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Introdução
As experiências dos professores das disciplinas teórico-metodológicas em curso de
História, bacharelato ou licenciatura, podem ser generalizadas, pois usualmente
enfrentam incompreensões por parte do alunado e de colegas. Não importam as
denominações: Introdução aos Estudos Históricos ou Metodologia da História; Filosofia
da História; Teoria da História; História da Historiografia... Afinal, para que elas
servem? O que fazem em um currículo sobrecarregado?
As outras disciplinas obrigatórias de um curso de História possuem conteúdo definido
por espaços geográficos (América, Brasil, África, Ásia), ou recorte cronológico
(História Antiga, História Medieval, História Moderna, História Contemporânea). O
recorte cronológico ainda se impõe ao recorte geográfico, apesar dos questionamentos
apresentados nos últimos trinta anos, a partir da obra de Chesneaux2 sobre o uso
ideológico da periodização. As disciplinas optativas se organizam por temas, processos
explicativos, fontes ou campos historiográficos.
Diversamente, as disciplinas teórico-metodológicas deslocam-se em espaços e tempos
variados, pois podem se articular por conceitos, teorias explicativas, formulações
teóricas de processos históricos, análises historiográficas de autores, temas relevantes,
questões significativas ou momentos marcantes.... quase sempre fugindo ao recorte
espacial e/ou ao cronológico.
Para os alunos, as disciplinas teórico-metodológicas se apresentam como um conjunto
complexo. Têm dificuldade de reconhecer nelas o que conhecem como História, isto é,
o campo de conhecimento que aprenderam a reconhecer como tal nos livros didáticos,
manuais acadêmicos e livros dos historiadores. As discussões sobre o que são
documentos, fatos históricos, fontes, memórias, monumentos, os questionamentos sobre
os conceitos nos livros escritos pelos historiadores, ou os debates sobre os usos de
cultura material, cultura imaterial, história oral, memória social, micro-história e macrohistória, genealogia, memória local se apresentam como complicações do que aparenta
ser simples e conhecido.
Qual a finalidade de uma disciplina como Teoria da História no processo de formação
de um profissional da história? As reflexões que são propostas aos alunos têm qual
finalidade? As respostas podem ser tão múltiplas como o campo: conhecer a História da
História; perceber como o campo dos estudos históricos foi formado e quais as
transformações que sofreu; aprender a reconhecer os conceitos e as teorias que
embasam os trabalhos dos historiadores, identificar os pressupostos da seleção de temas,
fatos e dos arranjos dos conteúdos. De forma sintética, reconhecer que o conteúdo da
história que encontram nos livros é um produto cultural datado (linguagem, conceitos,
preconceitos), da mesma maneira que os textos que produzem em seus trabalhos.
Para nós, professores nestas disciplinas, as questões teóricas devem fundamentar os
trabalhos dos historiadores, quer os de pesquisa em campo, não importando o tipo de
fonte explorada - arquivística, bibliográfica ou de história oral, quer os de análise
historiográfica sobre as obras de historiadores, nas variadas formas que podem assumir.
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Tais questões estavam em nosso horizonte de preocupação quando propusemos aos
alunos matriculados na disciplina Teoria da História I – 0401 - Noturno, no primeiro
semestre de 2005, cujo programa havia sido formulado com o objetivo de possibilitar
uma visão panorâmica de algumas formas de reflexão sobre a história até o início do
século XX, com aulas teóricas e leituras de textos de alguns autores clássicos, algo a
mais: um trabalho empírico, levando em consideração as restrições e limitações aos
alunos dos cursos noturnos: biblioteca em horário restrito; arquivos, centros de
documentação e museus fechados, nos horários que os alunos poderiam dispor para
alguma atividade extra classe.
Que material poderia ser utilizado, que estivesse acessível e cujas informações
complementares pudessem ser localizadas por quem cumpre oito horas de trabalho
diárias em cinco dias por semana? A nossa proposta foi a de explorar um material
recente, visível e de fácil aquisição, que existe e se oferece nas bancas de jornal – as
revistas de divulgação de história, em suas múltiplas apresentações e em seus variados
níveis de formulação.
Temos a certeza que nem todas as publicações existentes foram exploradas, pois tal não
era a intenção da proposta, que tinha como objetivo proporcionar aos alunos quase todas
as etapas de um projeto de pesquisa, a partir da seleção de fonte e temas de interesse dos
autores dos trabalhos, que foi respeitada, quer pela possibilidade de acesso3. Apesar da
vasta rede de bancas de jornal existentes na área metropolitana, nem todas contém
exatamente o mesmo conjunto de publicações, dependendo do local em que estão e da
clientela a que atendem.
Em complementação
Depois dos trabalhos de pesquisa e redação realizados e entregues, na fase de
preparação e edição digital para inserção no sitio (www.raquelglezer.pro.br),
encontramos na rede algumas referências sobre o mesmo assunto, como a indicação do
trabalho de Iniciação Científica na Faculdade Cásper Libero de Marcela Rosa
Mastrocola, denominado “Aventuras na História: intermediários culturais, mercado
editorial e cultura de consumo”4, em nota, sem data, acesso ao texto ou resumo. E o
texto de Thathiana Murillo, datado de 05.12.2004, com o título de “Páginas do passado:
o boom das revistas de História”, no qual a autora traça um histórico das revistas de
história de divulgação em vários países e o início de tais periódicos do Brasil, a partir de
20035.
Não consideramos a nossa pesquisa exaustiva e é possível que existam outros estudos
sobre o mesmo tipo de material.
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1. Enfrentar os preconceitos
A seleção do material para ser pesquisado decorreu de sua facilidade de acesso, por um
lado. Em nossos dias, a história está nas bancas de jornal, em formas variadas. Está nos
jornais diários - que são uma das fontes para a história do tempo presente e para a
história contemporânea; nas revistas semanais e/ou mensais de viés informativo ou
analítico de variadas tendências políticas; nas coleções de obras clássicas para
divulgação – como a coleção ‘Os Pensadores’ ou a coleção ‘Pensadores Brasileiros’.
Selecionamos uma materialidade específica - as revistas de temas históricos, voltadas
para o público consumidor não-especializado.
A multiplicidade de periódicos e publicações de assuntos variados nas bancas de jornal
