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RESUMO 
 

Estudo sobre o processo ensino- aprendizagem de História tem como objetivo 
apontar limites e possibilidades para este processo, a partir de sua caracterização e 
da análise e compreensão dos conceitos de história, tempo, sociedade e cultura, 
utilizados por professoras e alunos/as. O estudo de campo foi realizado na Escola 
Municipal de Ensino Fundamental Zumbi dos Palmares, localizada na cidade de 
João Pessoa, Estado da Paraíba, no período compreendido entre os anos 1996 e 
2006. Para alcançar o objetivo do estudo, foram utilizados vários instrumentos de 
pesquisa, dentre os quais, entrevistas, questionários e aplicação de exercícios com 
ênfase na aprendizagem conceitual. Os pressupostos teórico-metodológicos da 
pesquisa qualitativa justificam a utilização desses variados instrumentos e servem 
de base para a interpretação e análise dos dados. Este estudo demonstra que 
alguns limites e possibilidades que ora são encontrados no ensino-aprendizagem de 
História têm sua origem no contexto escolar da 1ª fase do ensino fundamental e 
permanecem na 2ª fase deste mesmo nível de ensino, em parte, por causa da 
compreensão que professoras e alunos/as têm dos conceitos de história, tempo, 
sociedade e cultura. 
 

 

Palavras-chave: Ensino de história. Conceitos históricos. Limites. Possibilidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

  

ABSTRACT 
 

Study about the teaching-learning process in History, which intents to point 
limits and possibilities to this process, starting from its characterization and 
analysis and understanding of the concepts of history, time, society and 
culture, used by teachers and students. The field research was performed in 
the Municipal School of Basic Education Zumbi dos Palmares, located in the 
city of João Pessoa, Paraíba State, in the period between 1996 and 2006. To 
achieve the objective of the study, a number of research instruments were 
used, amongst which, interviews, questionnaires and exercises emphasizing 
conceptual learning. The theoretical-methodological premises of the qualitative 
research justify the use of these various instruments, and serve as base for 
the interpretation and analysis of the data. This study demonstrated that some 
limits and possibilities that are found in the teaching-learning process in 
History are originated in the school context of the 1st phase of basic education 
and remain in the 2nd phase of this education level, partly, because of the 
understanding that teachers and students have regarding the concepts of 
history, time, society and culture. 
 

 

Keywords: History teaching. Historical concepts. Limits. Possibilities.
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1 INTRODUÇÃO 

 

A relação entre a disciplina histórica enquanto área do conhecimento e a 

disciplina histórica escolar é uma construção social que depende do lugar (o sistema 

de ensino, a escola, a sala de aula) e do momento (tempo) em que ambas são 

produzidas. No entanto, a existência dessas disciplinas indica a importância que a 

sociedade concede ao conhecimento de sua história, ou seja, quais papéis sociais a 

história (processo das experiências humanas no tempo) e a sua escrita 

(produção/reprodução do conhecimento histórico acumulado pela sociedade) 

desempenham em dada formação social. 

No caso da sociedade brasileira atual, reafirma-se, através da atual Lei de 

Diretrizes da Educação Brasileira (Lei nº. 9394/96), a necessidade das escolas 

continuarem a ter a História como disciplina escolar. Para esse documento, o papel 

social da disciplina escolar histórica é, destacadamente, o de “contribuir” para o 

entendimento da sociedade brasileira, a partir do estudo dos povos que ocuparam 

inicialmente este território.  

Ainda de acordo com esta Lei, a História cumpre uma importante função 

enquanto disciplina escolar, qual seja, o de evidenciar a contribuição das etnias 

constitutivas do povo brasileiro e, junto com outras ciências, como a Sociologia, a 

Filosofia e a Antropologia, dar conta do processo histórico de transformação da 

sociedade e da cultura do país.  

Neste contexto, as escolas são responsáveis pela elaboração dos currículos 

que nortearão o processo no qual a comunidade escolar irá construir, com alunos/as 

e professores/as, o conhecimento histórico tornado conhecimento didático. Existem 

questões bastante discutidas por todos os envolvidos com o ensino de História: a 

relação entre a lei e seu cumprimento, a distância entre o currículo formal e o 

currículo real, a formação dos/as professores/as que lidam com o ensino de História, 

a questão material das escolas, dentre outras.  

No caso deste estudo, a preocupação volta-se para o processo ensino-

aprendizagem de História, elaborado diretamente em sala de aula, por alunos/as e 

professores/as do 5º e do 6º anos do ensino fundamental. Para esta análise, partiu-

se dos seguintes objetivos: 1- caracterizar o processo ensino - aprendizagem de 

História no 5º e 6º ano do ensino fundamental, a fim de perceber o contexto em que 

acontece a aquisição do conhecimento histórico por parte destes discentes e 
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docentes, identificando os limites e as possibilidades do ensino de História no ensino 

fundamental; 2- avaliar a compreensão de professoras e alunos/as do 5º e 6º ano do 

ensino fundamental sobre os conceitos básicos da disciplina histórica (história e 

tempo), mas também de conceitos definidos em outras áreas do conhecimento como 

a Sociologia e a Antropologia (sociedade e cultura), a fim de analisar a relação 

estabelecida por estes entre a História enquanto disciplina escolar e a história-

ciência. 

Nesta construção, muitas indagações são importantes, a saber: como a 

História é percebida por professores/as e alunos/as? Qual a importância da 

disciplina História para estes sujeitos? Como se apresenta o processo ensino-

aprendizagem da História? Como os conceitos de história, tempo, sociedade e 

cultura são elaborados por professores/as e alunos/as?  

Partiu-se da hipótese de que os limites e as possibilidades que ora o 

processo ensino-aprendizagem de História apresenta em sala de aula tem a ver com 

a compreensão de História que alunos/as e professores/as têm da disciplina 

enquanto conhecimento, e também como esses sujeitos percebem a importância 

dessa disciplina no currículo escolar. Entende-se que o conhecimento escolar 

construído em sala de aula é de suma importância para a sociedade brasileira e que 

esse conhecimento participa da longa e complexa relação entre a economia, a 

cultura e a sociedade construídas por um povo. Mais ainda: a qualidade do saber 

construído em sala de aula contribui decisivamente para a qualidade da 

participação, da tomada de decisão, por fim, do grau de autonomia de um povo. Por 

isso, analisar o ensino de História em sala de aula é considerado por este estudo 

como uma contribuição para o ensino e a sociedade deste país. 

O interesse em colaborar com o ensino de História, em nível de ensino 

fundamental, é decorrente de práticas vivenciadas pela pesquisadora ao longo de 

sua vida profissional: a prática pedagógica na 1ª e 2ª fase do ensino fundamental na 

rede pública do município de João Pessoa, entre os anos de 1990/2003; a inserção 

no Projeto História Local dos Municípios Paraibanos na Universidade Federal da 

Paraíba1, a partir de 1994; e a experiência como professora de metodologia do 

ensino de História e da prática de ensino nos cursos de História e Pedagogia da 

                                                 
1
 Este Projeto teve inicio no ano de 1987 e faz parte da linha de Pesquisa de Ensino de História e 

Produção de Materiais Didáticos do Núcleo de Documentação e Informação Histórica dos Municípios 
Paraibanos. 
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Universidade Federal da Paraíba, iniciada no ano de 2004. Diante dessa 

experiência, as inquietações concentraram-se no processo ensino-aprendizagem de 

História no ensino fundamental, dando forma e conteúdo ao estudo ora apresentado. 

Buscando respostas a essas indagações, organizou-se este estudo que traz 

à cena as falas e as ações de alunos/as e professoras da Escola Municipal Zumbi 

dos Palmares, sujeitos diretamente envolvidos nesse processo. 

Para compor este estudo foi realizada uma pesquisa de campo em julho de 

2006, juntamente com a reflexão teórica sobre a temática.   

No primeiro capítulo, faz-se uma breve análise sobre a escola e o ensino de 

História, com o intuito de iniciar a discussão por aquilo que já vem sendo colocado 

com relevância e propriedade pelos diferentes autores que refletem sobre o ensino 

de História, mas também para evidenciar o entendimento sobre a escola e o 

“produto” por ela elaborado. 

O segundo capítulo entra na discussão imprescindível sobre os conceitos 

históricos: história, tempo, sociedade e cultura. Essa teoria traz subsídios à 

argumentação da análise do processo ensino – aprendizagem de História da Escola 

Municipal Zumbi dos Palmares e para a compreensão dos conceitos de história, 

tempo, sociedade e cultura das professoras e dos/as alunos/as. 

No capítulo 03, apresenta-se a parte metodológica do estudo, desde sua 

estrutura até a realização do estudo de campo. 

O capítulo 04 caracteriza o processo ensino-aprendizagem de História na 

Escola Municipal Zumbi dos Palmares, apontando alguns limites e possibilidades 

que esse processo apresenta. 

No capítulo 05 e último, discutem-se os conceitos de história, tempo, 

sociedade e cultura na compreensão de professoras e alunos/as da Escola 

Municipal Zumbi dos Palmares.  

Por último (e não conclusivamente), as considerações finais buscam refletir 

sobre as características do ensino-aprendizagem de História na Escola Fundamental 

Zumbi dos Palmares, diante dos limites e das possibilidades apontadas pelo estudo, 

bem como a compreensão de professoras e alunos/as sobre os conceitos de 

história, tempo, sociedade e cultura, procurando apontar questões sobre a História 

ensinada. 
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2 REFLEXÕES SOBRE O ENSINO-APRENDIZAGEM DE HISTÓRIA 

 

Fazer pesquisa sobre o ensino no início deste século é perceber a 

importância da escola como uma instituição social. Essa importância está explicada 

pelo seu papel na sociedade, tanto de produtora quanto de reprodutora de um 

conhecimento essencial para o funcionamento das atuais sociedades: o 

conhecimento técnico-científico. Em sua atividade rotineira de “processar pessoas e 

conhecimentos” (APPLE, 1989), a escola (junto a outras experiências educativas) 

vai construindo na vida cotidiana de professores/as e alunos/as uma percepção 

sobre os diferentes ramos do conhecimento, entre eles, a história e suas diversas 

manifestações. 

A existência da educação escolar aponta para a prática educativa num 

sentido mais amplo, no qual se percebe a escola como uma criação dos seres 

humanos diante da necessidade de transmissão, conservação e transformação de 

conhecimentos socialmente produzidos. Neste sentido, Brandão (1993) afirma que a 

educação, como uma prática social, presta-se a várias funções: educa-se para se 

transmitirem os valores culturais, numa relação direta entre as gerações mais velhas 

e as mais novas (em um movimento dialético de conservação/ transmissão/ 

transformação desses valores); educa-se para que o sistema social vigente tenha 

condição de continuar existindo através dos sujeitos sociais (a formação de militares, 

burocratas, intelectuais, políticos, empresários, etc.); e educa-se para 

modificar/transformar as práticas sociais e, por fim, a própria sociedade.  

 A despeito de sua função social, a educação está sempre presente nas 

atividades humanas e pode ser identificada como uma ação que acompanha o ser 

humano desde seu nascimento (quando se inicia o processo de endoculturação) até 

sua morte (onde os ritos funerários são práticas herdadas da cultura da qual se faz 

parte). Ela existe, portanto, em todos os aspectos da sociedade e da vida dos 

indivíduos, nas dimensões econômica, política, cultural, podendo ser considerada 

como ação intermediária entre os indivíduos e a sociedade da qual fazem parte, ou 

seja, é pela educação que os seres humanos tornam-se partícipes da vida 

comunitária.  

Historicamente, a educação tem sido utilizada para conservar os valores 

sociais considerados válidos pelos grupos que dominam a sociedade, sendo as 

instituições escolares os lugares privilegiados para essa manutenção do status quo. 
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Mas aí também ocorre, paradoxalmente, o contrário: através dos processos 

educativos escolares, os indivíduos adquirem condições de produzir conhecimentos 

novos e inovadores.   

Em virtude dessa contradição, existe por parte das diferentes camadas 

sociais a preocupação em controlar os conteúdos escolares e tudo o que a escola 

veicula. Nas atuais sociedades, as pesquisas na área da educação priorizam 

investigações nas instituições escolares, pois elas significam a concretização dos 

diferentes pensamentos pedagógicos existentes, e nelas acontecem os embates 

sociais da estrutura da qual a escola faz parte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

A escola brasileira, situada em uma sociedade dividida e profundamente 

marcada pela desigualdade material, está imersa em uma crise que denota a 

fragilidade da qualidade da educação oferecida pela escola. Essa crise fica 

evidenciada pelo insucesso escolar de muitos alunos/as que frequentam a escola 

pública e que não concluem o ensino fundamental, havendo uma parcela de 

estudantes que nem mesmo chega ao ensino médio, como demonstra Mello: 

 

O índice de repetência, ainda que esteja em declínio, alcança 21,7% dos 
alunos do ensino fundamental, sendo que na 1ª série esse índice sobe para 
36,2%, com grandes diferenças regionais. [...]. No ensino fundamental, 
42,2% dos alunos da rede pública têm pelo menos um ano de atraso 
escolar. No ensino médio, essa taxa sobe para 58,6%.  (2004, p.25) 

 

Há ainda uma imensidão de pessoas que não terá acesso ao ensino 

superior público, pois a universidade no Brasil atende a apenas 10% da demanda 

existente na população. 

 As pesquisas nacionais e internacionais revelam ainda que, para muitos dos 

que conseguiram concluir um grau de escolarização (fundamental, médio ou 

superior), o processo ensino-aprendizagem não garantiu sequer apropriar-se de 

conhecimentos básicos da intelectualidade, tais como comunicar-se bem na língua 

materna (capacidade de ler, escrever e interpretar textos) e dominar os rudimentos 

da Matemática (as quatro operações) como coloca a autora: 
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De acordo com os resultados da última aplicação do Sistema de Avaliação 
da Educação Básica (SAEB/2001), de 1999 para 2001, o desempenho dos 
alunos de 4ª série em língua portuguesa e matemática, que já era baixo, na 
melhor das hipóteses manteve-se estável. Conforme amplamente divulgado 
pela imprensa, em 2000, a avaliação do Programa Internacional de 
Avaliação de Estudantes (PISA), realizada por um consórcio internacional 
de organizações especializadas em avaliação, revelou resultados 
desalentadores. Houve a aplicação de uma prova de leitura e compreensão 
a jovens de 15 anos. Mesmo retirando os jovens com atraso escolar, o 
grupo brasileiro ficou em penúltimo lugar. E, observe-se que, ao “depurar” a 
amostra dos atrasados, permaneceram apenas alunos de escolas de elite, 
sejam elas públicas ou privadas. (MELLO, 2004, p.25) 

 

Esse contexto coloca muitos desafios à instituição escolar. Entende-se que 

os sistemas de ensino e suas escolas devam buscar uma proposta pedagógica que 

venha a articular duas dimensões da escolarização exigidas pelo sistema capitalista 

e pela produção técnico-científica: a percepção crítica do conhecimento e a 

preparação para o efetivo mercado de trabalho. Mello (2004) chama a isto de 

demandas para a educação no século XXI: formar mão-de-obra qualificada para o 

novo perfil de produção, no qual a inteligência, o conhecimento, a solução de 

problemas, a capacidade de selecionar e processar informações e a autonomia 

sejam qualidades fundamentais; qualificar para o exercício da cidadania moderna e 

responsável; preparar para a convivência produtiva e crítica com os processos de 

difusão de conhecimento propiciados pela tecnologia da informação; e contribuir 

para recuperar e construir a dimensão social e ética de desenvolvimento.   

Desta feita, ao preparar indivíduos para o mercado de trabalho, a escola, 

concomitantemente, lançará mão de um conhecimento qualitativo que os auxilie na 

crítica de sua existência enquanto sujeitos participantes de uma sociedade 

construída. Compreende-se que a escola só poderá realizar essa tarefa se promover 

a relação entre os diferentes tipos de conhecimentos, científicos e espontâneos, em 

que a escolarização não pode ser marcada pela arbitrariedade hierárquica que 

desvaloriza o saber do/a aluno/a (advindo de suas experiências cotidianas, 

classificado de senso comum) e supervaloriza o saber escolar do/a professor/a 

(científico, metódico, sistematizado). Pelo contrário, essa relação deve ser dialógica, 

de acordo com o pensamento freireano: 
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A auto-suficiência é incompatível com o diálogo. Os homens que não têm 
humildade ou a perdem, não podem aproximar-se do povo. Não podem ser 
seus companheiros de pronúncia no mundo. Se alguém não é capaz de 
sentir-se e saber-se tão homem quanto os outros, é que lhe falta ainda 
muito que caminhar, para chegar ao lugar de encontro com eles. Neste 
lugar de encontro não há saberes absolutos, nem sábios absolutos: há 
homens que, em comunhão, buscam saber mais. ( FREIRE, 1987, p.81) 

 

Relações dialógicas e a atitude de buscar saber sempre, sem absolutizar o 

saber adquirido, são comportamentos esperados pela escola. Para Vygotski (2005, 

p. 107), a escola tem uma responsabilidade muito grande com o desenvolvimento 

intelectual de seus/as alunos/as, pois é o local privilegiado para este tipo de 

atividade, onde “o aprendizado é uma das principais fontes de conceitos da criança 

em idade escolar, e é também uma poderosa força que direciona o seu 

desenvolvimento, determinando o destino de todo seu desenvolvimento mental”  

Além da direção do desenvolvimento intelectual de crianças, jovens e 

adultos que frequentam a escola, essa instituição possui outra tarefa educacional 

que, segundo Santomé (1998), consiste na seleção, organização, análise crítica e 

reconstrução dos conhecimentos, crenças, valores, destrezas e hábitos construídos 

e aceitos pela sociedade. No entanto, sendo essa mesma sociedade heterogênea e 

eivada de interesses díspares, cabe aos grupos que se sobressaem na correlação 

de forças a seleção daquilo que é considerado relevante como conhecimento e 

como cultura. Disto depreende-se que os conteúdos selecionados, organizados, 

analisados e construídos no ensino-aprendizagem de História estão marcados pelas 

características da estrutura onde este acontece. 

O ensino de História vivenciado pela maioria das escolas públicas não 

contribui com a compreensão da dinâmica social por parte de seus/as alunos/as e 

professores/as, pois a História ensinada omite ou reduz a história das classes 

trabalhadoras e dos movimentos sociais populares. Na escola pública de ensino 

fundamental está a grande maioria de crianças e adolescentes que emerge das 

classes populares e que, em virtude da desigualdade econômica e social deste país, 

dificilmente conseguirá alcançar outro nível de instrução. Esses/as 

frequentadores/as da escola pública entram e saem dela sem perceber o papel 

dessa instituição e a importância de mantê-la pública e de qualidade e como foco 

disseminador de conhecimentos acumulados culturalmente pela humanidade 

(apesar da forte carga ideológica do conhecimento escolar e do cerceamento da 
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cultura popular em prol de uma cultura geral e medíocre, que em nada contribui para 

a compreensão da realidade).  

A escola ainda é um espaço importante para os chamados “excluídos da 

história” refletirem sua prática social e desvendarem os motivos de sua exclusão, 

tornando-se “conscientes” de sua identidade social. No entanto, por razões já 

discutidas por muitos que estudam a escola (a formação do professor, a estrutura 

dos currículos escolares, as condições materiais da escola, etc.), a história da luta 

da sociedade organizada fica fora dos conteúdos escolares.   

O ensino de História no ensino fundamental não tem colocado essa 

realidade social em sala de aula. Sua prática nas séries iniciais do ensino 

fundamental tem apresentado dificuldades e deixado sequelas para as séries 

posteriores (6º ano em diante). A visão factual e linear sobre o conhecimento 

histórico, que predomina no ensino fundamental, contribui para que inúmeros 

problemas apareçam no percurso da prática escolar dos/as alunos/as com relação à 

História ensinada.  

Práticas de professores/as de História baseadas em um saber histórico 

insípido e desvinculado da realidade social dos/as alunos/as ainda acontecem, de 

acordo com Silveira: 

 

Nos espaços educacionais – com relevo, a Escola – vários mecanismos 
constroem, sob a capa da “pacificação e “consenso”, aquilo que, com este 
efeito de verdade, não passa de uma leitura unilateral e hegemônica da 
História. O presente, ou seja, o universo de vivência dos alunos, não é 
problematizado, o passado é transmitido como um tempo acabado e morto 
ou que se prolonga no presente histórico. O argumento da autoridade se 
impõe mediante a visão do professor (que já porta a visão de outro 
professor, e este, de outro professor, etc., etc.) ou mediante a visão do autor 
do livro didático, que elabora sua obra mediante os constrangimentos do 
mercado. (2006, p.13) 

 

Diante disto, o/a aluno/a começa a ter contato com uma história distante e 

desvinculada do mundo em que vive. Essa experiência, que se prolonga ao longo da 

vida estudantil, o leva a não se sentir um sujeito histórico, passando a se 

desinteressar pela História e assumir um comportamento de passividade frente a ela 

e ao próprio conhecimento adquirido (CABRINNI, 1986). O resultado disto é o 

aumento de um número de indivíduos que se sentem incapazes de analisar a 

sociedade em que vivem (a complexidade dos problemas dessa sociedade e o jogo 
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de interesses que nela se desenvolve) e, por conseguinte, não  se percebem como 

agentes históricos. 

Os conteúdos de História trabalhados pelos/as professores/as do ensino 

fundamental, não raras vezes, são temas que dissimulam as contradições existentes 

na sociedade. Estuda-se a identidade social através de círculos concêntricos (do 

“eu” à história das sociedades, passando por família, bairro, município, país) como 

se a realidade fosse estanque e homogênea e acontecesse através de etapas 

sucessivas, justapostas umas as outras.  

Assim, em muitos casos, o estudo dos movimentos sociais, que surgem das 

necessidades cotidianas e das ausências materiais da grande maioria social (os 

sem-terra, os sem-teto, os sem planos de saúde, os sem escola, etc.), é relegado à 

margem do conhecimento histórico escolar e, quando aparece, é de forma 

superficial, como um simples apêndice de um conteúdo programático. Desta forma, 

a luta das mulheres contra o machismo, dos negros contra o racismo, dos 

homossexuais contra a discriminação sexual, dos trabalhadores rurais pela terra, 

das associações de moradores/as pelas necessidades básicas e do movimento por 

uma escola de qualidade, passa por baixo da janela da sala de aula e é como se 

não existisse. 

No que se refere a essas práticas, Schimidt (1997), discutindo o uso do 

documento em sala de aula, aponta algumas posturas que têm consequências no 

processo ensino-aprendizagem da História. Para essa autora, o trabalho com o 

documento como recurso didático acontece de acordo com a concepção de história 

utilizada pelos/as professores/as em sala de aula, a saber: 
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QUADRO I – POSTURAS PEDAGÓGICAS A PARTIR DA CONCEPÇÃO DE 

HISTÓRIA  

História tradicional ou 
positivista 

História a partir da 
pedagogia da escola nova 

História a partir da renovação 
historiográfica 

● o aluno é um mero 
receptor passivo e deve 
decorar conteúdos; 

● o aluno passa a ser o centro 
do processo ensino-
aprendizagem; 
 

● o aluno deve mobilizar 
conhecimentos e informações 
próprias do conteúdo abordado, 
para que possa elaborar 
apreensões globais e complexas; 

● o documento histórico 
serve para a pesquisa e 
para o ensino como prova 
irrefutável da realidade 
passada; 
 

● a utilização do documento 
torna-se uma forma de o 
professor motivar o aluno para 
o conhecimento histórico, 
onde este possa ter um 
contato possível e próximo 
com as realidades passadas, 
ajudando a tirar o aluno de 
sua passividade; 

● o uso do documento não tem a 
intenção de transformar o aluno em 
um historiador ou substituir a 
intervenção do professor em sala 
de aula; 
 

● os documentos servem 
também para comprovar a 
narrativa da história ou o 
fato histórico estudado; 
 

● o documento permanece 
como prova irrefutável do real; 
 

● propõe uma relação interativa 
entre conhecimento, professor e 
aluno; 
 

● professor está no centro 
do processo ensino-
aprendizagem, é ele quem 
explora o documento, 
descreve seus elementos e 
suas características com o 
objetivo de comprovar o 
que ensina ao aluno; 
 

● estimula-se o uso de mapas 
históricos, gravuras, filmes, 
que permitam refazer as 
imagens do passado ou fazer 
o aluno imaginar, ele mesmo, 
como era o passado. 

● o professor não poderá se 
restringir mais apenas ao 
documento escrito, introduzindo o 
aluno na compreensão de 
documentos iconográficos, fontes 
orais, testemunhos da história local, 
além das linguagens 
contemporâneas como o cinema, a 
fotografia e a informática; 
 

● a história preocupa-se 
em explicar a genealogia 
da nação, procurando 
explicar os fatos tal como 
aconteceram, desde a 
origem do país até a 
atualidade. 

 ● o documento é concebido como 
ponto de partida para a prática de 
ensino da história, devendo 
responder as indagações e 
problemáticas de professores e 
alunos; 
 

  ● o uso do documento em sala de 
aula passa a ser visto como um 
recurso que permite o diálogo do 
aluno com as realidades passadas 
e desenvolve o sentido da análise 

histórica. 
FONTE: A autora (2007) 

 

Assim, quando o/a professor/a adota uma perspectiva metodológica inibidora 

da problematização histórica, a História, além de se tornar uma disciplina 

desinteressante e sem referência com a sociedade material e histórica dos/as 

alunos/as, perde o sentido para o qual existe no currículo escolar. Ao retirar desse 

conhecimento sua capacidade de problematizar a sociedade, através do 
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desvendamento de sua dinâmica (qual seja, as diferentes histórias em diferentes 

espaços-tempos), o processo ensino-aprendizagem dessa disciplina torna-se 

exclusivamente memorístico, reduzido a questionários, cruzadinhas, leitura de texto, 

sem uma referência aos sujeitos que constroem a história social, entre eles, 

professores/as e alunos/as.  

No entanto, neste século XXI, o ensino de História, como parte integrante 

das instituições escolares, vem sofrendo mudanças. Essas inovações começaram a 

partir da segunda metade do século XX (depois da Segunda Guerra Mundial), com a 

crise de paradigmas da ciência moderna, uma conjugação de fatores, ocorridos no 

Brasil e internacionalmente, ocasionou novidades importantes nas ciências de um 

modo geral, na Escola (em seus diferentes níveis) e no ensino de História. De 

acordo com Fonseca (2003) e Bittencourt (2004), as principais inovações dizem 

respeito ao/as aluno/as, aos/as professores/as e ao processo ensino-aprendizagem. 

 Em relação ao/a aluno/a (infantil, adolescente ou adulto/a), pode-se dizer 

que o conhecimento prévio que ele/ela possui deve ser considerado como ponto de 

partida para a integração conhecimento científico/conhecimento espontâneo, 

integrando-se obrigatoriamente ao processo ensino-aprendizagem. No caso de 

História, esse conhecimento é oriundo de sua história de vida e de sua história 

social. Além disso, o/a educando/a passa a ser um sujeito ativo no processo ensino-

aprendizagem, devendo ser considerado a partir de sua potencialidade individual. 

 No papel dos/as professores/as, passa a existir uma maior autonomia no 

trabalho pedagógico (ausência de uma longa lista de conteúdos a serem trabalhados 

obrigatoriamente). O/a professor/a não é mais a única fonte de conhecimento e 

informações em sala de aula, passando a assumir o papel de mediador entre o 

conhecimento científico e aquele trazido pelos/as alunos/as, produzido nas práticas 

cotidianas, tornando-se responsável por integrar seu plano de trabalho à proposta 

pedagógica da escola. 

 No processo ensino-aprendizagem, surge uma nova concepção de 

currículo, agora concebido em quatro dimensões: formal, real, oculto e avaliado. Os 

conteúdos escolares não se limitam mais a uma lista de conteúdos a serem 

dominados pelos/as alunos/as, mas envolvem a relação ensino-aprendizagem, em 

que os conteúdos explícitos e os denominados conteúdos sociais integram a 

aquisição de valores, habilidades e competências. Passa a existir uma melhor 

articulação entre método e conteúdo e do método com as novas tecnologias.  
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No que diz respeito especificamente ao ensino de História, de acordo com 

as autoras acima citadas, as inovações são: a volta da História e da Geografia como 

disciplinas separadas; a apresentação de pressupostos teóricos e metodológicos do 

conhecimento histórico nas propostas curriculares para o ensino de História; a 

tentativa de superação de um ensino de História apologético, patriótico, linear e 

decorativo, desde as séries iniciais do ensino fundamental, em benefício de um 

ensino preocupado com a aquisição de noções (tempo e espaço) e conceitos 

importantes para a composição do conhecimento histórico como história, sociedade 

e cultura; a problematização da História a partir do tempo presente e do espaço 

local; objetivos da História para o ensino fundamental em concordância com os 

princípios do multiculturalismo e da alteridade (o reconhecimento e o respeito ao 

outro); apresentação de novos verbos para a aquisição do conhecimento histórico, 

tais como analisar, compreender, comparar, que atendem às expectativas mais 

amplas do/a aluno/a quanto à sua formação intelectual; o abandono da pretensão de 

se ensinar “toda a história da humanidade”; a consideração dos conceitos como a 

base do conhecimento histórico; opção pela história sociocultural, em detrimento do 

eurocentrismo; o destaque para estudos organizados pela História Temática. 

