e da Duquesa de 
Hohenberg. Com granada de mão e Browning. 
O herdeiro e a mulher foram mortos. Dois as-
sassinatos. (...) Assassinos presos. Regresso do 
Imperador.”

Die Illustrierte Kronen Zeitung (the largest cir-
culation Austrian daily paper, publicada desde 

1900), 29 de junho de 1914
URL: http://einestages.spiegel.de/hund-ima-

ges/ 2009/11/16/96/e70e86700c4437f-
45762133de62765b5 _image_document_lar-

ge_featured_borderless.jpg. 

Perspetiva 2 – Pro-Princip
Notas estenográficas, Gavrilo Princip sobre os 
seus objetivos políticos e os de Mlada Bosna. 
O ideal da juventude: Unidade do povo ju-
goslavo, sérvios, croatas e eslovenos, mas não 
sob a Áustria. Sob alguma forma de estado, 
uma república, ou algo assim. Ele acreditava 
que haveria uma revolução se a Áustria ficas-
se numa posição difícil. Mas para haver uma 
revolução o terreno deve ser preparado, uma 
convicção deve estar criada. Houve assassina-
tos antes e os assassinos foram heróis para a 
nossa juventude. Não queria ser um herói. Só 
queria morrer pela sua ideia. (…) 

Trecho das notas estenográficas do psiquiatra 
de Viena, D. Martin Papenhajm; Princip o sebi, 

Zagreb 1926), em: V. Bogicevic, Mlada Bosna, 
pisma i Prilozi, Sarajevo 1954, 464-465. 

Panfleto dos apoiantes dos assassinos.
Amemos os nossos heróis: Jukic, Zerjic, Dojcic, 
Cabrinja, Planinscak, Princip, pois eles são os 
profetas da nação, pois eles são a nação! Fi-
lhos da Jugoslávia! Não sentem, filhos da Ju-
goslávia, que nesse sangue está a nossa vida 
e que o assassinato é o Deus dos Deuses da 
nação, pois isso prova que Mlada Bosna vive. 
Lá vive o corpo esmagado pelo insuportável 
fardo imperialista, lá vive o corpo pronto para 
morrer! (...) No sangue está a vida de uma 
raça, no sangue está o Deus de uma nação! A 
morte precedeu a ressurreição! O assassinato 
é a ressurreição da Nação. (...) e a morte dos 
dois heróis é a Ressurreição dos nossos cora-
ções. Oh glorioso, oh grandes filhos e profetas 
da Jugoslávia!  
Manuscrito encontrado durante a busca à casa 
de Mladen Stojanovic, um estudante finalista 
de ginástica em Tuzla, escrito no dia do as-
sassinato de Sarajevo, 28 de junho de 1914; V. 
Bogicevic, Mlada Bosna, Sarajevo 1954. 
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Artigo de jornal de Politika, 
Narodna biblioteka Srbje, Online katalog

O sangrento evento de Sarajevo impressio-
nou todas as camadas sociais de Belgrado. A 
emoção é ainda mais profunda, pois sabemos, 
por experiência própria, que em reação a este 
ato sangrento surgirão vários problemas para 
o nosso povo na monarquia Austro-Húnga-
ra. (...) Como é habitual, a imprensa de Viena 
fará acusações contra os sérvios e a Sérvia. A 
nação sérvia será culpada porque os assassi-
nos Cabrinovic e Princip são de nacionalida-
de sérvia. A Sérvia será culpada porque um 
dos assassinos, como relatou Sarajevo, disse 
na audiência que tinha estado em Belgrado. 
Ambas as acusações são absurdas. Nem toda 
a nação pode ser responsável pelas ações de 
um ou dois indivíduos, nem a Sérvia pode ser 
responsável pelas ações de um homem, só 
porque vivia na Sérvia. (...)

Politika, br. 3744, 17. 06 1914.

Perspetiva 3 – Ambivalente (perspetiva mista 
ou neutra) 
O herdeiro do trono austríaco assassinado 
juntamente com a sua esposa pela juventude 
bósnia, vingando a anexação do país.

New York Times (jornal diário americano pu-
blicado continuamente desde 1851), 29 de 

julho de 1914.

O julgamento em Sarajevo
A principal discussão começou contra Princip, 
Cabrinovic, e associados, pelo assassinato de 
Franz Ferdinand e sua esposa. O procurador 
do tribunal de Sarajevo acusou Princip e vinte 
e dois dos seus associados por traição e dois 
homicídios premeditados. Além deles, outros 
três foram acusados de cumplicidade por es-
conderem as armas obtidas para a execução 
do assassinato. A acusação declara que o cri-
me foi projetado em Belgrado, por membros 
da Defesa Nacional, e descreve a viagem dos 
conspiradores e o contrabando de armas para 
a Bósnia, a forma como encontraram cúm-
plices em Sarajevo, e outros detalhes sobre 
o assassinato. A acusação declara as ações 
que ocorreram em Belgrado, por membros da 
defesa nacional, e descreve a conspiração ir-
redentista dos círculos nacionalistas sérvios 
em Belgrado, chegando à própria corte real, 
e um trabalho sistemático contra a dinastia 
Austro-Húngara e Habsburg na Sérvia, Croácia 
e Bósnia, trabalhando com o objetivo de to-
mar a Croácia, a Dalmácia, a Istria, a Bósnia, a 
Hergozvina e as províncias do Sul da Hungria, 
habitada pelos sérvios da Monarquia Austro-
-Húngara, e de juntar estas terras à Sérvia. Os 
conspiradores Princip e Carbinovic admitiram, 
como afirmam num telegrama de Sarajevo, 
que foram inspirados pelo ódio à Monarquia 
e pelos sentimentos nacionalistas sérvios de 
união de todos os jugoslavos, a destruição do 
Império Austro-Húngaro e a criação de um 
grande império sérvio. Foi por isso que conce-
beram um plano para assassinar o Arquiduque 
Franz Ferdinand; um plano que realizaram. 

Politika, br. 3842, 6. 10. 1914.

Todos choram
Uma cena de tribunal. 15 de outubro.

No final do processo em Sarajevo, Cabrinovic 
conduziu a sua declaração com o seguinte: 
Sinceramente, não sabíamos que o falecido 
era um pai, só aqui ouvimos dizer que tinha 
filhos. Ficámos profundamente emocionados 
com as últimas palavras que ele disse à sua 
mulher: Não morras! Vive para os teus filhos. 
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(Toda a sala de audiências chorou.) Pode ser 
que eu seja um vilão, um assassino. Faça co-
migo o que quiser. Mas juro por Deus que só 
desejo que o velho Imperador, as crianças, nos 
perdoem pelo mal que lhes fizemos. Vocês, 
juízes, mandam-nos para a morte imediata-
mente. Não somos criminosos comuns, somos 
apenas rapazes enganados. (Não conseguiu 
falar mais de tanto chorar.)

O juiz presidente perguntou então ao acu-
sado se alguém queria dizer alguma coisa. 
Gavrilo Princip então levantou-se, firme e de-
terminado (...), com bochechas coradas, mas 
calmo, mostrando autocontrolo, e disse ener-
gicamente: Não houve estímulos estrangeiros 
neste assassinato. Quando Cabrinovic o disse, 
mentiu, e também mentiu ao promotor públi-
co que queria prová-lo. Ninguém nos contra-
tou! Amamos o nosso povo, conhecíamos as 
circunstâncias da vida, conhecíamos bem to-
dos os seus problemas! Esta é a verdade. 

Politika, br. 3850, 14. 10. 1914.

Vilão ou herói? Sarajevo está dividido sobre 
Gavrilo Princip o assassino do Arquiduque 
100 anos depois do radical bósnio-sérvio ter 
assassinado o austríaco Franz Ferdinand, a ci-
dade ainda está dividida sobre as suas ações.

Para metade da cidade, ele foi o herói na-
cional que lutou contra a opressão imperial 
e merece um novo parque com o seu nome. 
Para a outra metade ele é um vilão que matou 
uma mulher grávida e pôs fim a uma época 
florescente.

Gavrilo Princip, o radical bósnio-sérvio que 
desencadeou uma série de eventos que levou 
ao início da primeira guerra mundial, será a 
figura central em Sarajevo este fim de sema-
na, quando a cidade assinala 100 anos desde 
que ele assassinou o Arquiduque Franz Ferdi-
nand em 1914.

O aniversário está a ser marcado por concer-
tos, conferências e exposições, uma vez que 
a cidade se projeta como um farol de paz 
após um século em que tem sido associada à 

guerra. Mas subsistem divisões severas, tan-
to da mais recente guerra entre 1992 e 1995, 
em que morreram 100.000 pessoas e Saraje-
vo sofreu um cerco de 1425 dias pelas forças 
sérvias, e os eventos de há 100 anos. Princip 
continua a ser uma figura polarizadora, vene-
rada por muitos dos sérvios da Bósnia, mas ri-
dicularizado e entendido como um assassino 
pelos muçulmanos e croatas do país.

“Nos últimos 100 anos, o país era motivo de 
notícias sobre guerra e atrocidades, diz Ivo 
Komsic, presidente da câmara de Sarajevo. 
“Agora estamos a enviar uma mensagem dife-
rente, de paz, amor e compreensão.”

Este é o maior momento internacional de 
Sarajevo desde o fim da guerra da Bósnia há 
quase 20 anos. Várias figuras internacionais 
estarão presentes nas cerimónias deste sá-
bado, que incluem um concerto da Orquestra 
Filarmónica de Viena na recém-restaurada câ-
mara municipal, onde Franz Ferdinand assis-
tiu a uma receção pouco antes do assassinato, 
e que albergou a biblioteca da cidade, des-
truída pela artilharia sérvia durante a guerra. 
Esperam-se os presidentes de vários países 
europeus. O Reino Unido vai enviar a Barone-
sa Warsi. Pouco antes da meia-noite, um coro 
cantará na Ponte Latina, ao lado da qual Franz 
Ferdinand e a sua esposa grávida Sophie fo-
ram mortos por Princip.

No entanto, as cerimónias estão a ser boico-
tadas pelo presidente e primeiro-ministro da 
Sérvia, que afirmam que uma placa na câmara 
municipal comemorativa do bombardeamen-
to de 1992 e a perda de quase 2 milhões de 
livros irá denegrir o povo sérvio.

Apesar da sua mensagem de boa vontade, 
Komsic preside apenas a uma parte de uma 
cidade etnicamente dividida. Dezanove anos 
após o fim da guerra, a Bósnia funciona como 
duas “entidades”, a Federação predominante-
mente muçulmana e croata, e a esmagadora 
República Sérvia dominada pela Sérvia (RS). 
A RS altamente autónoma foi reconheci-
da pelo acordo de paz. Muitos muçulmanos 
consideram-na o produto da limpeza étnica, 
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enquanto para os sérvios a sua existência é 
um garante da paz.

Faixas da capital situam-se na RS, onde a ad-
ministração de Istocno (leste) Sarajevo opera 
separadamente, as duas nem sequer estão li-
gadas por transportes públicos. Em casos de 
emergência, os cidadãos de Istocno Sarajevo 
não podem ser tratados no hospital geral do 
centro da cidade, nota Komsic, tendo antes 
de ser levados 200 km para Banja Luka, a ca-
pital da RS.

Em Istocno Sarajevo, Gavrilo Princip ainda é 
elogiado por muitos como um herói nacional 
que lutou contra a opressão austríaca. Milorad 
Dodik, o forte primeiro-ministro da Repúbli-
ca, deverá abrir um novo parque e dar-lhe o 
nome do assassino. Na era comunista jugos-
lava, Princip era considerado um herói revo-
lucionário que lutava pela liberdade de todos 
os eslavos do Sul, mas agora que a Bósnia é 
independente, são em grande parte os sérvios 
que se agarram a esta visão.

Num chique restaurante italiano numa aveni-
da de Sarajevo, ainda com o nome do ditador 
comunista Tito, Asim Sarajlic, um deputado 
sénior do partido nacionalista muçulmano 
SDA, diz que para os muçulmanos e croatas, 
Princip pôs fim a uma era dourada da história 
sob o domínio austríaco.

“Quando os austríacos ocuparam o território 
pela primeira vez em 1878, os bósnios recusa-
ram-se a aceitar o império, mas em quase 40 
anos os austríacos fizeram mais pela Bósnia 
do que todos os outros governantes fizeram 
em séculos – construindo caminhos de ferro, 
cidades e instituições. Os austríacos deramnos 
muito – sistemas modernos de governo, edu-
cação e cuidados de saúde. Para os cidadãos 
normais de Sarajevo, foi um crime o Princip 
matar uma senhora grávida inocente e o seu 
marido que vieram celebrar os feitos da Áus-
tria. Somos fortemente contra a mitologia de 
Princip como um lutador pela liberdade.”