é indicativo de alguns processos característicos da sociedade contemporânea pósindustrial: a ampliação do público leitor, decorrente dos processos de urbanização e
alfabetização; a ampliação do acesso ao conhecimento; o atendimento pelas empresas
editoras de todas as áreas de interesse do público leitor, em suas múltiplas identidades
sociais6. Este foi o outro elemento fundamental para a escolha do objeto – a
possibilidade de captar um fenômeno social ‘quente’, em sua concretização, na vivência
do processo, que precisa ser analisado e compreendido. Em nossos dias, a diversificação
da mídia impressa, em miríades de pequenas empresas gráficas – algumas das quais de
vida curta, ao lado dos conglomerados de empresas gráficas e das de mídias, soma-se ao
complexo jogo dos cruzamentos de todas as mídias – imprensa, cinema, televisão,
eletrônicas, digitais...
Lembremos também que em nossos dias há associações entre empresas, para atingir
determinados segmentos do público, com a criação de marcas novas, ocultando a
empresa principal e dificultando o acompanhamento das questões mercadológicas.
Alunos de graduação estão acostumados com a leitura de textos selecionados por
professores – capítulos de livros e/ou artigos publicados em periódicos acadêmicos,
cujos padrões correspondem aos parâmetros da comunidade científica. Não há a
preocupação com o perfil da publicação, pois a responsabilidade de seleção é do
professor. A valoração realizada é pela especialidade do autor, respeitabilidade da
revista, reconhecimento da instituição que a publica - todos elementos de identificação
de comunidade científica e de reconhecimento entre pares.
As próprias revistas acadêmicas se transformaram, no decorrer do século XX, de
recurso informativo e quase que exclusivamente erudito, em fontes reconhecidas para
os trabalhos historiográficos, e hoje são objetos de pesquisa para análises de conteúdo,
que variam conforme as orientações dos campos historiográficos.
Por outro lado, raramente o material de vanguarda do conhecimento, o da ‘literatura
cinza’7 é utilizado, mantendo-se como exclusividade do circuito especializado e restrito
dos pesquisadores.
No país, há crescente desenvolvimento do campo de pesquisa sobre a história do livro e
da leitura8. As revistas de literatura, de educação e as semanais gerais têm recebido
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atenção sistemática desde a década de setenta do século XX, vasto material que pode ser
encontrado nas bibliotecas. Contudo, são escassos os estudos analíticos sobre as revistas
de história no país, com exceção dos estudos sobre o Instituto Histórico e Geográfico
Brasileiro, que utilizam o seu periódico, o mais antigo do país, datado de 1838, mais
como fonte sobre a instituição do que como objeto de análise 9.
A proposta de analisar as publicações encontradas em bancas de jornal foi, por alguns
alunos, questionada pelo fato de não ser este um material ‘respeitável’.
A
desqualificação é devida ao fato de revistas comerciais não terem a mesma estrutura
formal dos periódicos acadêmicos, principalmente a revisão por pares. E que os artigos
não poderiam ter conteúdo acadêmico e ser resultado de trabalho de pesquisa de
historiadores. A maior crítica foi que a revistas comerciais tinham como alvo um
público genérico e não-especializado. Afinal, trabalhar com ‘material de divulgação ou
vulgarização’ não era um trabalho adequado aos historiadores em formação10.
No decorrer da pesquisa, mesmo os alunos mais renitentes acabaram mudando de
opinião, pois conseguiram verificar que entre as revistas para o grande público existem
níveis diferenciados de informação, apresentação de resultados de pesquisa, debates
sobre questões de momento e um trabalho de apresentação ao público de textos escritos
por historiadores. O conteúdo apresentado depende do público visado pela revista.
2. A popularização da cultura
O fenômeno do público consumidor de produto cultural oferecido em bancas de jornal
no Brasil data dos anos sessenta do século XX, quando a Editora Abril11 lançou edições
de obras em fascículos, mas continuou mantendo-se basicamente como uma editora de
histórias em quadrinhos infantis e juvenis, e, de publicações românticas destinadas a
adolescentes e mulheres jovens, vendidas em bancas. Na área específica da História, a
primeira foi a coleção ‘Grandes Personagens da Nossa História’ - biografias de
personagens da História do Brasil, em fascículos, com textos escritos por professores de
história. E depois, nos anos da ditadura militar, lançou a coleção ‘Os pensadores’volumes encadernados de obras de autores clássicos da cultura ocidental, que muitas
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vezes estavam recebendo a primeira edição no país, com tradução por professores
especialistas no autor ou no assunto, quebrando o preconceito existente contra a compra
de livros em bancas de jornal. A série de sucessos editoriais foi interrompida com uma
coleção de história do Brasil, a ‘Saga’, que não foi completada. Embora a Editora Abril
se apresente como a pioneira na edição de obras de divulgação para o grande público
consumidor, apenas atualizou uma forma de divulgação que já existia, a da edição de
obras clássicas ou informativas em tiragens maiores que as usuais. Antes dela, existiram
outras iniciativas de divulgação e popularização da cultura no país, que ainda não foram
devidamente estudadas.
A coleção ‘Tesouro da Juventude’12, marco na vida de milhares de jovens leitores, foi
difundida por vendedores em muitas das cidades do país, independente de seu tamanho
e da existência de livrarias. O mesmo ocorreu com as coleções de obras de história
como Cesare Cantú13, H. G.Wells14 e Will Durant15.
A Editora Ediouro16 tinha e ainda tem forte atuação na área da divulgação de autores
clássicos, mas seus livros, em pequeno formato e em papel jornal, só podiam ser
encontrados em livrarias. Além das citadas, existiram outras coleções de obras literárias
destinadas a um público consumidor maior que o tradicional consumidor em livraria: a
coleção ‘capa amarela’ de grande formato da Editora Globo de Porto Alegre – hoje
Globo Livros17, com traduções de obras clássicas e contemporâneas, por intelectuais de
renome, e, a coleção Saraiva, da editora do mesmo nome18, com volumes de pequeno
formato, em papel jornal, que era vendida porta a porta para as famílias interessadas. A
Editora Agir19 também teve uma coleção de clássicos em pequeno formato e em
antologia, ‘Nossos Clássicos’.
A estrutura de venda porta a porta que foi desenvolvida na primeira metade do século
XX continua ainda em nossos dias, com enciclopédias escolares e coleções de obras
informativas em geral.