Essas mudanças nos Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN e nas 

propostas curriculares brasileiras sofreram influências de práticas pedagógicas do 

ensino, especialmente de História. No entanto, as inovações na prática ocorrem de 

forma pontual e fragmentada, diferente do discurso oficial, que é organizado e 

condensado. No momento em que se propõe oficialmente a mudança, no chamado 

currículo real, resultado da ação de alunos/as, professores/as e demais envolvidos 

no processo ensino-aprendizagem, os conflitos se apresentam. Questiona-se o 

distanciamento proposital entre o que acontece na escola e o que é pensado para 

ela. Dessa forma, inovações nos discursos oficiais não garantem, pelo menos de 

imediato, uma melhoria da qualidade do ensino oferecido pela Escola.  

A elaboração dos PCN na área de História englobou e aproveitou as 

inovações curriculares que já vinham acontecendo em várias regiões do país e, 

embora tenha havido conflito em sua elaboração,2 é o documento legal mais 

                                                 
2
 De acordo com a professora Joana Neves (2000), a elaboração dos PCN na área de História 

englobou e aproveitou as inovações curriculares que já vinham acontecendo em várias regiões do 
Brasil decorrentes das mudanças paradigmáticas da área da teoria da história e a redemocratização 
do país; mas que não se aproveitou da mesma maneira da riqueza de debates e divergências 
existentes nos posicionamentos dos vários segmentos educacionais, desde os projetos inovadores no 
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completo na escola fundamental para a área de História. No entanto, a introdução 

dos PCN nas escolas enfrenta muitas dificuldades, entre elas a formação do/as 

professor/as e a adequação da estrutura física e administrativa das escolas públicas. 

Mesmo assim, introduziram-se algumas inovações no currículo formal das escolas. 

O que pode ser apontado como permanência para o ensino fundamental? O 

estudo do local, nas séries iniciais do ensino fundamental, a partir do estudo do 

bairro/município/estado, acontece ainda através de círculos concêntricos, sem 

necessariamente estar relacionado à história regional, nacional ou internacional, 

resultando na falta de uma interação efetiva entre a escola e a comunidade na qual 

ela se insere; a predominância de técnicos educacionais presentes nas formulações 

curriculares, nos planos anuais e nos planos de aula; a predominância de uma visão 

maniqueísta da história com ênfase nas datas comemorativas e datas cívicas, bem 

como homenagens a heróis nacionais e internacionais. 

As características do sistema escolar também continuam as mesmas: 1- no 

1º segmento do ensino fundamental permanece à frente do processo ensino-

aprendizagem o/a professor/a polivalente, com uma formação geral sobre as 

diferentes áreas do conhecimento; 2- no 2º segmento do ensino fundamental 

permanecem as aulas fragmentadas através da carga horária dividida em aulas de 

45 a 50 minutos; 3- muitos prédios escolares sujos e mal conservados, sem 

bibliotecas e computadores (inviabilizando a pesquisa para alunos/as e 

professores/as); 4- professores/as mal remunerados com uma imensa carga de 

trabalho, sem condições de comprar livros, revistas, participar de simpósios, 

seminários, entre outras atividades relevantes para o seu desenvolvimento 

intelectual. 

Apesar disto, o discurso oficial e a documentação dele originada são 

importantes para a prática escolar e disso decorrem modificações significativas no 

fazer cotidiano de professores/as e alunos/as. A área de História e das demais 

disciplinas escolares encontra-se delimitada pelas Orientações Curriculares 

Nacionais para o Ensino Fundamental e Médio e pelos Parâmetros Curriculares 

Nacionais no Ensino Fundamental. Nesse último documento, alguns objetivos gerais 

do ensino fundamental dizem respeito diretamente ao conhecimento histórico que 

                                                                                                                                                         
campo do saber histórico elaborados por professores de vários níveis de ensino até as polêmicas 
surgidas no interior das várias entidades representativas de docentes, a exemplo da Associação 
Nacional dos Professores Universitários de História e da Associação dos Geógrafos do Brasil.  
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os/as alunos/as devem adquirir, tais como: “compreender a cidadania como 

participação social e política [...], posicionar-se de forma crítica, responsável e 

construtiva nas diferentes situações sociais [...], conhecer e valorizar a pluralidade 

do patrimônio sócio-cultural [...], perceber-se integrante, dependente e agente 

transformador do ambiente [...].”3 

Para a concretização desses objetivos, os PCN propõem que a análise 

didática parta do espaço e tempo local em constante articulação e ampliação para 

espaços e tempos mais distantes e mais abstratos. Desta forma, sugere-se que no 

1º ciclo estude-se a história local e do cotidiano, no 2º ciclo a história das 

organizações populacionais, no 3º ciclo história das relações sociais, da cultura e do 

trabalho e no 4º ciclo a história das representações e das relações de poder. 

Os PCN também apontam algumas atitudes e comportamentos que devem 

ser adquiridos pelos/as alunos/as, tais como: observação e curiosidade sobre a 

história local (questionamentos sobre a realidade); experiência com o estudo do 

meio; capacidade de comparar, ainda que de forma incipiente, espaços e tempos 

históricos diferenciados; utilização de métodos de pesquisa histórica, por exemplo: 

trabalho com as diferentes fontes históricas; valorização do patrimônio histórico-

cultural; e respeito à diversidade cultural. 

A história local, enquanto metodologia de ensino, possui capacidade para 

elevar o ensino de História a uma aprendizagem significativa para alunos/as e 

professores/as. 

No entanto, enquanto conhecimento histórico, a História Local tem seus 

pressupostos teóricos e metodológicos elaborados a partir da Micro-história. 

Segundo Levi (1992), essa prática historiográfica tem variadas referências teóricas 

e, em certo sentido, ecléticas com contínuos intercâmbios com as ciências sociais. 

Levi, no entanto, aponta elementos comuns no trabalho de análises a partir da 

Micro-história: a pesquisa histórica não é uma atividade puramente retórica e 

estética, procura-se uma descrição mais realista do comportamento humano – de 

acordo com o modelo de ação e conflito, toda ação social é vista como resultado de 

uma constante negociação, manipulação, escolhas e decisões do indivíduo, diante 

de uma realidade normativa que oferece possibilidades de interpretações e 

liberdades pessoais. 

                                                 
3
 Estes objetivos estão no item “objetivos gerais para o Ensino Fundamental” dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental – Brasília, MEC/SEF, 1997. 
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Para Levi, enquanto prática historiográfica, a Micro-história é baseada na 

redução da escala da observação em uma análise microscópica e em estudo 

intensivo do material documental. Tal procedimento analítico pode ser aplicado em 

qualquer lugar, independentemente das dimensões do objeto analisado. Ela está 

ligada à Antropologia através do uso constante da “descrição densa” no qual se 

parte- de um conjunto de sinais significativos e tenta ajustá-los em uma estrutura 

inteligível.  

Outra característica importante é a relação da Micro-história com a narrativa. 

Segundo Levi, a pesquisa histórica não tem a ver apenas com a comunicação dos 

resultados em um livro, mas é um problema de comunicação com o leitor, que 

sempre coloca um problema de recepção. A narrativa nessa prática historiográfica 

procura demonstrar através de um relato de fatos sólidos, o verdadeiro 

funcionamento de alguns aspectos da sociedade que seriam distorcidos pela 

generalização e pela formalização quantitativa usadas independentemente – é 

exibido um relacionamento entre sistemas normativos e aquela liberdade de ação 

criada para os indivíduos por aqueles espaços que sempre existem e pelas 

inconsistências internas que fazem parte de qualquer sistema de normas. Essa 

preocupação acaba por configurar um procedimento metodológico na relação do 

particular com o geral: 

 

A abordagem micro-histórica dedica-se ao problema de como obtemos 
acesso ao conhecimento do passado, através de vários indícios, sinais e 
sintomas. Esse é um procedimento que toma o particular como o seu ponto 
de partida (um particular que com freqüência é altamente específico e 
individual, e seria impossível escrever como um caso típico) e prossegue, 
identificando seu significado à luz de seu próprio contexto específico. (LEVI, 
1992, p.154) 

 

A relação do particular com o geral sofreu importantes variações na 

historiografia ocidental a partir das inovações metodológicas da micro-história, 

possibilitando o desenvolvimento de uma nova área de pesquisa que se 

consubstanciou como história local. No Brasil, essa história local provocou muitas 

inovações no conhecimento histórico produzido, configurado na chamada história 

regional. De acordo com Pesavento (1990), foi a partir da década de 70 do século 

XX que estudos e pesquisas realizados dentro e fora da universidade evidenciaram 

uma produção que tinha a história regional como prática histórica. Para essa 
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autora,a história regional estuda a região concebendo-a como uma singularidade na 

totalidade, ou seja: 

 

A história regional [...] seria aquela que buscaria resgatar a dinâmica da 
prática social dos homens, a partir da análise das condições históricas 
objetivas num espaço delimitado. Ou ainda, a história regional implicaria a 
realização de um recorte espacial inserido numa determinada 
temporalidade. (PESAVENTO, 1990, p.69) 

 

Na defesa do recorte regional, a autora Vera Alice Cardoso Silva (1990) 

alega que este método historiográfico serve para testar as grandes teorias históricas, 

pois ao estudar a mesma região ao longo do tempo, a história regional permite 

identificar as continuidades e descontinuidades nos processos de mudança 

econômica e social que devem se constituir em materiais para a revisão das teorias 

sociais. Além disto, Amado (1990) aponta mais duas possibilidades trazidas pelo 

estudo do regional: oferece novas formas de análise do nacional, podendo 

apresentar todas as questões fundamentais da história (como os movimentos 

sociais, a ação do Estado, as atividades econômicas, a identidade cultural, etc.) a 

partir do específico, do particular que lida com as diferenças, a multiplicidade e 

apresenta o concreto e o cotidiano, fazendo a ponte entre o individual e o social e 

quando emerge das regiões mais pobres, muitas vezes se identifica com a “história 

dos vencidos”, dos “excluídos da história”. 

De acordo com Reznik (2000), a História Local veicula – se a processos de 

identificação relacionados a um determinado sistema cultural que enfatiza as 

relações de vizinhança, contiguidade territorial e proximidade espacial e possui 

elementos como o exercício da memória, o desejo da convivência e a perpetuação 

de símbolos e imagens. Segundo esse autor, o local alçado a categoria central da 

análise pode vir a constituir uma nova densidade no quadro das interdependências 

entre agentes e fatores constitutivos de determinadas experiências históricas então 

eleitas pela lupa do historiador.  Reznik chama a atenção para o fato de que ao 

escolher o local como circunscrição de análise, o historiador não abandona as 

margens, os constrangimentos e as normas da estrutura da qual o local faz parte.  

É nesta perspectiva que se identifica o estudo da história local como 

alternativa para um ensino de história distante da realidade dos/as alunos/as, 

memorístico e excessivamente informativo. 
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Utilizada como metodologia de ensino, a história local traz para o ensino de 

história em sala de aula inúmeras possibilidades: através dela, parte-se da história 

do lugar (ambiente conhecido, imediato, concreto, cheio de significados) para a 

história mais geral da nação ou do mundo (um espaço mais geral, abstrato, 

desconhecido, articulado aos significados do espaço local); através dela acontece a 

incorporação da experiência de vida dos/as alunos/as; também através dela lança-

se mão de fontes inovadoras como a análise de fotografias familiares dos/as 

alunos/as, fotografias da comunidade, relatos, depoimentos de moradores locais, 

entre outros; possibilita, ainda, o efetivo diálogo entre a memória local e a história 

mais geral, e permite familiarizar os/as alunos/as com o método da pesquisa 

histórica, exercitando a produção do conhecimento histórico por parte dos/as 

discentes, desde as séries iniciais do processo ensino-aprendizagem. 

O estudo do local permite que aconteça a inserção do/a aluno/a e do/a 

professor/a na realidade histórica passada e presente da comunidade da qual fazem 

parte, possibilitando para ambos uma melhor compreensão e, consequentemente, 

uma intervenção consciente na sociedade em que vivem, proporcionando a 

execução de atividades que favoreçam trabalhar com diferentes tipos de análise 

histórica: o econômico, o político, o sociocultural, construindo-se uma história mais 

plural, que não silencia as especificidades. 

Pelos motivos acima colocados, este trabalho de tese aponta o estudo do 

local como metodologia de ensino que favorecerá o caminho rumo a um ensino de 

história no ensino fundamental mais pleno de sentido, em que o conhecimento 

histórico se construa na busca da explicação-compreensão da realidade social. 

Assim, o conhecimento histórico produzido em sala de aula torna-se 

aprendizagem significativa da história, cumprindo os objetivos da História enquanto 

disciplina escolar, quais sejam: formar para a cidadania e compreender a realidade 

social da qual fazemos parte em suas dimensões temporais.  
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3.  OS CONCEITOS DE HISTÓRIA, TEMPO, SOCIEDADE E CULTURA 

 

O ensino de História no ensino fundamental lida com o conhecimento 

histórico construído cientificamente a partir de conceitos elaborados pelos 

historiadores para a compreensão da realidade objetiva e da especificidade científica 

da História. Por isto torna-se importante analisar, ainda que brevemente, os 

conceitos de história, tempo, sociedade e cultura, considerados por este estudo 

como indispensáveis para a aquisição do conhecimento histórico.  

 

3.1 A história 

 

Ao discutir o conceito de história, a primeira questão que se faz necessária é 

a definição do estatuto científico da história.  

Segundo Aróstegui (2006), a ciência se diferencia de outras formas de 

conhecimento por seu proceder sistemático e sua sujeição a regras de comprovação 

daquilo que afirma. Ela parte da observação e pode ser definida como uma forma de 

conhecimento sistemático-explicativo (construção e organização de dados, que 

visam responder perguntas sobre os fenômenos da realidade objetiva sobre a forma 

de explicações), não-contraditório (as explicações dadas pela ciência devem ser 

coerentes, universais e não contraditórias - os fenômenos não possuem identidade 

duplicada), fático (não valorativo) e testável (pode ser comprovado).  

Aróstegui apresenta uma classificação da ciência em dois grandes tipos: 

ciências nomotéticas, (que elaboram seu conhecimento dentro de certas normas ou 

leis), chamadas ciências do geral, e as ciências idiográficas (que lidam com a 

particularidade, com o singular), conhecidas como as ciências dos comportamentos 

singulares. Ao primeiro tipo de ciência, o resultado da elaboração do conhecimento 

seria a explicação científica, e ao segundo tipo, a compreensão dos fenômenos 

estudados. Tal classificação é por ele mesmo criticada: 

 
[...] As ciências do homem não estariam capacitadas para dar explicações 
na forma de teorias, mas deveriam dedicar-se a compreender o significado 
das ações humanas. Isso estaria diretamente relacionado com a filosofia 
hermenêutica. Como o fato de se explicar ou compreender a realidade é o 
objeto último de todo conhecimento humano e a ciência aspira 
precisamente a ser o conhecimento humano mais fiável de todos, convém 
deter-se na maneira pela qual a ciência dá conta  da realidade e do mundo, 

seja o natural, seja o social. (ARÓSTEGUI, 2006, pp. 57-48)  
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Diante disto, parece indiscutível considerar a história uma ciência. Mas, as 

dúvidas se colocam entre os próprios historiadores: é a história uma disciplina? Ela 

pode ser colocada entre as ciências que buscam dar conta da realidade do mundo 

social? O que é a história, afinal? Esse não é dilema hodierno e já foi largamente 

discutido pelos interessados, em sua maioria, filósofos e historiadores. O termo 

história está em constante mudança e varia de definição de acordo com a corrente 

de pensamento que o aborda. Quando se usa a palavra história, tem-se pelo menos 

três significados inerentes ao termo: história como processo real - a ação humana ao 

longo do tempo; história como disciplina - a ciência que pensa a ação humana no 

tempo - e a história como produção escrita - a ação humana no tempo pensada e 

elaborada sob a forma de um discurso, o conhecimento histórico.  

As diferentes correntes de pensamento procuraram definir a história e aquilo 

que é inerente ao seu conhecimento de acordo com o arcabouço teórico que 

dispunham, ou seja, o entendimento sobre a relação natureza e sociedade, 

subjacente a cada teoria. Desta forma, Positivismo, Marxismo e Nova História, 

utilizaram-se do termo e a ele deram diferentes significados.  

Positivismo e Marxismo definiram história de acordo com a ideia de evolução 

e progresso, bem próprio do contexto histórico (século XIX), no qual essas ideias 

vinham se contrapondo a um conhecimento advindo do senso comum, dominado 

pela forma de significação do mundo ditado pela Teologia e pela Filosofia da Idade 

Média. A essa nova forma de pensar o Iluminismo chamou de pensamento racional, 

cujas características principais eram a busca da objetividade (na elaboração da 

verdade inconteste) e a distinção de crenças, misticismos e qualquer tipo de 

especulação filosófica. Já a chamada Nova História construiu sua noção de história 

num contexto bem diferente das correntes citadas anteriormente (década de 30 do 

século XX): seu próprio surgimento insere-se na crise dos modelos anteriores e 

representa a tentativa de manutenção do status científico da história enquanto 

disciplina apta a responder às necessidades humanas de conhecer seu passado. 

Reis (2004) apresenta uma interessante síntese sobre as três correntes de 

pensamento. Ele inicia com a concepção de história no paradigma da Escola 

Metódica, dita positivista, que se origina com o positivismo alemão e cujos princípios 

são: 1- o historiador não é juiz do passado, não deve instruir os contemporâneos, 

mas apenas dar conta do que realmente se passou; 2- não há nenhuma 

interdependência entre o historiador (sujeito do conhecimento) e o seu objeto (os 
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eventos históricos passados); 3 - o historiador não faz nenhum tipo de julgamento e 

nenhuma espécie de problematização; 4 - a história - res gate – existe em si, 

objetivamente, e se oferece através dos documentos; 5 - a tarefa do historiador 

consiste em reunir um número significativo de fatos (eventos políticos, 

administrativos, diplomáticos, religiosos), que são “substâncias” dadas através dos 

documentos “purificados”; 6 - os fatos extraídos dos documentos rigorosamente 

criticados devem ser organizados em uma sequência cronológica, na ordem de uma 

narrativa (que serviria ao Espírito universal e se expressaria no Estado, na Religião 

e na Cultura); 7-  a história-ciência pode atingir a objetividade e conhecer a verdade 

histórica objetiva. 

De acordo com Reis, nesse mesmo período, surge no cenário científico a 

corrente de pensamento marxista, cujos teóricos fundadores são Karl Marx e 

Friedrich Engels. O paradigma marxista objetiva criar uma história-ciência ao mesmo 

tempo coerente (graças a um esquema teórico sólido), total (capaz de não deixar de 

fora de sua jurisdição nenhum terreno de análise), útil e dinâmica (pois não existindo 

nenhuma realidade eterna, é preciso descobrir o princípio das mudanças), cujo 

material é analisável, observável e objetivável.  

Segundo Reis, o conceito em Marx é uma reconstrução ideal da realidade 

histórico-concreta, algo exterior ao pensamento. O conceito reconstrói a estrutura 

econômico-social que limita e circunscreve a ação do sujeito individual ou coletivo: 

os homens fazem a história. 

Enquanto “ciência da história”, o Marxismo apresenta três hipóteses 

principais: enfatiza o papel das “contradições”, priorizando o estudo dos conflitos 

sociais; afirma a contradição presente na estrutura da sociedade, que a levará à 

transição para outra estrutura; entende que a “verdade” de uma sociedade não está 

em seu “aparecer”, intencional e factual, mas na inserção do aparente. Essa 

estrutura é regular e irregular, permanência e mudança. Os homens fazem a história 

e não são suporte de nenhum sujeito metafísico. Pela práxis, pela intervenção livre e 

condicionada na e pela estrutura econômico-social, os homens transformam o 

mundo e a si mesmos. 

Todavia, tanto o modelo positivista como o modelo marxista apresentaram 

limitações para a elaboração do conhecimento histórico: 
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[...]. A “historiografia normal”, dominante no início do século XX não 
correspondia mais à realidade histórica que aparecia. Havia uma distância 
excessiva entre história efetiva e conhecimento histórico, o que produziu 
uma “crise” do conhecimento histórico.  (REIS, 2004, p.73) 

 

Apesar das fortes críticas às duas correntes, Marxismo e Positivismo 

contribuíram sobremaneira para o desenvolvimento da história como ciência. A 

grande conquista para o pensamento historiográfico é, sem dúvida, o fato de essas 

duas correntes estabelecerem uma importância social para a história, 

diferentemente das crônicas ou dos relatos dos viajantes. Para Aróstegui: 

 
O século 19, no entanto, é o do nascimento de uma “ciência” da História e, 
ao mesmo tempo, é seguramente, mais importante o fato de que aquele 
século inventou uma nova forma de ver a realidade: inventou o pensamento 
histórico, historificou a realidade. (2006, p.105) 

 

 As críticas feitas aos dois modelos os colocaram em crise, provocando o 

surgimento de outras formas de se pensar a história, entre elas a chamada Nova 

História, originada com o aparecimento da Escola dos Annales. Segundo Reis, esta 

Escola apresenta três fases ou gerações: 

- 1ª fase (1929/1946): aliança da história com a economia, a sociologia, a 

geografia e a demografia; segundo Febvre e Bloch, a história é um estudo 

cientificamente conduzido e não uma ciência, considerada uma abertura constante 

do passado, possuindo as seguintes características: a ‘compreensão’, a história-

problema, a história global e a renovação das fontes e técnicas; 

 - 2ª fase (1946/1968): discussão sobre o conceito de civilização e sua 

relação com a perspectiva histórica (a longa duração); os temas demográficos e as 

civilizações adquirem mais destaque; co-habitam duas tendências de “explicação-

compreensão”: a história global de Braudel e a serial quantitativa dos historiadores 

econômicos e demográficos, mais próximos da história-problema;  

- 3ª fase (1968/1987): aliança com a Antropologia; influência de Michel 

Foucault que falará de uma história geral: elaboração de séries e limites, desníveis, 

defasagem. 

Para Reis, a relação entre história e ciências sociais foi vivida com euforia 

pela 1ª geração (Marc Bloch e Lucien Febvre – 1929/1946) e a 2ª geração: (Fernand 

Braudel – 1946/1872). Nessas alianças, a história seguia tantas orientações quantas 

tinham cada ciência a que se associava: estudo das massas, das coletividades, 

separação do sujeito do seu objeto, superação do evento pela abordagem estrutural, 
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ênfase em fatos repetitivos, comportamentos constantes, uso de fontes seriais, 

estudo das causas impessoais – sociografia, econometria, demografia, etnografia, 

etc. O objeto comum entre a história e as ciências sociais era o homem social. Na 

atualidade, a história vive o lado perigoso dessas alianças: a perda do referencial 

teórico, a constante e assustadora fragmentação que leva ao limite da falta de 

identidade disciplinar. 

Aróstegui (2006), em sua definição, afirma que a história não é uma “coisa”, 

mas uma “qualidade” das coisas e possui um caráter não corpóreo. Ou seja, a 

história é um atributo do social: 

 

Existem três aspectos do histórico para os quais se deve chamar a atenção. 
A percepção imediata do histórico que o homem comum tem é de que 
ocorrem “acontecimentos”, aparecem e desaparecem pessoas e 
instituições, produzem-se situações novas e desaparecem outras que, por 
conseguinte, se obscurecem no “passado”. Tudo são mudanças e nada fica 
fora dessas mudanças. Tudo está “dentro” da história e tudo pode mudar. 
Por isso podemos dizer que a história é uma atribuição, um atributo, das 
coisas e, especialmente dos seres humanos. [...] (2006, p. 288-289) 

 

A história, para Aróstegui, é uma realidade objetiva, que existe 

independentemente do nosso conhecer. Nessa objetividade, a história se faz 

perceber pela mudança e por isso ela é algo que conhecemos, que podemos 

pesquisar e descrever. Ela torna-se assim um discurso, resultante da cultura. Ou 

seja, a história é “dada” e “construída”, ela é uma totalidade objetiva, mas é também 

criação dos indivíduos que a pensam e a fazem a partir da consciência histórica que 

adquirem pela ligação humana ao passado e ao futuro. Assim, este autor define 

história como sendo a mudança acumulativa a que as sociedades estão sujeitas, 

uma mudança qualificada sempre por sua intensidade no tempo. A dimensão 

temporal, essencial do social, leva a que o social possua como atributo o “ser 

histórico”.  

Construindo a verdade sobre o passado ou questionando os fatos passados, 

o conhecimento histórico foi sendo elaborado, ao longo do tempo, pelas sociedades 

humanas, o que implica uma importância social do conhecimento histórico. Ora, esta 

importância esteve atrelada, não raras vezes, à questão do poder (de um indivíduo 

ou de um grupo) que manipulou a elaboração do conhecimento histórico e o uso 

deste conhecimento para a manutenção de seus interesses na sociedade. 

Chesneaux, (1995), ao discutir a relação história e prática social, afirma essa 
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identificação da história com o poder estabelecido, chamando a atenção para o fato 

de que o Estado e o poder definem o que do passado deve ser evidenciado na 

sociedade e o que deve ser esquecido. A isso ele chama de política de ocultação do 

passado. E ainda acrescenta: “o saber histórico, entrincheirado através de sua 

objetividade, finge ignorar que reforça com toda a autoridade do Tempo o poder de 

tal instituição ou aparelho”. 

Nesse sentido, como afirma Aróstegui (2006), a história cumpriu o papel de 

pesquisar os sucessos do passado e os colocar na forma de um discurso útil e 

coerente - o discurso do grupo dominante na sociedade, identificando os interesses 

deste grupo com os interesses da maioria, construindo “fatos notáveis, memoráveis” 

e apagando outros, considerados menos importantes.  

A história, como qualquer outro conhecimento, responde a interesses de 

pessoas e grupos de seres humanos e está altamente vulnerável às condições e à 

subjetividade de quem a escreve. Sendo assim, pode a história ser um 

conhecimento sério, confiável, científico? Ou, ao contrário, o conhecimento por ela 

elaborado não tem a capacidade de buscar respostas confiáveis para a solução dos 

conflitos dos seres humanos que nela buscam resposta? 

A resposta a esta pergunta é importante para este trabalho, pois a escola é 

um espaço privilegiado de transmissão/elaboração/construção de conhecimentos, 

diferenciados dos valores éticos, religiosos, filosóficos ou míticos. O conhecimento 

que a escola deva se preocupar em transmitir/elaborar/construir é o científico, 

embora nesse processo as outras formas de conhecimento perpassem a ciência, 

através das vivências/experiências dos sujeitos envolvidos no processo ensino-

aprendizagem. Percebe-se, concordando com Aróstegui (2006), o conhecimento 

histórico como um conhecimento científico, pois em sua elaboração parte de 

problemas observáveis, busca uma comprovação através de suas fontes, utiliza-se 

de um método próprio, preocupa-se com o rigor e a objetividade de suas afirmações, 

apesar da subjetividade dos historiadores. Este autor se coloca como um ácido 

crítico do relato histórico, ao apresentar sua obra: 
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Esta não se propõe, de modo algum, a reavivar o positivismo, mas não é 
menos certo que contém uma proposta inequivocamente racionalista. 
Desde já, o que este livro pressupõe é que o historiador se coloque muito 
mais próximo do cientista do que do artista. Não é complacente, de forma 
alguma, com a história- literatura, a “interpretativa”, a relativista e a 
ficcional. Defende-se que a História está longe de ser uma questão de 
opinião ou de gosto. Mas, acredita-se, sem dúvida, que tal História é feita 
por “sujeitos” corpóreos, e são estes que constituem e modificam classes, 
estruturas e sistemas. O sujeito só se apreende, no entanto, na razão, 
tanto instrumental como histórica, se preferir, não na recreação 
impressionista, a-téorica e a-crítica. [...]. (ARÓSTEGUI, 2006, p.13) 

 

Partindo desta crítica, Aróstegui escreve sobre as dificuldades que a história 

tem para se constituir como uma ciência. Para este autor o problema aparece em 

três elementos essenciais:  

1. o objeto da história - a temporalidade do social que envolve a 

singularidade dos atos humanos, a globalidade do meio em que é possível 

compreendê-los e a temporalidade que constituiu sua sucessão; 

2. a explicação da mudança, difícil de se aplicar leis ; 

3. o significado do tempo histórico cujo tema deverá constituir a verdadeira 

teoria da história. 

Diante dessas dificuldades, Aróstegui afirma que não é possível falar da  

história enquanto ciência no sentido pleno, mas  afirma que estamos diante de uma 

prática científica e que não renuncia a sê-lo. E acrescenta que a historiografia não 

seria uma ciência, mas sim um estudo cientificamente elaborado, uma vez que o 

trabalho do historiador não é um conjunto de atividades arbitrárias, meramente 

empíricas, subjetivas ou ficcionais, mas diz respeito a atividades sujeitas a um 

método, com os rigores dos procedimentos científicos. O historiador também busca 

para os processos históricos em qualquer nível, explicações demonstráveis, 

contextualizáveis e intersubjetivas como as da ciência, mediante procedimentos 

lógicos, conhecidos e comprovados.  

Argumentando a favor da prática científica, Aróstegui diz que esta é possível 

mesmo quando seus resultados não desemboquem em teorias de valor universal, 

nem possam estabelecer predições, pois o trabalho da ciência pode ser medido pelo 

seu propósito e pelo seu procedimento. E, sendo uma prática científica, a 

historiografia, em seu produto final, não reproduz nem pretende reproduzir o mundo 

(âmbito de seu campo de exploração) em sua complexidade, apenas propõe 

modelos para torná-lo inteligível.  
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Ele conclui essa questão sobre a possibilidade de a história ser uma ciência 

ou não da seguinte forma: 

 

Em resumo, a historiografia constitui, em último caso, um tipo particular 
dentro das práticas científico-sociais. E o historiador em seu pleno exercício 
[...] tem se considerado um praticante do método científico. A História, ou o 
discurso historiográfico de um certo nível, produz seus conhecimentos por 
meio de métodos científicos que constituem uma prática estabelecida, 
sujeita a regras. O grau de generalidade deste discurso é ainda baixo e a 
fragmentação das práticas tende a aumentar. Mas é um discurso 
obrigatoriamente sujeito à possibilidade de comprovação, como o de 
qualquer ciência. [...]. (2006, p.85) 

 

Quer dizer, mesmo possuindo características como o baixo nível de 

generalização (não chega a estabelecer leis para a história) e considerando a 

incapacidade de fazer predições para o futuro (suas assertivas não se convertem em 

certezas incontestes), o conhecimento histórico pode ser classificado de científico, 

pois produz construções cognoscíveis, essenciais para a explicação do que 

acontece na nossa vida presente, perseguindo o rigor metodológico e a necessidade 

de formulação de teorias acerca dos fenômenos que estuda, como qualquer ciência 

considerada “dura”. 