Mas sentado na casa que está a construir 
em Istocno Sarajevo, no meio de prados 

pontilhados de papoilas, Nebojsa Grubac, que 
lutou no exército sérvio no início dos anos 
90, está indignado com a mudança na forma 
como as ações de Princip são interpretadas.

“Estão a tentar mudar a história,” diz. “Aprendi 
na escola que ele era um herói e agora estão 
a tentar pintá-lo como agressor – que se lixe!”

Ele vê Princip, e a Bósnia, como a vítima ino-
cente da política do Grande Poder que levou a 
conflitos repetidos.

Apesar das diferenças em relação à história 
– e tendo lutado contra os muçulmanos há 
menos de duas décadas – Grubac não sente 
má vontade em relação aos outros grupos ét-
nicos na Bósnia. Diz que 80% do trabalho na 
sua casa foi feito por muçulmanos. Cresceu 
naquela que é hoje a parte da cidade domina-
da pelos muçulmanos e ainda é amigo de um 
muçulmano com quem brincava quando era 
criança, e que lutou pelo lado bósnio durante 
a guerra. Apenas um dos seus conhecidos mu-
çulmanos se recusa a cumprimentá-lo. Acres-
centa que ainda existe medo a impedir a união 
da Bósnia que ele gostaria de ver – e que ou-
tra guerra é uma possibilidade real, devido às 
maquinações dos políticos nacionalistas.

Um dos poucos bons momentos dos últimos 
anos foi o primeiro Campeonato do Mundo 
de futebol para a seleção Bósnia, apesar de a 
equipa ter sido eliminada na fase de grupos. 
Num bar no distrito de Grbavica, em Sarajevo, 
a metros do que era a linha da frente durante 
o cerco, os jovens Bósnios envergaram as co-
res do país durante o seu último jogo e torce-
ram pelo país numa vitória clara sobre o Irão.

“Para ser honesto, não me importo com o ani-
versário,” diz Tarik, um web designer de 29 
anos que trabalha para uma empresa britâni-
ca. “Acho que Princip foi um cobarde que ma-
tou uma mulher grávida.” Para ele, há preocu-
pações mais prementes. Frustrado com a falta 
de oportunidades na Bósnia, procura trabalho 
na Alemanha, para onde fugiu com a família 
como refugiados durante a guerra.
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TÓPICOS ADEQUADOS 
ADICIONAIS PARA ESTA 
ESTRATÉGIA

• Winston Churchill
• Napoleão Bonaparte
• Josef Stalin
• Madre Theresa de Calcutá 
• Cristovão Colombo
• Benito Mussolini
• Rei Leopoldo II da Bélgica
• Mikhail Gorbachev
• Rainha Vitória do Reino Unido
• Stepan Bandera
• Catarina a Grande
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Estudar a história das 
ideias para aprender sobre 
continuidade e mudança



JUAN CARLOS OCAÑA

A “história de uma ideia” incentiva os estudan-
tes a contextualizar as ideias que influencia-
ram a história europeia e desafia-os a discutir 
questões complexas e divisivas em torno des-
sas mesmas ideias.  



53ESTUDAR A HISTóRIA DAS IDEIAS PARA APRENDER SOBRE CONTINUIDADE E MUDANÇA

VISÃO GERAL DA 
ESTRATÉGIA
Esta estratégia exige que os alunos utilizem 
competências-chave envolvidas no pensa-
mento histórico – colocação cronológica e 
geográfica de eventos importantes – para 
contextualizar a evolução de ideias influentes 
que moldaram a história.

A localização cronológica e geográfica de 
eventos relacionados e/ou ligados à evolução 
de uma ideia ajudará os alunos a compreen-
der as influências, relações e intercâmbios 
que determinaram, e continuam a determinar, 
a construção de ideias que prevalecem atual-
mente no continente Europeu. 

O estudo da evolução destas ideias, muitas 
vezes caracterizado por conflitos e controvér-
sias, oferece uma boa oportunidade para en-
volver os alunos com a história, na perspeti-
va da diferença e da diversidade. A estratégia 
proposta permite ainda aos estudantes dis-
cutir questões complexas e divisivas que te-
nham contribuído para a evolução das ideias 
no continente.

 
QUAL É O OBJETIVO DA 
ESTRATÉGIA?
A estratégia visa, em primeiro lugar, ensinar a 
evolução de ideias amplamente conhecidas. A 
cronologia e a localização geográfica ajuda-
rão os alunos a contextualizar as ideias con-
temporâneas prevalecentes.

A estratégia permite também que os estudan-
tes discutam algumas questões controversas 
que marcaram o desenvolvimento das princi-
pais ideias que hoje prevalecem na Europa.



O que precisa 
de fazer para 
usar esta 
estratégia 
na sala de 
aula?



PASSO 1: ESCOLHA UMA IDEIA
Não podemos compreender os dias de hoje 
sem considerar as ideias influentes que os 
moldaram. Uma ideia pode relacionar-se com 
um sistema económico e/ou político – capita-
lismo, comunismo, autoritarismo, autocracia, 
democracia, meritocracia, federalismo, popu-
lismo, liberalismo, etc.  

Uma ideia pode ser apresentada como acima 
citado – um sistema político, económico ou 
outra crença – ou pode ser algo mais espe-
cífico que se enquadra no âmbito mais alar-
gado de um sistema ou serve como um dos 
seus princípios fundamentais. Por exemplo, a 
“União Europeia” está sob o âmbito do federa-
lismo. Exemplos de princípios fundamentais/
ideias subjacentes são “a propriedade é pro-
priedade privada” (capitalismo) ou “o uso da 
violência nunca é justificado” (pacifismo).

Uma ideia deve ser:
• Influente – desempenhar um papel na 

formação dos dias de hoje.
• Amplamente partilhada – de relevân-

cia para muitos países, não apenas 
para o seu.

• Fácil de definir – não depender de um 
vasto conhecimento prévio da teoria polí-
tica ou económica.

• Identificável por acontecimentos ao longo 
do tempo – capaz de apontar para mo-
mentos distintos em que a ideia pode 
ter evoluído.

Escolher uma ideia adequada é essencial para 
a estratégia. Selecione uma ideia que seja in-
teressante e envolvente para os seus alunos e 
adaptável ao seu currículo. 

PASSO 2: ESCOLHA EVENTOS E 
DATAS
Para realizar esta atividade deve-se primei-
ro entender como a ideia evoluiu, para quem 
evoluiu e que fatores influenciaram ou de-
sencadearam mudanças de pensamento. 
Depois disso, o professor precisa de selecio-
nar cuidadosamente eventos-chave que os 

alunos irão organizar cronologicamente e 
geograficamente. 

Para compilar uma recolha eficaz de eventos 
ou influências (publicações, invenções, etc.) 
considere os seguintes critérios:
• Devem relacionar-se com o desenvolvi-

mento da ideia.
• Quando possível, devem ter um alcance 

internacional.
• Sempre que possível, devem afetar um 

leque diversificado de intervenientes 
(socioeconómicos, étnicos, géneros/
sexo, etc.).

As ideias – tal como os sistemas económicos e 
políticos, de que o capitalismo e o comunismo 
são exemplos – terão raízes geograficamente 
diversas desde o início, uma vez que se man-
tiveram num vasto leque de países em pontos 
semelhantes no tempo. Outras ideias podem 
não oferecer uma variância tão grande no iní-
cio da sua evolução, interpretações bastante 
diversas serão vistas mais tarde e geografica-
mente dispersas por todo o continente.

PASSO 3: PREPARAR A DISCUSSãO
Após a localização cronológica e geográfica de 
eventos-chave relacionados com a evolução 
da ideia, considere as fases ou mudanças de 
pensamento envolvidas na evolução da ideia.

Por exemplo, qual foi a interpretação dos “di-
reitos humanos inalienáveis” no século XVI 
versus século XVIII versus século XX? Que 
grupos se qualificaram como “humanos” nes-
tas diferentes interpretações? Homens de 
elite brancos, todos homens brancos, todos 
os brancos independentemente do sexo, to-
das as pessoas independentemente da reli-
gião, todas as pessoas independentemente da 
raça, todas as pessoas independentemente da 
orientação sexual?

Esta parte da estratégia permite que os alu-
nos aprofundem a sua compreensão da ideia 
e da sua evolução através da discussão. Se 
for mais fácil, considere criar um guia para 
si mesmo, como o que se vê no final desta 
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estratégia (Figura 1), para ajudar a compreen-
der a evolução da ideia. Ligue estas alterações 
aos eventos que foram organizados na linha 
do tempo e discutidos. 

PASSO 4: USE OS MATERIAIS NA SALA 
DE AULA

Atividade 1

Esta atividade leva os alunos a familia-
rizarem-se com os fundamentos da ideia 
e a entenderem como os outros a podem 
interpretar.

Divida a turma em grupos de quatro ou cinco, 
forneça a cada grupo uma folha grande e a 
cada aluno um marcador. Cada área que irra-
dia do centro é um espaço para cada membro 
do grupo escrever as suas respostas.

Pergunte aos alunos o que lhes vem à mente 
quando a ideia é mencionada. Dê tempo para 
que cada aluno partilhe as respostas regista-
das com o seu grupo, sem discussão ou de-
bate dos outros alunos. Peça aos grupos que 
decidam coletivamente as cinco respostas 

mais importantes/significativas e as regis-
tem no centro da folha. Todos os membros do 
grupo devem concordar com os cinco princi-
pais itens.

Repita o exercício à escala da turma. O repre-
sentante de cada grupo registará as cinco me-
lhores respostas do seu grupo numa área que 
irradia do centro da folha principal e partilha-
rá o seu raciocínio. Peça à turma para eleger  
um top-5 final e desenvolva uma definição da 
ideia coletivamente. 

Atividade 2

Esta atividade leva os alunos a familiari-
zarem-se em profundidade com eventos 
específicos relacionados com a ideia.

Cada par ou pequeno grupo de estudantes 
recebe um evento diferente do passado. Os 
pares/grupos são convidados a pesquisar o 
evento que lhes foi dado e preparar apresen-
tações de cinco minutos para a turma.

Atividade 3

Esta atividade leva os alunos a organizar 
eventos numa linha do tempo e criar 
uma ajuda de contextualização visual.

Os pares/grupos escrevem num papel infor-
mações básicas sobre o seu evento-chave (in-
cluindo a data e a localização) e organizam-se 
cronologicamente para construir uma “linha 
temporal“ que permite à turma visualizar a 
evolução da ideia. Esta linha temporal deve 
então ser transferida e escrita em tabelas 
numa folha de trabalho.

Depois disso, os alunos localizarão num mapa 
onde estes eventos, que interferiram na evo-
lução da ideia, tiveram lugar. Desta forma, os 
alunos vão criar um auxílio visual que ajuda 
a contextualizar a evolução da ideia atra-
vés do tempo e do espaço, no decorrer desta 
estratégia. 
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Discussão
Esta discussão leva os alunos a aprofundar a sua 
compreensão da ideia e da sua evolução através 
do debate.

O debate na turma seguirá a evolução da ideia. 
O objetivo do debate é permitir que os alunos 
compreendam o que influenciou a evolução 
da ideia. É também uma oportunidade para 
identificar as diferentes fases da evolução da 
ideia. Alguns tópicos para discutir:
• Principais eventos e pontos de viragem;
• Fases da evolução das ideias;
• Ritmo de mudança – Gradual ou rápido?
• Vários atores envolvidos – Quem ganhou? 

Quem perdeu?
• Várias filosofias ou movimentos que pos-

sam ter influenciado a ideia; etc.

Ao longo deste exercício, peça aos alunos que 
expliquem o que poderia ter levado às dife-
rentes fases ou mudanças de pensamento e 
encoraje-os a ligar estas mudanças aos even-
tos que foram registados nas suas cronolo-
gias. Os professores devem ajudar os alunos a 
recorrer a perguntas auxiliares. Por exemplo:
• Se tivesses de escolher apenas um evento 

como o mais importante para a evolução 
desta ideia, qual escolherias? 

• Quais destes acontecimentos podem ser 
considerados não suficientemente signi-
ficativos e não essenciais para compreen-
der a disseminação da ideia? 

• Quão popular é a ideia nos dias de hoje? 
O que pode explicar a sua popularidade 
ou falta dela?

• Se tivesses de escolher apenas um evento 
como o mais importante para a evolução 
desta ideia, qual escolherias?
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QUE OBSTÁCULOS PODE UM 
PROFESSOR ENFRENTAR COM ESTA 
ESTRATÉGIA?