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Da metade para o final do século XX, as bancas de jornal se tornaram o lugar de
exposição da mais ampla variedade de publicações, de todos os assuntos possíveis e
imagináveis, para todos os tipos de leitores.
3. O contexto
Há uma explicação corrente para o alto preço dos livros editados no Brasil: a falta de
público leitor, pois existem poucas livrarias pelo país e, portanto, poucos leitores.
Contudo, as vendas de ‘best-sellers’ desmentem tais afirmações: milhares de livros são
vendidos em curto espaço de tempo. Se existissem tão poucos leitores no país, como
afirmam as editoras de livros para venda em livrarias, as editoras que lançam seus
produtos culturais em bancas de jornal não teriam crescido e multiplicado.
O crescimento das editoras especializadas em publicações para bancas de jornal deve
ser relacionado com outros dados: aumento da população, predominância da
urbanização, crescimento da escolaridade, aumento da renda familiar, capilaridade dos
meios de divulgação de massa pelo país e interligação entre as diversas ‘mídias’.
Dos fenômenos citados, o aumento populacional se destaca: em 1950, a população do
país era de 51.949.397, e, em 2000, de 169.799.170 de habitantes20. No mesmo período,
a população urbana passou de crescente a dominante, decorrência de fatos distanciados
no tempo, mas que explicam alguns aspectos do fenômeno: em 1938, todas as sedes de
município passaram a ter o titulo de cidade, não importando a população; nos anos
cinqüenta a industrialização por substituição de importações e de bens de capital
deslocou uma grande parcela da população de áreas rurais para algumas áreas urbanas;
e, em 1988, a Constituição passou a permitir maior facilidade para a divisão de
municípios e ampliou os repasses do governo federal para os entes municipais, o que
possibilitou a expansão numérica deles. Em cada município, mesmo que não exista
biblioteca pública ou livraria, obrigatoriamente deve existir escola fundamental básica,
e, pode existir uma banca de jornal, mesmo que seja a única na estação rodoviária.
O processo de modernização econômica do país a partir de meados do século XX
possibilitou a melhoria da infra-estrutura em transportes e comunicação; a ampliação do
processo de escolarização com o objetivo da universalização do ensino fundamental e
posteriormente do ensino médio; o emprego em setores que previamente não existiam;
o crescimento da massa salarial; o crescimento do mercado educacional para atender a
demanda de mão-de-obra mais especializada; o desenvolvimento de redes de
comunicação via mídia eletrônica pelo país, que criaram um mercado nacional para
determinados produtos, inclusive para os da indústria cultural.
A existência de milhares de aparelhos de televisão pelo país substituiu em grande parte
a imprensa escrita como fonte de informação, por um lado, e, por outro, criou um outro
mercado produtor e consumidor com a possibilidade de intercruzamento de mídias. Os
produtos culturais da televisão promovem a venda de publicações escritas – sobre ela
mesma, os programas, os participantes de suas produções (autores, diretores, atores e
outros especialistas). Também algumas produções televisivas, como telenovelas e
minisséries promovem publicações escritas – os livros originais, as adaptações, e depois
os vídeos, os cds e os dvds. O lançamento de filmes, nacionais ou estrangeiros, com
chamadas em televisão, e com eventual apresentação posterior em horários especiais,
também alavanca publicações destinadas ao grande público, informando sobre a obra,
roteiro, diretor, atores e outros especialistas. Os temas épicos ou históricos, quando
explorados pelas mídias cinematográficas e televisivas, envolvem altos custos de
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produção, que são parcialmente recuperados ou ampliados pelos produtos em paralelo:
publicações impressas, vídeos, cds e dvds, além de outros produtos destinados ao
público infantil e/ou juvenil, da mesma forma que os filmes de entretenimento.
Se há momentos em que a sociedade ocidental parece esquecer da existência da história,
apesar de estar imersa nela, em outros há preocupação com ela. Geralmente, em datas
comemorativas de fatos históricos relevantes há a ressurgência do interesse pela
história, quer como processo, quer como narrativa. Em determinados momentos, a
sociedade como um todo se sente atraída por fatos históricos – em livros com temas
históricos, biográficos ou pseudo-históricos; em filmes biográficos, épicos, históricos ou
míticos; em docu-dramas históricos ou documentários sobre fatos históricos,
reconstituídos com material de época. Não é possível identificar claramente se tal
interesse é uma válvula de escape – fuga/refugio para um tempo mítico de paz e
segurança, ou, genuíno, para compreender a sociedade e o momento em que vive.
Em nossos dias, no início do século XXI, há retomada da curiosidade por fatos
históricos, que aparece tanto nas produções impressas, como nas cinematográficas e nas
televisivas. Os motivos que provocam tal interesse podem ser variados: insegurança
diante das transformações em curso; dificuldades de compreender a fase histórica em
que vive; medo diante do desconhecido; necessidade de reafirmar o conhecido diante
de outras propostas de organização social e tantas outras questões possíveis de serem
arroladas.
Quanto as motivações que levaram ao lançamento das revistas de divulgação de história
no país, Thatiana Murillo utiliza a referência das comemorações dos quinhentos anos do
descobrimento como o motivo para o lançamento de tais publicações21. A nosso ver, tal
explicação não se aplica totalmente – teria pleno sentido se estas tivessem começado a
ocorrer no mesmo ano ou no seqüente, o que não ocorreu, pois datam de 2003 em
diante. As explicações podem ser procuradas tanto no contexto nacional – a
consolidação do processo de urbanização, universalização da educação básica e suas
conseqüentes transformações, como no maior acesso a informações internacionais, na
divulgação em tempo real pela televisão dos fatos de setembro de 2001, na retomada do
ciclo de guerras simultâneas, na sensação de ameaça diante do desconhecido que pode
estar se aproximando – elementos que podem ter contribuído para que se concretizasse
no país algo de novo, as revistas de divulgação de história. Devemos lembrar que tal
tipo de publicação existe em outros países há muitos anos, desde o começo do século
XX, mantendo continuidade e possibilitando a divulgação do conhecimento
historiográfico a um grande número de pessoas, o que pode ter permitido o crescimento
do mercado editorial dos livros especializados em história e das grandes coleções do
final do século XX22.