Mas a questão sobre a história ser ou não uma ciência não se esgota com o fato de 

vislumbrar-se ou não a possibilidade da cientificidade da história. De acordo com 

Jacques Ranciére, citado por Dosse (2003), a escrita da história participa e, ao 

mesmo tempo, subtrai-se do gênero literário. A disciplina histórica vai no sentido de 

reunir suas três exigências: científica, narrativa e política. Ou seja, a história, 

enquanto disciplina preocupada com um método e um rigor científico, resulta em 

uma produção literária (a escrita da história), elaborada a partir do conteúdo das 

fontes, em sua maioria escritas (onde mais uma vez, a questão do discurso é 

importante). A história lida também com posicionamentos político-ideológicos: o 

pertencimento do historiador e sua própria posição e importância social. 

Aqui se faz necessário destacar a relação entre o conhecimento histórico e a 

sociedade. A importância social da história foi enfrentada por diversos autores, 

sendo consensual que o conhecimento por ela produzido é um conhecimento válido. 

No entanto, esta validade se refere às diferentes funções que a sociedade atribui à 

história. Marc Bloch (2001) enfrentou diretamente este assunto e apresentou alguns 

usos da história que parecem extremamente atuais. Reis (2004), ao discutir a 
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legitimidade intelectual e social da história, apresenta um resumo das ideias de 

Bloch, onde o conhecimento histórico é legítimo pelas seguintes razões: 

- é a marca principal da civilização ocidental - há um pertencimento profundo 

entre a civilização ocidental e a sua história, indicando a necessidade dos seres 

humanos, no Ocidente, pensarem historicamente sua ação no mundo; 

- é um prazer: o prazer de conhecer o outro, as situações que viveu, o que 

sentiu, como sobreviveu, como morreu; 

- possui uma legitimidade intelectual: interessa ao homo sapiens, que quer 

se conhecer e se reconhecer, e quer conhecer o ambiente em que vive; 

- tem uma legitimidade social: é útil porque põe em contato os homens do 

presente com os do passado, num diálogo produtivo de autorreconhecimento e 

alteridade. 

Das atividades sob a responsabilidade da história mencionadas por Reis e 

Bloch como o cultivo da memória, a dimensão estética e poética do conhecimento 

das atividades dos seres humanos no tempo e o diálogo dos vivos com os mortos, 

percebe-se esta última como uma função efetiva da ciência histórica, sem 

desmerecer as outras atividades. Isto pela possibilidade de se identificar a diferença 

entre os seres humanos do presente e do passado, que leva à reflexão da situação 

e da condição em que seres humanos do passado vivenciaram suas experiências e 

construíram o presente.  

Esse exercício conduz o pesquisador na área de história a perceber que se 

está construindo o presente de outros seres humanos que virão, e que se deve 

buscar fazer esse futuro com mais responsabilidade e menos egoísmo, mas também 

se deve pensar sobre o que cada ser humano é e, talvez, entender porque é (um 

indivíduo, uma sociedade, uma nação) e também sobre o que não se é (outros 

indivíduos, outras sociedades, outras nações). 

 A história, compreendida a partir deste diálogo do passado com o presente 

(ou vice-versa), e com a dimensão futura, também leva a refletir sobre os 

sentimentos, crenças e interesses dos seres humanos na atualidade, pois são essas 

motivações individuais ou coletivas das gerações passadas que construíram a 

história humana ao longo do tempo.  

Assim, talvez, a maior utilidade da história seja a de contribuir na 

compreensão-explicação da identidade humana; de seu pertencimento enquanto 

indivíduo/coletividade participante de uma cultura específica, num lugar específico, 
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num tempo próprio. Desta forma, a história precisa de pelo menos outros três 

conceitos que completam a elaboração do conhecimento histórico: sociedade, tempo 

e cultura.  

 

3.2 A sociedade 

 

A necessidade do conceito de sociedade e, dentro dele, o de mudança 

social evidencia a fundamental aliança da história com a sociologia. A sociedade é o 

campo comum em que todas as ciências sociais estabelecem seu objeto de estudo. 

Mas tal aliança não significa a perda de identidade de nenhuma das duas 

disciplinas. Pelo contrário, embora o objeto de estudo da história seja também o 

objeto de estudo da sociologia – os seres humanos em sociedade ou o homem 

social –, a história preocupa-se com a temporalidade desse ser social ou com a 

constituição da sociedade presente ao longo do tempo. Já a sociologia, segundo 

Giddens (2005), está voltada para o estudo do comportamento dos seres individuais 

como seres sociais no presente.  

Assim como o conceito de história, o conceito de sociedade tem mudado ao 

longo dos anos, variando dentro das diferentes correntes de pensamento. O 

sociólogo inglês Giddens (2005) classificou as perspectivas sociológicas mais 

recentes como: funcionalismo, perspectivas do conflito, perspectivas de ação social 

e do interacionismo simbólico. 

Segundo este autor, para a perspectiva funcionalista, a sociedade humana é 

um sistema feito por partes que dependem umas das outras e se completam. A 

harmonia é relativamente estável e depende do “bom” funcionamento das partes. 

Todas as vezes que uma parte se desvia de sua função, o sistema se desorganiza, 

da mesma forma que acontece com o corpo humano. A sociedade é um organismo 

vivo que, uma vez desequilibrado, entra em colapso e fica em estado de anomia ou 

anormalidade. É necessário sempre restabelecer a normalidade: a hierarquização da 

sociedade e o consenso entre as partes. A mudança social é evolutiva, caminhando 

para a eliminação das disfunções (conflitos) e a criação de novas funções sociais, 

numa linearidade rumo à Ordem e ao Progresso. 

Na perspectiva do conflito, Giddens afirma que o pensamento sociológico 

também enfatiza a importância das estruturas dentro da sociedade. Mas sua ênfase 

está no conflito, nas divisões da sociedade e não no consenso, analisando questões 



36 

 

  

de poder, desigualdade e luta. Os teóricos desta linha de pensamento percebem a 

sociedade como composta por grupos distintos, que buscam a realização de seus 

próprios interesses, analisando as relações entre grupos dominantes e dominados, a 

fim de compreender como as relações de controle são estabelecidas e perpetuadas. 

Alguns teóricos desta perspectiva partem da análise weberiana da sociedade, mas a 

maior parte deles tem por base o pensamento marxista sobre a sociedade.  

De acordo com Giddens, no Marxismo, a sociedade moderna é considerada 

como transitória e criticada através de seus antagonismos e contradições (a luta de 

classes). Explica-se a sociedade como um todo (as estruturas), colocando suas 

dimensões globais, e evidencia-se a desigualdade social, nascida da dominação 

sobre a classe trabalhadora. A mudança é percebida no sentido da transformação 

econômica de uma sociedade capitalista para uma sociedade socialista, mas 

também como constitutiva da realidade objetiva e do conhecimento, analisada pelo 

método dialético.  

Para Giddens, a perspectiva de ação social dá mais ênfase à ação e 

interação dos indivíduos do que à estrutura, analisando o comportamento dos 

agentes individuais em relação a si e aos outros, dentro da sociedade. Marx Weber 

(1864-1920) é o grande pensador desta perspectiva e, de acordo com Giddens, 

influenciou e influencia o pensamento social em muitas áreas. O pensamento 

weberiano identifica a realidade material ou objetiva apenas como uma abstração 

(objeto de estudo) que permite o entendimento das significações culturais dos 

eventos históricos. Os sujeitos desenvolveriam suas ações sociais dentro de uma 

racionalidade (de tempo, disposição, disciplina e iniciativa para o trabalho) visando 

determinados fins, e são conscientes desta ação. Para Weber, as ideias e os valores 

são mais importantes que os fatores econômicos na mudança social. Este 

entendimento faz com que seus estudos se concentrem na ação dos sujeitos e não 

nas estruturas. As estruturas da sociedade seriam formadas por uma complexa 

interação de ações, cabendo à sociologia compreender os significados por trás das 

ações. Ele criou um modelo analítico que chamou de ideal tipo: aquele modelo que 

não existe no mundo real, mas que contribui com o seu entendimento, uma vez 

estabelecida a comparação.  

Na perspectiva do interacionismo simbólico, de acordo com Giddens, a 

maior preocupação é com a linguagem e o significado, onde a chave da explicação é 

o símbolo: algo que representa outra coisa. Segundo Giddens, essa interpretação da 
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sociedade evidencia que os seres humanos precisam de símbolos e de 

conhecimentos compartilhados em suas interações, uns com os outros, e que as 

relações entre indivíduos sempre envolvem uma rica troca de símbolos. Os 

sociólogos do interacionismo simbólico destacam a interação direta entre os sujeitos 

na vida cotidiana e o papel de tal interação na criação da sociedade e suas 

instituições. 

A relação da teoria da história com a teoria social é intensa. Para Aróstegui 

(2006), assim acontece pelos seguintes motivos. Primeiro: o sujeito da história, seu 

agente, executor e depositário é, em termos mais abstratos e mais gerais, a própria 

sociedade. Segundo: o processo de mudança ou de permanência nas sociedades 

afeta tanto a teoria social como a histórica. Para este autor, existem três conotações 

prévias para se compreender a relação entre história e sociedade: 1º - não existe 

uma ruptura entre natureza e sociedade, estas formam um continuum intransponível; 

2º - o movimento é a premissa da mudança social e é consubstancial à natureza 

física e também humana; 3º - a ideia de sociedade adquire um perfil mais preciso ao 

mencionar um sistema social.  

O fato de que a história se “encarna” na sociedade e que toda sociedade 

tem história é o que produz uma relação indissociável entre essas duas realidades – 

sociedade e história. No entanto, Aróstegui percebe diferenças e imbricações entre 

as duas. Um exemplo de diferença é a constituição substancial de ambas: 

 

A natureza humana é, pois, social e histórica. Mas deve se prestar muita 
atenção ao fato de que sociedade e história (...) pertencem certamente a 
ordens distintas da realidade. Assim, enquanto a idéia de sociedade tem 
aspectos de seu conteúdo que são “materiais”, institucionais, que são 
“organizações” que, não podemos dizer que são “coisas”, podemos ao 
menos dizer que é possível entendê-las como coisas, no caso da história, 
no entanto, estamos diante de uma entidade não materializável. A história 
não pode ser de forma alguma entendida como “coisa”. A história objetiva é 
uma dimensão, qualidade ou extensão, que reside na sociedade, e é 
impensável fora dela. (ARÓSTEGUI, 2006, p. 258-259) 

  

A imbricação entre sociedade e história é também assinalada por Edward 

Carr (1982), quando afirma que a história é um processo social em que os indivíduos 

estão engajados como seres sociais e que a dupla função da história é capacitar o 

homem a entender a sociedade do passado e aumentar o seu domínio sobre a 

sociedade do presente. Mas Aróstegui completa que a sociedade só é o sujeito real 
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e único da história enquanto experimenta o processo histórico. Ou seja, enquanto se 

percebem as mudanças nas formas sociais ao longo do tempo.  

Quando se alude à relação sociedade e história, uma questão que surge 

imediatamente é a importância do indivíduo e da coletividade para a análise 

histórica. Este é um debate antigo e importante para a análise tanto histórica como 

sociológica. Há diferentes entendimentos sobre o assunto: para alguns pensadores, 

a estrutura restringe as ações do indivíduo, imobilizando-o a tal ponto que não se 

enxerga a criatividade das ações do sujeito, para outros, a estrutura não exerce 

nenhuma influência sobre as ações individuais e sequer existe enquanto construção 

objetiva. 

 A relação entre eventos isolados, ações individuais e a estrutura onde eles 

acontecem é analisada por Koselleck. Para ele, os eventos isolados não explicam a 

si mesmos, sendo necessária, para compreendê-los, a análise das estruturas nas 

quais acontecem: 

 
O passo em direção à exegese imanente de fontes é dado quando o 
historiador abandona a assim chamada história dos eventos para voltar seu 
olhar para transcursos, estruturas e processos de mais longo prazo. [...] E, 
se um historiador parte do princípio de que as determinantes de um evento 
interessam-no tanto quanto o evento em si, faz-se necessário transcender 
os testemunhos singulares do passado. Pois todo testemunho, seja escrito 
ou em forma de imagem, permanece associado às circunstâncias, e o 
excesso de informações que pode conter não é suficiente para abarcar a 
historicidade, que atravessa em diagonal todos os testemunhos do passado. 

(KOSELLECK, 2006, p. 186-187) 

 

Assim, a análise mais aproximada de determinada realidade histórica dar-se-

á mediante o cruzamento das informações testemunhais com as circunstanciais 

encontradas na análise da estrutura na qual o evento aconteceu. De acordo com 

Aróstegui, as teorias sociais na atualidade não colocam mais este problema de 

modo polarizado – indivíduo/coletividade – mas enfocam o movimento social como 

um permanente processo de estruturação/desestruturação/reestruturação, como um 

“fazer-se” contínuo, mais do que uma realidade estável. Ou seja, a sociedade é um 

produto histórico, em permanente mudança. As teorias sociais da atualidade tendem 

a enfatizar a relação dialética e virtual entre “agência”, decisão humana, e 

“estruturas”, entre o sujeito e a situação histórica dada. 

Para Giddens (2005), criador da teoria da reflexividade social, a sociedade é 

um sistema de relações sociais estruturadas que une as pessoas de acordo com 

uma cultura comum. A forma como se resolve o dilema entre as abordagens da 
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“estrutura” e da “ação” é o reconhecimento de que temos um papel ativo na 

construção e na reconstrução da estrutura social no decorrer de nossas atividades 

cotidianas. O conceito de estruturação é assim colocado: 

 

[...]. Existe necessariamente uma relação entre “estrutura” e a “ação”. As 
sociedades, as comunidades ou grupos, somente possuem uma “estrutura” 
até onde as pessoas se comportam de modo regular e até certo ponto 
previsível. Por outro lado, a “ação” só é possível porque cada um de nós, 
enquanto indivíduo, possui um enorme conhecimento socialmente 
estruturado [...]. A estruturação sempre pressupõe o que o autor chama de 
“a dualidade da estrutura”, o que significa que toda ação presume a 
existência da estrutura. Porém, ao mesmo tempo, a estrutura presume a 
ação, pois a “estrutura” depende de regularidades do comportamento 
humano. (GIDDENS, 2005, p. 531-532) 

 

 
É o que Aróstegui (2006) denomina virtualidade dos sujeitos e das 

estruturas. Os sujeitos históricos (atores da mudança) não são nem os indivíduos, 

nem os grupos, pois ambos não são compreendidos por si mesmos, sem a 

referência de um ao outro. Apesar do caráter coletivo das ações históricas, elas só 

podem ser atribuídas a sujeitos individuais. Mas tanto o indivíduo como as 

totalidades possuem apenas existência virtual. 

Para este autor, o indivíduo “puro” não existe, pois o homem pertence a uma 

sociedade e se expressa através da sociedade, sendo entendido apenas em relação 

ao seu coletivo. Sem as ações individuais não há totalidades sociais. As sociedades 

são feitas de indivíduos e existem somente através dos indivíduos. Assim, os 

coletivos são também abstrações, porque aquilo que podemos materializar são os 

indivíduos.  

O ser humano cria e destrói estruturas, construindo nesta ação sua 

historicidade social; a sociedade construída pelos seres humanos tem uma realidade 

cumulativa, e sua história é o resultado da mudança social. Concluindo a discussão 

sobre importância para a história da ação individual e da coletividade, Aróstegui 

define sociedade baseado na teoria da estruturação: “a sociedade é uma estrutura 

de regras, papéis, práticas e relações que condiciona causalmente a ação social e 

que é o resultado tanto pretendido como não pretendido da ação e do pensamento 

estruturante que provém do passado.” A esse respeito, Koselleck escreve: 
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Na história sempre ocorre um mais ou menos do que está contido nas 
condições previamente dadas. Sobre este mais ou este menos opinam os 
homens, queiram ou não. Mas as condições prévias não se modificam. 
Quando isto ocorre, elas se modificam tão lentamente em prazos tão longos 
que se subtraem à disposição direta, à possibilidade de se fazer a história. 
(2006, p. 246) 

 

Embora pareça mais acertado considerar essa relação dialética entre 

sociedade e indivíduos, analisando não só os aspectos “macrossociológicos” como a 

economia, a política, mas também os aspectos “microssociológicos” como a cultura 

local, as abordagens sociológicas ou históricas tendem para um desses polos. No 

que respeita ao discurso elaborado pela história na forma de narrativa, Peter Burke 

(1992) aborda a relação acontecimentos - estruturas, identificando dois grupos de 

historiadores: os historiadores estruturais e os historiadores defensores da narrativa, 

sem a análise das estruturas.  

Segundo Burke, a alternativa ideal é a integração da narrativa e da análise, 

relacionando mais diretamente os acontecimentos locais às mudanças estruturais na 

sociedade, a exemplo da micronarrativa (Micro-história) da narrativa de frente para 

trás e das histórias que se movimentam para trás e para frente, entre o público e o 

privado, ou apresentam os mesmos acontecimentos a partir de vários pontos de 

vista.  

Nesta perspectiva, a Micro-história tem se tornado uma abordagem histórica 

bem sucedida. Sua aliança com a antropologia tem contribuído sobremaneira para a 

melhoria da qualidade do conhecimento histórico produzido, apresentando uma 

visão bastante específica sobre a questão indivíduo/coletividade: 

 

[...]. Assim, toda ação social é vista como resultado de uma constante 
negociação, manipulação, escolhas e decisões do indivíduo, diante de uma 
realidade normativa que, embora difusa, não obstante oferece muitas 
possibilidades de interpretações e liberdades pessoais. A questão é, 
portanto, como definir as margens – por mais estreitas que possam ser – da 
liberdade garantida a um indivíduo pelas brechas e contradições dos 
sistemas normativos que o governam. Em outras palavras, uma 
investigação da natureza da vontade livre dentro da estrutura geral da 
sociedade humana. Neste tipo de investigação, o historiador não está 
simplesmente preocupado com a interpretação dos significados, mas antes 
em definir as ambigüidades do mundo simbólico, a pluralidade das 
possíveis interpretações deste mundo e a luta que ocorre em torno dos 
recursos simbólicos e também materiais. (LEVI, 1992, p.133-134) 
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Nesta perspectiva, a Micro-história escolhe o micro como seu campo de 

análise, mas, de modo algum, se esquece de estabelecer o nexo com o macro, e 

isto se dá quando a investigação se preocupa com o simbólico (o livre arbítrio, as 

escolhas), mas não se detém na análise do que está oculto no discurso, 

considerando como importante também o modo como se produziu a ação e o 

discurso, numa dada situação histórica. 

A formação de estruturas sociais está condicionada à ação-reação-

integração dos indivíduos a essas estruturas. Mas, para Aróstegui, a ação social só 

é ação histórica enquanto “resultado” que se materializa em mudanças, considerada 

em sua dimensão cumulativa, irreversível e singular, na extrema variedade de suas 

formas e na existência constante de um grau de incerteza em sua possibilidade. 

Essas mudanças são analisadas pela história através dos estados temporais, cujos 

extremos são a permanência (duração) e a mudança. 

 A mudança, demonstrada pela evidência histórica, prova que não existe 

permanência absoluta das formações sociais. A identificação das mudanças na 

estrutura social denota sua historicidade. Mas, para Koselleck, o reconhecimento de 

mudanças só ocorre a partir do também reconhecimento do que é permanente, do 

que não muda: 

A História só poderá reconhecer o que está em contínua mudança e o que 
é novo se souber qual é a fonte onde as estruturas duradouras se ocultam. 
Também estas precisam ser buscadas e investigadas, se quisermos que as 
experiências históricas sejam traduzidas para uma ciência da história. 

(KOSELLECK,2006, p.327) 

 

O que as estruturas têm de histórico é, portanto, a relação entre 

permanência e mudança, estabelecida na temporalidade. 

 

3.3 O tempo 

 

Desta forma, o conceito de tempo é também imprescindível para a 

elaboração do conhecimento histórico. No entanto, conceituar o tempo não é uma 

tarefa fácil. A dificuldade consiste no fato de que o tempo, tal qual se concebe nas 

sociedades atuais, foi de tal forma incorporado ao cotidiano que parece uma 

obviedade refletir sobre isso: o tempo é o passar das horas, e pronto. No entanto, 

esta é uma concepção de tempo corriqueira e cotidiana, que não contempla as 



42 

 

  

reflexões necessárias para a compreensão do tempo histórico, embora faça parte 

dele. 

 De acordo com Whitrow (1993), nossa consciência do tempo é sempre do 

presente e envolve alguma consciência da duração e também das diferenças entre 

passado, presente e futuro, havendo atividades mentais distintas na utilização dos 

tempos verbais: o passado associa-se ao conhecimento (a experiência); o presente 

ao sentimento e o futuro ao desejo e obrigação, bem como à potencialidade. Assim 

sendo, nossa ideia de tempo está ligada ao fato de que nosso processo de 

pensamento é uma sequência linear de atuação e o tempo é naturalmente 

associado por nós à contagem: 

 

[...]. O desenvolvimento e o aperfeiçoamento contínuo do relógio mecânico 
e, mais recentemente de relógios que trazemos conosco, teve profunda 
influência em nosso modo de viver. Hoje somos governados por horários e 
muitos de nós carregamos agenda não para lembrar o que fizemos, mas 
para nos asseguramos que estamos no lugar certo, na hora certa. Temos 
uma necessidade sempre crescente de aderir a determinadas rotinas, de 
modo que as complexas operações de nossa sociedade possam ocorrer de 
forma regular e efetiva. Tendemos até a comer não quando sentimos fome, 
mas quando o relógio indica que está na hora da refeição. Em 
conseqüência disto, embora haja diferenças entre a ordem objetiva do 
tempo físico e o tempo individual da experiência pessoal, somos compelidos 
cada vez mais a relacionar o nosso “agora” pessoal ao cronograma 
determinado pelo relógio e pelo calendário. (WHITROW 1993, p.31) 

 

Apesar desta adequação restritiva do tempo, o tempo do relógio é uma 

criação social, e o aprisionamento dos indivíduos a ele nas sociedades atuais é uma 

condição criada historicamente pela sociedade na qual estão inseridos estes 

indivíduos. Norbert Elias (1998) procura explicar como os seres humanos se 

relacionaram com o tempo ao longo dos anos e como criaram medidas de medição 

do tempo como os calendários e os relógios que não são o tempo em si, mas 

apenas instrumentos de sua medição. Elias apresenta algumas posições 

importantes sobre o tempo: 

1º - o tempo constitui um dado objetivo do mundo criado e sua única 

diferença dos outros objetos da natureza é o fato de não ser perceptível; 

2º- o tempo é uma maneira de captar em conjunto os acontecimentos que se 

assentam numa particularidade da consciência humana - a razão ou o Espírito - e 

que precede qualquer experiência humana; 
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3º - a síntese que realizamos do tempo hoje é resultante de um longo 

processo de saber, iniciado antes de nós, que não tem começo na história da 

humanidade e está em constante evolução; 

4º- o tempo possui uma dimensão móvel – a irreversibilidade dos 

acontecimentos tanto naturais como sociais – e uma dimensão imóvel – a 

numeração dos anos, meses, dias do calendário;  

5º - o tempo físico e social são um único tempo, sem divisões. 

As observações sobre o tempo de Norbert Elias (1998) vêm se contrapor à 

divisão clássica do tempo em tempo físico (da natureza) e tempo filosófico (da 

consciência), o primeiro fazendo parte exclusivamente da preocupação dos físicos e 

o segundo como preocupação dos filósofos. Ele critica essa divisão e demonstra a 

indissociabilidade entre os elementos da natureza e da sociedade na elaboração dos 

instrumentos de medição do tempo, onde estes nascem no interior da sociedade, 

cumprindo funções sócio-políticas (do poder) e culturais (religiosas), a partir de 

necessidades fisiológicas como a necessidade de se alimentar (a contagem do 

tempo na organização da colheita). Para Elias, o problema da descontinuidade do 

tempo encontra resposta nos seus instrumentos de medição imóveis, repetitivos e 

permanentes. No entanto, os relógios e calendários não medem o tempo, mas a 

duração de um dia de trabalho ou de um eclipse lunar.  

As noções de instante e duração são importantes para se compreender a 

concepção de tempo. O instante é a percepção do tempo presente, do “agora”, onde 

as coisas acontecem, e limita-se a nosso conhecimento do percebido, do concreto e 

imediato. Pode ser entendido como o tempo subjetivo, que depende do 

entendimento do indivíduo.  

Whitrow (1993) considera que, apesar da influência de Santo Agostinho, 

esta concepção do tempo só se tornou dominante na Europa Ocidental a partir do 

século XV, com o Renascimento, quando os pensadores ocidentais começaram a 

considerar a existência pessoal como essencialmente baseada no tempo presente, e 

perdurou até o século XVIII, quando foi substituída pelo conceito de duração.  

Ainda segundo Whitrow, a noção de duração não está associada somente 

ao tempo presente, mas também à noção de continuidade e de multiplicidade de 

tempos. A duração é um tempo social e histórico, porque alude à continuidade do 

mundo e da humanidade, bem como à sua elaboração no tempo, onde a memória 

desempenha um importante papel. Foi apenas no século XIX que a ideia de duração 



44 

 

  

como conceito temporal básico tomou, definitivamente, uma importante dimensão na 

vida e no pensamento das sociedades ocidentais, com a noção de tempo adquirindo 

cada vez mais uma dimensão histórica de processo. Na atualidade, esta importância 

do tempo histórico tem um sentido paradoxal: 

 

[...]. Ao mesmo tempo em que nosso conhecimento do passado tanto do 
homem quanto do universo é muito maior que o de nossos ancestrais, 
nosso sentido de continuidade com o passado tem declinado, em 
decorrência das rápidas e contínuas mudanças que influenciam nossas 
vidas. Hoje, para muitas pessoas, o tempo se tornou tão fragmentado que 
apenas o presente parece ter significado; o passado é vivido como 
“obsoleto”, e portanto inútil. Além disso, como o presente difere tanto do 
passado, vai se tornando cada vez mais difícil compreender como era este. 
(WHITROW, 1993, p.203) 

 

Essa dificuldade em entender o passado tem como consequência o aumento 

da importância do conhecimento histórico na sociedade atual, uma vez que a 

mudança se apresenta na sociedade de forma mais perceptível e mais rápida. Mas 

como os historiadores pensam o tempo? Para Reis, que aceita a divisão do tempo, o 

tempo histórico é aquele que acompanha a passagem dos homens em suas 

mudanças, suas descrições e suas análises.  

O tempo histórico seria uma junção do tempo físico imutável, reversível, 

definido como um número de posições que um corpo ocupa no espaço ao longo de 

sua trajetória, com o tempo filosófico móvel e irreversível, definido como as 

mudanças vividas pela consciência. Aos historiadores não interessa apenas o tempo 

cronológico, mas também a mudança e a permanência vividas na duração, onde os 

acontecimentos são uma parte do devir histórico e não sua única manifestação.  

Historiadores como Fernand Braudel (1992), Paul Ricoeur (2007) e Reinhart 

Koselleck (2006) apresentaram notáveis contribuições para o entendimento do 

tempo histórico.  

A partir de Braudel, contribuições importantes para o estudo do tempo 

histórico foram dadas ao longo dos anos. Este é o caso do historiador Paul Ricoeur 

(2007), por quem o tempo histórico é percebido como um terceiro tempo, entre o 

físico e  o filosófico. Ele afirma que a prática histórica cria vínculos entre o tempo 

vivido e o tempo físico, mediante o uso de artifícios como o calendário, a sucessão 

de gerações, a preservação dos arquivos em museus, etc. Com esses recursos, o 

historiador constrói a narrativa da experiência humana que se constitui por eventos 

múltiplos e dispersos, mas que a narrativa organiza numa totalidade complexa.  
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Ricoeur (2007) considera que o primeiro grande recurso utilizado pelo 

historiador é o calendário. O calendário constituiria a síntese dos tempos físico e 

filosófico, pois tem uma forma fixa (as datas, os números, enfim, a linearidade) e 

uma forma móvel (seus eventos fundadores, o uso que os indivíduos fazem dele). 

Lida com o presente, o passado e o futuro. O calendário cria um tempo original o 

tempo histórico, pois identifica o passado vivido no momento em que data os 

eventos passados em relação ao presente, dando um curso novo à história.  