Capacidade de leitura
Os alunos precisam de ser razoavelmente 
competentes para fazer o trabalho exempli-
ficado aqui. Alternativamente, alunos menos 
capacitados podem ser colocados em pares 
com colegas mais competentes e/ou as histó-
rias podem ser traduzidas, reduzidas, lidas em 
voz alto na aula ou transformadas em grava-
ções de som. 

Compreensão conceptual
Os professores terão de rever eventos e fontes 
tendo em conta o conhecimento prévio dos 
seus alunos. Podem existir termos e conceitos 
que precisam de explicação ou simplificação 
para tornar as fontes acessíveis a todos.

Solicitação de pergunta 
Alguns alunos serão capazes de analisar as 
fontes sem fazer perguntas. Outros precisa-
rão do auxílio de perguntas. Exemplos destes 
são dados ao longo da estratégia e no mate-
rial disponibilizado no exemplo. Estes devem 
dar aos professores uma ideia sobre os deta-
lhes necessários para as perguntas e podem 
ser modificados para se adequarem a outras 
ideias/tópicos. 

Adaptando esta estratégia ao 
currículo nacional
Dependendo do currículo nacional, pode ser 
mais fácil ou mais difícil para os professo-
res adaptarem esta estratégia total ou par-
cialmente. Os professores devem considerar 
a escolha de ideias que se sobreponham no 
todo ou em parte ao currículo existente ou 
que possam estar contidas num determinado 
período ou área geográfica para incorporar ao 
currículo existente.

COMO PODE TORNAR ESTA 
ESTRATÉGIA MAIS INCLUSIVA?

Apoiar alunos de baixo desempenho
Alguns alunos podem ter dificuldades com a 
quantidade de leitura envolvida na pesquisa 
de um evento relacionado com a ideia esco-
lhida. Pode fornecer pequenos textos com in-
formação sobre os eventos-chave para subs-
tituir a investigação e simplificar. Do mesmo 
modo, juntar um aluno de baixo desempenho 
com um aluno com mais competências po-
derá ajudá-los com os requisitos de pesquisa 
e leitura.

Desafiar alunos com melhor desempenho
Para os alunos com melhor desempenho pode 
acrescentar uma atividade adicional e dis-
cussão. Constitua os grupos e atribua a cada 
par uma questão relacionada com a ideia. Os 
grupos receberão materiais que suportem os 
pontos de vista opostos sobre a questão. Por 
exemplo, para a ideia de “unidade europeia” 
uma questão em debate é a da moeda única. 
Um dos grupos receberá materiais que apoiem 
a utilização de uma moeda única, enquanto o 
outro receberá materiais contra a utilização 
de uma moeda única. O professor pode dar a 
cada par diferentes questões e posições opos-
tas para ler, ou dar a todos os pares o mesmo 
material. Outros exemplos de questões rela-
cionadas com a “unidade europeia” podem ser 
os de um exército comum, fronteiras comuns 
e cuidados de saúde comuns.

Depois de os pares terem recebido os res-
petivos materiais, peça-lhes que os leiam e 
comuniquem a posição dos seus grupos. Os 
grupos podem então (a) debater entre si ou 
(b) apresentar as suas posições e debate à tur-
ma. Este conjunto de atividades e discussões 
exigirá que os alunos procurem informações, 
pensem de forma mais crítica e desenvolvam 
argumentos persuasivos.
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Exemplo 
da estratégia 
em ação 
FEDERALISMO: UNIDADE EUROPEIA



Este exemplo usa um conjunto de eventos e 
fontes do século passado. Abrange um perío-
do desde a década de 1920 até hoje.

PORQUÊ “UNIDADE EUROPEIA”?
É um dos exemplos fundamentais da diferen-
ça de ideias políticas e económicas que ca-
racterizam a Europa contemporânea. Embora 
se insira no termo “federalismo”, incorpora ne-
cessariamente outras ideias, como o liberalis-
mo e a democracia. Esta ideia é:
• Influente - é uma questão fundamental 

no debate político e económico da Eu-
ropa atual.

• Largamente defendida - um número cres-
cente de europeus optou por defender 
esta ideia em vez de ideias nacionalis-
tas que conformaram a Europa desde o 
século XIX.

• Fácil de definir – a ideia de integração 
económica e política é fácil de definir e 
compreender.

• Identificável por eventos ao longo do 
tempo – há momentos distintos que po-
dem ser selecionados para acompanhar o 
desenvolvimento da ideia.

A ideia de unidade europeia remonta à Ida-
de Média. Durante a dinastia Carolíngia, em 
1464, um rei hussita da Boémia propôs uma 
união de nações europeias e cristãs em opo-
sição aos turcos que tomaram Constantino-
pla. O Abade Carlos de Saint-Pierre propôs a 
criação de uma liga europeia de dezoito Esta-
dos soberanos com um tesouro comum, uma 
união económica e sem fronteiras. O Marquês 
de Lafayette (França) e Tadeusz Kościuszko 
(Polónia-Lituânia) defenderam a ideia da cria-
ção dos Estados Unidos da Europa, semelhan-
te aos recém-criados Estados Unidos da Amé-
rica. No século XIX, intelectuais como Mazzini, 
Saint-Simon e Victor Hugo imaginaram varia-
ções dos Estados Unidos da Europa. As ideias 
imperialistas de Napoleão para a Europa tam-
bém tinham noções de unidade europeia.

No entanto, vamos focar-nos em aconteci-
mentos que decorreram entre a Primeira Guer-
ra Mundial e os nossos dias. Neste período, a 
ideia de unidade europeia desenvolveu-se de 
uma forma que nos é hoje reconhecível.

Antes da lição deve entender como a ideia 
evoluiu e que fatores influenciaram ou de-
sencadearam a evolução ou mudanças na 
ideia. Para esta lição os alunos organizarão 
eventos cronologicamente e localizá-los-ão 
geograficamente.

Atividade 1
Os estudantes ficarão a conhecer a ideia de 
unidade europeia. Muito provavelmente, dife-
rentes conceções sobre esta noção aparecerão 
entre os alunos. Esta será uma boa ocasião 
para esclarecer as principais características 
da ideia. O professor compreenderá melhor 
o conhecimento dos alunos sobre a questão, 
o que ajudará na adaptação da estratégia ao 
seu nível de compreensão.

A turma é dividida em quatro ou cinco grupos. 
A cada grupo é fornecida uma folha de traba-
lho e um marcador.

Pergunte aos alunos o que lhes ocorre quando 
pensam em unidade europeia. Dê tempo para 
que cada aluno partilhe as suas respostas com 
o grupo, sem discussão ou debate dos outros 
alunos. Peça aos grupos que decidam coleti-
vamente as cinco respostas mais importan-
tes/significativas e as registem no centro da 
folha de trabalho. Todos os membros do grupo 
concordam com os cinco principais itens.

Repita o exercício à escala da turma. O re-
presentante de cada grupo registará as cinco 
melhores respostas do seu grupo numa área 
que irradia do centro da folha principal e par-
tilhará o seu raciocínio. Peça para que a turma 
conclua sobre um top cinco final e desenvolva 
uma definição da ideia coletivamente.
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Atividade 2
Esta atividade visa familiarizar os alunos com 
os principais acontecimentos que marcaram 
a evolução desta ideia. O professor faz uma 
apresentação com todos os eventos sobre os 
quais vão trabalhar. É atribuído aos alunos um 
evento para pesquisa. Em seguida, fazem uma 
breve apresentação de três minutos sobre as 
suas descobertas.

Atividade 3

Esta atividade leva os estudantes a orga-
nizar eventos relacionados com a ideia 
de unidade europeia numa linha crono-
lógica e a criar contextualização visual 
que facilite a compreensão.

 
Os pares/grupos escrevem num papel infor-
mações básicas sobre o seu evento-chave (in-
cluindo a data e a localização) e organizam-se 
cronologicamente para construir uma “linha 
cronológica humana” que permite à turma vi-
sualizar a evolução da ideia. Esta linha crono-
lógica deve então ser transferida e escrita nas 
respetivas folhas de trabalho. Veja a folha de 
exemplo. Depois disso, os alunos localizarão 
num mapa onde ocorreram os eventos-chave 
que afetam a evolução da ideia. Desta forma, 
os alunos vão criar um auxiliar visual que po-
dem usar para contextualizar a evolução da 
ideia através do tempo e do espaço, ao lon-
go da aula.

 
Discussão

Esta discussão leva os alunos a aprofun-
dar a sua compreensão da ideia e da sua 
evolução através do debate.

 
O professor deve organizar o debate na se-
quência da evolução cronológica da ideia. 
Esta é uma forma de obter uma discussão que 
possa ser relevante para o pensamento histó-
rico dos alunos.
 

Tendo os alunos conseguido, nas atividades 
anteriores, uma compreensão cronológica e 
geográfica da evolução da ideia de unidade 
europeia, o debate irá ajudá-los a compreen-
der quais os fatores que influenciaram a evo-
lução da ideia. Sabendo o quê, quando e onde, 
esta estratégia deve lidar com o porquê e com 
as razões que explicam a evolução da ideia.
 
A discussão vai ajudar os alunos a identificar 
as circunstâncias históricas que marcaram a 
evolução da ideia e identificar as diferentes 
fases da sua evolução. Pontos que poderiam 
ser discutidos:
• Quais foram os acontecimentos-chave e 

os pontos de viragem na progressão da 
ideia de unidade europeia? Quais foram 
os principais contratempos?

• Em que fases podemos dividir a evolu-
ção da ideia?

• Em que momentos históricos a progres-
são acelerou? Em que períodos a ideia se 
espalhou pelo continente? Em que perío-
dos a ideia entrou em crise?

• Como é que os grandes acontecimentos 
históricos afetaram a evolução da ideia de 
Unidade Europeia (Guerras Mundiais, cri-
ses económicas, guerra fria, fim do bloco 
soviético, pandemia, etc.)

• Que agentes sociais apoiaram a ideia? 
Quais estavam relutantes em rejeitar 
todos os nacionalismos?

• Em que ideologias se sustenta a ideia de 
unidade europeia? Que ideias políticas 
são inimigas da integração europeia?

• Quem foram as principais personalidades 
que promoveram ou se opuseram à ideia?
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Ao longo deste exercício peça aos alunos que 
expliquem o que pode ter contribuído para 
as diferentes fases ou mudanças de pensa-
mento e encoraje-os a ligar estas mudan-
ças aos eventos que foram organizados nas 
suas cronologias. Os professores devem aju-
dar os alunos a usar exemplos de perguntas. 
Por exemplo:
• Se tivesse de escolher apenas um evento 

como o mais importante para a evolu-
ção da ideia de unidade europeia, qual 
escolheria?

• Se tivesse de selecionar um período 
(período entre guerras, Guerra Fria, etc.) 
como o mais relevante para a progressão 
desta ideia, qual escolheria?

• Se tivesse de escolher um revés (a re-
jeição de De Gaulle à entrada britânica, 
Brexit, crise económica, etc.) como o mais 
prejudicial à progressão desta ideia, qual 
escolheria?

• Quais destes acontecimentos podem ser 
considerados não suficientemente signi-
ficativos e não essenciais para compreen-
der a disseminação da ideia?

• Quão popular é a ideia nos dias de hoje? 
O que pode explicar a sua popularidade 
ou falta dela? Quais são os principais 
pontos que podem estar por detrás da 
ideia de unidade europeia hoje em dia?
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TÓPICOS ADICIONAIS 
ADEQUADOS PARA ESTA 
ESTRATÉGIA

• Direitos humanos inalienáveis
• A propriedade é propriedade privada
• O uso da violência nunca se justifica
• Separação da Igreja e do Estado
• Igualdade
• Responsabilidade social corporativa
• Sufrágio
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FOLHA DE TRABALHO EXEMPLIFICATIVA  
– LINHA DO TEMPO

Dezassete eventos que mostram a evolução da unidade europeia como ideia

EVENTO 
CONTEXTO HISTóRICO

> ANO

EVENTO 
CONTEXTO HISTóRICO

> ANO

EVENTO 
CONTEXTO HISTóRICO

> ANO
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EVENTO 
CONTEXTO HISTóRICO

> ANO

EVENTO 
CONTEXTO HISTóRICO

> ANO

EVENTO 
CONTEXTO HISTóRICO

> ANO
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EVENTO 
CONTEXTO HISTóRICO

EVENTO 
CONTEXTO HISTóRICO

> ANO

EVENTO 
CONTEXTO HISTóRICO

> ANO

EVENTO 
CONTEXTO HISTóRICO

> ANO
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EVENTO 
CONTEXTO HISTóRICO

> ANO

EVENTO 
CONTEXTO HISTóRICO

> ANO

EVENTO 
CONTEXTO HISTóRICO

> ANO
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EVENTO 
CONTEXTO HISTóRICO

EVENTO 
CONTEXTO HISTóRICO

> ANO

EVENTO 
CONTEXTO HISTóRICO

> ANO

EVENTO 
CONTEXTO HISTóRICO

> ANO
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EVENTO 
CONTEXTO HISTóRICO

> ANO

EVENTO 
CONTEXTO HISTóRICO

> ANO
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FOLHA DE TRABALHO EXEMPLIFICATIVA  
– MAPA EM BRANCO

Localize estes dezassete eventos no mapa da Europa
Isto pode ser feito de duas maneiras:
• Os estudantes usam um único mapa contemporâneo da Europa
• Os estudantes utilizam três mapas da Europa que correspondem 

aos três grandes períodos históricos que este exemplo abrange:
 - Período entre guerras mundiais (1919-1939)
 - Guerra Fria (1945-1991)
 - Europa após a Guerra Fria (1991-atual)
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EXEMPLO DE LINHA DO 
TEMPO – UNIDADE EUROPEIA

Movimento Pan-europeu 
Richard Coudenhove-Kalergi – 1923
O pensamento de Coudenhove-Kalergi foi 
concebido depois da Primeira Guerra Mundial. 
A possibilidade de unidade europeia surgiu de 
uma necessidade urgente de evitar a guerra. 
O seu primeiro livro, Pan-Europa (1923), di-
vulgava uma forma de aderir ao Movimen-
to Pan-europeu, que realizou o seu primeiro 
Congresso em 1926 em Viena. Em 1927, Aris-
tide Briand foi escolhido como líder honorá-
rio do movimento Pan-europeu. Figuras pú-
blicas, como Albert Einstein, Thomas Mann e 
Sigmund Freud, participaram em congressos 
pan-europeus.
 