21

Ver nota 3.
Além da venda de milhares de exemplares de algumas obras de história como Le Dimanche de
Bouvines: 27 juillet 1214, de Georges Duby. Paris: Gallimard, 1986, e, Montaillo, village occitan de 1294
a 1324, de Emmanuel Le Roy Ladurie. Paris : Gallimard, 1975, pensamos nas coleções como História das
Mulheres e História da Vida Privada, que foram sucesso editorial destacado, foram traduzidas no Brasil e
inspiraram coleções similares nacionais.
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4. Cultura de massa
È muito interessante para o historiador verificar como a conceituação de ‘cultura de
massa’ tem sido vista pela sociedade, principalmente em uma proposta como a que
fizemos, de explorar uma fonte da cultura de massa impressa, destinada a um público
leitor não especializado.
A conceituação da existência de uma ´cultura de massa’ ou ‘cultura popular’ se opõe a
de uma ‘cultura erudita’, mais valorizada porque de ‘melhor qualidade’, mais restrita e
limitada aos que a ela têm acesso, por poder aquisitivo e domínio cultural.
A ‘cultura erudita’ é resultante da decantação da produção cultural da sociedade
ocidental cristã e é o cânone dos valores culturais - a ‘alta cultura’ é o conhecimento e
apreciação dos clássicos na literatura, música, balé, teatro, pintura e escultura, em
oposição a uma outra cultura, considerada inferior por não ter o mesmo conteúdo e
relevância, produzida e vivenciada no cotidiano pelas pessoas comuns, ‘a cultura
popular’, que é muitas vezes confundida com ‘folclore’, em uma concepção
conservadora e nacionalista estreita.
Tomada em senso estrito, a concepção canônica de cultura faz com que toda a produção
cultural do mundo moderno industrial do século XIX e do pós-industrial do século XX,
todos os questionamentos, críticas, leituras e releituras da sociedade contemporânea
fiquem fora dos parâmetros estabelecidos.
Mas a produção cultural possui a sua própria dinâmica, riqueza e complexidade, e é
indicativa da reflexão e crítica do mundo no qual o individuo produtor/consumidor está
inserido e vive. Para os artistas contemporâneos, o cânone não é um obstáculo. Na
realidade diária da sociedade pós-industrial, todas as artes se libertaram do cânone. A
multiplicidade das formas de expressão literária e artística é quase impossível de ser
totalmente conhecida em nossos dias. O rádio, o cinema e a televisão se inscreveram no
campo da produção e da reprodução cultural, da mesma forma que a imprensa. E o
mundo da produção digital está seguindo a mesma trajetória, de modo mais acelerado.
Contudo, a resistência às novas formas de arte e conhecimento ainda é grande. No
campo dos estudos humanísticos, o domínio do cânone se manteve por mais tempo. E
só no último quartel do século XX ele passou a ser questionado por grupos feministas,
étnicos, de culturas minoritárias e pelos pesquisadores pós-modernos, que exigem que a
noção de cultura seja mais inclusiva e menos restritiva.
A valorização da oposição entre a ‘cultura erudita’ e a ‘cultura popular’ pode ser
entendida como uma atitude socialmente conservadora, a partir da Revolução Francesa,
em que o conceito de ‘povo’ para os conservadores e contra-revolucionários era o de
uma ‘ameaça’ a seu modo de vida. A preservação dos valores da sociedade estamental
encontrou na valorização do cânone apoio e a justificativa de uma concepção de
sociedade, a partir de meados do século XIX, quando ‘povo’ e ‘massa’ se tornaram
quase que sinônimos de ameaça social.
Nos movimentos revolucionários políticos e sociais dos séculos XIX e XX, uma das
propostas mais atraente é a da democratização de acesso de todas as pessoas a todos os
bens, políticos e econômicos, a partir da alfabetização universal, e, principalmente aos
bens culturais.