Koselleck acredita num tempo múltiplo para a história. Refletindo sobre a 

relação passado, presente e futuro, ele afirma que o passado e o futuro estão 

identificados no presente, onde o passado é o campo da experiência: 

 
A experiência é o passado atual, aquele no qual acontecimentos foram 
incorporados e podem ser lembrados. Na experiência se fundem tanto a 
elaboração racional quanto as formas inconscientes de comportamento, que 
não estão mais, ou que não precisam mais estar presentes no 
conhecimento. Além disso, na experiência de cada um, transmitida por 
gerações e instituições, sempre está contida e conservada uma experiência 
alheia. Neste sentido, também a história é desde sempre concebida como 

conhecimento de experiências alheias. (KOSELLECK, 2006, p. 309 -310) 

  

Já o futuro é o “horizonte de expectativa”, assim definido por ele: 

 
Algo semelhante se pode dizer da expectativa: também ela é ao mesmo 
tempo ligada à pessoa e ao interpessoal, também a expectativa se realiza 
no hoje, é futuro presente, voltado para o ainda-não, para o não 
experimentado, para o que apenas pode ser previsto. Esperança e medo, 
desejo e vontade, a inquietude, mas também a análise racional, a visão 
receptiva ou a curiosidade fazem parte da expectativa e a constituem. 
(KOSELLECK, 2006, p. 310) 

 

Assim, passado, presente e futuro não acontecem de forma sequencial, 

cronológica, mas numa relação dialética, em que cada tempo possui características 

do outro, onde cada tempo prepara e é o outro em certa medida. Para Koselleck, o 

tempo é marcado pela natureza, mas se define pela sua historicidade. A datação 

rigorosa através do calendário é importante, mas é apenas o início do trabalho do 

historiador que deve, a partir disto, ligar os seres humanos às suas organizações e 

instituições sociais e políticas: 
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De nosso ponto de vista, é necessário antes de tudo articular a diferença 
entre as categorias temporais naturais e históricas [...] É claro que os 
eventos e situações mantêm sua relação com a cronologia natural, e é 
exatamente aí que está contido um pressuposto mínimo de sua 
interpretação. O tempo natural e a sucessão – da forma como sempre os 
temos experimentado – pertencem às condições dos tempos históricos, mas 
nunca se diluem neles. Os tempos históricos são dotados de sucessões 
temporais diferentes dos ritmos temporais regidos pela natureza. 
(KOSELLECK, 2006, p. 122) 

 

Desta forma, na investigação, o que interessa é identificar que relação cada 

sociedade mantém com seu passado e seu futuro, a partir de seu presente. 

Portanto, mais importante que o calendário é o peso das gerações e como seu 

pensamento sobre outros tempos chegam até nós. Os tempos são plurais, pois cada 

sociedade pensa diferentemente sua relação passado-futuro. 

Aróstegui, refletindo sobre o tempo histórico, arrisca-se a formular um 

conceito: 

 

Tempo é a denotação da mudança conforme uma cadência do anterior ao 
posterior, que em princípio é possível medir e que nas realidades sócio-
históricas é um ingrediente essencial “interno” à sua identidade, pois tais 
realidades não ficam inteiramente determinadas em sua materialidade se 
não são remetidas a uma posição temporal. (2006, p.288) 

 

Segundo este autor, existe um tempo externo e um tempo interno da 

história. O tempo da história e a própria história constituem uma realidade externa 

aos sujeitos, pois existem independentes deles e modificam-se a partir da mudança; 

este tempo externo é o indicador fundamental da mudança histórica. Mas há 

também um tempo interno aos processos históricos e aos sujeitos, independente do 

tempo do relógio, ou seja, um tempo produzido pela história, no qual os indivíduos 

percebem sua historicidade, conceitualizando a mudança como elemento 

constitutivo de sua existência. Este seria o tempo mais importante para a história e 

não aquele produzido pela cronologia, embora ambos façam parte da história.  

Aróstegui afirma que o homem tem consciência do tempo a partir do 

movimento recorrente, estacionário, e essa é a forma com que se pode medir o 

tempo. Portanto, permanência e mudança são importantes para a história, pois, o 

verdadeiro tempo histórico é aquele que “se mede em mudança frente à duração”, 

numa articulação dialética entre permanência e mudança.  

Dialético, construído historicamente, sendo qualidade do social, o tempo 

histórico não é outro tempo senão o tempo vivido pelas sociedades, das mais 
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remotas às mais atuais. Conferindo identidade aos agrupamentos sociais ou 

marcando o “passar das horas”; o tempo é o mesmo: físico, filosófico e histórico. 

Não sendo possível fracioná-lo em unidades estanques, mais fácil é percebê-lo em 

suas diferentes manifestações na experiência humana. 

 Construído pelos seres humanos, com uma função social, o tempo é uma 

atividade que responde às necessidades fisiológicas destes seres, mas torna-se 

naturalizado quando os homens e as mulheres que se utilizam dele esquecem que 

esta é uma elaboração das sociedades ao longo dos anos e que múltiplos são os 

tempos, em diferentes espaços, pois múltiplas são as sociedades que dele se 

utilizam.  

O calendário, o relógio, o cronômetro e tantos outros instrumentos de 

medição do tempo marcam datas, horas, anos, meses, mas mediante necessidades, 

sentimentos e emoções, diferenciados em diferentes lugares, porque diferentes são 

os seres humanos. Assim, o tempo é um produto cultural, e compreender sua 

função, dentro de cada cultura, é compreender a historicidade daquela sociedade, 

como se comporta diante do passado, que ações empreende no presente e que 

expectativas tem para o futuro. Portanto, cultura e história têm uma relação 

imbricada, e desvendar essa relação é enriquecer a análise histórica. 

 

3.4 A cultura 

 

A preocupação com o conceito de cultura e o comportamento cultural das 

sociedades tem sido tema de inúmeros estudos em variados campos do 

conhecimento. Da filosofia à antropologia, passando pela história, a sociologia e a 

linguística, principalmente com a semiótica, compreender a cultura da sociedade em 

estudo é considerado o caminho mais fiável para se estabelecer um cenário crível 

dos diferentes temas analisados.  

As análises das ciências sociais partem geralmente de uma concepção ou 

conceito de cultura para depois investigarem as práticas e as representações 

culturais. É apropriado para este estudo discutir, sucintamente, o conceito de cultura 

na antropologia, o conceito de cultura popular e o conceito de história cultural. Isto 

porque a antropologia constitui-se como ciência a partir do conceito de cultura e, 

portanto, as outras áreas do conhecimento aprofundam ou reelaboram o termo 

discutido na antropologia. A definição de cultura popular é fundamental para este 
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trabalho que pretende contribuir com um ensino público da história. E, finalmente, a 

história cultural é o modelo de história que mais tem contribuído para minimizar a 

imensa distância entre a chamada história das elites e história dos “excluídos”. 

 Michel de Certeau (1995) aponta diferentes significados para a palavra 

cultura, utilizando-se de significados utilizados pela antropologia: para ele cultura é 

sinônimo de erudição, de patrimônio social (obras e criações de uma determinada 

sociedade), entendida como experiências de um dado grupo social (rural, urbano, 

nativo, etc.), como quadros de referência (comportamentos, instituições, ideologias e 

mitos) que caracteriza uma sociedade como diferente da outra, considerada como 

tudo que é adquirido, independente do biológico e, finalmente, como um sistema de 

comunicação, de acordo com as teorias da linguagem verbal. Pelo fato de a palavra 

cultura se prestar a tantos sentidos, faz-se necessário esclarecer a que percepção 

de cultura a análise se está referindo.  

 Para Marilena Chauí (1995), os antropólogos procuram determinar o 

momento e a maneira como o ser humano se afirma como diferente da natureza, 

fazendo o mundo cultural surgir. Este momento é o do estabelecimento de uma lei, 

válida para todo o grupo, que uma vez transgredida leva à ruína da própria 

comunidade: 

 

A lei humana é um imperativo social que organiza toda a vida dos indivíduos 
e da comunidade, determinando o modo como são criados os costumes, 
como são transmitidos de geração a geração, como fundam as instituições 
sociais (religião, família, formas do trabalho, guerra e paz, distribuição das 
tarefas, formas de poder, etc.). A lei não é uma simples proibição para 
certas coisas e obrigação para outras, mas é a afirmação de que os homens 
são capazes de criar uma ordem de existência que não é simplesmente 
natural (física, biológica). Esta ordem é a ordem simbólica. (destaque da 
autora). (CHAUÍ, 1995, p. 294) 

 

As leis sociais são construídas a partir de valores elaborados em cada 

agrupamento social. Giddens (2005) afirma que as normas e os valores (as ideias 

que definem o que é considerado importante, válido e desejável nas culturas e 

direcionam os seres humanos, enquanto agem socialmente) trabalham em conjunto 

para moldar a forma como os membros de uma cultura se comportam dentro de 

seus limites.  

Mas estes componentes das culturas não são eternos, imutáveis. Muito pelo 

contrário: eles variam bastante de uma cultura para outra, apresentando diferenças 

e até contradições dentro de uma mesma cultura. Dessa forma, a cultura, em sua 
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imensa abrangência social, é dinâmica, criadora, não podendo ser analisada apenas 

através de seus aspectos permanentes. A cultura muda o tempo todo na relação dos 

mais jovens com os mais velhos, na modificação do espaço, sujeito às constantes 

interferências humanas. A cultura também muda com o passar dos anos.  

Portanto, a cultura é histórica. Suas normas e valores mudam através do 

tempo. Entender a cultura como única é complicado, pois ela muda ao longo dos 

anos, mas é também diversificada no próprio espaço-tempo dentro da sociedade 

onde os seres humanos estão divididos em diferentes grupos: jovens, homens, 

mulheres, cristãos, não-cristãos, deístas, ateístas, pobres e ricos, brancos, índios, 

negros, etc.  

 Neste cenário da diversidade cultural, de acordo com Giddens (2005), os 

antropólogos criam os termos subcultura, etnocentrismo e relativismo cultural, a fim 

de dar conta das relações que a cultura mantém dentro de si e com as outras 

culturas. O termo subcultura é elaborado para designar a cultura das minorias 

sociais, aqueles grupos que sofrem, dentro da sociedade, restrição de seus direitos 

e do acesso aos benefícios sociais. É o caso da cultura afrodescendente no Brasil, 

dos idosos, dos indígenas, mulheres, homossexuais, entre outros.  

O etnocentrismo refere-se ao relacionamento entre culturas espacialmente 

diferentes, em que os padrões culturais de uma sociedade são considerados os 

únicos verdadeiros e devem ser colocados como referência para as demais culturas, 

sendo levados aos extremos do preconceito e da discriminação.  Em oposição ao 

conceito de etnocentrismo foi elaborado o conceito de relativismo cultural, que 

significa considerar uma cultura a partir de seus próprios significados e valores, para 

fins de estudo ou de relacionamento entre as culturas.  

Seja como for, o termo subcultura denuncia uma diferenciação entre seres 

humanos da própria cultura; etnocentrismo, a diferença cultural entre as sociedades, 

e o relativismo cultural traz em sua definição o apelo à convivência não-destrutiva 

entre as culturas. 

A relação entre culturas é dinâmica e acontece de diferentes formas. Uma 

das formas mais estudadas é o “choque cultural”, hoje denominado de “encontro” 

com o intuito de diminuir a negatividade desse termo. Tal “encontro” resulta na 

submissão de uma cultura a outra, e na mútua absorção de comportamentos e 

valores culturais, através da sistemática convivência entre as duas culturas: o 

chamado processo de aculturação.  
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Mas dentro de uma mesma cultura é possível encontrar divisões, nem 

sempre positivas para esta cultura. É o caso da divisão cultural em cultura popular e 

cultura erudita. Essa divisão nas sociedades ocidentais remonta à Antiguidade, com 

a separação entre os que fazem (trabalho manual) e os que pensam (trabalho 

intelectual) a estrutura social. O começo do desenvolvimento das sociedades 

industriais incorporou essa forma de pensar a cultura, necessária à especialização 

do trabalho, mas ela permanece hoje em dia em nossas sociedades, principalmente 

por causa da divisão das pessoas em diferentes estratos, estamentos ou classes.  

  A constituição da cultura popular enquanto um campo científico enfrentou 

alguns problemas de definição no que respeita à palavra “povo”, uma vez que o 

adjetivo popular deriva deste termo, e em virtude da própria amplitude da palavra 

cultura. Em relação à palavra “povo”, a problemática está no fato de sua definição, 

pois essa palavra pode significar o conjunto de pessoas que compõem uma nação 

(e neste caso, as elites estão aí incluídas), e também pode significar os setores 

dominados da sociedade, onde as formas de se expressar e de se comportar são 

diferentes das formas de se expressar e de se comportar dos setores dominantes.  

Para Arantes (1982), a cultura popular pode ser concebida como a 

idealização romântica da tradição - a vertente folclorista -, onde a ideia de cultura 

popular está associada a um passado, estagnada, digna de espetáculos saudosistas 

e pertencente aos lugares de memória como os museus, as exposições, sendo difícil 

perceber sua transformação ao longo do tempo. Outra forma de ver a cultura popular 

é percebê-la como um modo de resistência, analisando-a como um importante 

aspecto do comportamento dos indivíduos diante das diferenças sociais.  

Nessa última acepção, Marilena Chauí (1997) chama a atenção para o fato 

de as manifestações populares não serem homogêneas: umas reafirmam a cultura 

dominante e outras a recusam e negam.  Nas manifestações populares, é fácil 

identificar a diferença dos grupos: reivindicações das camadas urbanas e rurais, das 

mulheres, dos negros, dos idosos, dos homossexuais, etc. Grupos que nem sempre 

pertencem a mesma camada social e que diferem sobre seus objetivos 

reivindicatórios e suas expectativas para a sociedade.  

Assim, para Chauí (1997), ao se entender cultura popular como cultura 

dominada, pode-se incorrer no erro de vê-la como impotente face à dominação e 

relegada à ignorância e à alienação. Desta forma é que o povo foi percebido pelos 

governos populistas e por alguns movimentos vanguardistas da década de 60, do 
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século XX. Também Michel de Certeau (1995) avalia essa distinção entre massa e 

elite como pejorativa para a cultura popular, pois essa premissa levaria os 

estudiosos a verem a ação popular como uma degradação das ideias transmitidas 

pelos vanguardistas.  

Visualizar a cultura popular como dominada é percebê-la invadida, 

aniquilada pela cultura de massa e pela indústria cultural, correndo-se o risco de 

confundir cultura de massa com cultura popular.  

Diante deste perigo, Chauí (1994) chama a atenção para a diferença entre 

estes termos e afirma que a Cultura de Massa está sob o controle político e 

ideológico do Estado, onde a sociedade se reduz a uma Organização funcional em 

que os sujeitos sociais são substituídos pelos objetos socioeconômicos. Já a 

expressão cultura popular está posta em confronto ao não-popular, evidenciando as 

diferenças entre as classes e, por conseguinte, seus conflitos e contradições.  

Mas, para Chauí, a grande diferença entre os termos está no que ela chama 

de estrutura da comunicação. Na comunicação de massa, tudo pode ser dito ou 

mostrado de forma controlada a partir de critérios estabelecidos pelo poder vigente, 

e o espaço da comunicação é criado à revelia daqueles que recebem as mensagens 

autorizadas e a relação traduz-se em emissor autorizado e receptor autorizado. Com 

a Cultura Popular acontece exatamente o contrário: 

 

Ora, se considerarmos a Cultura Popular um conjunto disperso de práticas 
dotadas de lógica própria, mas uma lógica que se constitui durante os 
acontecimentos, durante a ação (...) definida local e temporalmente por 
seus sujeitos, então a diferença entre ela e a Cultura de Massa é uma 
cultura de natureza. [...]. Trata-se da diferença entre uma prática cuja 
lógica é a da constituição dispersa e respondendo a condições novas, 
e uma estrutura totalizante dotada de referenciais e regras anteriores à 
prática da comunicação. (destaques da autora). (CHAUÍ,1997, p. 33) 

 

Criativa, inovadora, autônoma. Estas são as características da cultura 

popular, pois suas práticas estão no contexto da reelaboração da sociedade, 

podendo ser identificadas com a resistência à disciplina, à ordem e à vigilância do 

poder instituído. Esta percepção da cultura popular é visível no método Paulo Freire 

para a Educação de Adultos. Freire (1980) organizou, junto com seus colaboradores, 

o método dialógico de alfabetização que acontecia a partir da organização dos 

Círculos de Cultura, compostos por um coordenador, um especialista, um aluno e 

um educador. 
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Nesses Círculos, era a compreensão do conceito antropológico de cultura 

que iria promover a passagem de um ser humano “ingênuo” ao homem indivíduo 

crítico, consciente de sua realidade e da necessidade de alfabetizar-se para 

contribuir com a transformação da sociedade. Para iniciar os debates, partia-se de 

um conceito de cultura denominado por Freire de antropológico, que tinha como 

características: a existência de dois mundos (o da natureza e o da cultura); o papel 

ativo do homem na realidade e com ela; o papel da mediação, que joga a natureza 

nas relações e nas comunicações entre os homens; a cultura como resultado de seu 

trabalho, de seu esforço criador e recriador; a cultura como aquisição sistemática da 

experiência humana; a cultura como incorporação - crítica e criadora - e não como 

uma justaposição de informações ou prescrições superadas; e a democratização da 

cultura como dimensão da democratização fundamental. 

Apesar de apresentar algumas limitações como a separação entre 

sociedade e natureza, bem própria das análises filosóficas daquele contexto, a 

noção de cultura em Freire é repleta de significado, contemplando a ação do sujeito 

sobre a sociedade da qual ele faz parte, evidenciando o caráter criador e criativo da 

cultura popular, e a possibilidade que ela traz de ser instrumento de reflexão sobre a 

estrutura social: 

 

Descobrindo-se assim autor do mundo e criador de cultura, descobrindo que 
toda criação humana é cultura e que ele, como intelectual, é criador; que a 
estatueta de barro cozido feita por um artesão é cultura com o mesmo título 
que a obra de um grande escultor, o analfabeto começará a operação de 
mudança de suas atitudes anteriores. (FREIRE, 1980, p. 53) 

 

Com o objetivo de preparar o alfabetizando para essa “tomada de 

consciência”, a introdução do conceito de cultura fazia-se a partir da análise de 

situações reais que levavam os educandos a perceberem a cultura em 03 níveis:  

1º - nível de subsistência – a transformação da natureza através do trabalho, 

decorrente da necessidade; 

2º - cultura como criação artística - o homem possui sentido estético e cria 

instrumentos para a sua expressão artística: dança, música, poesia, etc.; 

3º - cultura como aquisição sistemática da experiência humana – a cultura é 

criada por todos e todos participam de sua elaboração, portanto a verdadeira 

democratização da sociedade passa pela valorização da cultura dos diferentes 

grupos sociais. 
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De acordo com Vanilda Paiva (1987), o método Paulo Freire para a 

educação de adultos era tecnicamente a combinação da teoria da comunicação, 

com a didática contemporânea e a psicologia moderna, mas possuía bases 

pedagógicas e filosóficas mais amplas: partia de uma visão cristã de mundo, de 

base nacionalista com fins à transformação da sociedade tradicional brasileira 

“fechada” para a sociedade “aberta”, onde a acomodação e a massificação eram 

substituídas pela liberdade e pela crítica na luta do homem por sua humanização.  

Desta forma, a importância da cultura em Paulo Freire está ligada ao 

propósito educativo da proposta de educar para a transformação da sociedade, 

começando pelo transformar-se a si mesmo. Portanto, a educação é um ato político 

de mudança social que necessita da compreensão do funcionamento da sociedade 

da qual ela faz parte e tal compreensão só é possível através do conhecimento da 

cultura. Pinto (1997) é o grande inspirador da teoria cultural da educação, pois 

concebe a educação a partir das seguintes características: 

-  é um processo - é a formação do homem no tempo; 

- é duplamente histórica - representa a história individual de cada ser 

humano, mas está vinculada à sociedade em sua contínua evolução; 

- é existencial – diz respeito ao modo como o homem se faz homem, 

configurando toda sua realidade; 

- é um fato social – é determinada pelo contexto social do qual faz parte e é 

responsável pela reprodução desta mesma sociedade em sua duração temporal; 

- é um fenômeno cultural – o saber é o conjunto de dados da cultura que se 

tem tornado socialmente consciente e que a sociedade é capaz de expressar pela 

linguagem: oral, escrita, gestual, etc. 

A concepção de cultura em Vieira Pinto abrange os aspectos tangíveis e não 

tangíveis da cultura, mas as análises sociais sobre a cultura de um povo estão 

divididas entre os estudos que privilegiam os aspectos tangíveis (das tecnologias, 

dos objetos produzidos, dos artefatos do mundo do trabalho) e aquelas que dão 

ênfase aos aspectos intangíveis da cultura (das formas artísticas, da religiosidade, 

dos valores e das normas elaboradas por um povo para o seu padrão de 

comportamento). Esta é uma forma de dar conta da amplitude de temas sugeridos 

pela cultura enquanto objeto do conhecimento científico.  

Neste último caso, concebe-se a cultura como construída historicamente, ou 

seja, ao longo do tempo, em diferentes momentos da sociedade. Assim, história e 
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cultura são aspectos do conhecimento humano indispensáveis para se compreender 

a sociedade e o próprio indivíduo enquanto participante da ação social: 

 

A “historiação” torna-se uma atividade indispensável. É necessário contar e 
recontar a história – coletiva e pessoal – como forma de produzir 
incessantemente sentidos e permitir ao sujeito a decifração de enigmas que 
rondam sua existência no mundo. [...]. Contar, recontar e elaborar são 
grandes recursos disponíveis ao ser humano, enquanto portador da 
linguagem e do pensamento, para apropriar-se de suas heranças, da bula 
ou da cultura que o designa como homem. São os recursos pelos quais, 
desde a infância, desvelando tanto as intenções mais próximas, os desejos 
mais imediatos e constitutivos de suas fundações – o desejo parental -, 
como aqueles mediatos, presentes do cenário mais amplo da sociedade. 
(JUSTO, 2004, p. 82) 

 

A história, no entanto, não é tradicionalmente um saber comprometido com a 

compreensão da cultura, pois que a própria discussão da cultura nem sequer era um 

objeto da historiografia. A relação entre cultura e história, hoje denominada história 

cultural, remonta ao século XIX, mas o objeto temático desta história cultural mudou 

bastante ao longo dos anos.  

Peter Burke (2005) afirma que a história cultural pode ser dividida em quatro 

fases: a fase “clássica”; a fase da “história social da arte” (década de 1930); a 

descoberta da história da cultura popular (década de 1960); e a “nova história 

cultural", nos dias atuais. A fase “clássica” e a fase da “história social da arte” tinham 

como temáticas um saber erudito ligado à cultura das classes dominantes, como a 

pintura do Renascimento ou a arte medieval e sua ligação com a religiosidade da 

época.  

Segundo Burke, a cultura popular já era estudada por outras áreas do 

conhecimento, como a Literatura e a Antropologia, mas é a partir da década de 1960 

que ela começa a aparecer nos estudos históricos, através das obras de autores 

marxistas. A partir destes autores, a história cultural clássica é criticada por não 

possuir uma base econômica ou social; por superestimar a homogeneidade cultural 

e ignorar os conflitos; e, finalmente, por não considerar em suas análises os 

diferentes tempos em que vivem as pessoas que convivem no mesmo espaço, em 

uma mesma cultura. 

Entre as décadas de 1960 e 1990, de acordo com Burke, a atração exercida 

pela Antropologia levou a história a uma rica aliança com esta disciplina, abrindo 

possibilidades para temáticas antes impensadas como a cultura da empresa, do 



55 

 

  

jogo, do amor, do absolutismo, do puritanismo, do protesto, do segredo, da polidez, 

do seguro de vida, entre outras.  

A fase da história cultural que corresponde à década de 1990 aos dias atuais 

é denominada por Burke de Nova História Cultural: 

 

A palavra “nova” serve para distinguir a NHC – como a nouvelle histoirie 
francesa da década de 1970, com a qual tem muito em comum – das 
formas mais antigas já discutidas anteriormente. A palavra “cultural’ 
distingue-a da história intelectual, sugerindo uma ênfase em mentalidades, 
suposições e sentimentos e não em idéias e sistemas de pensamento [...]. 
(2005, p. 69) 

 

Os novos historiadores culturais, segundo Burke, estão preocupados com o 

papel das subculturas nas grandes cidades e com a construção, elaboração ou 

reinvenção do “eu” nesse espaço, mostrando-se preocupados com a teoria de suas 

análises. 

 Ideias como construção, desconstrução, práticas e representações são 

essenciais para a nova história cultural. Essas ideias são aplicadas na história 

cultural elaborada por Roger Chartier (1990), um dos principais defensores desse 

paradigma histórico na França. Segundo este autor, o principal objeto da história 

cultural é “identificar o modo como em diferentes lugares e momentos uma 

determinada realidade social é construída, pensada, dada a ler.” Mas o discurso 

produzido sobre a realidade social não é, de forma alguma, neutro e, neste caso, as 

representações sociais mantêm uma imbricada relação com o jogo de poder 

engendrado pelos indivíduos naquele espaço: 

 

As percepções do social não são de forma alguma discursos neutros: 
produzem estratégias e práticas (sociais, escolares, políticas) que tendem a 
impor uma autoridade à custa de outros, por elas menosprezados, a 
legitimar um projeto reformador ou a justificar para os próprios indivíduos, 
as suas escolhas e condutas. Por isso esta investigação sobre as 
representações supõe-nas como estando sempre colocadas num campo de 
concorrências e de competições cujos desafios se enunciam em termos de 
poder e dominação. As lutas de representações têm tanta importância como 
as lutas econômicas para compreender os mecanismos pelos quais um 
grupo impõe, ou tenta impor, a sua concepção do mundo social, os valores 
que são os seus e o seu domínio. (CHARTIER, 1990, p. 17) 

 

Para Chartier, a importância social dessa história cultural consiste na 

possibilidade de desvendamento das estruturas do mundo social, pois estas não são 

dadas a ser percebidas objetivamente, uma vez que são historicamente produzidas 
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pelas diferentes práticas políticas, sociais, discursivas, que, de modo articulado, 

elaboram suas representações.  

 A que grupos sociais interessa o desvendamento dessas relações? 

Certamente àqueles que são dominados, reprimidos na sua forma de se expressar, 

de elaborar a cultura, renegados da participação do poder social. Nesse sentido, os 

estudos da cultura popular e da história cultural se identificam ambos contribuindo 

para a compreensão da sociedade organizada em suas múltiplas representações a 

partir dos interesses dos “excluídos da história”. 

Cultura, tempo, sociedade e história são conceitos essenciais para a 

elaboração do discurso histórico. Apontar um lugar para a história na escola, discutir 

a importância da história para a sociedade ou compreender a importância da 

temporalidade para os indivíduos em sociedade passa necessariamente pela 

compreensão destes conceitos.  

A história, enquanto conhecimento científico produzido, se utiliza de 

conceitos para compor uma possível representação da realidade e aí reside a 

importância da compreensão desses conceitos no processo de ensino-

aprendizagem escolar. Embora haja uma relação imbricada e complementar entre o 

conhecimento histórico escolar e o conhecimento histórico acumulado ao longo do 

tempo pelos historiadores e demais intelectuais preocupados com a existência da 

história enquanto conhecimento social e humano (os filósofos, por exemplo), é 

indiscutível que esses conhecimentos são distintos. 

Quando o chamado conhecimento histórico acadêmico é transposto para a 

relação de ensino-aprendizagem escolar, ele sofre alterações que podem ser 

traduzidas em abreviações, reduções e simplificações de sua linguagem, de seus 

métodos e de sua produção.  

Isto é necessário, pois uma aula de História ou um curso de História é uma 

situação inteiramente diferenciada de uma pesquisa histórica e da análise e 

discussão das produções históricas. O que não é admissível é o ensino perder 

totalmente de vista este processo de construção da pesquisa histórica e da análise 

desta produção, elaborando uma situação didática muito distante do processo 

intelectual de produção do conhecimento histórico. Tampouco a pesquisa histórica e 

a historiografia podem desconsiderar a importância do ensino e da aprendizagem 

escolar da História para a sua elaboração, evidenciada pela importância social da 

história.  
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Nos próximos capítulos, as falas e as ações de alunos/as e professoras da 

Escola Municipal Zumbi dos Palmares, sujeitos diretamente envolvidos neste 

processo, são trazidas à baila para a melhor compreensão do ensino-aprendizagem 

de História vivido na escola fundamental. 
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4 CONTEXTO METODOLÓGICO DO ESTUDO 

 

A partir das reflexões sobre a história e o ensino de História, e das 

experiências em sala de aula, surgiu a ideia deste estudo, que tem como objeto de 

análise a aprendizagem em História dos/as alunos/as do 5º e do 6º anos do ensino 

fundamental da escola pública. Esta delimitação dá-se em virtude do entendimento 

que, no 6º ano, são mais perceptíveis os limites e as possibilidades de contribuição 

do ensino de História para a compreensão-explicação da realidade social e da 

identidade individual e coletiva do/a aluno/a, uma vez que é a partir deste momento 

da escolaridade que eles/as passam a conviver com docentes das áreas específicas 

do conhecimento e não mais somente um/a professor/a de formação geral (o/a 

professor/a do 1º segmento do ensino fundamental).  

Para esta investigação, compreendeu-se ser necessário averiguar as 

condições de aprendizagem da História no 5º ano, partindo do entendimento que é 

importante verificar o passado recente desse processo-aprendizagem, pois essa 

série marca o término de um processo de ensino no qual existe apenas um/a 

professor/a responsável pelas disciplinas escolares, mas também é a partir daí que 

os/as alunos/as começam a questionar de forma mais abstrata a realidade 

circundante.  

A passagem da 1ª para a 2ª fase do ensino fundamental é o momento em 

que ficam evidenciadas as atitudes, comportamentos e hábitos adquiridos na escola 

dos/as alunos/as. Tanto no que respeita à socialização, como no que diz respeito ao 

processo ensino-aprendizagem, considerar essa ambientação à vida cotidiana da 

escola tornou-se uma condição importante para a investigação do ensino-

aprendizagem de História no 6º ano do ensino fundamental. 