Coudenhove-Kalergi foi o fundador do pri-
meiro movimento que lutou por uma Europa 
unida. Apesar de apreciar os princípios sociais 
democráticos, a sua ambição era criar uma so-
ciedade conservadora que anulasse a demo-
cracia com “a aristocracia social do espírito”. 

A única esperança para uma Europa frequen-
temente atormentada pela guerra era tor-
nar-se uma federação. Coudenhove-Kalergi 
pensou que a Pan-Europa seria uma Áustria-
-Hungria mais flexível e competitiva, com o 
inglês falado por todos, para além das suas 
línguas nativas.

Memorando sobre a organização de um 
regime da União Federal Europeia 
Aristide Briand – 1930
Aristide Briand foi um político francês que de-
sempenhou um papel notável nas relações in-
ternacionais após a Primeira Guerra Mundial. 
Em 1926, ele e Gustav Stresemann receberam 
o Prémio Nobel da Paz pelo seu trabalho fa-
cilitando a reconciliação franco-alemã. Em 
1928, Briand assinou o Pacto Briand-Kellogg 
destinado a prevenir a guerra.
 
No seu conhecido discurso perante a As-
sembleia da Liga das Nações (1929), Briand 

defendeu a criação de uma “ligação federal” 
entre os países europeus. Esta “União Euro-
peia”, aberta apenas aos membros europeus 
da Liga das Nações, atuaria de forma harmo-
nizada sob os auspícios da Liga das Nações. 
Implicaria a criação de um “mercado comum” 
através de uma “união aduaneira”. Nunca se 
realizou a Conferência dos Estados Europeus, 
que deveria ser organizada para debater estas 
propostas. 
 
Na maior parte da Europa, o projeto enfren-
tou uma forte resistência nacionalista. A crise 
económica dos anos 30 pôs fim a este projeto.

Churchill e o Conselho da Europa – 1949
O Conselho da Europa, fundado em 1949, é 
uma organização internacional cujo objetivo 
é defender os direitos humanos, a democra-
cia e o Estado de direito na Europa. Tem 47 
Estados-Membros.

Em 19 de setembro de 1946, na Universidade 
de Zurique, Churchill fez um discurso sobre a 
unidade europeia. Churchill foi o primeiro po-
lítico eminente a tomar partido num debate 
até então realizado por alguns ativistas. Chur-
chill dirigiu o seu discurso especificamente 
aos líderes mundiais.

Churchill encorajou a reconciliação francoale-
mã e propôs uma espécie de “Estados Unidos 
da Europa”... mas sem o envolvimento da Grã-
-Bretanha. Churchill montou o cenário para 
uma futura federação de nações da Europa 
Ocidental e favoreceu uma terceira via euro-
peia, encontrando o seu nicho entre os EUA 
e a URSS. Defendeu também a criação de um 
Conselho da Europa.

Jean Monnet – O homem que inspirou o 
nascimento da Comunidade Europeia
Em 1943, Monnet juntou-se ao Comité francês 
de Libertação Nacional, o governo francês no 
exílio lutando contra o Eixo. Nessa altura já 
tinha afirmado a necessidade da Europa re-
cuperar e manter a paz. Durante uma reunião 
deste comité em 1943, Monnet declarou:
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“Não haverá paz na Europa se os Estados 
forem reconstituídos com base na sobe-
rania nacional... Os países da Europa são 
demasiado pequenos para garantir aos 
seus povos a prosperidade e o desenvol-
vimento social necessários. Os Estados 
europeus devem constituir-se numa 
federação...”

Durante as tensões internacionais da primei-
ra Guerra Fria, Monnet reconheceu que era 
tempo de dar verdadeiros passos em direção 
à unidade europeia. Começou a trabalhar na 
ideia de uma Comunidade Europeia.

A 9 de maio de 1950, Robert Schuman, Mi-
nistro dos Negócios Estrangeiros da França, 
apresentou a Declaração Schuman. Instado e 
redigido por Monnet, propôs que toda a pro-
dução alemã e francesa de carvão e aço fosse 
colocada sob uma alta autoridade.

Após o fracasso de 1954 na criação de uma 
Comunidade Europeia de Defesa, Monnet 
criou o Comité de Ação para os Estados Uni-
dos da Europa, com o intuito de reacender 
o espírito da integração europeia. Tornou-se 
uma das principais organizações impulsiona-
doras por detrás de muitos desenvolvimentos 
na integração europeia.

Robert Schuman – Arquiteto do projeto de 
integração europeia
Robert Schuman, ministro dos Negócios Es-
trangeiros francês entre 1948 e 1952, é con-
siderado um dos pais fundadores da unida-
de europeia.

Em cooperação com Jean Monnet, redigiu a 
célebre Declaração Schuman. Publicada a 9 
de maio de 1950, este dia é agora considera-
do como a data de nascimento da União Euro-
peia. Schuman propôs o controlo conjunto da 
produção de carvão e aço – materiais essen-
ciais para a indústria de armamento. A ideia 
básica era que a incapacidade de controlar 
sozinho a produção de carvão e aço reduziria 
a probabilidade de guerra.

Tratado de Roma
O nascimento da Comunidade Europeia
O Tratado de Roma deu origem à Comunida-
de Económica Europeia (CEE). Foi assinado 
em 25 de março de 1957 pela Bélgica, França, 
Itália, Luxemburgo, Países Baixos e Alemanha 
Ocidental, e entrou em vigor em 1 de janeiro 
de 1958. Formalmente conhecido como Trata-
do sobre o Funcionamento da União Europeia, 
continua a ser um dos dois tratados mais im-
portantes da União Europeia (UE).

A intrincada adesão britânica
Depois de, inicialmente, ter rejeitado a Co-
munidade Económica Europeia (CEE), o Rei-
no Unido viu com bons olhos a sua adesão, 
após a Crise do Suez de 1956 – um incidente 
internacional que arrefeceu a relação entre o 
Reino Unido e os EUA. O Reino Unido reco-
nheceu o isolamento que a sua recusa inicial 
tinha causado.

A rejeição de De Gaulle
Em 14 de janeiro de 1963, o General de Gaulle 
declarou a sua oposição ao pedido de adesão 
do Reino Unido à CEE. Acreditava que o Reino 
Unido era um cavalo de Troia que represen-
tava interesses ocultos dos EUA. Segundo o 
líder francês, a adesão britânica conduziria à 
americanização da Europa. Tinha sérias dúvi-
das sobre o compromisso do Reino Unido com 
a Europa e acreditava que seria melhor que o 
Mercado Comum se tornasse mais integrado 
do que aceitar o Reino Unido.

Quando o mandato de Charles de Gaulle como 
Presidente da República Francesa terminou 
em 1969, as negociações com o Reino Unido 
foram relançadas. Em 1973, aderiu à Comuni-
dade Europeia juntamente com a Irlanda e a 
Dinamarca.
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O Tratado de Maastricht 
O Nascimento da União Europeia
O Tratado de Maastricht fundou a União Eu-
ropeia, criou a estrutura-pilar que se manteve 
até ao Tratado de Lisboa (2009), alargou con-
sideravelmente as competências da CEE/UE e 
conduziu à criação da moeda única europeia – 
o euro (introduzido em 1 de janeiro de 2002).

Os dois novos pilares - que elevaram o total 
para três - criados pelo Tratado de Maastricht 
foram a Política Externa e de Segurança Co-
mum e a Cooperação nos domínios da Justiça 
e dos Assuntos Internos.
O Tratado estabeleceu a cidadania da União 
Europeia, que foi dada aos cidadãos dos Es-
tados-Membros, para além da sua cidadania 
nacional. A cidadania da UE confere certos 
direitos, liberdades e proteções jurídicas a to-
dos os seus cidadãos. Os cidadãos da União 
Europeia têm direito à liberdade de circula-
ção e de emprego em toda a UE. São livres 
de comercializar e transportar bens, serviços e 
capitais através das fronteiras da UE, sem mo-
vimentos de capital restritivos ou taxas. Têm o 
direito de votar e de se candidatarem às elei-
ções locais e europeias no país da sua resi-
dência. Por último, o Tratado estabeleceu um 
Parlamento Europeu eleito e permitiu que os 
cidadãos levassem os processos diretamen-
te ao Tribunal de Justiça da União Europeia 
(TJUE), no Luxemburgo.

O alargamento às novas democracias do Sul
Em meados da década de 1970 assistiu-se ao 
fim dos regimes ditatoriais na Grécia, em Por-
tugal e em Espanha. Estas novas democracias 
pretendiam aderir a uma união baseada na 
democracia, nos direitos humanos e no de-
senvolvimento económico.

A Grécia aderiu em 1981. A adesão de Espanha 
e Portugal à CEE, em 1 de janeiro de 1986, 
fez da União a “Europa dos Doze”. Apesar das 
preocupações com o facto de a Espanha e 
Portugal introduzirem problemas económi-
cos – ligados à agricultura e à livre circulação 
de trabalhadores – a importância geopolítica 
do Mediterrâneo e os sucessos anteriores do 

alargamento deixaram os dois países numa 
posição favorável.

O fim da Guerra Fria e o quarto alargamento
A queda do Muro de Berlim (1989) e o fim da 
União Soviética (1991) causaram um terra-
moto geopolítico na Europa e no mundo. Pela 
primeira vez desde 1957, foi possível aspirar 
a uma união de todos os Estados Europeus. 
No entanto, tal sucesso estava longe de estar 
garantido, como mostrou o fim violento da Ju-
goslávia comunista.

O alargamento da UE a partes do antigo Bloco 
de Leste começou com a reunificação da Ale-
manha em 1990. 

A Áustria, a Finlândia e a Suécia – países neu-
tros durante a Guerra Fria – também decidi-
ram aderir à UE. Uma vez que estes países já 
tinham estabelecido laços económicos estrei-
tos com a Comunidade Europeia, este proces-
so de alargamento decorreu sem sobressaltos. 
A Áustria, a Finlândia e a Suécia tornaram-se 
membros da UE em 1 de janeiro de 1995.

Alargamento a Leste
O legado da Europa Central e Oriental foi de 
ditadura. Estes países queriam consolidar as 
suas novas democracias e ter acesso à UE e 
à NATO para evitar que voltassem a cair na 
esfera de influência russa.

No final, oito países da Europa Central e 
Oriental - República Checa, Estónia, Hungria, 
Letónia, Lituânia, Polónia, Eslováquia e Eslo-
vénia - mais dois países mediterrâneos - Mal-
ta e Chipre - aderiram à UE em 1 de maio de 
2004. Esta adesão foi o maior alargamento da 
UE em termos de pessoas e países. Este alar-
gamento foi considerado “uma oportunidade 
histórica” e “um imperativo moral”. 

Estava claro que a UE desejava admitir esses 
países como membros, apesar de serem me-
nos desenvolvidos do que a Europa Ociden-
tal. Não muito depois, a Roménia e a Bulgária 
aderiram à UE em 1 de janeiro de 2007. A cura 
das feridas da guerra dos Balcãs foi um longo 
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processo. A Croácia acabou por aderir à UE em 
1 de julho de 2013. A Albânia e vários Estados 
sucessores da República Socialista Federati-
va da Jugoslávia adotaram a integração na UE 
como um objetivo de política externa. 

