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RESUMO 
 
A linguagem museológica no ensino de 
história é importante no processo do 
conhecimento histórico do passado e, vem se 
resignificando, na maneira de abordagem de 
conteúdos e experiências a serem 
desenvolvidas em sala de aula. O presente 
artigo pretende apresentar o museu como 
uma possibilidade metodológica e um novo 
olhar, o qual contribui para o enriquecimento 
das discussões das novas linguagens no 
ensino de história na atualidade. A inovação 
no campo da história vem se opor ao caráter 
narrativo da história tradicional. Onde as 
novas linguagens do ensino de história nos 
remetem a várias indagações. O que é 
história? Ou da história construída em salas 
de aulas a partir da interpretação dos alunos 
diante de um objeto? Hoje há novas 
tendências museológicas, e estas têm a 
preocupação com a separação de uma 
compreensão do museu como espaço 
dinamizado, utilizando-se do acervo como 
meio de leitura crítica do passado histórico.  
Dessa forma abre novas perspectivas 
multidisciplinares, buscando o passado 
resignificado nos objetos que lá existem para 
construção do conhecimento. Portanto, não 
se vai partir do nada. Pelo contrário, há 
muitas experiências escritas arquivadas. 
Cabe ao professor ser mais que um contador 
de histórias, desenvolver nos educandos a 
plena autonomia de pesquisadores 
observadores de objetos através de uma 
leitura de mundo, de tempo e na relação com 
outros tempos e outros espaços. 
 
PALAVRAS-CHAVES: Museologia. 
Linguagem. Ensino de história. 

ABSTRACT 
 
 
The museological language in the teaching of 
history is important in the past of historical 
knowledge process and has been redefining, 
in the way of content approach and 
experience to be developed in the classroom. 
This article aims to present the museum as a 
methodological possibility and a new look, 
which contributes to the enrichment of the 
discussions of the new languages in the 
teaching of history today. Innovation in the 
field of history comes to oppose the narrative 
character of traditional history. Where the 
new languages of history teaching lead us to 
several questions. What is history? Or history 
built in classrooms from the interpretation of 
the students in front of an object? Today 
there are new museological trends, and these 
are concerned with the separation of an 
understanding of the museum as streamlined 
space, using the collection as a means of 
critical reading of the historical past. Thus 
opens new multidisciplinary perspectives, 
seeking the last resignificado the objects that 
are there for the construction of knowledge. 
So, if you are not from nothing. On the 
contrary, there are many written experiences 
archived. The teacher has to be more than a 
storyteller, develop in students the full 
autonomy of observers objects researchers 
through a world of reading time and in 
relation to other times and spaces. 
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INTRODUÇÃO 

 

A linguagem museológica no ensino de história é um tema que ainda é pouco estudado, 

mas precisa ser analisado, debatido no âmbito acadêmico, nas escolas, a iniciar pelo Ensino 

Fundamental I. Dessa forma é pertinente levar essa temática para sala de aula, oportunizando aos 

nossos alunos o conhecimento da museologiana dimensão do uso metodológico dos museus nas 

aulas de história e revelar as múltiplas possibilidades de desconstrução dos heroísmos expostos 

nos objetos como “a farda do general, o retrato do governador, a cadeira do político, a caneta do 

escritor, o anel do bispo...” (RAMOS, 2004, p.19), ou ainda das exposições de coleções dos 

vencedores, dos construtores da história e danação, bem como os grandes vultos da sociedade. 

 Hoje estudar museologianos remete a historiadores como: Cristina Rodrigues Holanda, 

pesquisadora e Professora de História do núcleo educativo do Museu do Ceará; Francisco Régis 

Lopes Ramos, Museu ensino de história e sociedade de consumo, 2004; Maria Célia T. Moura 

Santos, Museólogo, que tem um olhar pedagógico voltado para o museu; Circe Maria Fernandes 

Bittencourt, entre outros.O presente artigo prioriza uma revisão bibliográfica e pesquisa de campo 

realizações de visitas ao Museu do Ceará apresentar uma dimensão que possibilite uma 

integração entre escola, alunos e o espaço do museu com o objetivo de que se reconheçam a 

importância do Patrimônio Histórico de um povo. 