 

4.1 A problemática 

 

Os limites e as possibilidades que ora o processo ensino-aprendizagem de 

História apresenta em sala de aula tem a ver com a compreensão de História que 

alunos/as e professores/as têm da disciplina enquanto conhecimento escolar e 

também como esses sujeitos percebem a importância dessa disciplina no currículo 

da escola. 
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4.2 Os objetivos e as unidades de registro 

 

Para analisar o processo ensino-aprendizagem de História na escola, a fim 

de investigar a veracidade desta hipótese inicial, partiu-se dos seguintes objetivos: 

- Caracterizar o processo ensino - aprendizagem de História no 5º e 6º anos 

do ensino fundamental, a fim de perceber o contexto em que acontece a aquisição 

do conhecimento histórico por parte desses discentes e docentes, identificando os 

limites e as possibilidades do ensino de História no ensino fundamental; 

- Avaliar a compreensão de professoras e alunos/as do 5º e 6º anos do 

ensino fundamental sobre os conceitos básicos da disciplina histórica (história e 

tempo), mas também de conceitos definidos em outras áreas do conhecimento como 

a sociologia e a antropologia (sociedade e cultura), a fim de analisar a relação 

estabelecida por estes entre a História enquanto disciplina escolar e a história-

ciência. 

Os objetivos geraram duas unidades de registro:  

a- Características do processo ensino-aprendizagem em História no ensino 

fundamental (limites/possibilidades); 

b- Conceitos básicos para a aprendizagem em História no ensino 

fundamental na compreensão de alunos/as e professoras. 

Essas unidades de registro foram investigadas a partir dos seguintes itens: 

a - Características do processo ensino-aprendizagem em História no ensino 

fundamental (limites/possibilidades): 

1º - Contexto escolar do processo ensino-aprendizagem; 

2º - Os limites e as possibilidades do ensino-aprendizagem em História. 

b - Conceitos básicos para o processo ensino-aprendizagem em História no 

ensino fundamental na compreensão de alunos/as e professores/as: 

1º - Compreensão das professoras e alunos/as sobre os conceitos básicos 

para o ensino-aprendizagem de História no ensino fundamental. 

 

4.3 O campo de estudo 

 

A escola escolhida para o estudo de campo foi a Escola Municipal Zumbi 

dos Palmares, que está localizada no bairro de Mangabeira. Esse bairro é o mais 

populoso e mais povoado da cidade de João Pessoa que possui oficialmente 64 
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bairros. Em sua origem, o bairro de Mangabeira foi nomeado como Núcleo 

Habitacional Tarcísio de Miranda Burity, localizado na zona sul de João Pessoa, 

divide-se em 08 partes (Mangabeira I a VIII) e possui uma população de 

aproximadamente 74.000 habitantes, de acordo com informações obtidas na 

Secretaria de Planejamento de Dados, no Departamento de Geociências da 

Prefeitura Municipal de João Pessoa. O bairro faz limites com bairros considerados 

de classe média (como é o caso do Jardim Cidade Universitária e Bancários) e de 

classes populares (caso do Valentina de Figueiredo).  

Entre os muitos problemas existentes em Mangabeira destacam-se a 

questão da infraestrutura (principalmente na parte mais recente, chamada de Cidade 

Verde) e o alto índice de violência (homicídios, assaltos e tráfico de drogas).  

O bairro possui 06 instituições presidiárias: 02 de segurança média, 01 de 

segurança máxima, 01 presídio feminino e 02 casas de recuperação para menores 

infratores. 

 A Escola Municipal Zumbi dos Palmares fica na parte VI do bairro, próxima 

a um presídio de segurança média. Veja-se o mapa: 
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Fonte: Prefeitura Municipal de João Pessoa/Secretaria de Planejamento/Departamento 
de Geociências e Processamento de Dados 
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A escolha dessa escola ocorreu em virtude dos seguintes aspectos: 

- tem uma demanda de mais de 1.000 alunos/as (em média 1.200 

matriculados/as); 

- funcionar os três turnos (manhã, tarde e noite); 

- oferecer vaga tanto para o 1º como para o 2º segmento do ensino 

fundamental; 

- seus/as alunos/as são trabalhadores/as ou filhos e filhas de 

trabalhadores/as, residentes em bairros da periferia de João Pessoa, marcados por 

situações sociais de extrema pobreza, violência e injustiça social; 

- a existência de uma relação profissional-afetiva entre a escola e a 

pesquisadora, possibilitando um maior acesso às informações necessárias ao 

estudo (no ano de 2001 a pesquisadora era professora do ensino fundamental e 

como morava no Bairro de Mangabeira VII conseguiu vaga para lecionar nessa 

escola, permanecendo nela até o ano de 2004). 

 A Escola Municipal Zumbi dos Palmares foi construída no ano de 1999 e 

começou a funcionar no ano seguinte4. O local teria inicialmente sido ocupado por 

pessoas retiradas de áreas de risco (moradores/as de casas próximas a 

deslocamento de barreiras). A construção da escola teve início com a reivindicação 

desta comunidade local para que fosse construída uma escola em um terreno baldio, 

utilizado para a prática de uso e venda de drogas ilícitas (a chamada “boca de 

fumo”.). Naquele ano, a Prefeitura Municipal de João Pessoa construiu 08 escolas 

na cidade, e o então secretário municipal de Educação, Neroaldo Pontes, resolveu, 

em virtude das festividades relativas aos 500 anos de descobrimento do Brasil, 

homenagear as três etnias originárias da população do país. Assim, surgiram os 

nomes de 03 escolas do bairro de Mangabeira: Luís Vaz de Camões (o branco), 

Piragibe (o índio) e Zumbi dos Palmares (o negro). 

No início, a Escola funcionava com 08 salas de aulas, oferecendo a 1ª fase 

(no turno da manhã) e a 2ª fase (nos turnos tarde e noite) do ensino fundamental, 

com 01 gestor geral e 01 adjunto, 01 supervisora educacional e 01 orientadora 

                                                 
4
 Estas informações estão de acordo com os depoimentos de Lindalva Alves de Albuquerque 

(assistente social), Maria do Socorro dos Santos Soares (Orientadora Educacional e Diretora Adjunta 
do turno da manhã na escola), Floripes Maria Santos Santana do Nascimento (Diretora Adjunta do 
turno da tarde) e Maria Alice dos Santos ( Supervisora Educacional e gestora da escola). 
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educacional e com mais de 50% dos/as professores/as como prestadores/as de 

serviço. Sua primeira eleição direta para gestores aconteceu no ano de 2002.  

A escola melhorou seu espaço e sua organização e sofreu algumas 

modificações: 02 salas deixaram de ser salas de aula e se transformaram em 

biblioteca e sala de informática; professores/as efetivos/as foram contratados/as, os 

quadros de giz foram substituídos por quadros brancos; houve uma maior 

participação de alunos/as e professores/as na escolha da direção da escola através 

de processo eleitoral (divulgação das chapas, discussão prévia dos/as candidatos/as 

com a comunidade escolar).  

Mas muitos problemas do inicio da escola permaneceram, tais como: a falta 

de espaço para as aulas de Educação Física, um quadro de funcionários com muitos 

profissionais não concursados, inclusive (professores/as), uma reduzida equipe 

técnica para atender os turnos escolares.  

No ano em que o estudo foi realizado (2006), as aulas de Educação Física 

aconteciam numa área coberta, muito pequena, ao lado das salas de aula. Quando 

a aula era iniciada, o som se propagava com muita rapidez e a voz dos/as alunos/as 

e do professor gerava um barulho muito grande, interferindo nas outras aulas que 

estão acontecendo no espaço ao lado.  A insatisfação era geral, mas o problema 

parecia de difícil solução. Havia uma pressão constante junto à direção da escola 

para a resolução do problema, e esta afirmava que, desde a construção da escola, 

essa questão já havia sido comunicada à Secretaria Municipal de Educação, que 

teria colocado a escola numa lista de espera para reformas necessárias.  

Outro problema grave era o alto número de professores/as contratados/as. O 

número total de professores/as no ano de 2006 era de 35, dos quais 17 eram 

efetivos/as e 18 contratados/as. Nesse ano, a Escola vivenciou as consequências 

desse número alto de contratações, sendo difícil projetar ações pedagógicas e 

formação continuada, pois o quadro de professores/as contratado/as era instável e o 

tempo de contrato era de 01 ano letivo, podendo ser modificado no ano seguinte.  

Professores/as contratados/as não têm os mesmos direitos trabalhistas que 

os professores/as efetivos/as (recebem por tempo produtividade, não têm direito a 

férias, licenças ou repouso remunerado) e são constantemente avaliados/as. Essa 

avaliação diz respeito a sua posição político-partidária (situação ou oposição à 

gestão) ou seu relacionamento com a direção da escola. São também esses/as 

professores/as contratados/as que sofrem com a questão da rotatividade, uma vez 
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que sua permanência ou mudança de escola está atrelada a questões eleitoreiras ou 

a sua “amizade” com a direção escolar. Quando eles/as saem da escola, outros/as 

professores/as contratados/as chegam para substituí-los/as, rompendo toda e 

qualquer linha de trabalho que por ventura venha sendo construída. 

Os/as professores/as efetivos também apresentavam sérios problemas. Com 

uma carga horária dividida entre outras escolas, a maior parte deles/as não 

dispunha de tempo para participar de reuniões que interessavam ao bom 

funcionamento das atividades pedagógicas, como a preparação de projetos e as 

tomadas de decisões para as diferentes questões da escola, deixando, na maior 

parte das vezes, a última palavra nas mãos de um pequeno grupo (geralmente 

direção e equipe técnica) e restringindo a presença do/a professor/a  à sala de aula.  

Em sua maioria, os professores e professoras residiam no mesmo bairro da 

escola ou em bairros muito próximos. Isto contribuía para o reconhecimento de uma 

identidade comum entre professores/as e alunos/as, mas infelizmente, o ensino de 

História na escola não tem caminhado na direção da análise e construção dessa 

identidade coletiva.  

Outro problema, tão grave quanto os já citados, era a reduzida equipe 

técnica para atender a demanda de trabalho da escola. A equipe era composta por 

02 psicólogas, 02 assistentes sociais e 02 supervisoras. No ano de 2007 a escola 

cresceu em número de alunos/as, sendo alugado um prédio que serviu de anexo 

para comportar as salas de aulas do 1º segmento do ensino fundamental; aí os 

problemas de estrutura se tornaram mais graves: 06 salas de aula funcionavam em 

ambientes muito pequenos para a quantidade de alunos/as; janelas pequenas, 

luminosidade precária, falta de espaço para recreação dos/as alunos/as, falta de um 

lugar adequado para fazer e servir a merenda escolar.  Eram mais de 1.000 

alunos/as matriculados/as numa escola que funcionava em três turnos, com o 

mesmo número de técnicos, sendo contratados/as apenas mais professores/as.  

A equipe técnica escolar avaliava que a grande dificuldade no trabalho vem 

da precária estrutura familiar dos/as alunos/as, que é traduzida em problemas 

sociais de ordem material (exemplo disto são alunos/as que têm na merenda escolar 

sua 1º refeição do dia ou a refeição mais completa) até problemas de ordem 

psicológica como o aumento da violência escolar (entre os/as alunos/as e com os 

demais membros da escola) e o constante aumento de uso de drogas dentro e fora 

da escola.  
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Uma medida de contenção à venda de drogas na escola foi tomada no ano 

de 2004, quando a direção da escola solicitou à Secretaria Municipal de Educação 

que colocasse grades em toda a extensão do muro. A equipe ainda acrescenta, 

como consequência do reduzido número de técnicos, o acúmulo de trabalho para 

cada integrante da equipe, gerando deslocamento de atividades e acarretando o não 

cumprimento de outras, como é o caso do acompanhamento sistemático do 

planejamento didático dos/as professores/as. 

Apesar de todos os problemas, a Escola Municipal Zumbi dos Palmares é 

uma escola muito atrativa. Pais, mães e alunos/as da comunidade consideram-na 

uma boa escola e a procura pela matrícula é muito grande. As pessoas que 

trabalham na escola são unânimes em afirmar que o mais agradável dessa escola é 

seu material humano, meninos e meninas, jovens e adultos da comunidade de 

Mangabeira VI, que iam à escola à procura de um diferencial para suas vidas.   
 

 



66 

 

  

FIGURA 01 - Frente da Escola – foto de acervo particular/2006 
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FIGURA 02 - Sala de informática da escola – foto de acervo particular/2006 

  

 

4.4 Os sujeitos do estudo 

 

O estudo de campo foi realizado no período de julho a novembro de 2006, 

tendo 03 professoras e 174 alunos/as como sujeitos principais. Em virtude de a 

Escola possuir 03 salas de 6º ano e 01 de 5º ano, estas foram as turmas 

selecionadas para fazerem parte do estudo. As turmas do 5º ano e 6º ano A 

funcionavam no turno da manhã e as turmas dos 6os anos B e C funcionavam no 

turno da tarde. 

 

4.4.1 Os/as alunos/as 

 

Os/as alunos/as envolvidos/as no estudo foram de 04 turmas: 5º ano (38), 6º 

ano A (48), 6º ano B (41), 6º ano C (47), num total de 174 alunos/as. Eles/as 

formavam um grupo heterogêneo de pessoas: idades, histórias de vida e 
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expectativas bastante distintas. Mas foi possível identificar alguns subgrupos dentro 

do grupo maior e até separar estas diferenças pelos turnos escolares: 

No turno matutino, estavam matriculados os/as alunos/as que tinham certo 

alinhamento com a faixa etária e a série na qual estudavam. Coincidência ou não, 

este grupo compunha-se de uma maioria de alunos/as advindos de uma classe 

média baixa, aquela parcela da sociedade de trabalhadores/as que coloca seus/uas 

filhos/as na escola pública porque já não podem pagar uma escola particular, por 

mais barata que seja. Em sua maioria, estes pais e mães de alunos/as exerciam 

uma pressão mínima sobre a escola por uma melhor qualidade da educação 

oferecida, acompanhavam as tarefas escolares de seus/as filhos/as e se 

interessavam pelo desenvolvimento escolar dos mesmos. Diante destas condições 

socioeconômicas e atitudes dos pais, os/as alunos/as eram, em sua maioria, 

meninos e meninas envolvidos/as nas atividades escolares, com perspectiva de 

ascensão escolar e muita expectativa para o futuro (escolar e profissional), a 

questão da disciplina em sala de aula não era tão problemática e a relação 

professor/aluno/a aparentava relativa harmonia, com os conflitos acontecendo 

dentro da “normalidade”.  

Os/as alunos/as que estudam no turno da tarde tinham características bem 

diferentes. Eram, em sua maioria, adolescentes fora da faixa etária por série e 

possuíam histórias de vida bastante problemáticas e, em alguns casos, trágicas. 

Eram filhos/as de trabalhadores/as das classes pobre e paupérrima da sociedade. 

Desempregados, domésticas, vigilantes, entre outras profissões mal remuneradas. 

Os casos de alcoolismo, drogas e criminalidade entre eles/elas não era raridade. Os 

pais e mães destes/as alunos/as aparecem pouco, não exigem nada da escola, e 

sequer sabem como está o desenvolvimento escolar de seus/as filhos/as.  

Apesar dessas condições dos pais, alguns desses alunos/as surpreenderam 

pela capacidade de análise de suas condições escolares e mesmo pela maturidade 

com que percebiam a relação entre sua condição socioeconômica e a ascensão 

escolar e social. Eles/as eram extremamente questionadores, indisciplinados, 

criativos (na fuga das aulas, no relacionamento entre si) e barulhentos; brigavam por 

qualquer coisa e não respeitavam o ambiente escolar e nem a sala de aula como 

lugares diferentes de suas casas ou da rua. Agrediam-se violentamente, verbal e 

fisicamente. Discriminavam e roubavam os pertences uns dos outros; faziam 
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“grupinhos” dentro do grande grupo e desafiavam constantemente o/a professor/a 

pelo tratamento que lhes era dado. 

Finalmente, o turno da noite, que era completamente diferente dos outros 

turnos, pois a população de alunos/as era composta pelos/as frequentadores/as da 

educação direcionada aos jovens e adultos, que tem suas especificidades. Este 

grupo não fez parte do estudo, entre outros motivos, pelo fato de apresentarem 

singularidades em relação à maioria dos/as aluno/as do ensino fundamental, 

merecendo um trabalho de investigação específica. 

 

FIGURA 03 - Alunos/as da escola – foto de acervo particular/2006 
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4.4.2 As professoras 

 

As três professoras que participaram do estudo também eram bastante 

diferentes entre si. 

A professora do 5º ano do ensino fundamental morava no centro da cidade 

de João Pessoa, fez o Curso de Pedagogia em uma universidade privada e tinha 30 

anos de idade no período em que o estudo foi realizado. Divorciada, natural da 

cidade de Piancó, no Estado do Rio Grande do Norte, com uma filha pequena, 

gostava de ler revistas e jornais, navegar pela internet e divertir-se de formas 

variadas. A Escola Municipal Zumbi dos Palmares estava sendo sua primeira 

experiência numa escola pública. Contratada para assumir essa série no turno da 

manhã, ela afirmava ter uma experiência respeitável com o ensino fundamental em 

escolas particulares. 

A professora do 6º ano A do ensino fundamental morava na parte I do bairro 

de Mangabeira, natural de Itabaiana, interior da Paraíba (prima de Sivuca, 

comentava com orgulho), fez o Curso de Licenciatura Plena em História, na 

Universidade Federal da Paraíba, o Curso de Magistério e a graduação em Estudos 

Sociais. Com 55 anos de idade e 42 anos de magistério, mãe de 03 filhas e viúva 

desde os 32 anos, prestes a se aposentar, declarava-se entusiasmada pela 

educação de jovens e adolescentes, mas afirmava que a longa jornada de trabalho e 

a baixa remuneração limitavam suas possibilidades de lazer e informação, que se 

reduzem a assistir televisão, ler jornal e revistas, escutar música. 

A professora dos 6ºs
 anos B e C, natural de João Pessoa, no Estado da 

Paraíba, morava no Cabo Branco, bairro nobre de João Pessoa, tendo esposo e 01 

filho residentes na Bahia (por esse motivo deslocava-se constantemente para lá, em 

fins de semana e feriados) e 01 filha portadora de necessidades especiais que 

morava com ela. Fez o Curso de Licenciatura Plena em História na Universidade 

Federal da Paraíba, gostava de ler livros (como a Vida de Chico Xavier), jornais, 

revistas, assistir televisão, ir ao teatro e ao cinema. Em vias de aposentar-se da rede 

municipal de ensino, declarava-se cansada e ansiosa pela aposentadoria. 
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FIGURA 04  - Sala  dos/as professores/as – foto de acervo particular/2006 

 

 

4.5 Os instrumentos de coleta de dados 

 

O primeiro contato com a escola-campo para a realização do estudo foi com 

os gestores escolares, tanto no turno da manhã como no turno da tarde. Depois de 

apresentado o estudo para estes gestores, apresentou-se para os/as professores/as 

em reunião de planejamento e, depois, para os/as alunos/as em sala de aula.  

Os instrumentos de investigação dos quais este estudo se valeu foram: 

observação da sala de aula, entrevistas semiestruturadas, questionários, 

observação dos cadernos dos/as alunos/as por série, observação dos registros dos 

diários de classe, e aplicação de exercícios com os/as alunos/as, com ênfase na 

aprendizagem conceitual (noções de tempo, espaço, história, sociedade e cultura). 

A recorrência a tantos instrumentos de investigação aconteceu pelo 

entendimento de que somente colocando as duas dimensões do processo ensino- 

aprendizagem, o ensino e a aprendizagem, seria possível fazer uma análise 

satisfatória desse processo, nos limites de um estudo. Assim, fez-se necessário 
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realizar entrevistas, mas também aplicar questionários e observar, tanto quanto 

possível, os acontecimentos inerentes ao contexto. Entre os instrumentos, durante o 

processo de organização das informações obtidas, dois se revelaram com maior 

potencial de informação: os questionários e os exercícios aplicados. Os 

questionários, pela capacidade de alocar um número alto de respostas e os 

exercícios, pela permissão de adentrar diretamente a aprendizagem dos/as 

alunos/as na disciplina História. Os outros instrumentos completaram a 

compreensão das informações obtidas a partir desses dois instrumentos 

privilegiados por este estudo. 

 

4.5.1 Observação da sala de aula (sistemática) 

 

A observação da sala de aula foi feita de forma sistemática, ou seja, visitas 

diárias e regulares, com registro das atividades. As aulas observadas foram as da 

disciplina História, sendo notados os seguintes aspectos: 

•relação professora-aluno/a: autoritária/ dialógica/ espontaneísta; 

•o discurso histórico apresentado em sala de aula; 

•o método de ensino. 

Foram observadas 26 aulas, sendo assim distribuídas: 

- 5º ano: 07 aulas; 

- 6º ano: 08 aulas; 

- 6º ano: 06 aulas; 

- 6º ano: 05 aulas. 

A professora do 5º ano mostrou-se pouco à vontade na observação das 

aulas e (coincidência ou não) as aulas de História aconteceram quase sempre em 

horário diferente do combinado. A professora do 6º ano A recebeu o trabalho com 

boa vontade e foi, em todas as etapas do trabalho, colaboradora e participativa. A 

professora do dos 6ºs
 anos B e C não foi receptiva e demonstrava certa preocupação 

em todos os momentos que o trabalho foi desenvolvido. 

 

4.5.2.  Entrevistas semiestruturadas com professoras e alunos/as 

 

Nas entrevistas, foram feitas perguntas semiestruturadas, de acordo com as 

orientações da pesquisa social qualitativa de análise de conteúdo. 
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Às professoras foram feitas perguntas sobre o trabalho de ensinar, como 

trabalhavam a noção de tempo, espaço e o conceito de história com os/as 

alunos/as. Como usavam o livro didático, como faziam a avaliação  dos/as alunos/as 

e como planejavam as atividades do processo ensino- aprendizagem. 

 As entrevistas com as professoras do 5º ano e a professora dos 6ºs
 anos B e 

C foram realizadas no dia 18 de outubro de 2006, manhã e tarde.  Já a entrevista 

com a professora do 6º ano A foi realizada em dois momentos: a primeira no dia 19 

de outubro de 2006 e a outra no dia 08 de novembro do mesmo ano. 

As entrevistas com os/as alunos/as foram realizadas no período de 03 a 05 

de outubro de 2006. Os/as alunos/as demonstraram bastante entusiasmo em 

participar das entrevistas, sentiram-se valorizados/as, importantes, diferentes dos/as 

outros/as alunos/as da escola. Todas as vezes que um era convidado a dar 

entrevista, muitos outros alunos vinham até a porta da sala, olhar, comentar e sorrir, 

achando interessante e engraçado aquela atividade. Mas na hora da entrevista, a 

maioria dos/as alunos/as apresentou timidez e alguns ficaram bastante nervosos, a 

ponto de não conseguirem responder as perguntas. Exemplo disto foi uma aluna do 

5º ano, destacada em sala de aula por sua facilidade de si comunicar e responder 

prontamente as tarefas. Também a pesquisadora sentiu dificuldade em entrevistar 

os/as alunos/as, pois esperava que eles/as falassem abundantemente e ocorreu 

justamente o contrário, foi difícil fazê-los falar, as entrevistas duravam em média 7 a 

12 minutos, tendo uma única entrevista com mais de meia hora (caso de um aluno 

do 6º A). 

 

4.5.3 Questionários 

Os questionários foram aplicados somente com os/as alunos/as. No que 

respeita a sua aplicação, eles/as responderam a dois tipos de questionário, a saber: 

Questionário I, cujas perguntas foram direcionadas para o processo ensino-

aprendizagem de História, se gostam ou não das aulas, o que os/as alunos/as 

aprendem, como e onde aprendem, e teve a seguinte quantidade de respostas: 

- 5º ano: 29,  

- 6º A ano: 44; 

- 6ºB ano: 38,  

 - 6ªC ano: 11 

- Total: 122 
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Questionário II no qual as perguntas foram direcionadas para a figura da 

professora, e apreciação da sala de aula e da escola, esse questionário teve a 

seguinte quantidade de respostas: 

- 5º ano: 32 

- 6º ano A: 42 

- 6º ano B: 31  

- 6º ano C: 12 

Total: 117 

A quantidade total de questionários aplicados foi 239. 

Antes da aplicação dos questionários, em cada sala de aula, houve uma 

conversa prévia com os/as alunos/as, explicando como seria realizada aquela 

atividade com eles/as. Em seguida, ocorria a explicação das perguntas, uma a uma.  

Tanto na aplicação do questionário I como na aplicação do questionário II, muitos/as 

alunos/as do 6º C se retiravam da sala quando se dizia que era uma atividade 

voluntária e que não haveria nenhum ganho de notas, apenas a contribuição para o 

estudo. Compareciam em média, 20 ou 25 alunos/as e ficavam apenas 11 ou 12 em 

sala de aula. 

 

4.5.4 Aplicação de exercícios com os/as alunos/as com ênfase na aprendizagem 

conceitual (noções de tempo e espaço, conceito de história) 

 

A elaboração desses exercícios foi feita pela pesquisadora a partir de 

autores que trabalham com o ensino de História na 1ª fase do ensino fundamental, 

de acordo com a bibliografia deste trabalho, especialmente Callai (2002) e Paganelli 

(1999). Eles foram elaborados previamente, antes do início do estudo de campo, 

mediante a preocupação com a aprendizagem conceitual. 

Houve dificuldades para a realização dessa atividade. A primeira dificuldade 

diz respeito a própria elaboração do exercício, pois, o tipo de exercício que a 

bibliografia propõe é muito diferente do que regularmente se encontra em salas de 

aula. A síntese entre esses dois polos (a sala de aula e a bibliografia pesquisada) 

configurou - se no esquema mental seguinte: o que se pensa que é positivo para o 

ensino de História (elaborando assim questões que discutissem a noção de espaço 

e tempo, bem como o conceito de história) e o que é regularmente encontrado como 

exercício escolar (redações, questões de respostas rápidas e simples). 
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Assim, foram propostos para os/as alunos/as 05 exercícios: 01 para a noção 

de espaço, 03 para a noção de tempo e 01 para a investigação dos conceitos de 

história, sociedade e cultura na compreensão dos/as alunos/as. 05 alunos/as de 

cada turma que participou do estudo responderam do exercício 01 ao exercício 04. 

Já o exercício número 05 foi respondido da seguinte forma: para cada tema proposto 

01 aluno/a respondeu, totalizando 05 alunos por turma. 

Outro momento complicado deu-se na aplicação dos exercícios com os/as 

alunos/a, pois eles/as apresentaram um nível alto de dificuldade em responder as 

atividades: dificuldade em compreender o que estava sendo solicitado, dificuldade 

em redigir as respostas, inexistência de algumas noções (como o uso de mapas 

para resolução de exercícios, definição de região geográfica, limites territoriais, entre 

outros). Isso demandou tempo para explicar e implicou em demora na aplicação dos 

exercícios (para a realização desse trabalho gastou-se em média de 2h para cada 

grupo de 05 alunos/as) e isto gerou certa apreensão no que respeita à relação do 

estudo com as outras disciplinas, um certo receio em interferir no andamento normal 

das atividades da escola. Mas os/as alunos/as, apesar das dificuldades, sempre 

aceitavam o convite de forma satisfatória e os/as professores/as não fizeram 

objeção ao trabalho.    

Antes da aplicação dos exercícios para cada grupo de alunos/as, explicava-

se, uma a uma, as questões, solicitando que eles/elas colocassem não sei, quando 

não soubessem responder e deixando claro que tais exercícios não contavam para 

qualquer tipo de pontuação para suas notas bimestrais em sala de aula. 

Foi elaborado 01 exercício para a noção de espaço, 03 para a noção de 

tempo e as redações para a compreensão do conceito de história, sociedade e 

cultura. 

Alguns fatos merecem destaque, na realização dos exercícios: os/as 

alunos/as demoraram mais para responder os exercícios 01, 02 e 03. Pelo nível de 

elaboração das perguntas, percebe-se que é o tipo de exercício proposto a partir de 

um processo de ensino-aprendizagem, construído gradativamente com os/as 

alunos/as. Portanto, o fato deles/as terem apresentado maior dificuldade, justifica-se 

em parte. O exercício nº 04 foi o recordista da resposta não sei principalmente as 

questões 02 e 03; nas redações temáticas, alguns alunos/as se dedicaram mais ao 

desenho do que à redação. 
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4.5.5 Observação dos cadernos dos alunos/as e dos registros do diário de classe 

das professoras 

 

Solicitou-se uma cópia do caderno dos/as alunos/as em cada turma para a 

observação dos exercícios propostos e das demais atividades realizadas em sala de 

aula.  

Quanto ao registro dos diários de classe das professoras, foram feitas cópias 

das páginas de anotação dos conteúdos ministrados. 

 

4.6 Tabulação e interpretação dos dados 

 

A tabulação dos dados foi iniciada no 1º semestre de 2007 e concluída no 2º 

semestre do mesmo ano. A maior dificuldade com relação à tabulação de dados foi 

o volume e a quantidade de informações coletadas, principalmente nos 

questionários aplicados aos/as alunos/as. A opção para todos os instrumentos de 

estudo foi a análise qualitativa dos dados. Em função disto, a forma encontrada para 

alocar as informações foram as unidades de registro já citadas e que serviram de 

base para a organização dos dados.  

Nesse sentido, cada instrumento de coleta (observação sistemática da sala 

de aula, entrevistas, questionários, registros dos cadernos dos/as alunos/as, 

registros dos diários das professoras e as respostas dos exercícios) forneceu 

informações para cada unidade de registro. 