A crise económica e a onda de euroceticismo
A crise financeira de 2008 provocou um aumen-
to do euroceticismo em vários países da UE.

Brexit
Depois do referendo de 2016 em que 51,9% 
dos eleitores votaram pela saída da UE, o Rei-
no Unido tornou-se o primeiro país a terminar 
voluntariamente a sua adesão. O acordo de 
saída do Brexit tem desempenhado um papel 
significativo nas relações entre as duas enti-
dades, especialmente durante o período de 
transição, previsto durar até 31 de dezembro 
de 2020, após a saída oficial do país da União 
Europeia em 31 de janeiro de 2020.

A saída do Reino Unido é o resultado de uma 
longa história de confronto e desconfiança 
durante sua adesão. No entanto, o Brexit não 
foi uma decisão unânime e a decisão de sair 
dividiu dramaticamente a sociedade britânica. 

Crise do coronavírus e solidariedade europeia
A pandemia COVID-19 surpreendeu grande 
parte da UE. Muitos – incluindo Itália, Espanha, 
França, Bélgica e o Reino Unido, exmembro da 
UE, foram gravemente atingidos. Como disse o 
Presidente francês Macron ao Financial Times 
numa entrevista a 17 de abril de 2020: “É um 
momento de verdade (para a União Europeia)”.

Infelizmente, a resposta da UE à pandemia 
caracterizou-se por divisão. Os Países Baixos, 
a Alemanha e outros países fiscalmente mais 
conservadores rejeitaram medidas radicais de 
solidariedade, como a de juntar a dívida sob a 
forma de “Eurobonds”.

Após longas negociações, a UE chegou a um 
acordo histórico em julho de 2020 – um orça-
mento de 1,82 triliões de euros e a criação de 
um pacote de recuperação do coronavírus. A 
pandemia pôs a nu tanto os triunfos como as 

deficiências da União. Só o tempo dirá quais 
os efeitos duradouros que esta crise sanitária 
terá na UE, nos seus cidadãos e no seu estilo 
de governação.
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TÓPICOS ADICIONAIS 
ADEQUADOS PARA ESTA 
ESTRATÉGIA

• Direitos humanos inalienáveis
• Direito à propriedade privada
• O uso da violência nunca se justifica
• Separação da Igreja e do Estado
• Igualdade
• Responsabilidade social corporativa
• Sufrágio
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Usar práticas 
comemorativas para 
ensinar que a história 
é uma narrativa 
construída



JOANNA WOJDON

A história está à nossa volta. Podemos identi-
ficá-la em placas, monumentos, edifícios e em 
nomes de espaços públicos. Esta estratégia 
visa levar os alunos a refletir sobre a constru-
ção das práticas comemorativas; que datas, 
eventos ou personalidades se comemoram e 
por que razão não se comemoram outros.
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VISÃO GERAL DA 
ESTRATÉGIA
Esta estratégia incentiva os estudantes a ana-
lisar e desconstruir as práticas comemorativas 
do passado nas suas cidades/vilas/aldeias, 
olhando para placas históricas, para monu-
mentos e nomes de espaços públicos, como 
ruas, praças, edifícios e bairros/cidades.

Os estudantes serão convidados a determinar 
que mensagem(s) estas práticas comemora-
tivas transmitem, por quem e para quem fo-
ram construídas, quando foram construídas e 
que interesses servem, quem está excluído, e 
por que razão. Os alunos explorarão como e 
por que motivo estas práticas comemorativas 
mudaram ao longo do tempo – por exemplo, 
por que mudaram alguns nomes de rua ou 
que placas foram adicionadas, removidas ou 
renovadas – de forma a desenvolver a com-
preensão de que a história que encontramos 
no espaço público é construída e reconstruída 
por várias razões.

Esta estratégia constitui um complemento às 
tradicionais visitas de estudo, que normal-
mente se destinam a ensinar o que é o passa-
do e não como o passado é contado. QUAL É O OBJETIVO DA 

ESTRATÉGIA?
Esta estratégia visa mostrar que a história 
apresentada nos espaços públicos, e a pró-
pria história de uma forma mais geral, é uma 
narrativa construída e que deve ser abordada 
criticamente.

Revelar como a história é transmitida publica-
mente - fora das salas de aula e dos manuais 
escolares - e solicitar aos alunos que iden-
tifiquem a diversidade nas representações, 
pedindo alternativas de atores ou grupos de 
interesse que deveriam estar representados.

Uma análise e comparação rigorosa permi-
tem-nos encontrar concordâncias, influências 
e tendências supranacionais. Simultaneamen-
te, os alunos podem vir a aperceber-se de nar-
rativas ou questões sensíveis e conflituosas, 
e discutir como poderiam lidar com elas em 
espaços públicos.



O que precisa 
de fazer para 
usar esta 
estratégia 
na sua sala 
de aula?



PASSO 1: PREPARAR OS MATERIAIS

A - Decida qual o lugar histórico que 
irá analisar
Escolha uma zona na sua cidade/vila/aldeia 
onde exista um conjunto significativo de pla-
cas/monumentos/edifícios/nomes de espaços 
públicos que comemoram o passado. Deve 
tentar escolher um local onde haja uma diver-
sidade de obras comemorativas perto umas 
das outras. Poderá também ser organizado 
como uma excursão virtual usando Google 
Maps, StreetView ou outra aplicação. 

B - Preparar informações sobre os locais 
comemorativos
Familiarize-se com algumas informações so-
bre os locais que vai pedir aos alunos para 
analisarem. As seguintes perguntas poderiam 
ser colocadas para uma análise rápida:
• Quando foi criada esta comemoração?
• Quem a criou?
• Sob que iniciativa foi criada esta 

comemoração?
• Que circunstâncias levaram à criação des-

ta comemoração?
• O que se comemora? 
• A comemoração reflete um evento local, 

nacional, internacional ou uma combina-
ção de alguns dos referidos?

• Com que tema se relaciona (política, cul-
tura, religião, etc.)?

• Que períodos históricos se refletem nes-
tas comemorações?

• Esta comemoração mudou com o tempo? 
(Isto funciona particularmente bem com 
nomes de rua.)

PASSO 2: USE OS MATERIAIS NA SALA 
DE AULA/NA VISITA DE ESTUDO

Atividade 1: Antes da visita
Dependendo da quantidade, tipo e/ou qua-
lidade da informação disponível no local, os 
alunos podem ser introduzidos ao período ou 
tema antes da realização da visita. O professor 
pode fazer uma breve introdução, apresentar 
um vídeo ou desenvolver uma conversa sobre 

eventos memoráveis  (na sua área geográfica 
ou relacionados com o período, de forma a ser 
relevante para a futura visita). Isto permitirá 
que os alunos confrontem as suas descober-
tas ou entendimentos anteriores com práticas 
comemorativas que encontram no espaço pú-
blico, durante a visita.

Atividade 2: A visita
Os estudantes serão conduzidos ao(s) local 
comemorativo. Aí recolherão informações so-
bre o que observam. Poder-se-á solicitar a do-
cumentação das suas descobertas, através de 
notas ou de fotografias dos objetos/placas/es-
tátuas em questão. Pode ser útil disponibilizar 
um formulário que os alunos possam preen-
cher durante a visita e ao qual se possam re-
ferir depois, durante a discussão a promover.

Discussão 1: Após a visita
Solicita-se aos alunos que desconstruam a 
prática comemorativa que investigaram, con-
siderando algumas questões. Sugestões:
• Quem erigiu ou elegeu estes objetos 

comemorativos?
• Quando foram erguidos ou escolhidos 

estes objetos comemorativos?
• Por que razão estes objetos foram coloca-

dos no espaço público?
• Que visões representam? 
• Que período histórico se reflete nele?
• Que propósitos servem estes objetos 

comemorativos? 
• Este objeto comemorativo mudou 

com o tempo? 

Esta é uma oportunidade para o professor 
compreender os aspectos e questões que 
precisam de ser esclarecidas. É também uma 
oportunidade para abordar a história e ques-
tões sensíveis que possam estar relacionadas, 
que possam ser controversas ou contestadas. 
Os alunos devem compreender a natureza se-
letiva das narrativas históricas. 
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QUE OBSTÁCULOS PODE UM 
PROFESSOR ENFRENTAR AO USAR 
ESTA ESTRATÉGIA?

Organização da visita
Como em qualquer visita de estudo, esta é 
uma atividade morosa que exige organiza-
ção, disciplina e muita atenção. Além disso, 
alguns professores podem ter dificuldade em 
identificar um número suficiente de objetos 
de qualidade/utilidade para os seus propó-
sitos dentro da sua localidade. Uma solução 
possível para ambas as questões poderia ser 
a organização de uma visita virtual, apesar de 
uma visita presencial ser preferível.

Compreensão conceptual
Os professores terão de fornecer mais ou me-
nos informação antes da visita ao exterior, 
tendo em conta o conhecimento prévio dos 
seus alunos. Podem existir termos e conceitos 
que precisam de ser clarificados  ou simplifi-
cados para tornar a visita acessível a todos.

Solicitação de perguntas
Alguns alunos poderão pensar criticamente 
sobre as narrativas retratadas pelas come-
morações sem o auxílio de perguntas. Ou-
tros precisarão que se lhes façam pergun-
tas. Evidenciaremos estes casos no exemplo 
apresentado.

COMO TORNAR ESTA ESTRATÉGIA 
MAIS INCLUSIVA?

Apoiar alunos de baixo desempenho 
• Escolha objetos ou práticas comemorati-

vas relativamente simples para analisar 
e/ou apresentar. Os monumentos costu-
mam ser os mais adequados.

• Selecione menos objetos/práticas come-
morativas para analisar ou menos aspetos 
de análise a considerar. 

• Atribua aos alunos papéis específicos 
no decurso da investigação de um obje-
to/prática. Por exemplo, um aluno com 
desempenho inferior pode documentar, 
enquanto um aluno com desempenho 
superior pode investigar.

Desafiar alunos com melhor desempenho
• Durante a visita, os alunos podem ser 

convidados a realizar uma pesquisa per-
guntando aos transeuntes o significado 
dos objetos comemorativos. Peça aos alu-
nos para discutirem semelhanças e dife-
renças de interpretações de significado. 

• Organize atividades pós-visita adicionais 
(veja  - Opção 1 e 2) e estimule-os a abor-
dar temas, questões ou eventos mais sen-
síveis que requerem pesquisa adicional. 

• Incentive investigações mais aprofunda-
das sobre o passado em busca de outros 
eventos ou pessoas que poderiam ser 
comemoradas. Estimule o uso de arquivos 
locais ou da imprensa. 

• Promova a comparação de práticas come-
morativas noutros lugares, nomeadamen-
te comparações de eventos semelhantes 
aos da sua própria localidade. 
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Exemplo da 
estratégia em 
ação
WROCŁAW (BRESLÁVIA)  
- UMA CIDADE DA POLÓNIA



Wrocław é uma cidade da Baixa Silésia, na 
Polónia. Ao longo dos séculos a sua afiliação 
estatal mudou várias vezes. A cidade e a re-
gião da Silésia pertenceram à Polónia (990 
ao século XIV), ao Reino da Boémia (hoje Re-
pública Checa, 1335-1526), à Áustria (1526 a 
1741), à Prússia (em 1871 o rei da Prússia fun-
dou o Império Alemão). Desde 1945, Breslávia 
(Wroclaw) é uma cidade polaca. A composição 
étnica dos habitantes de Wrocław também 
mudou, tanto gradualmente (por exemplo, 
sob a influência da germanização medieval) e 
abruptamente (por exemplo, como resultado 
do deslocamento dos alemães no pós-guerra).  

Os líderes prussianos e o Terceiro Reich enfa-
tizaram o caráter alemão da cidade, enquanto 
os líderes da República Popular da Polónia, 
após a Segunda Guerra Mundial, enfatizaram 
as suas origens polacas. Após a queda do Im-
pério Soviético, na viragem dos séculos XX e 
XXI, o slogan da cidade tornou-se “Wrocław 
- um ponto de encontro”. A nova liderança pro-
curou mostrar a diversidade centenária da ci-
dade e destacar as várias etnias dos seus an-
tigos habitantes.

No início do século XXI, o “Caminho da Histó-
ria” foi instalado na calçada da Praça Nankie-
ra de Wrocław. Placas de bronze ali colocadas 
simbolizam eventos importantes na história 
da cidade. Novas placas vão sendo adiciona-
das de tempos em tempos. 