 

ENTRE MUDANÇAS E PERMANÊNCIAS: AS NOVAS LINGUAGENS NO ENSINO DE 

HISTÓRIA 

 

Peter Burke (1992, p. 10), afirma que: “a nova história é a história escrita como uma reação 

deliberada contra o paradigma tradicional”. As inovações podem ser vistas nestes importantes 

pontos: a História Nova propõe o desmanche da visão que a História diga respeito essencialmente 

à política e seus desdobramentos. O historiador deve se interessar pelos mais variados temas e 

não precisa se limitar apenas a documentos impressos. A Nova História procura abordar os 

contextos em que se encontram os acontecimentos históricos e para tanto faz uma análise crítica 

do presente e evidencia as mudanças estruturais. Ela deixa de utilizar a visão tradicional que era a 

de enxergar a História vista de cima, concentrando-se nos grandes feitos e nos grandes homens 

(estadistas, generais, eclesiásticos), de forma a procurar inovar e apresenta a visão da História 

vista de baixo para cima, de forma que o historiador valorize as experiências históricas das 

pessoas comuns, e leva a quebra do paradigma onde a história era baseada em documentos. 

Nesta perspectiva de mudanças, a inserção da história-problema no currículo da disciplina 

de história foi possível porque, partiu de uma operação histórica, isto é, tanto LucienFebvre como 

Marc Bloch perceberam a necessidade de combinarem dados, a partir do que Certeau chama de 
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lugar social de onde se encontravam, com suas práticas ‘cientificas’ e uma linguagem e escrita 

capaz de legitimar a história no campo institucional, ao passo que dava sentido à nova prática de 

construir o saber histórico1. 

A inovação no campo da história vem se opor ao caráter narrativo da história tradicional. A 

narrativa tradicional se configurava na organização do caos dos chamados fatos históricos em 

uma sistematização tal qual já se conhecia o seu resultado antes mesmo de tê-la concluída. A 

nova história representa uma ruptura da história tradicional sobre os estudos históricos e sua 

questão principal é a opção pelo apoio teórico das ciências sociais. O homem deixa de ser aquele 

sujeito supostamente neutro e passa a ser visto como integrante da história passa a se envolver 

na pesquisa não apenas como produto, mas produtor desta mesma história em que a constrói e é 

construído por ela. 

As novas linguagens do ensino de história nos remetem a várias indagações. O que é 

história? Estamos falando da história narrativa do passado? Da história Ciência?  Ou da história 

construída em salas de aulas a partir da interpretação dos alunos diante de um objeto? História é 

a transformação da sociedade humana, e estuda-la, permite entender como a sociedade 

transformou e que essa mudança deu se de forma diferente para cada indivíduo da sociedade. 

Nesse processo de dinamização do conceito de linguagem para ensino de história o professor 

Ciro Flamarion, in Silva define. 

 
[...] existe aqueles, como o historiador brasileiro Ciro Flamarion Cardoso, que 
defende a cientificidade da história. Segundo ele, os principais argumentos contra 
essa especificidade vêm da crença de que a história se ocupa de acontecimentos 
únicos, que não são passiveis de leis, ao contrário da ciência. Mas para 
Flamarion, desde o materialismo histórico e Annales, a História deixou de estar 
voltada para fatos singulares e passou a abranger estruturas globais sujeitas a 
regularidades, como a vida econômica e as estruturas sociais e culturais. 
(SILVA,2006, p.181). 

 
 É possível perceber na fala acima que a História não tem uma definição pronta e acabada 

dependendo da interpretação de quem a estuda e do ponto de vista que ele se apoia. A 

linguagem museológica dentro do ensino de história é entendida pela forma de comunicação entre 

os visitantes e a maneira como estão apresentadas as exposições, sejam elas permanentes ou 

itinerantes, a realidade será então interpretada e traduzida para visitantes na linguagem da 

museologia. Os objetos têm uma linguagem própria de como podem ser percebidos dependendo 

do olhar observador (historiador) que vai elaborar. Segundo Vieira: 

 

Entendendo que o historiador é capaz de pensar a teoria; de elaborar conceitos na 
explicação histórica, e que os registros participam (de) e contém essa explicação, 

                                                           
1
 Ver Michel de Certeau em “Operação historiográfica em que discute o lugar social de quem escreve, os objetivos com que escreve e 

para quem escreve. In A escrita da História . Tradução de Maria de Lourdes Menezes, revisão técnica de Arno Vogel.- 2 ed.- Rio de 
Janeiro: Forense universitária, 2000:66. 
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torna-se impossível aceitar conceitos abstratos, acabados, elaborados fora desse 
diálogo entre pesquisador e registro. (VIEIRA,1998, p. 26). 

 
A linguagem é fundamental para que seus praticantes a dominem quer seja na expressão 

oral, escrita ou iconográfica tal como a língua é um privilégio da comunicação e interação entre as 

pessoas também o principal objetivo do museu é a interatividade dos materiais e serviços os quais 

são apresentados aos seus visitantes. Portanto, formas diferentes de linguagem, deverá se propor 

no estudo de museologia, para se recuperar a relação do antigo com o novo, do passado com o 

presente, resultando no conhecimento da história em movimento. 