Esta opção pelo método qualitativo de análise deu-se pelo entendimento de 

que a investigação na área de educação aplica-se a um fenômeno social (no caso o 

processo ensino-aprendizagem de História), que requer um tratamento complexo, 

amplo e diversificado, contrário a um tratamento quantitativo dos dados obtidos. 

Logicamente, a estatística aparece quando se organiza quadros e tabelas, mas, no 

caso deste estudo não se constitui como suporte para os argumentos da análise, de 

acordo com Richardson: 

 

O método qualitativo difere, em princípio, do quantitativo à medida que não 
emprega um instrumental estatístico como base da análise de um problema. 
Não pretende numerar ou medir unidades ou categorias homogêneas. 
(1985, p.38) 
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Entre o método qualitativo e o quantitativo há uma diferença substancial no 

que se quer evidenciar:  

 

No plano metodológico, a querela entre a abordagem quantitativa e a 
abordagem qualitativa absorve certas cabeças. Na análise quantitativa, o 
que serve de informação é a freqüência com que surgem certas 
características do conteúdo. Na análise qualitativa é a presença ou a 
ausência de uma dada característica de conteúdo ou de um conjunto de 
características num determinado fragmento de mensagem que é tomado em 
consideração. [...] (BARDIN, 1977, p.21) 

 

Desta forma, os instrumentos de coleta (questionários abertos, entrevistas 

semiestruturadas, etc.) trouxeram elementos complexos para a análise do processo 

ensino-aprendizagem de História, aos quais não caberia receber um tratamento 

estritamente quantitativo. Exemplo disto são os questionários aplicados aos/as 

alunos/as: a enorme quantidade de respostas conduzia a um tratamento estatístico, 

mas a preocupação em perder a diversidade e a qualidade do conteúdo das falas, 

encaminhou o estudo para a consideração dessas respostas como algo muito 

importante para a argumentação, naquilo que Thiollent chamou de relatos 

imprecisos: 

 

[...] A pesquisa não perde sua legitimidade científica pelo fato dela estar em 
condição de incorporar raciocínios imprecisos, dialógicos ou argumentativos 
acerca de problemas relevantes. Tal incorporação supõe muito mais do que 
recursos lógicos: a metodologia deve incluir no seu registro o estudo 
cuidadoso da linguagem em situação e, com isso, o pesquisador não 
precisa temer a questão da imprecisão. [...] (1994, p.28) 

  

Assim, para a unidade de registro Características do processo-

aprendizagem em História no ensino fundamental (limites/possibilidades), em 

que os itens analisados foram o contexto escolar da aprendizagem e os limites e as 

possibilidades deste processo, as informações foram obtidas a partir da análise dos 

registros da observação sistemática da sala de aula, das entrevistas, dos 

questionários dos registros dos cadernos dos/as alunos/as e dos registros dos 

diários das professoras. 

Já para a análise da unidade de registro Conceitos básicos para a 

aprendizagem em História no ensino fundamental na compreensão de 

alunos/as e professoras, as informações foram obtidas através da análise das 

entrevistas, dos questionários e das respostas dos exercícios. 
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5. CARACTERÍSTICAS DO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM NA E. M. E. F. 

ZUMBI DOS PALMARES 

 

Com base nas informações coletadas, este estudo analisará de agora em 

diante o processo ensino-aprendizagem na Escola Municipal Zumbi dos Palmares e 

a compreensão de professoras e alunos/as acerca dos conceitos básicos para o 

ensino-aprendizagem em História: história, tempo, sociedade e cultura.  

Para a investigação e análise do processo ensino-aprendizagem em 

História, os seguintes aspectos foram destacados: 

1. a relação professoras-alunos/as; 

2. o discurso histórico utilizado em sala de aula; 

3. o método de ensino. 

Estes aspectos foram analisados por turma investigada durante o estudo. Os 

dados obtidos sobre o processo ensino-aprendizagem foram coletados em 

momentos diferentes, iniciando-se com a observação das aulas e as entrevistas com 

as professoras e alunos/as e seguindo com a aplicação dos questionários aos/as 

alunos/as. Além disso, foram coletadas informações nos registros de aulas dos 

diários de classe e nos registros dos cadernos dos/as alunos/as. 

 

5.1 Características do ensino-aprendizagem de História 5º ano do ensino  

fundamental da E. M. E. F. Zumbi dos Palmares 

 

5.1.1 A relação professora-alunos/as 

 

A relação da professora  do 5º ano com seus/as alunos/as apresentou-se 

aparentemente contraditória. Em algumas falas, durante a entrevista ela demonstra 

explicitamente um sentimento negativo em relação aos/às aluno/as. Exemplo disto é 

a sua fala sobre a experiência de ensino na rede pública:  
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Eu digo a você de todo coração, meu maior sonho, da minha vida, era 
trabalhar na rede pública. Porque eu já trabalhei no Pinocchio, Visão, no 
Geo, no Hipócrates, no Pedro Calmom, no Menino Jesus, no Conexão e 
hoje eu estou no PHD há seis meses e não tem comparação. Os alunos da 
rede particular, eles cobram de você e os da rede pública, eles pedem para 
que você falte: ”Profa porque você nunca falta, nunca adoece?“ Então, a 
culpa não é dos professores, não somos nós que não ensinamos. Porque o 
que eu trabalho lá na escola particular eu trabalho aqui com eles. Essa 
defasagem não é do professor, é do aluno.  Eles não querem... 

 

Comparando escola pública e privada, a professora chega à conclusão de 

que os/as alunos/as da escola pública não querem nada com o estudo e imputa a 

eles/as a culpa pela defasagem de aprendizagem que a escola pública apresenta. 

No início da entrevista, quando é pedido para que ela fale de seu trabalho no 5º ano, 

mais uma vez a professora responsabiliza os/as alunos/as pelo aprendizado 

deficitário que desenvolvem: 

 

Em princípio, é uma experiência nova para mim. Nunca trabalhei em escola 
da rede pública, então tudo foi novo. Me deparei com situações 
assim...difíceis, alunos os quais não querem nada, um nível de 
aprendizagem lá  embaixo.Uma turma de 40 alunos, eu posso dizer para 
você que eu tenho 10 alunos que realmente consegue atingir os conteúdos 
da 4ª série mas o restante são alunos que não presta para uma 1ª série. Eu 
digo a você de coração; isso me deixa desanimada, triste. É uma situação 
na qual eu não sei como explicar. Eu creio que vem de casa, do princípio: 
não fizeram uma 1ª série, uma 2ª série bem feita e hoje chegam à 4ª série 
com esta dificuldade imensa. Não saber dividir, subtrair, não sabe nada. 
Faltosos, 40 alunos, quase todos os dias vêm para a sala de aula 32, 29, 
35. É uma turma que realmente me dá muito trabalho. 

 

E ainda, no final da entrevista, quando perguntada se quer acrescentar 

alguma coisa: 

 
A única coisa que eu peço, assim, a Deus é que cuide dos jovens e que 
você, que há muito tempo (acredito que mais do que eu) que está nesta 
profissão... que você consiga, entre todas as entrevistas que você faça, 
encontrar um professor que tenha esperança num futuro melhor. Porque eu 
não tenho. 
Eu não vejo futuro na rede pública. É muito difícil dizer isso para você, mas 
é o que eu sinto. Quem sabe, um dia, nós nos encontremos e você me 
mostre uma gravação de um professor que espere melhoras... porque eu 
não espero... porque os alunos não querem. 

 

Já os alunos/as demonstravam admiração pela professora e viam nela uma 

pessoa que ensina bem, de acordo com um trecho da entrevista de um aluno do 5º 

ano “Posso falar? Eu desejo tudo de bom para a prof.a [...]. Ela tá ensinando bem. Acabou. Um beijo 

e tudo de bom”. 
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De um modo geral, a relação professora-alunos/as, de acordo com as 

informações obtidas, apresenta muitas contradições. A professora dirige todo o 

processo ensino-aprendizagem e os/as alunos/as participam sem tomar decisões, 

sem discutir ou sugerir qualquer coisa no funcionamento das aulas.  A descrição da 

observação da aula número 04, exemplifica o que foi dito: 

 

A professora está sentada ao birô, corrigindo as atividades de História, passadas na aula 

anterior. Reclama com o aluno R que deixou o caderno em casa: “Estou perdendo a minha paciência 

com você!” Vira-se para a turma: “Todos abram o livro de História e façam leitura silenciosa.” 

Continua fazendo a correção. Depois levanta-se e pergunta: “Todo mundo recebeu ontem a revistinha 

sobre o que é obesidade? Levantem a revistinha.” Vira-se para uma aluna e pega a revista da 

menina. “Me empreste aí.[...] Todos leram, se não leu, vai ler. Em casa, no caderno, coloquem, 

redação, na agenda – produção de texto, no caderno de redação – faça um comentário sobre o que 

você entendeu sobre alimentação saudável. Eu quero uma redação, depois que vocês fizerem vão 

ilustrar com gravuras.” Vira-se para o aluno com quem reclamara antes: “Entendeu, Seu R. ? ”  

Depois, afirma, agressiva: “A mãe que me cobra tarefa de casa tem que fazer certo e não vir com 

erros. Se morreu, se tá doente, não quero saber, não tem desculpas. Minha filha está doente e eu 

estou aqui.” O celular toca. Ela atende e conversa alto e demoradamente com alguém de sua 

residência. [...]. 

 

A maioria dos/as alunos/as demonstra afeição, gratidão e profunda 

admiração pela professora, embora uma minoria aponte problemas neste 

relacionamento, de acordo com a tabela abaixo: 

 

TABELA 01 - PERGUNTAS DO QUESTIONÁRIO II – 5º ANO 

5º ano 32 questionários 

VOCÊ GOSTA DE SUA PROFESSORA DE HISTÓRIA?  
Sim 31 
Não 01 

POR QUÊ?  

- ela é legal, ensina bem e é brincalhona com a gente 02 

- ela tem palavra; 01 

- ela explica bem /ensina bem 09 

- é fácil 01 

- ela é legal / boa 09 

- ela escreve e explica 01 

- ela é como uma mãe para mim 01 

- ela é muito especial 01 

- ela me ensina a aprender e é bonita 01 

- ela me trata bem 01 

- ela é legal e carinhosa/sincera 02 
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- ela é legal e carinhosa/sincera 02 

continuação  

- ela faz muita brincadeira 01 

- eu acho bom aprender 01 

- só gosto quando ela está boa 01 

O QUE VOCÊ MAIS GOSTA NELA?  
- quando ela ensina História 01 

- é da sua autoridade 01 
- das aulas 01 
- de tudo 03 

- ela quer que a pessoa seja alguém na vida 01 
O QUE VOCÊ MAIS GOSTA NELA?  

- ela ri; 01 
- quando ela diz: “olha o dedinho charmoso”; 01 

- quando ela brinca com a gente 04 
- ela é muito aplicada 01 

- ela ensina bem /explica bem 06 
- de sua sinceridade 01 

- quando ela está calma/boa 03 
- do caráter dela; 01 

- quando ela fala dela, do passado dela e da família dela 01 
- da inteligência 01 

- das tarefas que ela faz; 01 
- ela é boa e tem moral; 01 

- ela ensina bem e brinca com a gente 01 
 5º ano 

QUE VOCÊ MENOS GOSTA NELA? 32 questionários 
  

- quando ela está com raiva /fica brava 02 
- quando ela me chama de irresponsável 01 

- das cópias que ela faz; 01 
- de ir lavar o banheiro 01 

- a tarefa que não é como as de fora, as de fora ela não quer 
saber de nada, ela só é ruim 

01 

- ela é muito chata/um pouco chata 01 
- quando ela arranca a folha do caderno 01 

- ela me deixou uma semana sem computador 01 
- quando ela chega /fica estressada/nervosa/com raiva 06 

- ela é muito exigente 01 
 5º ano 

QUE VOCÊ MENOS GOSTA NELA? 32 questionários 
- quando ela fica chata  
- é brava e briga muito 01 

- ela é brava e feia 01 
- das provas que ela faz 01 

- ela nunca passa um texto 01 
- ela não deixa a gente usar o celular e ela usa 01 

- ela é muito lenta demais; 01 

FONTE: A autora (2007) 

 

De acordo com as respostas acima, existe um alto grau de confiabilidade por 

parte dos/as alunos/as naquilo que é dito pela professora, o que faz com que 

todos/as a concebam como uma boa professora, aprovando sua didática e se 

relacionando de forma afetuosa com ela.  
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5.1.2 O discurso histórico utilizado em sala de aula 

 

Para analisar o discurso histórico apresentado pela professora em sala de 

aula, utilizaram-se as observações da aula, mas, predominantemente, dos registros 

dos cadernos dos/as alunos/as e dos registros do diário de classe. Aponta-se, a 

partir do material, algumas características desse discurso, a seguir. 

O fio condutor do discurso é o colonizador português, no caso dos 

conteúdos sobre o Brasil colônia. Em outros casos, são os personagens do poder 

político, econômico ou social que possuem “autoridade” e “capacidade” para atuar 

na realidade social.  Índios e negros participam da construção da história, apenas 

como coadjuvantes no papel de sujeitos inferiores e dependentes, sem importância 

qualitativa no processo: 

 

A professora diz: “Vamos começar a aula de História”. Alguns alunos/as comentam: 

“Nós não trouxemos o livro.”  

A professora coloca alguns cartazes no quadro de giz:  

HISTÓRIA - CAPITANIAS HEREDITÁRIAS: DIVIDINDO O BRASIL – O 

FRACASSO DAS CAPITANIAS – DUAS PROSPERARAM: SÃO VICENTE E 

PERNAMBUCO – A CHEGADA DOS JESUÍTAS – A EXPANSÃO DA CANA DE AÇÚCAR. 

A professora começa a exposição:   

“Há muito tempo atrás, nós nos chamamos Brasil. O Brasil foi dividido...”  

Um aluno interrompe: 

“Em 07 regiões.” 

A professora continua:  

“Sim, mas nós estamos falando das Capitanias Hereditárias. Alguém pode me dizer 

o que é isso?” 

Uma aluna responde: 

“Lotes de terra.” 

A professora continua: 

“O Brasil foi dividido. Vamos supor que o 5º ano foi dividido em 05 partes, cada uma 

é um lote, cada uma vai ter um dono; [...] Os donos terão que fazer alguma coisa para o 

negócio dar certo [...]. Em 1532, D. João III criou este sistema de Capitanias Hereditárias. 

Ele dividiu o Brasil em 15 faixas de terra, ele doou esses lotes a 15 donatários – os donos 

das terras – [...]. Essas capitanias tiveram sucesso? Somente duas prosperaram, essas 
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duas (aponta os nomes São e Vicente e Pernambuco nos cartazes).Vamos lá: ACORDO 

COM OS ÍNDIOS (outro cartaz). Onde cabe os índios aí? Eles fundaram vilas em São 

Vicente e Pernambuco e fizeram o plantio da cana de açúcar. Os donatários fizeram acordo 

com os índios e colocaram eles para trabalharem. Eles fizeram uma aliança. Muito bem, 

juntou colonos com os índios e foram nascendo os primeiros brasileiros [...]. 

(trecho da aula observada de número 02) 

 

Diante do exposto, percebe-se que o conteúdo é ministrado a partir da 

necessidade de transmissão de informações e não da necessidade de construção 

de um conhecimento histórico coerente e significativo. Isto faz com que o conteúdo 

ministrado fique sem ligação com uma linha de raciocínio. O que se diz a respeito do 

processo histórico em determinada aula começa e termina naquele momento 

específico. Verifica-se ainda que o discurso apresenta um caráter personalista, de 

culto aos heróis (escolhidos pela História Oficial), como mostra o exemplo desta 

mesma aula sobre Capitanias Hereditárias: 

 

A professora lê o texto do livro didático sobre as Capitanias Hereditárias: 

“Diante de tantos problemas, há alguém disposto a solucionar: os jesuítas. Vocês 

sabem quem foram os jesuítas? Ninguém sabe? Não fizeram o 4º ano direito. De onde 

vieram os jesuítas? (os/as alunos/as respondem olhando o texto do livro didático) ”Da 

Europa.” A professora continua: “Pe.  Manoel da Nóbrega era um jesuíta. Como é o nome 

do padre?:” Os /as alunas/as respondem: “Padre Manoel da Nóbrega.” A professora 

prossegue: “ Eles chegaram e queriam catequizar todos e difundir a fé católica, criando 

Ordens Religiosas, criando a Companhia de Jesus.” A professora pergunta: “5º ano, foi boa 

a chegada dos jesuítas?”Os/as alunos/as respondem: “Foi”. “Sim, eles trouxeram coisas 

novas, fundaram coisas. Os índios tinham que abandonar certos hábitos... os índios eram 

acostumados a certas coisas e os jesuítas queriam que eles fossem do jeito deles.” 

 

No discurso histórico não há interação entre os vários aspectos da realidade 

social: procura-se apenas apresentar o fato a partir de uma necessidade de 

transmissão de conteúdo, não havendo contextualização conjuntural ou estrutural 

dos acontecimentos históricos. 

No que se refere ao tempo histórico, este se apresenta de forma 

cronológica, marcado por regularidades e uniformização. As datas comemorativas 

não têm o peso do patriotismo e da civilidade que tinham no ensino de História das 
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décadas de 60, 70 e 80 do século XX, antes são “comemoradas” em sala de aula 

por causa das pressões externas da Secretaria Municipal de Educação, da equipe 

técnica da Escola, de acordo com o texto de uma aluna, elaborado em casa e lido 

pela professora, e um outro sobre a morte de João Pessoa, seguido de exercício: 
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Como se pode observar pelos textos, não há problematização no discurso 

histórico. Evita-se a análise e discussão dos conflitos sociais, dos problemas sociais.  

 

5.1.3 O método de ensino 

 

A aula ministrada pela professora possui algumas características a serem 

destacadas: a relação escolar é a de “mestre-discípulo” Apesar da participação 

dos/as alunos/as ser solicitada, essa participação restringe-se à repetição de frases 

do livro didático ou à repetição da fala da professora. 

A verificação da aprendizagem dos/as alunos/as é feita através de 

questionários, cujo modelo é de perguntas-respostas, sem nenhuma criatividade, 

solicitando-se do/a aluno/a a repetição e a memorização dos conteúdos discutidos 

em sala de aula.  A maior parte das atividades desenvolvidas é de caráter individual. 

No entanto, a professora, em entrevista, ao constatar as dificuldades de 

aprendizagem dos/as alunos/as (não sabem dividir, subtrair, ler e escrever 

corretamente), afirma combater estas dificuldades com a inovação didática: 

 

Eu inovo, sempre que eu posso, eu inovo. Trago novidades, trabalho com 
textos expositivos, levo para a biblioteca, vídeo, tento fazer gincana, 
trabalho tabuada com brincadeiras, frações com material concreto, eu inovo. 
Então é isso que ainda...é dessa maneira que eu ainda estou conseguindo 
fazer com que eles desenvolvam um pouquinho. Porque se eu fosse 

trabalhar só livro, livro, livro, caderno, papel, lápis, eles não conseguem. 

 

E, em outro trecho dessa entrevista, falando especificamente das aulas de 

História: 

 
Fiz a avaliação de História uma vez, foi horrível, foi um desastre! Não 
estudaram. “Aí, professora, nós não éramos acostumados a fazer a prova 
de História, nós fazíamos trabalho.” Então eu continuei  como a minha 
colega, eu segui o planejamento de minha colega e vi que teria que fazer 
trabalhos pesquisados, porque eu fiz uma avaliação, mas não tive sucesso. 
Porque eles não conseguem, História, Geografia, Ciências, não tem como 
ensiná-los da forma que eu desejaria. Então, sempre levo para a sala de 
vídeo; trouxe um CD sobre a história de João Pessoa (chamou muito a 
atenção deles), escutaram, acharam interessante. Levei para a sala e pedi 
que eles escrevessem tudo o que eles viram no CD. A maioria não foi bem. 

 

Em relação à abordagem dos conteúdos esta não ocorre de forma 

interdisciplinar. Não se verificou nenhum conteúdo ou atividade que promovesse a 

interação da História com outras áreas do conhecimento. Não se parte da vivência 
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cotidiana dos/as alunos/as ou de seus interesses, mas antes do livro didático ou, no 

máximo, da data comemorativa. 

 Apesar de possuir características semelhantes ao modelo tradicional de 

ensino, o modelo de ensino desenvolvido pela professora dele se difere em aspectos 

importantes, tais como: não é apresentado um Programa de disciplina que tenha 

começo, meio e fim; as aulas parecem improvisadas e construídas a partir de 

recortes de experiências de ensino da professora; não existe uma clareza metódica 

no trato com os conteúdos didáticos (como abordar cada conteúdo em sua 

particularidade para ser apreendido pelos/as alunos/as) – ora a professora faz a 

leitura integral do conteúdo a partir do livro didático, ora inicia por uma exposição e 

depois leitura do livro didático.  

No que diz respeito à seleção dos conteúdos, esta ocorre a partir do livro 

didático, mesmo a Escola possuindo uma Proposta Curricular elaborada pela 

Secretaria Municipal de Educação da cidade de João Pessoa em “parceria” com 

os/as professores/as. Os conteúdos do 1º e 2º semestres foram ministrados pela 

professora anterior. Já os conteúdos do 3º e 4º bimestres foram ministrados pela 

professora envolvida no estudo, somando um total de 34 aulas de História 

ministradas, conforme pode ser visto no quadro abaixo: 
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QUADRO II – CONTEÚDOS DE HISTÓRIA DO 5º ANO 

 Conteúdos 

 

1º Bimestre 

(07 aulas) 

- A família – atividades orais e escritas 
- O bairro – leitura de texto e interpretação 

- Quem habita nesta terra 
- Como viviam os povos indígenas 
- Trabalho relacionado à Páscoa 

  

2º Bimestre 

(07 aulas) 

- Trabalho sobre a vida nos trópicos 
- O que daqui levaram 

- Data comemorativa: dias das mães – 
mensagens 

- A cultura africana
5
 

- O período colonial 
- Trabalhando o São João 

- Seminário sobre o São João
6
 

  

3º Bimestre 

(11 aulas) 

- Texto informativo: Morte de João Pessoa 
- As origens da cana 

- Avaliação 
- As origens da cana 

- Apresentação do Seminário sobre a morte 
de João Pessoa 

- Pelo Brasil adentro 
- Pesquisa sobre o pau – brasil 

- a independência do Brasil 

  

4º Bimestre 

(09 aulas) 

- Comércio 
- Datas comemorativas 

- Pelo Brasil adentro 
- Entradas e bandeiras 

- Riquezas 
- Reapresentação do conteúdo estudado 

- História e Geografia: seminário 
- Recuperação 

FONTE: A autora (2007) 

 

Os registros no diário de classe são uma mistura dos conteúdos do livro 

didático com as datas comemorativas. Há também registro de atividades que não 

são conteúdos, como avaliação, recuperação, seminário. Enfim, as aulas de História 

não alcançam nem os objetivos para o ensino de História da LDB e dos PCN, nem 

aqueles que os/as professores/as pesquisadores/as pensam para a História na 

Escola. 

O livro didático adotado pela Escola para o 5º ano no ano de 2006 foi a obra 

de José William Vesentini, História – vivência e construção, editada em 2001. A 

                                                 
5
 Não existe nenhuma referência no caderno dos/as alunos/as de como foi trabalhado este conteúdo 

em sala de aula. 
6
 O que foi denominado “seminário” foi a apresentação de danças e comidas típicas das festas 

juninas. 
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professora utiliza o livro didático como a maior parte dos/as professores/as: ele é o 

guia do processo ensino-aprendizagem. Seleção e abordagem de conteúdos, 

realização das aulas, exercícios, entre outras atividades, são ações realizadas pela 

professora a partir do livro didático.  

A opinião dos/as alunos/as sobre as aulas de História está na resposta a 

uma pergunta do questionário I: 

TABELA 02 - PERGUNTAS DO QUESTIONÁRIO I – 5º ANO  

 5º 
29 questionários 

VOCÊ GOSTA DE SUAS AULAS DE HISTÓRIA?  
Sim 28 
Não 01 

POR QUÊ?  
- aprendi demais 07 

- é bom aprender coisas novas 09 
- as aulas são bem explicadas 01 

- os assuntos são interessantes 04 
- é uma matéria que a pessoa tem orgulho de estudar; 01 

- é bom /legal/gosto de História 03 
- aprendi a ler mais; 01 

-aprendo história do mundo; 01 
- é muito difícil; 01 

- aprende mais coisas sobre o Brasil; 01 
COMO VOCÊ GOSTARIA QUE FOSSE SUA AULA DE HISTÓRIA?  

- mais reforçada; 01 
- que todo mundo da sala prestasse atenção quando a professora está 

explicando; 
01 

- eu gosto como está 16 
- queria que fosse fazendo perguntas a cada um e depois fizesse uma prova; 01 

- mais história 01 
- com desenhos legais; 01 
- que fosse muito fácil 02 

- falando sobre a história de Pedro Álvares Cabral; 01 
- normal; 01 

- gostaria que fosse falando de lendas, mitos, essas coisas de ilusões; 01 
VOCÊ COMPREENDE OS ASSUNTOS APRESENTADOS EM SUA AULA 

DE HISTÓRIA? 
 

Sim 26 
Não 01 

Uns sim, outros não 01 
Um pouquinho 01 

POR QUÊ?  
- eu presto muita atenção 04 
- a professora explica bem 06 

- é leve/fácil/é bom 05 
- é mais um pouco de tudo que eu aprendi 02 

- é melhor; 01 
- tem muitos assuntos falando sobre Zumbi e outros sobre as capitanias 

hereditárias; 
01 

- aprendo muito mais 02 
- tem assunto que a gente não sabe e tem que fazer; 01 

VOCÊ COMPREENDE OS ASSUNTOS APRESENTADOS EM SUA AULA 
DE HISTÓRIA? 

 

Sim 26 
Não 01 
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Uns sim, outros não 01 
Um pouquinho 01 

POR QUÊ?  
- porque eu sou inteligente 01 

- é difícil; 01 
- em casa eu fico lendo e quando a professora explica eu entendo; 01 

- gosto do assunto e a professora explica bem 01 
O QUE VOCÊ MENOS GOSTA NA SUA AULA DE HISTÓRIA?  

- não sei 02 
- quando não prestam atenção na explicação da professora/quando tem muita 

bagunça 
01 

- quando eu não tenho paciência para responder as perguntas do 
assunto de História; 

01 

- quando a professora diz que vai dar 10 minutos para terminar a aula de 
História/quando eu não respondo a pergunta; 

01 

O QUE VOCÊ MENOS GOSTA NAS SUAS AULAS DE HISTÓRIA?  
- de ler no livro de história 01 

- dos portugueses; 01 
- conta muita coisa infeliz e muita violência; 01 

-de fazer pouca tarefa; 01 

- de brigar; 01 

- quando vem fazer as tarefas de história e a prof.a não explica; 01 

-as cópias; 01 

- de filar e de desenhar; 01 

- de fazer muita tarefa 01 

-lembra muita coisa; 01 

- de estudar sobre os índios; 01 

- das capitanias hereditárias; 01 

- de contar a história; 01 

- dos textos e das perguntas; 01 

- quando a professora passa desenhos grandes, é muito difícil; 01 

- das capitanias hereditárias, a exploração do açúcar e os jesuítas; 01 

- da professora chata; 01 

- dos trabalhos que a professora passa; 01 

- de alguns deveres difíceis. 01 

O QUE VOCÊ MAIS GOSTA NA SUA AULA DE HISTÓRIA?  

-  não sei; 01 

- da explicação da professora; 02 

- as novidades que eu descubro, tiro minhas dúvidas 01 

- é muito legal; 01 

- das perguntas 02 

- dos índios; 01 

- conta muita coisa sobre o passado 01 

- gosto de tudo 04 

- tem desenhos; 01 

- de fazer trabalho 01 

- de brincar e assistir televisão; 01 

- das atividades/das tarefas/do dever 02 

O QUE VOCÊ MENOS GOSTA NAS SUAS AULAS DE HISTÓRIA?  
- de pesquisar, de escrever e da professora; 01 

- gosto dos assuntos, das tarefas e das pesquisas; 02 

- das capitanias hereditárias; 01 

- de estudar; 02 

- sobre os negros; 01 

-de ler os assuntos que estamos estudando/dos assuntos 01 

FONTE: A autora (2007) 
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Apesar das características descritas anteriormente, os/as alunos/as 

aprovam, quase que unanimente o ensino de História que se apresenta no 5º ano. 

Dizem compreender os assuntos e os elogios à professora e à aula são uma 

constante nas respostas. Também afirmam gostar das aulas do jeito que elas 

acontecem. No entanto, alguns alunos/as (13) apontam alguns elementos que faltam 

à aula. Quando respondem sobre o que não gostam na aula de História, a maioria 

aponta dificuldades em responder as atividades e citam conteúdos; quando 

respondem sobre o que gostam, as respostas são bastante diversificadas, não 

existindo um aspecto que se sobreponha. 

 

5.2 Características do ensino-aprendizagem de História no 6º ano a do ensino 

fundamental da Escola Municipal Zumbi dos Palmares 

 

5.2.1 A relação professora-alunos/as 

 

A professora de História 6º ano A é uma profissional prestes a se aposentar 

e ainda bastante entusiasmada com seu trabalho: 

 

Meu trabalho, de certa forma, eu tenho que me regozijar. Com 42 anos de 
sala de aula, num total de 55 aulas por semana, com a idade que eu tenho, 
eu considero de uma importância muito grande, porque o trabalho sendo 
feito com o ser humano, da forma com que eu trabalho, com o prazer que 
eu tenho, eu tenho certeza que o resultado é um resultado de sucesso. Até 
porque quando eu me engajei, quando eu decidi assumir cargo de 
professora é porque realmente era isso que eu queria fazer. Foi consciente, 
foi uma decisão tomada de forma correta por mim e eu faço disso um 
complemento de minha vida. 