M
at

er
ia

l 
ad

ic
io

na
l d

e 
ap

oi
o:

10
00

12
41

12
42

13
35

15
26

15
30

17
02

17
41

17
93

18
07

Es
ta

be
le

c-
im

en
to

 d
o 

Bi
sp

ad
o

In
va

sã
o 

M
on

go
l

Lo
ca

liz
aç

ão
 

ao
 a

br
ig

o 
da

 L
ei

 d
e 

M
ag

de
bu

rg
o

In
co

rp
o-

ra
çã

o 
de

 
W

ro
cł

aw
 n

o 
Re

in
o 

da
 

Bo
ém

ia

In
co

rp
o-

ra
çã

o 
de

 
W

ro
cł

aw
 n

a 
M

on
ar

qu
ia

 
Au

st
ría

ca
 d

e 
H

ab
sb

ur
go

Co
nc

es
sã

o 
do

 B
ra

sã
o 

de
 a

rm
as

 
do

s 
Ci

nc
o 

Ca
m

po
s

Fu
nd

aç
ão

 
da

 U
ni

ve
r-

si
da

de
 d

e 
W

ro
cł

aw

In
co

rp
o-

ra
çã

o 
de

 
W

ro
cł

aw
 n

a 
Pr

ús
si

a

A 
Re

vo
lt

a 
do

s 
Al

fa
ia

te
s

O
cu

pa
çã

o 
pe

lo
 

ex
ér

ci
to

 N
a-

po
le

ón
ic

o

18
42

19
13

19
45

19
80

19
97

19
97

20
12

20
16

20
17

Pr
im

ei
-

ra
 li

nh
a 

fe
rr

ov
iá

ria
 

- W
ro

cł
aw

 
pa

ra
 O

ła
w

a 

Co
ns

tr
uç

ão
 

do
 C

en
te

n-
ni

al
 H

al
l 

(s
al

ão
 d

o 
ce

nt
en

ár
io

, 
co

ns
tr

uí
do

 
pe

lo
 im

pé
rio

 
al

em
ão

) 

Q
ue

da
 d

e 
Fe

st
un

g 
Br

es
la

u 
e 

de
st

ru
iç

ão
 

da
 c

id
ad

e

Si
nd

ic
at

o 
So

lid
ar

ie
-

da
de

Co
ng

re
ss

o 
Eu

ca
rís

tic
o

In
un

da
çã

o 
do

 M
ilé

ni
o

Ca
m

pe
on

at
o 

da
 E

ur
op

a 
da

 U
EF

A

Ca
pi

ta
l 

Eu
ro

pe
ia

 d
a 

Cu
lt

ur
a

Jo
go

s 
M

un
-

di
ai

s

91USAR PRÁTICAS COMEMORATIVAS PARA ENSINAR QUE A HISTóRIA É UMA NARRATIVA CONSTRUÍDA



EXEMPLO DE VISITA DE 
ESTUDO
Para cada placa identifique:
• a sua ligação com a história política, so-

cial, cultural e/ou económica;
• a que grupo étnico passado se refere a 

placa comemorativa;
• se a placa comemorativa se refere à 

história local, regional, nacional e/ou 
internacional;

• que mudanças reflete;
• quais são as esferas da vida/história omi-

tidas nas placas e porquê. 
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VARIAÇÕES DESTA 
ESTRATÉGIA 

Opção 1
Os alunos podem apresentar as suas propos-
tas explicando possíveis ajustes e alterações 
aos objetos e práticas comemorativas exis-
tentes, tendo em consideração as mudanças 
no mundo contemporâneo, valores, objetivos 
sociais, etc. Podem, por exemplo, projetar a 
sua própria placa comemorativa ou monu-
mento (s), renomear as ruas ou praças da área, 
etc. e fundamentar a sua colocação no espaço 
público. A inclusão de múltiplas perspetivas 
do passado (por exemplo, as de grupos margi-
nalizados) deve ser incentivada. 
• Que aspecto terá a sua placa ou objecto 

comemorativo? Que nome terá o seu es-
paço público em alternativa ao existente? 

• Incluirá uma placa ou inscrição? Em caso 
afirmativo, o que vai dizer?

• Onde colocará este objeto comemorati-
vo no espaço público? Por que escolheu 
este local?

• Por que razão este objeto comemorativo 
é colocado no espaço público?

• Este objeto comemorativo representa a 
perspetiva de quem?

• Que período histórico se reflete neste 
objeto comemorativo?

• Quais são os objectivos deste objeto 
comemorativo?

• Este objeto comemorativo pode mudar ao 
longo do tempo?

Opção 2
Grupos de estudantes poderão sugerir as prá-
ticas comemorativas em diferentes períodos 
da história. Por exemplo, que monumentos 
colocariam na praça nos séculos XVIII, XIX, 
XX, XXI, para que reflitam valores dominantes, 
preferências políticas, recentes conquistas e 
objetivos políticos dessa sociedade.

Opção 3
Projete placas comemorativas como as da 
Praça Nankiera em Wrocław para a sua pró-
pria cidade/vila/distrito tendo em conta os 
pontos de viragem e os elementos de conti-
nuidade na sua história. Certifique-se de que a 
sua escolha é aceitável e atrativa para turistas 
de diferentes países.
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Usar histórias do passado 
para ensinar a sua 
complexidade aos alunos



HELEN SNELSON

Histórias do passado’ usa as memórias de 
pessoas de todo o continente europeu para 
fazer com que os alunos constatem como 
as pessoas viveram o mesmo período de 
tempo ou o mesmo evento de diferen-
tes maneiras.
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VISÃO GERAL DA 
ESTRATÉGIA
A estratégia baseia-se na recolha de múltiplas 
histórias de vida de indivíduos de diferentes 
partes do continente (se possível) ou de um 
país e diferentes partes da sociedade (idade, 
sexo, nacionalidade, etnia) no mesmo período 
ou sobre o mesmo  evento. Esta coleção de 
histórias de vida poderá introduzir os alunos 
num período desconhecido e incentivá-los a 
experienciar a sua própria noção de como foi 
a vida naquele período - uma visão que po-
derá ser distinta da versão retratada nos seus 
manuais escolares.

Comparar descrições de “grandes eventos” 
no manual com a descrição de como se re-
fletiram na vida humana, bem como a análise 
das diferenças e semelhanças na perceção de 
eventos e períodos históricos por pessoas com 
diferentes origens, poderá ajudar os alunos a 
entender como era a vida e que essa mesma 
vida ou vidas são sempre mais complexas de 
que meros exercícios de causa e efeito po-
dem, em retrospetiva, fazer crer.

A estratégia proposta supõe não só o exemplo 
concreto do trabalho com histórias seleciona-
das e preparadas, mas também o método de 
recolha de histórias de vida, como fontes his-
tóricas para a atividade de ensino/aprendiza-
gem com outros eventos/períodos.

 

QUAL É O OBJETIVO DA 
ESTRATÉGIA?
A estratégia visa, em primeiro lugar, o ensi-
no da diversidade. Mostrará como, apesar de 
vivermos histórias diferentes em todo o con-
tinente, há uma grande quantidade de expe-
riências que partilhamos.

A estratégia proporciona uma plataforma para 
evidenciar nuances e vozes que não foram ou-
vidas e, por conseguinte, mostra que existem 
muitas nuances e não apenas “preto e branco”.

A estratégia também ajudará os alunos a ver 
a diferença entre história e memória e a com-
preender o caráter construído da história.



O que precisa 
de fazer para 
usar esta 
estratégia 
na sala de 
aula?



PASSO 1: PREPARAR OS MATERIAIS
Para realizar esta atividade, primeiro é ne-
cessário reunir uma coleção de “histórias do 
passado” sobre o tema que pretende ensinar. 
Estes tópicos deverão ser transnacionais para 
que funcione melhor. Existem duas opções:

Opção 1 – Utilize uma coleção pronta
Use uma coleção pronta de “histórias do pas-
sado”. No historiana.eu há coleções que abran-
gem o período 1945-1949 e 1989-1990. Eis 
mais um exemplo de uma coleção que se 
baseia na experiência de um país – a antiga 
Checoslováquia – mas que tem um leque de 
perspetivas sobre temas fundamentais do sé-
culo XX, relevantes para aquele país.

Opção 2 - Faça a sua própria coleção
Para reunir uma coleção eficaz de “histórias 
de vida” é preciso pensar no seguinte:

1. Faça uma coleção diversificada
Aqui está uma lista de verificação para aju-
dá-lo a construir uma coleção diversificada 
de memórias. Deve esforçar-se por recolher 
memórias que reflitam:
• O leque de áreas, regiões e países rele-

vantes para o tema;
• Memórias de pessoas em posições eco-

nómicas variadas;
• Pessoas de diferentes idades na época 

das memórias;
• Um equilíbrio entre homens 

e mulheres;
• Diferenças na educação e no estatu-

to social; 
• Vozes étnicas e outras minorias.

O significado exato de diversidade variará 
dependendo do período de tempo e tópico 
escolhido. Por exemplo, o tema das “expe-
riências de Espanha deixando para trás a 
idade de Franco” traria vozes de um leque 
mais diferenciado de perspetivas do que o 
tema “Europa 2001-2008”, o qual seria tam-
bém diferente de um tema como “A Nossa 
cidade nos anos 60”. As “histórias do passa-
do” não procuram ser representativas (não 
podiam ser) e não devem ser apresentadas 
como a voz de um povo ou de um país.

2. Faça as mesmas perguntas
Cerca de 5 a 6 perguntas principais devem 
ser feitas às pessoas que contribuem com 
as suas histórias de vida. Isso permitirá que 
os alunos façam comparações na aula. Tam-
bém pode fornecer aos alunos um texto 
mais reduzido, abreviando as respostas dos 
entrevistados. Por favor, veja o exemplo es-
pecífico para exemplos de perguntas. 

3. Aceder a histórias
Existem redes de professores e educadores 
de história que o poderão ajudar a aceder 
a este tipo de histórias. Um desses exem-
plos é o grupo EuroClio Facebook. Se enviar 
um resumo claro com os seus requisitos e 
parâmetros será muito provavelmente sufi-
ciente para obter ajuda dos colegas que re-
sidem em diferentes partes do continente e 
que poderão fazer essa recolha de entrevis-
tas entre o seu grupo de conhecidos. Neste 
caso eles vão necessitar de algum tempo 
para recolher as histórias. 
 
4. Construa as histórias
Leia o material recolhido e pense em como 
poderia ajudar os alunos a ter uma noção 
do tempo e do lugar. Poderá ser necessá-
rio pesquisar/adicionar informações sobre 
outras questões e temas para melhor con-
textualizar a história. Simplifique a lingua-
gem, explique conceitos e exemplifique os 
comentários de forma a que os alunos, que 
não conhecem a pessoa entrevistada e o seu 
contexto, possam entender a história. Esteja 
preparado para ajustar respostas muito lon-
gas. Por favor, veja os textos apresentados 
como exemplo.  

PASSO 2: USE OS MATERIAIS NA SALA 
DE AULA 

Atividade 1

Esta atividade deixa os alunos à vontade 
com uma história antes de iniciarem as 
comparações.
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Pares de alunos recebem uma história do 
passado. Pode adotar diferentes abordagens: 
cada par tem uma história diferente, alguns 
pares têm a mesma história ou contam histó-
rias pergunta a pergunta. A primeira tarefa é 
ler o texto para entender a história, localizan-
do-a geograficamente num mapa apresenta-
do à turma num powerpoint. 

Atividade 2

Esta atividade faz com que os alunos 
avancem para comparações, mas deve 
utilizar-se apenas uma história diferente 
para tornar a atividade mais acessível.

Os pares juntam-se então a outros pares que 
têm uma história diferente e anotam as se-
melhanças e diferenças que encontraram. Os 
alunos beneficiam muitas vezes de perguntas 
de auxílio. Veja o exemplo apresentado.

Discussão 1

Esta discussão promove a partilha de 
ideias com toda a turma de forma a al-
cançarem generalizações sobre as histó-
rias como um todo.

A discussão vai centrar-se na identificação de 
semelhanças e diferenças. A que conclusões 
chegaram? Que ideias têm os alunos sobre 
o motivo da existência dessas diferenças? (O 
professor poderá consultar o exemplo para 
encontrar outras perguntas a colocar). O ob-
jetivo da discussão é permitir que os alunos 
apreendam a diversidade de experiências e de 
formas de viver o mesmo período ou o mesmo 
acontecimento. As pessoas não consideram, 
por exemplo, os mesmos eventos/mudanças 
como os mais significativos.

Discussão 2

Esta discussão destina-se a levar os 
alunos a envolverem-se criticamente 
com o processo de construção da história 
através das suas evidências.