A idéia de separação rígida entre a chamada ‘alta cultura’ e a ‘cultura popular’ foi
questionada por Bahktin23 ainda na primeira metade do século XX, e, o tema da
circularidade das idéias entre grupos sociais, no final do século XX, encontrou apoio em
historiadores da história cultural, como Roger Chartier e C. Guinzburg, entre outros, e,
principalmente nos autores pós-modernos.
Os resultados
Os resultados obtidos foram surpreendentes, para nós e para os alunos.
Para nós, pela localização de inúmeras publicações destinadas a suprir a curiosidade do
público sobre temas históricos – em níveis de informação diferenciados, desde as mais
elementares até as que apresentam resultados de pesquisas acadêmicas, em linguagem
acessível ao não-especialista. Nosso ponto de partida para a proposta do trabalho havia
sido o conhecimento das revistas Nossa História e História Viva. Os alunos conheciam
algumas outras e localizaram outras tantas, que não eram tão conhecidas, e que
aparecem nos textos que seguem. E também pela capacidade demonstrada pelos alunos
de pesquisar informações, mesmo as que exigiram contato direto com as editoras e com
os editores; analisar conteúdos sob aspectos variados, demonstrando que o processo de
formação fragmentada, proposto pelo Departamento de História, apesar da dificuldade
de explicitação, está proporcionando ao corpo discente uma formação adequada ao
mundo contemporâneo.
Para os alunos, podemos comentar de um lado que com a aprendizagem da prática de
pesquisa - seleção de tema, seleção de fontes, coleta de dados, análise de conteúdo,
contextualização e redação de um texto sobre a pesquisa e os resultados obtidos, houve
a possibilidade de aprender como usar material diferenciado do tradicional (textos de
livros e excertos de documentos), experiência que pode ser transmitida a práticas de
ensino de história em outros níveis. Por outro lado, esperamos que os mais renitentes
tenham aprendido a aceitar a produção cultural da sociedade em que vivem.
Consideramos que se há experiência e vivência da postura crítica em relação à formação
socioeconômica e cultural em que estão inseridos, a manutenção de preconceitos sobre a
‘cultura de massa’ e a exigência do cânone cultural são elementos contraditórios que
precisam ser enfrentados. E o que a nosso ver foi o mais importante: tiveram eles a
experiência da apreensão ‘a quente’ de dois conceitos teóricos que marcam a sociedade
atual – a da circularidade das idéias na cultura, e, a da fragmentação das identidades
sociais. Lembramos ainda que nas análises de conteúdo foram localizadas algumas das
teorias de história, que haviam sido apresentadas e discutidas no transcurso das aulas
teóricas e das leituras, demonstrando na prática a longa vigência de idéias na cultura e
na sociedade.
Os textos que seguem a esta apresentação são todos os trabalhos de curso da disciplina,
resultantes das pesquisas e análises dos alunos. Alguns são trabalhos individuais, outros
coletivos. Cada um deles representa a trajetória de pesquisa que foi percorrida, os
interesses, curiosidades e idiossincrasias dos autores. Não foi realizada a normalização
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dos textos e nem estão apresentados os comentários da avaliação. A finalidade da
publicação é reconhecer os esforços empregados na pesquisa, o empenho e interesse
demonstrado, além de colaborar com outras pessoas que tenham alguma curiosidade
sobre o material de divulgação de história impresso disponível em bancas de jornal.
Agradeço a Silene Ferreira Claro, doutoranda no Programa de História
Social/FFLCH/USP, linha de pesquisa História da Cultura, monitora da classe no
PAE/FFLCH/USP primeira fase, o apoio, as sugestões e a relação estabelecida com a
classe, que muito contribuíram para o bom desenvolvimento do curso e das atividades.
E a todos os alunos que cursaram a disciplina e que no decorrer do semestre
selecionaram o material com que pretendiam trabalhar, defenderam suas escolhas,
descreveram as dificuldades encontradas, apresentaram as soluções e os resultados
obtidos. Eles se encontraram com o que os pesquisadores em história costumam
enfrentar: problemas de acesso a fontes e as informações, impossibilidade de usar o
material inicialmente previsto, desconforto com os resultados obtidos, questões que não
puderam ser respondidas, e tudo o mais que acontece depois do trabalho escrito e
entregue.
Espero que a experiência tenha sido tão proveitosa para eles como foi para nós e que a
noção de que estamos imersos na história – mesmo explorando um tema restrito e
aparentemente limitado, tenha se tornado mais clara e compreensível. E que a função da
disciplina Teoria da História no processo de formação tenha adquirido sentido.
São Paulo, segundo semestre de 2005.
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ANÁLISE DA REVISTA HISTÓRIA VIVA