 

Perguntada sobre o que considera positivo na aprendizagem dos/as 

alunos/as responde: 
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Em primeiro lugar, a curiosidade deles. São alunos curiosos que perguntam, 
que querem aprender. Não generalizando, porque a gente não pode 
generalizar, mas a grande maioria tem uma vontade, tem uma tendência a 
perguntar, a querer saber. E eu também considero assim, a relação 
professor-aluno muito importante, como eles mesmos podem até afirmar, se 
na sala de aula existe uma reciprocidade de vontade, de interesse, até 
levando em consideração a própria sala, são alunos mais ou menos 
disciplinados e consideram a disciplina fundamental para que haja uma boa 
aprendizagem. Por exemplo, o relacionamento que nós temos, o transladar 
da comunicação transcorre de uma forma normal e isto fica. Porque eu 
acredito, que dentro das minhas limitações, eu considero positivo o que eles 
aprendem. 

 

Quando se pergunta o que mais gosta em seu trabalho, a professora 

responde com entusiasmo: 

 
A convivência com o adolescente e a resposta que eu tenho deles, apesar 
das limitações, apesar das dificuldades, apesar de muitas vezes eles serem 
vítimas de muitos erros diários da sociedade. Mas a convivência com o 
adolescente, muitas vezes a palavra de um adolescente... um carinho, o 
sucesso; quando eu encontro meus ex-alunos com uma vida garantida, com 
um futuro garantido, com uma solidez familiar, é isso que mais fortalece o 
meu trabalho. 

 

Os/as alunos/as, em sua maioria, também sentem por ela admiração, 

respeito e carinho, como manifesta um aluno do 6º ano A quando perguntado se 

gostava das aulas da professora: 

 

 Acho...é porque tem alunos que não gostam mesmo de História, mas quem 
gosta...porque tem vez que ela vai contando as histórias que ela tem 
conhecimento. A gente vai vendo os assuntos e eles vão contando as 
histórias, como a de Davi e Golias. Quando a gente tava vendo o assunto, 
parece que era hebreus ela... chegou um ponto lá que ela contava a história 
de Davi, acho que a professora de História ela planeja divertindo a aula.Tem 
muitos que planejam.Tem professor que planeja, mas quando chega na 
aula não consegue fazer, aí vira uma bagunça muito grande.  

 

No entanto, esta relação em sala de aula se apresenta de forma autoritária: 

 

Na entrada da sala de aula, a professora fica observando os/as alunos/as 

inquietos/as. O barulho continua. A professora bate forte na carteira para chamar a atenção 

e fala: “Detesto fazer isso!”. Após a chamada, começa a explicar aos/as alunos/as a 

correção de atividades: um aluno faz a correção da pergunta de outro. Nomeia o aluno A 

(destacado pelas suas notas e comportamento) para fazer a correção. Ele indica quem, 

entre os/as alunos/as, responderá a questão.  A pergunta é para R. Ela responde, a 

professora complementa, comentando carinhosamente a resposta da aluna R. A professora 

começa a explicar o que é um patriarca, o barulho lá fora é muito grande, ela pede silêncio 



95 

 

  

com um “PSIU”. O tempo todo a professora explica o assunto através das perguntas e 

respostas dos/as alunos/as. [...]. A professora diz que vai passar de carteira em carteira e 

não quer encontrar nenhuma tarefa por ser feita. Continua explicando o assunto. Bate 

fortemente as mãos por causa do barulho lá fora, continua explicando, bate novamente as 

mãos e fala alto, chama a atenção de um aluno: “Meu amigo, olhe para cá!” Alguns 

alunos/as estão sem prestar atenção, a aluna AM é sempre solicitada pela professora para 

responder às perguntas; a maior parte dos/as alunos/as que estão sentados/as à frente 

estão prestando atenção, mas os/as que estão sentados/as atrás não se concentram. O 

barulho lá fora é imenso, por causa da aula de Educação Física. A professora continua 

explicando pacientemente, a turma parece não se envolver, mas está quieta. A aluna AM é 

o centro da atenção da professora para as respostas. A professora para a explicação e diz: 

“Tem alguém conversando na hora errada.” De repente um aviso no microfone, informando 

que os/as alunos/as estão liberados/as por causa do Planejamento dos/as professores/as. 

Os/as alunos/as gritam, ficam eufóricos/as. A professora faz cara séria, tenta retomar o 

controle da situação, diz que está contente com a disciplina da turma, mas afirma que 

aqueles/as que não foram legais vão ter seus nomes anotados no caderno de controle e 

serão penalizados/as. Para sair, a professora diz que serão liberados/as por fila: “A fila que 

tiver um/a aluno/a em pé não sai.” Eles/as começam a sair, de acordo com a liberação da 

professora. Eles/as não se aproximam dela, antes de sair.  

(descrição da aula observada nº 01) 

 

Um comportamento da professora marcante em sala de aula é o 

aconselhamento aos/as alunos/as: 

 

[...]. A professora diz: “Hoje vamos começar uma civilização importante: a Grécia. O 

trabalho de vocês é ler o assunto, aquilo que foi trabalhado não se dá por acabado, o 

assunto anterior tem que ser estudado. Antes de começar o assunto vamos cantar uma 

canção: “Uma boa amizade...” Muitos alunos/as não cantam. A professora fala: “Vocês 

sabem qual é o melhor amigo, depois de Deus?” Os/as respondem: “Os pais”. Ela continua: 

“Muito bem, domingo é dia dos pais. Prestem atenção, conversem com seus pais. Por que 

será que alguns de vocês não conversam com seus pais? Conversem com seu pai, dê um 

bom dia, boa noite. Se ele não chegar para conversar com você, converse com ele.” A 

campainha toca, os/as alunos/as saem para lanchar. 

(descrição da aula observada nº 05) 
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Além de se utilizar frequentemente de aconselhamentos, a professora 

também é bastante exigente com a limpeza e organização do ambiente de sala de 

aula: 

 

Ao entrar na sala de aula a professora diz: “Existem dois momentos que eu observo 

quando entro na sala: 1º - quero encontrar a sala organizada; 2º - quero encontrá-la limpa.” 

Os/as alunos/as estão muito agitados/as e não prestam muita atenção na professora. Ela 

continua: “Existem muitas pessoas no Brasil mal – educadas, mas na sala de aula a gente 

precisa mostrar educação. Não se deve sujar a sala, é para isto que existe um cesto.” Os/as 

alunos/as começam a retirar os papéis do chão e colocá-los no cesto. A professora fala 

satisfeita: “Agora, sim. Bom dia!” Os/as alunos/as respondem: “Bom dia!”. [...] 

(descrição da aula observada nº 06) 

 

E, ainda, numa outra aula: 

 

A professora entra na sala. Os/as alunos/as estão muito agitados/as e fazem muito 

barulho. A professora começa a arrumar as carteiras e depois fica em pé, diante da turma, 

de braços cruzados. Aos poucos, a turma começa a se acalmar. A professora diz: “Se você 

se cria num ambiente tagarela, você fica tagarela. Quando vocês estão assim conversando 

sem limites, eu não vou gritar, de que adianta?” A turma fica em silêncio. A professora diz: 

“Bom dia! Estou observando muita sujeira no chão, apanhem esses papéis.” Os/as 

alunos/as começam a apanhar os papéis. A professora fala: “Estou decepcionada com uma 

turma que eu vi ontem, muito suja. Eu não dei aula enquanto a turma não limpou a sala. Era 

indisciplina. Chega de gente mal educada no meio do mundo. Vocês têm que ser diferentes, 

estão aprendendo para ser diferente. O Brasil não precisa de gente assim, precisamos 

melhorar na limpeza, na justiça!” [...] (descrição da aula observada nº 08) 

 

A preocupação da professora em repassar para os/as alunos/as valores 

morais parece justificar-se pelo fato desta acreditar que pode assim contribuir, 

qualitativamente, para que eles/as possam se guiar por valores que se 

contraponham aos exemplos “negativos”, advindos do ambiente de pobreza, 

violência e desestrutura familiar do qual é proveniente a maioria, mas também dos 

“maus” exemplos dados pelas autoridades dirigentes de nossa sociedade.  

Os/as alunos/as são generosos/as em sua avaliação sobre a professora: 
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TABELA 03 - PERGUNTAS DO QUESTIONÁRIO II – 6º ANO A 

 6º ano A 

VOCÊ GOSTA DE SUA PROFESSORA DE HISTÓRIA? 42 questionários 
Sim 36 
Não 04 

Mais ou menos 02 

Um pouco ___ 

Não sei ____ 
POR QUÊ? 6º ano A 

- ela explica bem /ensina bem 08 

- ela é legal / boa 04 

-ela é muito legal e faz de tudo para que a gente aprenda o 
máximo 

01 

-ela bota moral na sala e ela se esforça muito para que 
eles aprendam 

01 

 6º ano A 

POR QUÊ? 42 questionários 

- ela entende os alunos; 01 

-ela é chata e feia 01 

- ela bota ordem na sala e não se deixa dominar pelos 
alunos; 

02 

-ela ajuda na tarefa, ela não é como as outras professoras; 01 

-ela, às vezes é chata e, às vezes é boa; não deixa sair 
para beber água; 

02 

- ela explica bem e põe ordem na sala 03 

-ela explica bem e eu gosto dos exercícios que ela faz; 01 

-ela é legal, atenciosa e ensina bem; 03 

-ela ensina bem, é legal, não deixa beber água e ir ao 
banheiro; 

01 

- ela é muito rude; 01 

-eu gosto mais dela e atividade, ela bota muitas coisas no 
quadro 

01 

- ela explica as coisas direito, ela é esperta 01 

-ela explica bem direitinho os assuntos de História, ela faz 
exercícios e outras coisas legais; 

01 

-ela coloca ordem na sala, é educada e ensina bem 01 

- ela é boa e explica bem 01 

-ela é maravilhosa 01 

- não gosto porque não; 01 

- ela é séria; 01 

- ás vezes ela é boa e gosta de cantar 01 

-  ela é chata 01 

O QUE VOCÊ MAIS GOSTA NELA? 6º ano A 
 42 questionários 

- é da sua autoridade 01 
- de tudo 14 

- quando ela brinca com a gente 01 
-ela ensina bem /explica bem 05 

- de ler 01 
-o jeito dela ser;/ da pessoa que ela é  01 

Continua  
Continuação  

- ela vai na história, não no livro; 01 
- ela passa assuntos fáceis; 01 
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- das tarefas que ele faz 01 
-da explicação e das atividades 01 

-as provas que ela faz; 01 
-ela ajuda quando a gente está com problema 01 

-da esperteza 01 
-ela explica bem e lê o texto com a gente 01 

-explica bem, coloca moral na sala; 01 
- das histórias que ela conta e porque ela bota moral na 

sala; 
01 

-da explicação dela e da leitura 01 
-ela não gosta da sala suja e quando vê não ta limpa 01 

-ela é legal/boa; 02 
- ela é uma professora de História eficiente; 01 

 6º ano A 

VOCÊ GOSTA DE SUA PROFESSORA DE HISTÓRIA? 42 questionários 
ela ensina bem e é calma na sala; 01 

- quando ela está com raiva /fica brava 01 
- ela é muito chata/um pouco chata 01 

- quando ela fica chata; 01 
- é brava e briga muito; 01 

- do exercício; 01 
- ela é muito sincera e muito “braba”; 01 

-ela faz muito exercício 01 
-ela não tira o pé de onde eu sento; 01 

-não gosto de nada nela 02 
-quando ela faz as atividades surpresa; 01 

-ela passa muito tarefa e não passa atividade extraclasse; 02 
-tem hora que ela é muito chata, ela quando tá com raiva 

grita com todo mundo e ela não deixa beber água 
01 

-ela pega muito no pé, quando ela está fazendo a chamada 
não gosta que interrompa; 

02 

- da disciplina dela que é muito rígida, embora seja bom 
para a gente 

01 

--ela grita muito; 01 
-ela é nervosa, estressada, com qualquer coisa ela se 
explode, não gosta de barulho; tá ruim para ela viver, o 

nosso mundo é arrodeado de zoada; 

01 

-as reclamações; 01 
-ela devia fazer uma aula de História diferente um pouco 

mais 
01 

-às vezes ela é brava e, às vezes, fica ordenando; 01 
- ela não deixa beber água/ir ao banheiro 01 

FONTE: A autora (2007) 

 

Os/as alunos/as, quando expressam o que não gostam na professora, dão 

respostas diversificadas que destacam a rigidez de seu comportamento, a fala alta e 

a quantidade de tarefas que ela passa. No entanto, a maioria aprova suas atitudes 

em sala de aula. Em sua relação com os/as alunos/as, a professora demonstra 

rigidez, preocupação com a educação doméstica e escolar, compromisso e 

responsabilidade com o seu papel de professora. 

5.2.2 O discurso histórico utilizado em sala de aula 
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O fio condutor do discurso é a civilização europeia, tanto no estudo 

introdutório da História (definição de história, noção de tempo, fontes históricas) 

como no estudo da pré-história e das civilizações antigas; o estudo da América não 

faz parte do conteúdo (como se pode observar mais adiante no quadro de conteúdos 

desta série); o discurso histórico tem um caráter personalista, de culto aos “heróis” 

(grandes vultos da história política, econômica ou religiosa), não existindo a 

preocupação com o “nexo” dos acontecimentos a partir de uma visão mais completa 

da realidade social que se está estudando; procura-se dar ênfase ao fato, dentro de 

uma determinada estrutura que não é analisada; o tempo histórico é a linearidade 

cronológica, de um tempo contínuo, regular, sem diálogo entre as dimensões 

temporais passado, presente e futuro, como mostra uma aula observada: 

 

A professora elogia os/as alunos/as por estarem na escola, apesar da chuva, pede 

para retirarem o livro e começa a explicar o assunto: “Vamos conhecer um pouco dos 

fenícios e dos persas. Vamos conhecer um pouco dos fenícios. Vamos fazer o seguinte: 

vamos conhecer o terreno, como os jogadores que reconhecem o gramado... [...]. Pergunta 

para um aluno: “Cadê o seu livro? Não pode vir para a escola sem livro. Não vamos fazer 

uma leitura individual, mas por fila, vamos eleger a fila que leu com mais compromisso, no 

final.” Os/as alunos/as começam a ler por fila, de acordo com a ordem da professora, a 

professora começa a explicar, bate forte na carteira para ser ouvida, o barulho lá fora é 

muito grande, faz uma pergunta para a fila 2: “Qual é a atividade mais importante dos 

fenícios?”Ninguém responde. Começa a explicar o significado da palavra entreposto, os/as 

alunos/as não parecem interessados/as. Pergunta: “Os fenícios trabalhavam com o quê? O 

que é que eles compravam?”A professora mesmo responde: “Armas.” Depois continua: “O 

que é que ficou até agora? O comércio, a indústria, as armas. O que ficou para o nosso 

conhecimento? O alfabeto fenício.” A professora identifica o alfabeto fenício no livro – texto. 

Fala: “Sobre os fenícios alguma pergunta?”Os/as alunos/as não respondem. A professora 

começa a fazer uma série de perguntas sobre o assunto que acabara de ler. Os/as 

alunos/as não respondem. Ela fala: “Vamos passar para os persas. Vou começar a fazer a 

leitura pelos meninos e depois pelas meninas. Não vou julgar as filas pela leitura” Explica 

um pouco, bate em uma carteira, pedindo atenção. A explicação continua, muitos parecem 

dispersos/as. A professora identifica  o mapa da Pérsia primitiva no livro (não explica a que 

país corresponde a Pérsia na atualidade). Comenta: “Cambises foi um grande rei. Ciro, 

Cambises e Dario foram reis persas que exerceram grande domínio. A leitura dos meninos 

agora”. Depois da leitura a professora recomeça a explicação, fala sobre a organização das 

sapatrias, a construção das estradas e das grandes cidades. Ela comenta: “Vocês não 
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sabem como essas estradas eram construídas, como eles faziam.” Um aluno responde: “À 

mão.” Ela pergunta: “Quem construía?”Os/as alunos/as respondem: “Os escravos.” Quando 

se faz a leitura sobre o sistema de comunicação na Pérsia, a professora faz uma 

comparação com os correios na atualidade. Quando aparece na leitura a questão religiosa, 

a professora usa a palavra ideologia para explicar a diferença entre povos politeístas e 

povos monoteístas, tendo como exemplo os hebreus, mas não explica o que significa a 

palavra ideologia. A leitura termina, a professora pede para os/as alunos/as retirarem o 

caderno para resolver os exercícios do livro correspondente ao capítulo. A aula termina.” 

(aula observada nº 02) 

 

O trato com as datas comemorativas acontece da mesma forma que nas 

aulas de História do 5º ano, são colocadas em forma de conteúdo, a partir de 

pressões externas à sala de aula, como se pode observar no exemplo a seguir: 
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 Apesar das longas exposições, nas quais a professora preocupa-se com a 

compreensão dos termos desconhecidos pelos/as alunos/as que aparecem nos 

textos, não há uma problematização do discurso histórico, evita-se a análise e a 

discussão dos conflitos, dos problemas sociais, amenizando-os quando aparecem 

inevitavelmente (no caso da questão da terra na Roma Antiga), onde a professora 

comenta o episódio dos irmãos Graco, mas não amplia para discutir o problema da 

terra em Roma. 

 

5.2.3 O método de ensino  

 

A aula da professora apresentou os aspectos didáticos destacados a seguir: 

assim como acontece no 5º ano, a relação escolar é a de “mestre-discípulo”, a 

participação dos/as alunos/as é solicitada durante a aula expositiva para a repetição 

de frases e a resposta de perguntas, mas também em processos de revisão do 

conteúdo ou de atividades de avaliação; na avaliação dos/as alunos/as, a verificação 

da aprendizagem é obtida através de questionários, mas também sob forma de 

correção coletiva em sala de aula, de acordo com a descrição abaixo: 

 

[...]. A professora vai passar de carteira em carteira para dar o visto na atividade de 

avaliação complementar, elaborada na aula anterior. Os/as alunos/as começam a conversar 

a professora reclama: ”Eu disse que era para conversar?” Um aluno caçoa da professora: 

“Não entendi, não entendi.” Ele fala baixo e ela não escuta. A professora encontra uma 

bolinha de papel e reclama: “Educação começa em casa e termina na rua.” Em seguida, 

solicita que o aluno A inicie a correção, depois uma outra aluna, que a professora não sabe 

o nome. A aluna faz a leitura correta de sua questão e a professora aproveita para explicar 

mais: “Expansão quer dizer desenvolvimento, crescimento.” Os/as alunos/as começam a 

gritar, uns dizem: “Errei”, outros dizem: “Acertei”. A professora repreende: “Corrijam calados, 

não precisa dizer errei, acertei”. Um aluno lê com dificuldade a questão, a professora pede 

para repetir, ele lê novamente com dificuldade. A turma começa a ler, a professora pede 

para se calarem e para o aluno repetir, ele repete com a mesma dificuldade e em sua leitura 

a resposta da questão está errada. A professora fala: “Está errado.” A turma vibra porque 

disse a resposta certa. A professora pede para o aluno P ler e ele diz que tem vergonha. Ela 

pede novamente e ele não lê. Ela diz: “Você precisa ler, ninguém nasce sabendo, todos aqui 

são iguais, você precisa ler ao longo de sua vida estudantil. Estão todos no mesmo nível.” A 

professora pede a outro aluno. [...] (descrição da aula observada nº 02) 
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A professora não realiza trabalhos coletivos, a maior parte das atividades 

possui um caráter individual, como revela em um trecho da entrevista, onde fala 

sobre a avaliação dos/as alunos/as: 

 

Como nós temos aqui 03 notas e elas são regradas pelo sistema de ensino, 
duas formas eu faço da seguinte maneira: uma, eles fazem trabalho em 
sala, eu acompanhando, eu não costumo fazer trabalho em equipe, porque 
eu não vejo resultado positivo, haja vista uma turma que tem mais de 50 
alunos, e como nós sabemos, quando eles fazem trabalho de equipe, um 
fica sempre se escorando no outro. Então eu costumo fazer individual, eu 
acompanhando, daquele acompanhamento eu posso avaliar de uma forma 
oral, normalmente é o que nós chamamos é... pode dar o nome de prova, 
eu chamo avaliação somativa. Essa aí já é feita sem a consulta e é uma 
avaliação regrada a informatizar uma atuação, quer dizer, ela já vem pronta. 
E uma terceira nota, nós chamamos de nota somativa de... eu não quero 
chamar ponto, de... de... como é que chama? Avaliativa das tarefas, Eu faço 
um somatório de contagem de pontos, é a terceira nota que eu chamo de... 
como é? É a qualitativa. Agora ela inclui não só a parte escrita, como 
atividades, como também participação em sala e até a sociabilidade em 
sala, que é o comportamento deles é a parte... que eu trabalho com eles de 
interagir, respeito um ao outro, o tratamento com o outro, tudo isto inclui a 
qualitativa. [...]. 

  

Pesquisas coletivas, seminários, montagens de murais e outras formas de 

trabalho coletivo são considerados pela professora como improdutivos por causa da 

grande quantidade de alunos/as (50).  

O planejamento da professora não é feito semanalmente ou diariamente, 

mas em blocos bimestrais. Ela escreve um planejamento resumido, apresentando os 

conteúdos que vão ser trabalhados, de acordo com a exigência da equipe técnica da 

escola: 

Em primeiro lugar, planejamento aqui na escola, a gente fez um 
planejamento muito sucinto, que eles cobram. Até mesmo a orientação que 
nós temos é que não precisa ser muito abrangente é... tem que dar ênfase 
ao conteúdo, aí tem os objetivos, com certeza. Agora, é um plano anual, 
entregue para a supervisão, é um plano anual dividido por bimestres, o 
conteúdo que eu posso trabalhar naquele bimestre. É claro que é flexível, 
muitas vezes eu não atinjo aquilo que eu planejei. Agora eu não faço 
planejamento nem semestral e nem aula – a - aula, isso eu não faço, eu 
trabalho os 4 bimestres, eu divido os meus conteúdos bimestralmente. 
Agora este plano de aula, esse minucioso eu não faço. Eu trabalho assim: 
conteúdo, reviso o conteúdo e planejo que atitude eu tenho que tomar, mas 
não registro, não registro em folha não, só o bimestral e anual que eu 
entrego para a supervisora. Agora o que eles cobram mais é o cuidado com 
os conteúdos, que conteúdos trabalhar, se podem ser trabalhados todos os 
conteúdos ou não, se eu considero todos. [...]  
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Diante deste planejamento, ela descreve como acontecem as aulas: 

 
Nós fazemos leitura constantemente e estas leituras são... ao passo que a 
gente para eu interrompo para fazer as explicações, dentro daquele limite 
de interpretação deles, ao passo que eu vou fazendo as explicações 
daquele pequeno texto, eu vou voltando para o aluno com uma pergunta 
que eu pretendo que eles respondam para mostrar que eles entenderam, 
depois de estudado o conteúdo eles vão fazer os trabalhos escritos, 
atividades escritas numa amostragem que eles aprenderam. Mesmo assim 
ainda existem muitos erros, ainda há muita carência de rever o assunto e eu 
faço isso como uma forma de revisão de assunto. Mas um passo importante 
é isso, se bem que uma grande chama de alunos vai e se recusa a ler 
porque tem muita dificuldade em ler e escrever. 

 

No que respeita a abordagem dos conteúdos, a professora sempre parte de 

uma aula expositiva, detalhada, minuciosamente explicada para os/as alunos/as. 

Nesta exposição, às vezes a professora busca uma comparação com a atualidade, 

outras vezes, coloca os/as alunos/as e a sala de aula como componentes da 

exposição, através de analogias, para fazer compreender aquilo que está sendo 

colocado.  

Os conteúdos não são abordados de forma interdisciplinar. Em relação à 

metodologia utilizada, verificou-se uma ausência constante do trabalho com as 

fontes históricas, da discussão da elaboração da história por parte dos historiadores, 

da proposta de visitas a locais históricos, da recorrência à história local como 

metodologia de ensino, portanto, da interação entre saberes espontâneos e saberes 

científicos. O que se verificou foi uma recorrência constante à informação sem a 

utilização de outras atividades que poderiam viabilizar a compreensão por parte 

dos/as alunos/as dos conteúdos históricos, tornando sua abordagem menos 

informativa e mais reflexiva. 

Os conteúdos ministrados pela professora são uma mistura de sua vivência 

profissional e do livro didático adotado: 
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QUADRO III – CONTEÚDOS DE HISTÓRIA DO 6º A  

 Conteúdos 

 

1º Bimestre 

(28 aulas) 

- Momento de acolhimento – informações 
- Sondagem – datas comemorativas 

- Sondagem – fatos históricos – questionamentos orais 
- Em busca do passado – aula explicativa 

- Em busca da verdade – leitura~ 
- O tempo e o espaço – aula explicativa dialogada 

- Os sujeitos da história – aula explicativa dialogada 
- Atividades escritas – origem da humanidade 

- Continuação – tempo e história – 
- Como surgiu o tempo histórico – o relógio e o calendário 

- Estudo dos séculos – aula explicativa 
- Pré–história – periodização – aula explicativa dialogada 

- História e Pré–história – periodização – explicação 
- Origem humana – leitura e interpretação 

- Explicação  - A origem do homem 

  

 

2º Bimestre 

(32 aulas) 

- Aula explicativa – teorias sobre a origem do homem 
- Leitura informativa – teoria da criação 

- Leitura mais interpretação  - teoria da evolução 
- Atividades avaliativas sobre a origem do homem 

- Do australopteco ao homem moderno 
- O homem que sabe que sabe – aula explicativa 

- As primeiras sociedades  - aula explicativa 
- Introdução (leitura) – o crescimento cultural dos pré–históricos 

- As primeiras civilizações – Mesopotâmia  (origem) 
- A Mesopotâmia – localização – povos  - sociedade 

- Mesopotâmia – religião – economia – cultura 
- Aspectos sócio-poílitcos da Mesopotâmia – aula explicativa 

- Atividades envolvendo a Mesopotâmia 
- Introdução – O Egito – aula explicativa 

- A importância do rio Nilo – leitura informativa 
- Egito – leitura – períodos da história política 

- Aula explicativa – o poder dos faraós 
- Aula explicativa – economia, sociedade e religiões egípcias 

- Atividades escritas envolvendo o Egito 

 

3º Bimestre 

 

(34 aulas) 

 

 

 

 

- Introdução – A Grécia – aula explicativa dialogada 
- A Grécia – localização – aula explicativa 

- A Grécia – aspectos físicos – aula explicativa – leitura 
- Os gregos - resultado de outros povos – leitura 

- Aqueus e cretenses se misturam  - aula explicativa 
- As cidades – estados – aula explicativa dialogada 
- Continuação do estudo dos gregos – atividades 
- Sociedade, religião e cultura dos gregos – leitura 

- Atividade avaliativa – gregos 
- Continuação da atividade avaliativa – gregos 

- Os jogos olímpicos – leitura informativa 
- Democracia grega – aula explicativa 

- Explicação: a diferença entre a democracia grega e a democracia hoje 
no Brasil 

- Atividades escritas envolvendo a democracia na Grécia 
-  

3º Bimestre 

 

(34 aulas) 

- Aula informativa sobre o que é democracia e o papel do eleitor no Brasil 
- Arte e cultura na Grécia Antiga – aula explicativa 

- Arte e literatura na Grécia Antiga - continuação das explicações 
- Religião e mitologia grega – aula explicativa 

- Religião e mitologia grega – continuação do estudo através de exercícios 
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- Correção e comentário dos exercícios envolvendo religião e mitologia 
grega 

- Desagregação das cidades gregas e domínio macedônico 
- Continuação dos estudos sobre o domínio macedônico na Grécia 

 

4º Bimestre 

(28 aulas) 

- Romanos I – Introdução - localização da península itálica 
- Romanos I – povos que habitam a península - os italiotas 

- A participação dos etruscos na fundação de Roma 
- Versões sobre a fundação de Roma – lendária - histórica 

- Períodos da história de Roma 
- Introdução – período monárquico – aula expositiva 

- Continuação – transição do período monárquico para o republicano 
- Período republicano – governo de cônsules 

- Aula explicativa + exercícios + revisão 
- As conquistas militares e a expansão do império romano 

- O governo dos generais Mário e Sila – explicação 
-  A formação do primeiro triunvirato e o poder de Júlio César 

- Atividades avaliativas envolvendo a monarquia romana 
- Continuação da atividade avaliativa 

- Introdução ao império romano 
- Exercícios envolvendo a expansão militar e suas conquistas 

- Atividades avaliativas envolvendo Roma I e II 
- Continuação das atividades avaliativas envolvendo Roma I e II 

- Reposição de notas – Roma 
- Entrega dos resultados das avaliações – conversa inf. 

- Encontro com os alunos que ficaram - reposição – comentário das notas 
- Aula explicativa -  a crise do império romano 

FONTE: A autora (2007) 

 

Estes registros demonstram uma organização sistemática do conteúdo, bem 

como uma preocupação em construir uma seqüência lógica das discussões que os 

conteúdos da disciplina propõem. No entanto, faz-se uma seleção arbitrária destes 

conteúdos, pois retira-se conteúdos como cristianismo, islamismo, império bizantino 

e cultura medieval que fariam parte dos conteúdos estudados nessa série, inclusive 

a partir do próprio livro didático.  