As perguntas dos professores promoverão a 
discussão sobre a natureza das fontes para 
conduzir às seguintes ideias: as conclusões que 
tiramos são passíveis de serem reinterpretadas; 
as fontes históricas utilizadas não são repre-
sentativas de grupos; a memória pode ser se-
letiva e parcial, por isso, deve ser cruzada com 
outras fontes; novas fontes históricas podem 
suscitar novas questões; a validade das fontes 
pode ser testada. (Para exemplos de perguntas 
para professores consulte o exemplo proposto).

Atividade 3

Esta atividade conduzirá os alunos a 
comparar as suas conclusões sobre as 
histórias de vida que analisaram com as 
narrativas no seu livro, de forma a questio-
narem criticamente a narrativa fornecida. 
Os alunos deverão entender que a história 
é uma construção.

Os alunos, em pares, analisam a narrativa que 
é apresentada no livro: deverão analisar os tex-
tos disponibilizados e a cronologia. Qual é a 
diferença entre os factos e a narrativa apresen-
tada no livro e a história de vida apresentada? 
O que está no livro e o que não está? Estas pes-
soas rever-se-ão na narrativa do livro? O que 
foi mais importante para estas pessoas está 
refletido no livro?

Discussão 3

Esta discussão encerra a estratégia.

Questionário para os professores obterem res-
postas e observações adicionais:
• Que respostas encontramos às nossas 

perguntas?
• Como é que as histórias de vida enrique-

ceram ainda mais o nosso conhecimento 
sobre a época?

• É importante que existam diferenças entre 
a narrativa do manual e a história trans-
mitida pelas pessoas, nomeadamente os 
eventos que recordam como mais impor-
tantes e impactantes para elas?
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QUE OBSTÁCULOS PODE UM 
PROFESSOR ENCONTRAR AO USAR 
ESTA ESTRATÉGIA?

Capacidade de leitura
Os alunos precisam de ser razoavelmente 
bons para executar a tarefa exemplificada 
aqui. Alternativamente, alunos menos con-
fiantes podem ser colocados em pares com 
colegas mais competentes e as histórias po-
dem ser reduzidas, lidas na aula ou transfor-
madas em gravações sonoras.

Compreensão conceptual
Os professores terão de rever as histórias ten-
do em conta o conhecimento prévio dos seus 
alunos. Podem existir termos e conceitos que 
precisam de ser explicados ou simplificados 
para tornar as histórias acessíveis a todos.

Solicitação de perguntas
Alguns alunos serão capazes de pensar sobre 
as histórias sem que lhes sejam feitas pergun-
tas. Outros precisarão de perguntas auxiliares. 
Para sugestões, consulte o exemplo proposto. 
São tópicos específicos, mas darão aos profes-
sores ideias sobre os detalhes necessários e 
podem ser adaptados para outros tópicos.

COMO PODE TORNAR ESTA 
ESTRATÉGIA MAIS INCLUSIVA?

Apoiar alunos de baixo desempenho
Alguns alunos podem ter dificuldades com a 
quantidade de leitura envolvida nesta estra-
tégia. Nesse caso, pode usar menos histórias 
ou usar uma história condensada, ou seja, re-
mover parte do texto para deixar apenas as 
partes mais importantes. Da mesma forma, 
juntar um aluno de baixo desempenho com 
um aluno de alto desempenho pode apoiá-los 
nos requisitos de leitura.

Desafiar alunos com melhor desempenho
Para os alunos mais competentes poderá facil-
mente saltar-se a Atividade 1 e, em vez disso, 
dar-lhes imediatamente um conjunto maior 
de histórias, solicitando que encontrem seme-
lhanças e diferenças. Isto exigirá que procu-
rem informações e pensem mais criticamente.
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Exemplo 
da estratégia 
em ação
DEPOIS DA GUERRA FRIA: COMO É QUE DIFERENTES 
PESSOAS SE LEMBRAM DOS ANOS 1989-2000?



Este exemplo utiliza um conjunto de “histó-
rias sobre o passado” do período 1989-2000. 
Está disponível no site da historiana.eu.

Tempo indicativo: 2 a 3 horas 
Idade aproximada: 11 a 16 anos

Atividade 1
• Mostrar à turma um mapa dos países da 

Europa. Disponibilizar aos pares de alu-
nos uma das histórias do passado.

• Peça aos alunos que leiam a sua história 
e localizem a história da pessoa em cau-
sa no mapa.

• Enquanto os alunos trabalham, responda 
às suas dúvidas sobre o significado das 
histórias de vida e sobre os locais dos 
acontecimentos das histórias. 

Atividade 2
Os grupos de alunos, neste caso pares, jun-
tam-se então a outro par que tem uma histó-
ria diferente e comparam notas para encon-
trar semelhanças e diferenças. Eis algumas 
perguntas auxiliares que podem ser coloca-
das aos alunos:
• Quão semelhantes e diferentes são as 

pessoas sobre as quais leram, em termos 
de idade, género, seu nível de educação, o 
lugar onde nasceram, o lugar onde vive-
ram durante os anos 1989-2000?

• Como resumiria a história da sua pessoa?
• No geral, a sua história dá uma sensação 

de tempos fáceis ou difíceis nestes anos? 
Partilhe exemplos das suas histórias.

• Que mudanças existiram na vida dessa 
pessoa ao longo do período em causa? 
Como é que isso se compara à experiên-
cia da outra pessoa?

• As pessoas sobre as quais leu estavam 
preocupadas com eventos pessoais para 
elas? Quão preocupadas estavam com 
acontecimentos mais amplos e mudanças 
na sociedade?

Discussão 1
A discussão de turma prossegue então sobre as 
semelhanças e diferenças. Os professores de-
vem extrair semelhanças e diferenças através 
das seguintes questões:
• De que forma o lugar onde se vive pode 

ser importante?
• Como é que fatores pessoais, como a idade 

e o género, parecem afetar uma pessoa?
• Que outros fatores podem ser condicio-

nantes relativamente às lembranças sobre 
essa época da sua vida?

• O que é que tudo isto nos sugere sobre a 
vida no período 1989-2000?

Os alunos devem ser encorajados a notar que 
as pessoas têm experiências diversas em re-
lação ao mesmo período. As pessoas não con-
sideram necessariamente as mesmas coisas 
nesse período de tempo como tendo sido mais 
significativas. Os alunos deverão ser encora-
jados a criar hipóteses sobre as razões pelas 
quais estas diferenças de perspetiva existem.

Discussão 2
Estas histórias de vida não são representativas. 
São poucas e são opiniões pessoais de indiví-
duos que usam a retrospetiva num determina-
do momento do tempo. No entanto, embora de 
caráter pessoal, são válidos nos seus próprios 
termos. Como prova, podem ser usadas para 
ilustrar a diversidade de experiências da época. 
Para ajudar os alunos a pensar mais aprofun-
dadamente sobre a credibilidade dos testemu-
nhos nestas fontes históricas pode perguntar 
aos alunos:
• Qual o problema de confiar na memória 

para investigar sobre este tema?
• As memórias deste período podem ser 

úteis a um historiador?
• O que mais precisamos de saber para dar 

sentido a todo este período e para per-
ceber onde a memória desta pessoa se 
enquadra num contexto mais vasto?

• Que outras perguntas poderíamos fazer a 
esta pessoa sobre as suas memórias?
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Atividade 3
Com os alunos em grupos de dois, peça-lhes 
que leiam no seu manual escolar textos so-
bre o período 1989-2000 ou que utilizem a 
cronologia do período preparada a partir de 
informação dos manuais escolares (ver secção 
de materiais de estudante). Poderão usar es-
tas perguntas rápidas:
• Qual é a diferença entre o que o livro/

linha do tempo descreve do período e a 
descrição individual da pessoa sobre o 
passado e as suas lembranças?

• As memórias pessoais estão refletidas no 
manual escolar?

Discussão 3
Questões para o professor obter respostas e 
observações adicionais sobre:
• Como é que estas histórias enriquecem 

o nosso conhecimento para além do que 
está registado no manual? (Os estudan-
tes devem comentar que acrescentam 
diversidade, nuances, variedade, cor e 
complexidade).

• É importante que existam diferenças en-
tre a história do manual e o que as pes-
soas que viveram nessa época recordam 
como mais importante para elas? (Esta é 
mais uma oportunidade para nos concen-
trarmos na ideia de que o que considera-
mos historicamente significativo varia)

• Como é que estas histórias de vida nos 
ajudam a responder à pergunta: “como é 
que pessoas diferentes se lembram dos 
anos 1989-2000?”
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Exemplos de 
duas histórias



EXEMPLO 1

1989-2000+ 
MEMóRIAS DE UM HOMEM NASCIDO 
NA REPÚBLICA DA IRLANDA

O que recorda primeiro quando pensa no 
período da sua vida entre 1989 e 2000?
Estes foram os meus últimos anos de adoles-
cência. Terminei o ensino secundário em 1989 
e por isso tinha grandes sonhos e esperanças. 
Tempos excitantes! Fiz parte da primeira ge-
ração que podia ir para a universidade. Onde 
eu vivia não havia muita indústria. A Irlanda 
nunca teve uma revolução industrial, mas de 
repente havia potencial, muros a cair, oportu-
nidades e eu tinha a idade certa para benefi-
ciar disso.

Os principais eventos da sua vida nos anos 
1989-2000+
Em 1989 estava prestes a entrar para a uni-
versidade e havia “liberdade no ar”, que não 
existia anteriormente. Quando era um jovem 
adolescente, no início dos anos 80, havia a sen-
sação de que a Guerra Fria era muito perigosa. 
Dito isto, adorei a minha adolescência. Estava 
otimista, apesar de o meu pai estar desem-
pregado e a Irlanda, no início dos anos 80, ser 
um sítio péssimo para se viver. As coisas mu-
daram e a Irlanda tornou-se um grande país 
para se viver na década de 1990. Deixei a uni-
versidade em 1992. Tinha uma enorme paixão 
por História e por Inglês e a Irlanda tinha co-
meçado a ligar-se ao European Credit Trans-
fer System (uma forma antiga de Erasmus). O 
meu professor sugeriu que me inscrevesse. 
Nunca tinha saído da Irlanda, por isso agarrei 
na oportunidade e fui para a Dinamarca fazer 
um mestrado em História. Fui para Roskilde, 
onde se podia trabalhar em grupo. Adorei. Em 
1993 regressei à Irlanda para treinar para ser 
professor. A partir de 1994 estava a dar aulas 
numa escola desfavorecida em Dublin West. 
Ensinei lá até 2000. Em 1999 casei-me.

O que precisamos de saber sobre a sua vida 
antes de 1989, a fim de entendermos melhor 
o período?
Nasci em 1972. Quando eu era criança, a 

Irlanda tinha um desemprego muito elevado 
e poucas pessoas iam para a universidade, 
especialmente as de origens humildes como 
a minha. A Irlanda era um país difícil para se 
viver. A Constituição irlandesa foi revista pela 
Igreja Católica Romana perante o Gabinet na 
década de 1940 e as leis eram rígidas e ilibe-
rais. Mesmo na década de 1980, a Igreja tinha 
um lugar dominante na sociedade. Ser visto 
como gay ainda era um problema na época, 
assim como ter filhos fora do casamento. Eu 
estava bem porque os meus pais eram liberais 
e o meu pai não aturava disparates da Igre-
ja. A escola primária era muitas vezes dirigida 
por freiras. Eram horríveis, cruéis e agressivas. 
Os castigos corporais na escola foram legais 
até 1982, mas as freiras ainda o usavam até 
à década de 1990. Quando cheguei ao fim do 
secundário já não havia freiras e padres na es-
cola. Tinham-se ido todos embora.

Onde viveu 1989-2000 e como era 
a sua casa?
Dublin, quando não estava na Dinamarca. 
Cresci num bairro social numa habitação para 
as pessoas mais pobres, que era proprieda-
de do governo local. Havia um grande sen-
tido de comunidade, apesar de estarmos em 
desvantagem.

As suas esperanças e objetivos na época
Acho que já alcancei isso. Queria ir para a uni-
versidade, viajar e depois tornar-me profes-
sor. Esperava que a vida melhorasse e assim 
foi. Adorei aqueles tempos. Apesar de termos 
grandes desafios, apesar de termos muito 
pouco dinheiro ou perspetivas, havia uma no-
ção do novo, do diferente e do possível.

Coisas que limitaram a sua vida e o 
impediram de fazer o que queria
Tive sorte. No início dos anos 90 as coisas 
estavam a abrir e os problemas estavam a 
diminuir. A Irlanda tinha sido um lugar onde 
só singrava na vida quem conhecesse as pes-
soas certas. O endereço postal importava e 
eu cresci na zona errada. O meu pai achou 
que [Éamon de] Valera – o primeiro líder da 
Irlanda totalmente independente – tinha mui-
to por que responder e, no final dos anos 80, 
começámos a ter conhecimento da corrupção 
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e o esquema de homens como Charlie Hau-
chey – um protegido de Valera. No entanto, 
apesar desse legado estar por perto, as coi-
sas estavam a mudar rapidamente e eu não 
tinha qualquer problema. Foi assustador ser 
o primeiro da família a ir para a universidade, 
mas adorei.