Componentes do grupo:
Fabio Luis Pereira Queiroz de Azevedo
Marcia Dias da Silva
Marcus Vinicius Souza Alves Monteiro
Raquel Foresti
Rodrigo de La Torre Oliveira

Introdução:
Na elaboração deste trabalho, foi escolhida como foco de nossos exames a Revista História
Viva, por conta da maior proximidade desta com os membros do grupo, tendo em vista que
um deles é assinante da mesma. Numa auto-avaliação sobre o que motivara tal pessoa a
querer receber a publicação em casa mensalmente, percebeu-se que a seção História em
Cartaz tinha uma grande parcela. Inclusive as pessoas que, por acaso, tenham visto a
Revista partilhavam dessa opinião. Sua diversidade, linguagem fácil, e seu trabalho de
valorizar o passado enquanto explicação para o presente, como uma seção que trata de
etimologia, por exemplo, faz com que leitores, ainda que leigos em História, vejam a
Revista com certa estima.
Isso tudo despertou a dúvida: é a seção História em Cartaz uma auto-propaganda da
Revista, na medida em que atrai e mantém fixo o seu público? Seria esta seção capaz de
levar alguém a comprar próximos números?
Desenvolvimento:
Para responder às nossas dúvidas, escolhemos duas vias: a primeira, a própria Edição da
Revista, a segunda, o público. Assim, foram mantidos contatos com a Edição, através da
editora Mirian Ibañez e foi elaborado um questionário para distribuição entre leitores.
Quem seriam os tais leitores? Sobre essa pergunta muito nos debruçamos e chegamos à
conclusão de que os questionários deveriam ser distrubuídos nos locais próximos às
residências e nos locais de trabalho dos integrantes, haja vista a diferença geográfica e
sócio-econômica apresentadas por esses locais: Chácara Inglesa, Vila Zatt, Raposo Tavares,
Butantã, Mooca, Parque São Lucas, Jardim Sapopemba (Diadema), Vila Carrão, Vila
Formosa, Aeroporto, Jabaquara, Santana, Centro de Diadema e Centro de São Paulo.
As conversas com a Edição estão deluídas ao longo do trabalho e as observações feitas a
partir das entrevistas num capítulo específico.
Um olhar crítico
A Revista História Viva é uma publicação da Duetto Editorial, nas bancas mensalmente
desde novembro de 2003, por conta do “(...) grande apreço pela matéria e a certeza de que
haveria leitores interessados.” – de acordo com a posição da Revista. Dirigida a “(...)
adultos interessados no tema. Não necessariamente formados na matéria , embora também
haja pós-graduados, bacharéis e acadêmicos. Boa parte, com formação universitária. Há,
também, jovens pré-vestibulandos, porque temos notícia de que várias escolas
diferenciadas.”- segundo nos diz a própria Editora.
Indicam a revista para leitura obrigatória ou complementar. Este trabalho prioriza sua
análise nas edições de 13 a 16, sem deixar de averiguar outros números. A escolha de tais
edições foi feita de modo a abarcar o período de férias (de novembro de 2004 a fevereiro de

2005), em que as pessoas teriam, possivelmente, maior tempo de ir às bancas e olhar as
revistas, de um modo geral, podendo interessar-se pela Revista História Viva.
As expectativas foram, em parte, atendidas, pois a Revista teve uma venda expressiva, no
entanto, isso deve ser visto dentro de um declínio desde julho de 2004, conforme gráfico
anexo.
A Revista se apresenta ao público, com 98 páginas, por uma capa de grande impacto, com
uma imagem que a ocupa quase que por completo. Margeando a imagem, sempre
referenciada à reportagem principal do mês. Ao lado, sem interferir na imagem, vemos
chamadas pequenas sobre os demais artigos. No canto superior esquerdo da página, há o
site da revista (www.historiaviva.com.br), forma de propaganda da mesma , segundo a Edição,
uma das mais eficientes: pessoas que acessam a página da web têm um contato maior com a
Revista e isso as potencializaria a comprá-la. A internet funciona como um importante meio
de marketing, pois as “chamadas” feitas em sites como o do UOL (www.uol.com.br) ,
levam os usuários desses portais a terem contato com a publicação. As bancas de jornal,
com seus cartazes, também são meios de divulgação. As bancas de jornal, com seus
cartazes, também são meios de divulgação considerados importantes pela Edição.
A Revista traz sempre algumas seções e artigos que serão brevemente detalhados abaixo.
História em Cartaz
Exposições
Tem como finalidade apresentar ao público algumas exposições que retratavam o passado
histórico nacional.
DVD
Esta seção apresenta ao leitor alguns vídeos sobre história, não se limita a somente filmes,
indicando ao leitor documentários e curtas, são indicados dvds tanto da história nacional
quanto da história mundial.
Gastronomia
Seção de responsabilidade de Guta Chaves, que tenta conciliar história e gastronomia,
apresenta um prato e explica o contexto histórico em que a receita foi gerada ou que tipo de
comunidade a saboreava, e em seguida fornece a receita.
Frases que Fizeram História
Grandes nomes são invocados onde frases a eles atribuídos são transcritas, normalmente
filósofos gregos, reis absolutistas, pensadores iluministas, generais em tempos de batalha e
intelectuais contemporâneos são escolhidos entre as frases que são apresentadas.