Cada grupo tem uma linguagem, uma forma de se comunicar, de se entender, de se 

questionar ou expressar o que deseja e sente, então à linguagem é prioritariamente voltada para o 

aperfeiçoamento da comunicação. Mas percebemos que a linguagem para o ensino de história 

deve ser observada quem escreveu, para quem e quem domina. Como afirma Vieira. “Nesta linha 

de raciocínio uma questão que se coloca para o historiador é observar quem produz uma dada 

linguagem, para quem produz como a produz e quem a domina.”(VIEIRA, 1998, p.20).    

Para falarmos das novas linguagens no ensino de história se faz necessário lembrar-se da Escola 

dos Annalles. A Escola dos Annalles veio da revista dos Annalles fundada em 1929, tendo como 

principais mentores Marc Bbloc e Lucian Febvre.O período da Escola dos Annalles trouxe uma 

nova abordagem para a compreensão do estudo da história com consequências e influencias até 

os dias atuais,a qual surgiu como nova proposta no meio científico, contrariando a história 

tradicional e abrindo espaços para a história social e econômica, “os Annalles eram um aliado na 

luta contra o domínio da história política tradicional2”. Um dos fundadores da Escola dos Annalles 

Marc Bloche, também um dos mais influentes do século XX, ele aproximou a história das outras 

ciências humanas, como a Economia e a Sociologia. 

Uma das características iniciais dos Annalles está na reflexão dos historiadores tanto em 

relação á sua área de estudos, como sobre suas formas de trabalhos. Preocupa-se em tirar a 

história de seu isolamento disciplinar, de forma que as formas de pensar em História, estejam 

abertas as problemáticas e as metodologias existentes em outras ciências sociais, no que 

costumamos denominar de interdisciplinaridade, 

 
Pouco a pouco os Annalles converteram-se no centro de uma escola histórica. Foi 
entre 1930 e 1940 que Febvre escreveu a maioria de seus ataques aos 
especialistas canhestros e empiristas, além de seus manifestos e programas em 
defesa de “um novo tipo de história” associado aos Annalles –postulando por 
pesquisa interdisciplinar, por uma história voltada para problemas, por uma 
história da sensibilidade, etc. (Febvre, 1953, pp. 3-43, 55-60, 207-238). In: Burke, 
Peter.  

 
A História interdisciplinar presenciada hoje nas escolas de modo geral é reflexo de um 

saber histórico da Escola dos Annalles que, preocupada com a história problema viabilizou dialogo 

                                                           
2
 Peter Burke – A Revolução Francesa da Historiografia, p.79. 
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frutífero entre as demais disciplinas sociais e sobre influência das ciências sociais também sofreu 

uma mudança no campo das técnicas e dos métodos. Se antes a documentação era relativa ao 

evento e ao seu produtor, agora ela é relativa ao campo econômico-social. "Os documentos se 

referem à vida cotidiana das massas anônimas, à sua vida produtiva, à sua vida comercial, ao seu 

consumo, às suas crenças, às suas diversas formas de vida social." (REIS: 1994 p.126). Portanto, 

a nova história privilegia a documentação massiva e involuntária em relação aos documentos 

voluntários e oficiais. Nesse sentido, os documentos são arqueológicos, pictográficos, 

iconográficos, fotográficos, cinematográficos, numéricos, história oral, museus, enfim, de todo tipo. 

Todos os meios são tentados para vencer as lacunas e silêncios das fontes antes tidas como 

verdade absoluta.  

 

A LINGUAGEM MUSEOLOGICA NAS AULAS DE HISTÓRIA 

 

As décadas de 1920 e 1930, são períodos os quais coloca - se em pratica a ideia da 

construção de um Estado que cabe às elites o papel de destaque no ensinamento das questões 

políticas e culturais, nesse contexto surgem às instituições museológicas, Museu Nacional, 1922; 

o Museu Nacional de Belas Artes, 1933; e o Museu da Inconfidência, 1938. Mas, esses Museus 

eram muito distantes das pessoas até parecia que a História passada não interessava a ninguém, 

ou a uma pequena parcela da sociedade elitista a quem os museus destinavam-se, pois nas 

exposições havia pouca interação entre os visitantes e os acervos, na maior desses espaços 

contavam a história dos grandes homens ou grandes vultos de uma cultura heroica dos 

vencedores. Essa dominância vem também das práticas educativas da Educação colonial. Para 

Santos, “[...] sendo que a práxis dos museus e da Escola tem contribuído, direta ou indiretamente 

no sentido de confirmar a ideologia dominante. ” (SANTOS, 1993, p.23). 