O que fazia com o seu tempo nessa altura?
Mais uma vez, já referi isso. Posso acrescentar 
que tive grandes amigos – grandes momentos!

O que se lembra das notícias naquela altura?
Lembro-me das notícias sobre os atentados do 
IRA. Nunca íamos sozinhos à Irlanda do Norte. 
Os problemas lá pareciam muito longe, mas 
estávamos cientes das tensões pelas notícias. 
Não havia otimismo quanto à paz na Irlanda 
do Norte. Além disso estava economicamente 
deprimida. A paz que chegou em 1997 foi sur-
preendente e muito bem-vinda.

Como acha que os acontecimentos relatados 
nas notícias moldaram a sua vida?
A abertura do Muro de Berlim em 1989 teve 
um grande impacto em mim. A mãe de um 
amigo meu tinha emigrado da Polónia para a 
Inglaterra e casou-se com um irlandês. Assim 
que o Muro abriu, fizeram uma visita familiar 
a Berlim. Ele voltou tão excitado e deixou-me 
excitado também. O poder do povo, o ativis-
mo social, a resistência... tudo adicionado a 
um sentimento de acaso. Já não aturávamos a 
velha Irlanda.

Como recorda o sentimento e a atmosfera 
destes anos?
Havia um clima de crescente otimismo. Em 
1986 houve um concerto em Dublin com os 
U2 chamado ‘Make it Work’. Foi uma decla-
ração pública e um protesto sobre como as 
coisas eram difíceis na Irlanda. Era para au-
mentar a consciência política sobre a pobreza 
e as adversidades. Em 1987, os U2 lançaram o 
‘Joshua Tree’. E então 1989 foi ótimo - transi-
ção, algo diferente ... 

O que acha que mudou mais entre aquela 
época e agora?
Tudo! Para mim, o mais importante é o papel 
reduzido da Igreja como controlo da socieda-
de. O estrangulamento da Igreja, representa-
do pelo padre católico romano que vem a sua 
casa num domingo à tarde, acabou-se. A Irlan-
da é liberal. Tivemos referendos para obter 
direitos ao aborto, casamento entre pessoas 
do mesmo sexo, etc., e multidões enormes fo-
ram ao Castelo de Dublin para o anúncio dos 
resultados. Tornámos a política melhor. Há 
mais transparência, mais responsabilidade, 
mais confiança e menos esquemas. O relató-
rio Rhein de 2008 foi iniciado em 1998 para 
desvendar os abusos da Igreja e ainda preci-
samos de uma discussão nacional sobre o que 
isso significa para nós.

EXEMPLO 2

1989-2000+ 
MEMóRIAS DE UMA MULHER QUE 
NASCEU NA BóSNIA-HERZEGOVINA, 
NA ÉPOCA EM QUE FAZIA PARTE DA 
EX-JUGOSLÁVIA

O que lhe vem à memória primeiro quando 
se olha para o período da sua vida entre 
1989 e 2000?
A minha principal memória é a Guerra da Bós-
nia - A guerra civil na Bósnia-Herzegovina en-
tre 1992 e 1995. Mas, por surpreendente que 
seja, também me lembro de ter vivido bons 
momentos no liceu, apesar da guerra. Tinha 
15 anos em 1992 e tivemos as melhores fes-
tas de sempre. Isto porque os nossos pais não 
podiam esperar que voltássemos para casa na 
mesma noite pois havia recolher obrigatório. 
Não podíamos estar nas ruas a caminho de 
casa. Até a escola foi incrivelmente divertida. 
Tínhamos todas as desculpas do mundo para 
não ir, mas foi amigável e estudámos muito. As 
pessoas à nossa volta morriam todos os dias. 
Umas pessoas partiam e outras chegavam, 
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devido a uma limpeza étnica1. Sabíamos que 
a vida era única e não a devíamos tomar como 
garantida.

Os principais eventos da sua vida nos anos 
1989-2000+
Tinha 13 anos em 1989 e estava no liceu du-
rante a Guerra da Bósnia. Em 1996, estudei 
na Universidade Banja Luka. Podia viajar para 
casa todos os fins de semana, uma vez que 
não era muito longe da nossa casa, na Região 
Srpska da República-Herzegovina. Depois, tor-
nei-me professora e casei-me em 2002.

O que precisamos de saber sobre a sua vida 
antes de 1989 para entender?
A minha família é uma mistura de nacionali-
dades (croata e sérvio) e quando era pequena 
isso nunca foi um problema. Não sabia que 
éramos uma família mista antes de 1991. De-
pois, os primeiros partidos políticos nacio-
nalistas assumiram o cargo. Lembro-me de 
olhar para os cartazes e slogans colados nas 
esquinas e árvores e perguntar ao meu pai: 
“O que é isto?” Ele disse: “Este é um partido 
nacional muçulmano bósnio, este é um parti-
do nacional croata, este é um partido nacional 
sérvio, e assim por diante.” Isto foi estranho, 
pois a maioria de nós foi criada no espírito ju-
goslavo. Sabíamos que havia nacionalidades 
diferentes, mas fomos criados como jugosla-
vos. Minha avó era religiosa e tínhamos de ir 
visitá-la no Natal e na Páscoa, mas era ape-
nas uma tradição. Não liguei isso a um passa-
do nacional.

Onde viveu 1989-2000 e como era 
a sua casa?
A nossa casa de família era em Doboj, uma 
cidade na antiga república jugoslava da Bós-
nia-Herzegovina. Vivíamos num pequeno 
apartamento de 50m2 num prédio com 17 pi-
sos. Era uma casa padrão para cerca de 80% 
das famílias jugoslavas que viviam em gran-
des cidades. Primeiro estávamos no 8º andar 
e depois no 5º. Meus avós tinham uma casa na 

1 Limpeza étnica – a remoção forçada de um 
grupo de pessoas de uma área para a livrar desse tipo 
de pessoas.

mesma cidade com um quintal e um cão. Vivi 
em ambos os endereços. Também tínhamos 
uma pequena casa para os fins de semana nas 
montanhas, a 15 km de distância. 

As suas esperanças e objetivos na época
Sabia que queria ficar na Bósnia. A minha irmã 
não tinha dúvidas que queria sair do país. Eu 
queria ganhar o meu próprio dinheiro para 
que os meus pais não tivessem de me apoiar. 
Durante dois anos, ainda no liceu, trabalhei 
numa mercearia para que não tivessem de me 
dar dinheiro. Estava na escola de manhã e de-
pois trabalhava 8 horas na loja com os meus 
livros. Eu li grandes livros. Um dia, um soldado 
disse-me que vivia melhor do que eu por não 
ter que ler todos aqueles livros – era essa a 
sua perspetiva! Eu sabia que queria terminar 
a escola e ir para a universidade.

Coisas que limitaram a sua vida e a 
impediram de fazer o que queria
A guerra não era o único problema. Conseguir 
um visto para viajar foi horrível e humilhan-
te. Tinha de se ficar na fila durante a noite e 
quando se chegava à frente, já de dia, o fun-
cionário esmiuçava a nossa vida com mil per-
guntas. Foi tão humilhante. Tinha de se falar 
sobre tudo e até provar que se podia pagar a 
conta da eletricidade. Tudo isso só para sair 
do país e sair de férias de verão. As coisas 
melhoraram para mim quando consegui pas-
saporte croata - através da família da minha 
mãe - para além do meu passaporte bósnio.

O que fez com o seu tempo então?
No meu último ano de universidade come-
cei a ensinar história. A minha antiga escola 
não conseguiu encontrar um professor e con-
vidou-me. De 2001 a 2005 viajei de Doboj a 
Banja Luka. Foi difícil porque eram 100 km 
de comboio e demorava quase 3 horas. Tinha 
medo de estar desempregada, mas demiti-me 
e voltei a viver com os meus pais. Fiz o meu 
mestrado e depois correu tudo bem.

O que se lembra das notícias naquela altura?
Lembro-me da abertura do Muro de Ber-
lim. Lembro-me da dissolução da Jugoslávia. 
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Lembro-me de 1995, quando a guerra final-
mente acabou e em novembro houve a con-
ferência da Paz de Dayton. Lembro-me do 
período do alargamento da União Europeia e 
daquela atmosfera feliz.

Como acha que os acontecimentos relatados 
nas notícias moldaram a sua vida?
Enormemente! O início dos anos 90 era um 
mundo totalmente novo para nós na Jugos-
lávia. Pela primeira vez, recebemos informa-
ção de muitas fontes em vez de apenas das 
agências noticiosas controladas pelo governo. 
A maioria das pessoas via televisão e foi cho-
cante para os meus pais poder aceder a mais 
do que o programa de notícias das 19:30 e a 
vários pontos de vista. Em quem devemos con-
fiar? O que devemos pensar agora? Lembro-
me desse período como uma confusão total. 
Como sociedade, não estávamos preparados 
para isto. Foi difícil. Havia um programa de TV 
extremamente popular em Sarajevo chamado 
“Top lista nadrealista” feito por um movimen-
to chamado “Novo Primitivismo”. No início era 
um programa de rádio, depois um programa 
de TV, depois uma banda de rock. Gozaram 
com as nossas vidas e, olhando para trás, pre-
viram tudo o que aconteceu e isso choca-me.

Como recorda o sentimento e a atmosfera 
destes anos?
No início houve um “despertar nacional”, mas 
não num sentido positivo; andámos séculos 
para trás e da paz para a guerra. Depois de 
1995, havia esperança e “grandes expetati-
vas”. Então, a esperança transformou-se em 
desilusão.

O que acha que mudou mais entre essa 
altura e agora?
É difícil responder. Nessa altura ainda havia 
a ideia socialista de vida. Aqui, no que era a 
Jugoslávia, todos os que queriam trabalhar ti-
nham um emprego, a segurança social estava 
assegurada, todos tinham proteção sanitária, 
as escolas eram de graça, podíamos viajar e 
a maioria das pessoas tinha um lugar para vi-
ver de graça. Muitas pessoas esperavam que 
depois de 1995 continuasse tudo na mesma. 

Não deu. Não temos socialismo e também não 
desenvolvemos capitalismo. Tivemos um pe-
ríodo de transição devastador que devastou 
a nossa economia. As fábricas maciças já não 
existem e as privatizações ocorreram de uma 
forma muito má. Pessoas com dinheiro cor-
rupto começaram a dominar tudo. É por isso 
que há uma grande desilusão.
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EXEMPLO 
DE FORMULÁRIO

DETALHES PESSOAIS

Local de nascimento: Idade:

Nível de instrução:  Sexo:

ONDE A PESSOA VIVEU NOS ANOS ENTRE 1989 E 2000

COMO RESUMIRIA ESTA HISTóRIA DE VIDA? (OS EVENTOS-CHAVE, OS SEUS 
PRINCIPAIS SENTIMENTOS, A FORMA COMO SE LEMBRA...)

Leia a história do passado que lhe foi dada e 
faça anotações para discutir o que leu.
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NO GERAL, A PESSOA VIVEU MOMENTOS FÁCEIS OU DIFÍCEIS? REGISTE UM 
EXEMPLO.

AS MUDANÇAS QUE OCORRERAM FORAM POSITIVAS OU NEGATIVAS? 
PORQUÊ?

DAR EXEMPLOS DE EVENTOS QUE ASSUMIRAM UMA IMPORTÂNCIA 
ESPECIAL PARA A PESSOA DA HISTóRIA.

DAR EXEMPLOS DE EVENTOS MAIS AMPLOS E MUDANÇAS NA SOCIEDADE 
QUE AFECTARAM A VIDA DA PESSOA EM CAUSA.
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TÓPICOS ADICIONAIS 
ADEQUADOS PARA ESTA 
ESTRATÉGIA

Uma vez que esta estratégia se baseia na 
história oral, só pode centrar-se no passado 
recente. No entanto, acreditamos que os se-
guintes tópicos funcionariam muito bem com 
esta estratégia:
• A criação da União Europeia
• A vida após a Segunda Guerra Mundial
• 1968: O ano revolucionário
• A crise do petróleo de 1973
• Chernobyl
• Revoluções de Cor
• Comércio de Escravos do Atlântico
• Ensino da Alemanha Nazi
• Ondas de imigração
• Brexit+
• Reflexões sobre uma determinada década
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Para aceder às estratégias individuais 
nas diferentes línguas consulte 
sharingeuropeanhistories.eu

http://sharingeuropeanhistories.eu