Livros
Livros que tenham história como tema-base de suas publicações são indicados, não
necessariamente escritos por historiadores ou que sejam somente de história, romances com
a corte de Luis XV como fundo são indicados também, assim como livros que são escritos
após anos de investigação sobre um tema específico.
Passeio
Indica ao leitor mais aventureiro algumas cidades que tenham o seu passado ainda muito
presente no seu cotidiano contemporâneo, focando assim em aventuras históricas indica um
roteiro de passeio pela cidade indicando os pontos turísticos principais. A escolha do local é
definida a partir do critério da proximidade com grandes centros.
Palavras Vivas
Seção, sob a tutela de Eduardo Martins, que visa explicar ao leitor as origens ou os
significados das expressões idiomáticas mais corriqueiras do nosso dia-a-dia, explicando
que as vezes uma palavra muda de sentido no decorrer do tempo ou quando um hábito
desapareceu mas a expressão idiomática não, sendo adaptadas ao nosso tempo. Puro estudo
etimológico aplicado.
Teses Acadêmicas
Voltado para um público mais específico, são apresentadas duas teses e o conteúdo delas é
rapidamente exposto, a seção finaliza dizendo onde pode localizar a tese caso haja interesse
do leitor.
Museus
Apresenta museus existentes nas cidades mas que às vezes não são lembrados e que
retratam parte do passado local, explicando na maioria das reportagens a origem do museu
e de onde vieram ou o que eram as peças expostas no museu. Segue o padrão da parte de
Passeios, no que se refere à proximidade com grandes centros.
Panorama
Expõe ao leitor um patrimônio histórico, seja ele um arquivo com documentos, ou um
monumento ou uma casa de 1580, e tenta mostrar ao leitor a importância daquele
patrimônio para a humanidade.
Historiográfico
Um gráfico relacionado a algum fato da História cujo movimento geográfico pode-se ser
descrito com maiores detalhes. Muito comum para marcar posições militares, como os
movimentos das tropas brasileiras na Guerra do Paraguai (Edição 06) e dos paulistas na
Revolução de 1932 (Edição 08), por exemplo.

Biografia
Uma personalidade é retratada nessa seção. A maioria é de políticos, como Yasser Arafat
(Edição 17) e Joaquim Nabuco (Edição 15), mas também encontramos artistas, como
Picasso (Edição 06), cientistas como Einstein (Edição 14).
Dossiê
Um assunto pouco conhecido é abordado de forma a se aprofundar o conhecimento sobre
ele. Entre as reportagens, podemos ver Duque de Caxias e sua trajetória no Exército
(Edição 06), a história da construção da ferrovia Madeira-Mamoré (Edição 14), das
Cruzadas (Edição 15). Sempre abordado por diversos autores que analisam diferentes
aspectos do assunto.
Cruzada Histórica
Palavras cruzadas com perguntas relacionadas à História. Na maioria das perguntas, os
assuntos são relacionados à própria edição.
Destinos
Locais de cunho histórico, como o Muro das Lamentações (Edição 06) em Jerusalém, ou o
Museu Anita Garibaldi, em Laguna – SC. Diferencia-se da subseção Passeios, presente em
História em Cartaz, por conta da maior distância dos grandes centros urbanos do país.
Última Página
Artigos de historiadores das Universidades de maior renome do país, sobre os mais
diversos temas.
Reportagens Diversas (inclusive a de capa)
Artigos sobre temas variados, escritos por historiadores ou jornalistas afinados no trato com
a História. “Os articulistas são historiadores de renome: a maioria com livros publicados e
uma sólida carreira acadêmica. Eventualmente, convidamos jornalistas a colaborar, desde
que tenham um trabalho muito minucioso sobre determinado assunto, como é o caso de
William Waack, que assina uma matéria sobre Prestes e Olga Benário, na presente edição
em bancas (capa Israel) [Edição 20]. Ele passou muito tempo analisando arquivos em
Moscou.” – nos diz a editora, que segue: “Normalmente, fazemos poucas reportagens. As
matérias são artigos assinados, com linguagem muito fluente e bem explicados, já que
partimos do pressuposto de que nossos leitores não são experts. Os temas são definidos a
partir de centenas disponíveis em nossa parceira para História Geral, a revista francesa
História, há quase cem anos nas bancas. Entre seus colaboradores há best sellers como
Marc Ferro. Procuramos equilibrar bem os assuntos a cada edição, levando em conta
também o que já demos. Nossas prioridades são os grandes momentos ou personagens da
História, como Roma, Napoleão, Inquisição, Egito, Vikings, China.”

Análise de Pesquisas
Na análise da entrevista, foram detectados os dados abaixo. Foram entrevistadas 52
pessoas, as quais tiveram toda a liberdade para ler o material que lhe fora entregue (uma
cópia da seção História em Cartaz) e ler o questionário e responder, sem qualquer
intervenção do grupo. A algumas respostas foi possível a elaboração de gráficos, para
melhor visualização. Já nas especificidades das subseções, tivemos de colocar no próprio
questionário a quantidade de respostas assinaladas, conforme segue-se abaixo.

Com base nas respostas obtidas pela pesquisa, pode-se chegar às seguintes conclusões:

Exposições
Nesta seção houve uma boa receptividade visto que muitos responderam que visitariam a
exposição após a leitura do artigo. Acreditamos que esse interesse pode ser devido a uma
“pré-disposição”, ou seja, os habitantes da cidade de São Paulo, a partir de uma
determinada faixa social, possuem o hábito de visitar exposições, as escolas também
incentivam esta cultura e além de ser comum a ampla divulgação na mídia quando estas
ocorrem.