A prática museológica da classe dominante e o pensamento sobre museu permanecem 

semelhantes na atualidade. O Museu é recomendado como um local de lazer, de tranquilidade e 

de meditação necessária para se confrontarem os estragos causados pela aceleração do lado de 

fora de suas muralhas. O papel do museu como um local da conservadora elite, ou berço da alta 

cultura dá lugar a uma cultura de massa a nova pratica traz mudanças até no perfil dos 

frequentadores onde a maioria tem acesso.  

O Museu não é só uma simples amostra ou exibição em determinado local e com técnicas 

adequadas, (aos objetivos, temas, propostas) de um conjunto de elementos orientados segundo 

um tema específicos e com uso de uma linguagem própria, visando informar, motivar, despertar e 

conscientizar um determinado público para uma determinada mensagem ou realidade, como 

alguns pensam. 
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Hoje há novas tendências museológicas, e estas têm a preocupação com a separação de 

uma compreensão do museu como espaço dinamizado, utilizando-se do acervo como meio de 

leitura crítica do passado histórico. “O importante é proporcionar uma atitude inquietante diante do 

objeto”. (BITTENCOURT, 2004, p.358). Para percepção do museu como espaço que reflete o 

cotidiano é uma das referências que compõem a nova museologia. 

A linguagem da museologia atual procura novos roteiros para aproximar o museu do 

público em geral. As duas fortes linguagens da museologia são: aproximação do museu com as 

escolas onde os alunos têm conhecimento sobre a cultura material o que pode ser chamado de 

ponto de vista científico de acordo com Bittencourt, 

 
[...] importa o aluno ser introduzido na compreensão do objeto como integrante de 
uma organização social, de uma parte da vida cotidiana, dos rituais de 
determinados grupos sociais. Um objeto de museu deve nessa perspectiva estar 
sempre relacionado a outro, que o aluno tenha condições de estabelecer 
comparações, notar diferenças e semelhanças entre o objeto e suas formas. 
(BITTENCOURT, 2004, p.358). 

 
 A outra é a aproximação do museu com a comunidade, criando museus nos bairros a partir 

de coleções que a comunidade venha a possuir. 

 
É necessário, também que nos preocupemos em instalar museus em nossas 
comunidades, que sejam realmente representativos da nossa identidade cultural, 
onde o cidadão comum encontre traços de sua cultura, do fazer do seu dia-a-dia, 
se identificar como aquele que participa da história, que, sem perder de vista as 
suas raízes, utiliza-se como referencial, compreende o seu presente e constrói o 
seu futuro. (SANTOS, 1993, p.19) 

 
 Neste sentido, o papel dos museus seria transformado pela utilização das linguagens mais 

recentes, as quais visam à participação da escola e da comunidade nas instituições educativas e 

culturais. Nessa perspectiva percebe-se que a ação museológica valoriza o cotidiano 

possibilitando um fazer museológico que ao mesmo tempo, constrói o conhecimento e cria laços 

entre escola, museu e comunidade. 

 As tendências mais recentes do estudo da museologia caminham em sentidos diversos. É 

pretensão romper com a concepção de museu pertencente a uma sociedade elitista do passado. 

Faz-se necessário propor uma nova relação do museu com a história. Inicialmente, seria 

importante lembrar que já existem no Brasil em alguns Estados e Capitais, cursos de museologia, 

grupos de professores, estudantes e algumas Secretarias de Educação já adotaram uma prática 

mais adequada a partir de uma discussão teórica mais aprofundada da museologia. 

 
[...] embora ainda em número bastante reduzido, de alguns cursos de museologia, 
dois no Rio e Janeiro, um na Bahia e um em São Paulo, tem sido responsável, 
não só pela colocação nestas instituições de técnicos que têm contribuído para a 
restauração dos nossos museus, como tem alimentado as discussões em torno da 
ciência museológica. (SANTOS, 1993, p15) 
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 Portanto, não se vai partir do nada. Pelo contrário, há muitas experiências escritas 

arquivadas. Cabe ao professor ser mais que um contador de histórias, desenvolver nos 

educandos a plena autonomia de pesquisadores observadores de objetos através de uma leitura 

de mundo, de tempo e na relação com outros tempos e outros espaços. “Os alunos anotam as 

informações, preenchem fichas elaboradas com antecedência, fazem desenhos que precisam 

conter informações sobre autoria, tempo e espaço, etc.” (BITTENCOURT, 2004. p.360). 

 E para confirmar as experiências escritas e arquivadas vamos ver o Museu do Ceará que 

surge também na década de 1930. 
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