DVD
Percebeu-se um interesse superficial o que, num primeiro momento, surpreendeu-nos.
Entretanto, a seguinte hipótese foi levantada: o interesse pelo filme divulgado é
intrinsecamente ligado tanto ao tema quanto à divulgação comercial, sendo assim, como
nenhuma dessas expectativas foi “preenchida” o interesse manteve-se, em geral, inalterado
para a maior parte do grupo.

Gastronomia
Seção que não seria esperada pelo leitor, foi relativamente bem recebida enquanto
curiosidade. Apesar de muitos declararem que não gostam de cozinhar ou que não fariam a
receita a maioria respondeu que houve de boa divisão entre o conteúdo histórico e a receita
em si além do texto ser de boa compreensão.

Frases
Consideramos esta como uma seção em que a temática já seria, digamos, esperada pelo
leitor não especializado. Vale ressaltar que revistas de grande circulação, e que não tratam
necessariamente de história, costumam dedicar longas seções a frases ditas por pessoas
influentes em momentos importantes sem se preocupar, necessariamente, com uma maior
contextualização. Houve boa aceitação desta seção enquanto curiosidade e, dentre os que
não leram todo o conteúdo apresentado, está foi uma seção que não ficou de fora.

Livros

Embora a maior parte dos entrevistados tenham o costume de ler e não possua um
conhecimento prévio a respeito dos temas explorados nos livros, o que poderia indicar uma
predisposição ao aprofundamento de tais assuntos, podemos observar através da pesquisa
que o conteúdo do artigo não alterou-lhes a percepção acerca dos temas. De maneira geral
não houve um aumento do interesse, nem mesmo uma redução, mantendo-se este
inalterado. Em conseqüência disso a influência do artigo na decisão dos entrevistados em
comprar alguns dos livros é muito reduzida.

Passeio
As respostas dadas às questões desta subseção demonstraram uma predisposição dos
entrevistados em relação a passeios históricos, apesar de grande parte desconhecer o local
da reportagem. Demonstraram também que a leitura do artigo influenciou-os de maneira
positiva na possível realização de tais passeios, embora essa influência não tenha sido
constatada de maneira majoritária.

Palavras Vivas
A análise das respostas nos leva a idéia de que apesar da grande parte dos entrevistados não
apresentarem um interesse prévio a respeito da palavra explicada no artigo, eles vêem aí a
possibilidade de aprenderem algo diferente, algo que se apresente apenas como uma
curiosidade, um conhecimento que não buscariam, mas que uma vez diante deles é
absorvido com satisfação.

Teses Acadêmicas
As respostas dadas à esse questionário evidenciam que o interesse por teses acadêmicas é
muito reduzido. Os entrevistados em sua maioria não se interessam, apesar de boa parte
possuir curso superior e, de certa forma, estarem mais próximos a esse tipo de material. E
observando a maciça resposta na alternativa “tema” observa-se que, numa possível escolha,
não possuindo um bom conhecimento prévio a respeito dessa área do saber os entrevistados
direcionariam sua decisão apenas por meio de um assunto que os agradasse.

Museus
Assim como nas respostas dadas ao questionário da subseção Passeio aqui também existe
uma predisposição por parte dos entrevistados em realizar a atividade proposta na
reportagem, no caso a visita a museus. Nota-se a boa recepção do artigo entre a maior parte
dos entrevistados no que diz respeito ao fornecimento de informações acerca do museu e

também, talvez por conta desse bom papel informativo exercido pelo artigo, observa-se a
influência de seu conteúdo no sentido de estimular uma possível visita ao local em questão.

Panorama
Observa-se nas respostas que a maior parte dos entrevistados se preocupa com a
preservação da memória nacional, colocando-se como principal agente da manutenção do
patrimônio histórico, a frente até mesmo do Estado, por meio da idade de sociedade civil,
fato este bem contemporâneo e evidenciado na proliferação das ONGs. E apontam o bom
conteúdo do artigo no sentido de ressaltar a importância dessa preservação.

Conclusão
Analisando o público pesquisado e o próprio caráter da seção, não houve a preocupação do
leitor se as informações passadas são meramente curiosidades, formativas ou informativas.
Na verdade, o mérito nem está neste aspecto. Numa seção em que o espaço físico é
altamente limitado e a necessidade de ser chamariz para um público que não é exatamente
aquele que dá sustentação à publicação o tema e a linguagem acabam sendo prioridade
frente a qualquer outra discussão.
Ao ler-se a resenha feita pelo Professor Marcos Silva em relação ao livro A ditadura
envergonhada de Hélio Gaspari, por exemplo, entendemos o porquê da discussão, o que
este livro levantou de contradições e apelos em meios acadêmicos e não acadêmicos
justificariam a própria argumentação do professor. Mas em nosso caso, talvez tal
julgamento não fosse cabível.
A saída para atrair um público maior e tornar leitor aquele que, previamente, não se
interessaria pelo assunto. Uma temática envolvente, linguagem direta e fuga de discussões
muito aprofundadas ou acaloradas talvez fosse a saída viável nesta apresentação da revista.
Num aspecto geral, a seção História em Cartaz pode ser vista como algo de extremo valor,
uma vez que mais de 63% dos entrevistados comprariam a Revista, tendo em vista apenas a
leitura desta seção.
Fica aqui o lamento por não haver tempo hábil para uma melhor manipulação dos dados da
pesquisa, para um aprofundamento social, nas respostas dadas.
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