O livro didático adotado pela Escola para o 6º ano A no ano de 2006 foi a 

obra de Mario Schmidt, Nova História Crítica, editado em 2002. Perguntada em 

entrevista sobre a importância do livro didático, a professora responde: 

 

Como um guia, principalmente os alunos de quinta série, eles não têm ainda 
uma experiência como trabalhar consultando outras fontes, então eu 
considero o livro didático importante. Importante também que os alunos são 
orientados, são incentivados a fazer leituras, você pode ajudá-los também 
na escrita e também na dicção, porque a forma da leitura oral eu 
compreendo como importante para aprender a falar, para aprender a 
escrever. Agora, claro que ao passo que o grau de estudo vai aumentando 
eles também terão outras dificuldades e estudarão em outras fontes. Então, 
o livro didático serve como um parâmetro, como um guia, mas o alunado 

deve ter oportunidade de estudar em outras fontes. 
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Seu trabalho com o livro didático é a leitura integral dos textos e a resolução 

de parte dos exercícios, pois considera que alguns destes exercícios (especialmente 

aqueles mais reflexivos) estão acima da faixa etária dos/as alunos/as. Diante disto, a 

própria professora elabora questões, a partir do assunto estudado; estas questões 

são extremamente simples e exigem dos/as alunos/as apenas cópia e memorização. 

Para os/as alunos/as, as aulas de História são avaliadas positivamente, 

embora apresentem algumas limitações: 

 

TABELA 04 - PERGUNTAS DO QUESTIONÁRIO I – 6º ANO A 

 6º ano A 

 44 questionários 
VOCÊ GOSTA DE SUAS AULAS DE HISTÓRIA?  

Sim 40 
Não 01 

Mais ou menos 03 
POR QUÊ?  

- aprendi demais 03 
- é bom aprender coisas novas  
- as aulas são bem explicadas 02 

- os assuntos são interessantes 02 
- é bom /legal/gosto de História 06 

-aprendo história do mundo; 01 
- umas vezes a prof.a explica brincando e outras vezes eu não 

entendo nada porque ela fica nervosa com os meninos; 
01 

POR QUÊ?  
- a prof.a ensina bem 14 

- eu acho interessante saber os antepassados /da história antiga, 
passada 

06 

- a profa. é um pouco chata; 02 
- é fácil de compreender 01 

- por causa das histórias que a prof.a conta 01 
- às vezes, a prof.a é divertida; 01 

- é muito fácil 01 
- gosto de uns conteúdos e outros não 01 

- eu gosto como está, 15 
COMO VOCÊ GOSTARIA QUE FOSSE SUA AULA DE HISTÓRIA?  

- eu gosto como está, 15 
- como ela fez no teste passado, surpresa, trocando para que a gente 

mesmo corrigisse e a nota ela juntava; 
01 

- mais dinâmica/com brincadeiras/-com dinâmicas relacionadas com o 
assunto 

12 

- que fosse mais legal 03 
- com vídeos, falando sobre o passado e queria ver os fósseis de 

animais, eu acho bem legal; 
01 

- que os outros alunos prestassem atenção na aula, parassem de 
conversar/menos barulho 

02 

- eu queria que ela não passasse leituras para a gente lê na frente de 
todas as pessoas 

01 

- que a prof.a fizesse aulas extra - classe e que ela não escrevesse 
coisas que ela não faz 

01 

- um pouco mais diferente 04 
- mais alegre/mais engraçadas 02 
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- que não houvesse palavrão e que os alunos aprendessem tudo e 
não reprovasse nem uma pessoa; 

01 

- que os assuntos fossem diferentes e que fossem menos difíceis e 
mais fáceis; 

01 

-  mais calma/mais tranqüila 01 
- que as aulas não atrapalhasse a aula para que  nós todos, quando 
chegasse o ensino médio, já ta sabendo de tudo que passou na 5ª 

série;
7
 

01 
 

VOCÊ COMPREENDE OS ASSUNTOS APRESENTADOS EM SUA 
AULA DE HISTÓRIA? 

6º ano A 

 44 questionários 
Sim 38 
Não 04 

Uns sim, outros não 01 
Um pouquinho 01 

POR QUÊ?  
- eu presto muita atenção 04 

- a professora explica bem 21 
- é leve/fácil/é bom 02 
- eu não sei muito 

8
 02 

- umas vezes a prof.a explica brincando e outras vezes eu não 
entendo nada porque ela fica nervosa com os meninos; 

02 

VOCÊ COMPREENDE OS ASSUNTOS APRESENTADOS EM SUA 
AULA DE HISTÓRIA? 

6º ano A 

 44 questionários 
Sim 38 
Não 04 

Uns sim, outros não 01 
Um pouquinho 01 

POR QUÊ?  
- eu brinco/não presto atenção; 04 

- eu gosto das aulas/os assuntos são legais 03 
- gostaria que os assuntos apresentados na minha aula fossem 

muitas coisas legais 
01 

-  porque gosto de estudar História 03 
- algumas vezes eu estou para o estudo e outras vezes eu não estou 

para estudar; 
01 

- aprendi mais coisas sobre o mundo inteiro; 01 
- a Mesopotâmia, egípcios, hebreus, fenícios e persas e gregos; 01 

-os assuntos incentivam; 01 
O QUE VOCÊ MENOS GOSTA NA SUA AULA DE HISTÓRIA?  

- não sei 01 
- quando não prestam atenção na explicação da professora/quando 

tem muita bagunça 
06 

- de ler no livro de História 02 
- dos textos e das perguntas; 01 

- quando ela faz tarefas do livro e do caderno 
9
 02 

- quando a prof.a está nervosa; 01 
-nada 09 

-do barulho lá de fora (da aula de Ed. Física) 01 
- nada, tudo; 01 

- daqueles que mataram; 01 
- quando as meninas ficam atrapalhando as aulas de História; 01 

- quando a professora pára a aula para brigar com os outros alunos; 01 
- quando a professora grita; 01 

                                                 
7
 Provavelmente, este aluno está se referindo ao barulho que se escuta na sala de aula  em 

decorrência das aulas de Ed. Física. 
8
 Dois alunos  deram as mesmas respostas. 

9
 Os mesmos alunos novamente deram as mesmas respostas. 
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- de alguns conteúdos; 01 
-quando os meninos fazem barulho; 01 

 6º ano A 
O QUE VOCÊ MAIS GOSTA NA SUA AULA DE HISTÓRIA? 44 questionários 

- da explicação da professora; 03 
- das atividades/das tarefas/do dever 01 

- gosto dos assuntos, das tarefas e das pesquisas; 03 
- de estudar; 01 

- porque toda aula é diferente 01 
- de tudo, de aprender os antepassados e da música que a prof.a 

canta, das leituras e da prof.a 
04 

- nada; 01 
- falando sobre os gregos e etc.; 03 

 6º ano A 
O QUE VOCÊ MAIS GOSTA NA SUA AULA DE HISTÓRIA? 44 questionários 

-de ler os assuntos que estamos estudando/dos assuntos 02 
- por que é legal estudar História, é bom saber sobre o passado; 01 

- das provas 02 
- perguntas, atividades, brincadeiras 01 

- quando a gente faz tarefa e ela pergunta qual resposta 01 
- de copiar, ler todos juntos 01 

 6º ano A 
O QUE VOCÊ MAIS GOSTA NA SUA AULA DE HISTÓRIA? 44 questionários 

- nada, tudo 01 
;- das histórias que ela conta; 01 

- de aprender o que já passou na Antiguidade; 02 
- porque aprendi mais História; 02 
-  sobre os hebreus, fenícios 01 

-das leituras e alguns assuntos são muito interessantes. 01 

FONTE: A autora (2007) 

 

De acordo com essas respostas, pode-se perceber que os/as alunos/as do 6º 

A, em sua maioria, gostam do ensino de História que para eles/as se apresenta. 

Os/as alunos/as que disseram não gostar (04) tomaram a responsabilidade para si e 

admitiram não prestar atenção nas aulas. Eles/as reconhecem a boa oratória da 

professora, manifestando um gosto pela aula e a compreensão dos assuntos 

apresentados, porque a professora “ensina bem”.  

O fato de um bom número de alunos/as (15) afirmarem que gostam da aula 

do jeito que ela está demonstra que estas respostas foram dadas considerando 

muito mais a professora do que a aula propriamente dita; isto porque um número 

maior de alunos/as (20) manifesta o desejo de ter uma aula mais dinâmica, mais 

criativa, diferente daquela que está acontecendo. Finalmente, a maioria dos/as 

alunos/as afirma que o que menos gostam na aula de História é o barulho que vem 

de fora (das aulas de Educação Física) e do barulho feito por eles/as próprios/as, 

dentro da sala. 
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5.3 Características do ensino-aprendizagem de História dos 6ºs 
anos b e c, do ensino 

fundamental da Escola Municipal Zumbi dos Palmares 

 

5.3.1 Relação professora-alunos/as 

 

O relacionamento da professora de História dos 6ºs
 anos B e C com seus/uas 

alunos/as foi observado a partir das aulas: 

 

Logo na entrada os/as alunos/as fazem muito barulho.Uma aluna chega comendo 

biscoito. A professora diz: “Outra vez?” Ela coloca os biscoitos na boca e sai dançando. A 

professora fala com dificuldade: “Seria chamada oral hoje, mas por causa do Planejamento 

vai ficar para a próxima semana.” Os/as alunos/as vibram de alegria, um aluno grita: “Cala a 

boca! ”Um outro grita: “Silêncio!” A professora olha indignada, mas não pede silêncio. Uma 

aluna apaga o quadro. De repente, a professora grita: “Fiquem em silêncio, se não se 

calarem eu vou ditar!” Aos poucos a turma vai se acalmando. A professora começa a 

escrever no quadro: Grécia Antiga - Resumo. Um aluno fala: “Odeio a palavra resumo!” 

Os/as alunos/as fazem muito barulho. Uma aluna fala: “Professora acabou a matéria 

História!” A professora não presta atenção ao que ela fala e diz: “Façam silêncio que depois 

eu explico.” A aluna insiste: “Tia, acabou meu caderno, pega um caderno pra mim.” A 

professora responde aborrecida: “Não!” A aluna pergunta indignada: “E eu vou fazer o quê, 

meu irmão?” A professora responde: “Escreva numa folha.” E continua escrevendo no 

quadro. Um aluno pergunta: “Isso aí é o quê?” Ela diz: “Copiem, depois eu explico.” De 

repente a professora manda um aluno que está assobiando sair da sala. Ele pede: “Deixa eu 

ficar, eu não faço mais!” Ela diz: “Não, vá aprender a assobiar na sua casa.” O aluno não 

sai. A turma fica em silêncio. A professora fala calmamente: “Mocinho, eu disse para sair.” O 

aluno sai da sala, aparentemente triste. Um outro aluno zomba: “Agora não sai.” (descrição 

da aula observada nº 01, 6º B). 

 

A aula segue com duas expulsões de alunos, brigas, insultos e muito 

barulho.  A professora não demonstra impaciência, mas desinteresse pelo que está 

acontecendo em sala de aula.  Na turma do 6º C acontece a mesma coisa, o mesmo 

tratamento entre a professora e os/as alunos/as. 

No questionário, os/as alunos/as assim avaliam a professora: 
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TABELA 05 - PERGUNTAS DO QUESTIONÁRIO II – DOS 6ºs
 ANOS B E C 

 6º ano B 6º ano C 

 31 questionários 12 questionários 
VOCÊ GOSTA DE SUA PROFESSORA DE 

HISTÓRIA? 
  

Sim 15 07 
Não 13 04 

Mais ou menos 01 __ 

Um pouco 01 01 

Não sei 01 __ 
POR QUÊ?   

- ela explica bem /ensina bem 02  

- ela é legal / boa 04 05 

-  ela é chata 07  

-ela é simpática e legal; 01  

ela sabia que eu não sabia de algumas coisas e ela 
me ajudou a saber 

01  

-ela é ignorante 01 01 

-ela é educada; 01  

-queria que ela gritasse menos 01  

-tem hora que ela é boa e tem hora que ela é ruim; 01  

-ela é...; 01  

-ela é amiga; 01  

-porque não; 02  

-nós devemos amar uns aos outros por mais ruim 
que ela seja 

01  

- ela é muito interessante 01  

-ela é boazinha; 01  

-ela é muito besta e gorda e feia  01 

-ela é legalzinha  01 

- ela é sincera  01 

-  é uma prof.a alegre e na mesma hora normal  01 

-é muito mau caráter  01 

-ela é muito enjoada  01 

-ela é muito intolerante e impaciente  01 

 6º ano B 6º ano C 
O QUE VOCÊ MAIS GOSTA NELA? 31 questionários 12 questionários 

-ela ensina bem /explica bem 01 02 
-o jeito dela ser;/ da pessoa que ela é 02 01 

-ela é legal/boa; 01  
- ela é simpática 01  

 6º ano B 6º ano C 
O QUE VOCÊ MAIS GOSTA NELA? 31 questionários 12 questionários 

- nada 07 01 

- gosto do cabelo dela 01  

-gosto dela; 02  
-ela é muito bonita e muito mais; 01  

- do ensino dela 02 01 
Continua   

-de futebol 01  
Continua   
Continuação   

-ela é amiga; 01  
 6º ano B 6º ano C 
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O QUE VOCÊ MAIS GOSTA NELA? 31 questionários 12 questionários 
- a bondade e o carinho 02  

-o cheiro que eu dou nela todo dia 01  

só a gordura 01  
- ela é bonita 01  

-o que dá para aturar nela é que ela é minha profa 
de História 

01  

-escrever; 01  
- é a sua responsabilidade na sala de aula;  01 

-ás vezes gosto;  01 

- de conversar  01 

-dos meus amigos;  01 
-a atenção;  01 

-do tempo que ela passa para fazer o dever;  01 

- eu gosto dela  01 
O QUE VOCÊ MENOS GOSTA NELA?   
- quando ela está com raiva /fica brava 01  

- não há nada que eu não goste 01 01 
- ela é muito chata/um pouco chata 03  

- quando ela chega /fica estressada/nervosa/com raiva 01  
- ela é muito exigente;  01 

-não gosto de nada nela 04  
--ela grita muito; 03 02 

-ela devia fazer uma aula de História diferente um 
pouco mais 

  

-ela só pensa em pesquisa 03  

-não gosto de nada dela, não gosto da ignorância dela 
também 

01  

-  ela é ignorante 02  
-quando ela reclama comigo 01  

-ela passa muitas coisas para anotar 01 01 
ela é meio ranzinza;  01 

- da bagunça  02 
-nada;  01 

-eu não gosto dela;  01 
-a impaciência  01 

FONTE: A autora (2007) 

 

O fato de quase 50% dos/as alunos/as do 6º ano B e mais de 50% do 6º ano 

C afirmarem não gostar da professora indica graves problemas de relacionamento.   

Nas entrevistas, os/as alunos/as do 6º ano C, perguntados/as sobre a 

professora, responderam: 

 
Gosto. Ela é muito boa, só grita na hora de ensinar. Não tiro a razão dela, 
ela quer que a gente aprenda. 
 
Gosto. Gosto dela porque ela explica bem. 
 
Gosto. Ela faz prova pra gente ler, faz avaliações, passa provas, 
questionários do livro. 
Não gosto. Da aula sim. Porque a professora é muito chata, reclama muito. 
 
Não gosto. Quando ela escreve no quadro e eu não entendo a letra dela, 
ela não diz como é a palavra. 
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Estas respostas demonstram que apesar de todos os problemas de 

relacionamento, tanto nas entrevistas como nos questionários alguns alunos/as 

manifestam carinho pela professora e demonstram compreender o seu 

comportamento em sala de aula. 

 

5.3.2 O discurso histórico utilizado em sala de aula 

 

Para averiguar o discurso histórico que a professora usou em sala de aula 

utilizaram-se as observações, os registros do diário de classe e os registros dos 

cadernos dos alunos/as. Durante as aulas observadas nas duas turmas, a 

professora não fez nenhuma exposição. As atividades desenvolvidas foram leitura 

coletiva dos textos do livro didático e orientação de exercícios (palavras cruzadas, 

resolução de questionários, chamada oral).  Segundo estas informações, o discurso 

histórico do qual a professora se utiliza apresenta muitas semelhanças com o 

discurso da professora do 6º A: 

- O fio condutor é a civilização europeia, tanto no estudo introdutório da 

História (definição de história, noção de tempo, fontes históricas) como no estudo da 

pré-história e das civilizações antigas; 

- o estudo da América não faz parte do conteúdo; 

- o discurso histórico tem um caráter personalista, de culto aos “heróis” 

(grandes vultos da história política, econômica ou religiosa), não existindo a 

preocupação com o “nexo” dos acontecimentos a partir de uma visão mais completa 

da realidade social que se está estudando, procura-se dar ênfase ao fato, dentro de 

uma determinada estrutura que não é analisada; 

- o tempo histórico também é a linearidade cronológica, com um tempo 

contínuo, regular, sem diálogo com as diferentes dimensões temporais. 

A tarefa abaixo é um exemplo deste discurso: 
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Verifica-se que a professora dos 6os B e C não trabalha com as datas 

comemorativas em sala de aula. A única alusão feita a uma data comemorativa é um 

registro no diário de classe do 6ºB: “Atividade do dia internacional da mulher;, no 

entanto, tal atividade não foi registrada no caderno dos/as alunos/as e nem no diário 

de classe do 6ºC. 

 

5.3.3 O método de ensino 

 

Diante da observação das aulas, é difícil identificar um método de ensino 

desenvolvido pela professora. A forma de abordar o conteúdo é através da leitura 

dos textos do livro didático, da cópia de resumos no quadro e da resolução de 

exercícios (utiliza-se abundantemente de cruzadinhas): 

 

A professora está copiando no quadro, a turma está em silêncio, alguns alunos 

conversam baixinho. O resumo que a professora copia são dados sobre a Grécia Antiga. 

Um aluno pergunta: “Que nome é esse, Egeu?” A professora responde: “Sim.” [...] Alguns 

alunos começam a tossir propositalmente, a professora pergunta: “Qual é o problema?” 

Alguns tossem insistentemente. A professora fala indignada: “Não é possível, gente! Todo 

dia de aula, eu tenho que esperar 10 minutos para vocês se acalmarem! Prestem atenção! A 

chamada oral vai ser sobre hebreus, fenícios e persas. Vocês vão copiar os resumos e 

depois eu explico sobre a Grécia. (descrição da aula observada nº 01 6ºB) 

 

A professora entra na sala de aula e os/as alunos/as estão se esmurrando, 

conversando alto, brincando de jogar bola de papel. A professora parece não se importar e 

pede para que os/as alunos/as abram o livro na página 135, pede para fazerem leitura 

silenciosa, começa a fazer chamada. Os/as alunos/as começam novamente a jogar bolinhas 

de papel, a professora coloca alguns para fora da sala de aula. Um aluno pergunta baixinho 

para o outro: “Quem é Afrodite?” Ele responde: “É a deusa do FUC-FUC, ela é gostosa.” A 

professora solicita que uma aluna leia, ela diz: “Eu não quero.” A professora ameaça: “Sabe 

que eu tiro ponto?” Depois manda outro aluno ler, ele faz a leitura com dificuldade. A 

professora vira-se para uma aluna e manda que ela saia da sala, pede a outro aluno para 

ler, ele não quer, ela ameaça tirar ponto da avaliação. Pede a outro aluno que lê também 

com bastante dificuldade. E assim os/as alunos/as vão fazendo a leitura do texto, a maioria 

com muita dificuldade. A professora não faz sequer um comentário sobre o conteúdo. 

(descrição da aula observada nº 02 do 6ºC)  
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Em entrevista, quando perguntada sobre como a organização da escola 

interfere no seu trabalho,a professora responde:  

 

Bom, muitas coisas deixam a desejar, que eu já falei, antes era pior e a 
gente ainda encontra muita dificuldade. Por exemplo, vamos dizer assim: 
“vamos trabalhar fora de aula, de você tá no quadro, usando o livro, o 
caderno, o quadro e a voz do professor. Você tenta: vamos levar para a sala 
de informática, sempre tem algum problema que você não consegue. Esta 
semana mesmo eu trouxe um CD para dar uma aula na 6ª série e não 
consegui, o CD não abriu. Quer dizer, o CD que a própria professora deu, 
mandou para a gente, não abriu. Se você quer passar filme, sempre tem 
uma coisa quebrada, tá com outro professor... Há essas dificuldades, que 
são próprias de escolas publicas, a gente acha escola mais bem equipada e 
mais organizada nesse sentido; mas eu acho que a escola faz o que é 
possível ser feito, dentro de uma escola de bairro (a escola tem as 
dificuldades da estrutura da escola). 

 

Então, pergunta-se à professora se ela gostaria de dar uma aula de Historia 

diferente: 

 
Olha, às vezes, a gente até pensa, mas... por exemplo, eu gostaria de ter 
mais recursos que eu pudesse utilizar para eu não ficar só naquela aula 
expositiva, que tanto cansa o professor como cansa o aluno, mas é o que 
eu te digo a gente tem dificuldades que a gente não consegue. Às vezes, 
você consegue, tem conteúdos que a gente não consegue. Mas cai sempre 
naquela mesma velha historia. 

 

Embora a professora não desenvolva os conteúdos de forma explicativa em 

sala de aula, ela procura fazer trabalhos em dupla e o material escrito que utiliza é 

mais diversificado que o das outras professoras. Exemplo disto é o texto abaixo: 
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Este tipo de texto pode promover uma discussão interessante e dinâmica 

sobre o início da colonização do Brasil, a questão indígena na atualidade, suscitar 

pesquisas em equipe, seminários, entre outras atividades coletivas. No entanto, a 

professora optou por trabalhar com os/as alunos/as através de questionário, tipo 

pergunta-resposta. 

No entendimento da professora, os/as alunos/as possuem uma imensa 

dificuldade em aprender os conteúdos de História por causa da faixa etária e das 

deficiências trazidas das séries anteriores: 

 

Eu acho que é a faixa etária, que tem uma disparidade muito grande, 
realmente você vê alunos com muita, muita idade e outros bem mais novos. 
Então, eu acho que a questão deles é deficit também que vem de anos 
anteriores; você vê que tem alunos ali que não sabem nem escrever. Se 
bem que eu acho que eles já trouxeram esse problema, eles não chegaram 
aqui na 5ª série e criou. Realmente eu acho que esses problemas já vêm 
com eles. 

 

Diante desta dificuldade, ela acredita que como professora de História pode 

contribuir lendo o texto integralmente com os/as aluno/as em sala de aula. Na 

avaliação dos/as alunos/as, a verificação da aprendizagem é obtida através de 

questionários, respondidos com o livro aberto e chamadas orais, onde eles/as  

respondem 02 questões, de 04 que foram passadas para estudar em casa. 

O planejamento das aulas não dá ênfase aos conteúdos, aos objetivos ou à 

forma de avaliação, mas principalmente aos exercícios aplicados em sala de aula:  

 

Bom, eu planejo, por incrível que pareça. Toda semana eu sento, anoto o 
que vai ser dado, o que eu tenho que dar durante a semana, eu realmente 
planejo. Eu não faço aquele planejamento, assim, minucioso, porque eu 
sou muito assim...antiga, eu já tenho tudo, exercícios, coisas assim já 
organizadas, que a gente vai dar o ano todo. Quer dizer, todo ano, quando 
vai começar o ano, eu pego, eu tenho um classificador com as atividades 
de cada série (5ª, 6ª,7ª e 8ª). Então, o que é que eu faço? Eu só faço pegar 
e anotar o que eu vou dar durante a semana. Tipo assim: isso aqui não foi 
dado, então eu vou ter que continuar, alguma coisa assim. Mas, sempre 
planejo, nunca venho para a sala sem planejamento. 

 

Os conteúdos ministrados pela professora são uma mistura do livro didático 

adotado com os textos informativos que ela acrescenta às aulas: 
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QUADRO IV – CONTEÚDOS DE HISTÓRIA DOS 6ºs B E C 

 Conteúdos 

 

1º Bimestre
10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continua 

6º B 
- Dia da acolhida 
- Apresentação 

- Introdução ao estudo da História – 
aula expositiva 

- Continuação da aula dada 
- O tempo na história 
- Contando o tempo 

- Atividade com texto - o tempo 
cronológico e a história 
- Calendário e século 

- Atividade do dia internacional da 
mulher 

- As primeiras sociedades 
- Atividade com texto 
- A vida na caverna 

- Exercício de revisão 
- Os primeiros habitantes do Brasil 

- Atividade individual 
- Revisão 

6º C 
- Apresentação do dia da 

acolhida 
- Apresentação da turma 

- Refletindo sobre história – 
aula expositiva 
- Fazer história 

- Fontes históricas 
- Tempo na história 

- Atividade pensando e 
conferindo 

- Periodização da história – 
aula expositiva 

- Oficina da história 
- Continuação da aula dada 

– atividade do dia 
internacional da mulher 

- As primeiras sociedades – 
aula expositiva e debate 

em sala 
6º C 

 
- Atividade com texto – o 

início da história 
- A vida nas cavernas 
- Exercício de revisão 

- Os primeiros habitantes 
do Brasil 

- Atividade sobre século e 
calendário 

- Atividade individual 
- Reavaliação 

 

                                                 
10

 A professora não colocou a contagem das aulas por bimestre. 
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continuação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2º Bimestre 

6º B 
- Reavaliação 

- A Mesopotâmia – aula expositiva 
- Paralisação nacional 

- Sociedade mesopotâmica 
- Estudo dirigido 

- O império babilônico 
- O código de Hamurabi – aula com 

debate 
- A escrita mesopotâmica – aula 

expositiva 
- Oficina da história 

- Os egípcios – aula expositiva 
- Períodos da história do Egito 

- Estudo dirigido 
- Pensando e conferindo 

- Atividade com texto – o Egito hoje 
- Atividade individual 

- Exercício 
- A sociedade egípcia – aula 

expositiva 
- A religião egípcia 

- Reposição – atividade com texto – 
A vida dos antigos egípcios 

- Exercício 
- As pirâmides egípcias – aula 

expositiva 

6º C 
- A Mesopotâmia – aula 

expositiva 
- Localização e debate 
- Paralisação nacional 

- Sociedade mesopotâmica 
- Estudo dirigido 
- Estudo dirigido 

- O império babilônico 
- O código de Hamurabi – 

aula com debate 
- A escrita mesopotâmica – 

aula expositiva 
- Oficina da história 
- Os egípcios – aula 

expositiva 
- Períodos da história do 

Egito 
- Estudo dirigido 

- Pensando e conferindo 
- Atividade com texto – o 

Egito hoje 
- Atividade individual 

- Exercício 
- Atividade individual 

- A sociedade egípcia –aula 
expositiva 

- A religião egípcia 
- Atividade com texto – A 
vida dos antigos egípcios 

- Exercício 
- As pirâmides egípcias – 

aula expositiva 
-Pensando e conferindo 

3º Bimestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

continua 

6º B 
- Hebreus – aula expositiva 

- Atividade com texto sobre os 
hebreus 

- Quadro comparativo 
- Aula expositiva – fenícios 

- Aula expositiva sobre os persas 
- Atividades de cruzadas 

- A Grécia – aula expositiva e 
resumo 

- Atividade com texto 
- Chamada oral 

- Períodos da história da Grécia 
- Atividade com texto complementar 

- Atividade individual 
- A origem da palavra Grécia – aula 

expositiva 
- Pensando e conferindo 

- A comunidade de Atenas 
- Atenas e Esparta – quadro 

comparativo 
- A religião grega – aula expositiva 

- Revisão 
- Atividade individual 

 

6º C 
- Os hebreus – aula 

expositiva 
- Atividade com texto sobre 

os hebreus 
- Aula expositiva sobre os 

fenícios 
- Quadro comparativo 

- Atividades com palavras 
cruzadas 

- Grécia – aula expositiva 
- Períodos da história da 

Grécia 
- As lendas e mitologias 

gregas 
- Origem das cidades  - 

estados 
- A comunidade de Atenas 

- Atividade com texto 
complementar 

- Exercício 
- Atenas e Esparta – 
quadro comparativo 

- Chamada oral 
- Atividade do pensando e 
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continuação 

 

 

 

3º Bimestre 

 

conferindo 
- A religião grega – aula 

expositiva 
- Os gregos e os seus 

numerosos deuses 
-Arquitetura, escultura e 

pintura 
- Literatura e teatro 

- A filosofia e a ciência 
- Oficina da história 

- Revisão 
- Atividade individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

4º Bimestre 

 

 

 

 

 

 

6º B 
- Roma – aula expositiva 

- Períodos da história de Roma 
- As conquistas romanas 

- Palavras cruzadas 
- As conquistas romanas 

- Atividade com texto - a influência 
romana 

- Atividade com mapa dos 
conquistadores de Roma 

- Chamada oral 
- Pensando e conferindo 

- Atividade com texto – Cartago 
enfrenta Roma 

- Exercício 
- Oficina da história 

- Atividade com texto – A lenda da 
loba 

- Estudo dirigido 
- Exercício 

- Pensando e conferindo 
- Periodização da história política 

de Roma 
- Revisão 

- Atividade individual 
- Atividade da mostra de ciência 

- Atividade com texto – Educação 
- Política do pão e circo – aula 

expositiva 
- Atividade individual de reavaliação 

-  Oficina da história 
- Reavaliação 

6º C 
- Roma – aula expositiva 
- Períodos da história de 

Roma 
- As conquistas romanas 

- Palavras cruzadas 
- As conquistas romanas 
- Atividade com texto - a 

influência romana 
- Atividade com mapa das 

conquistas de Roma 
- Chamada oral 

- Pensando e conferindo 
- Atividade com texto – 
Cartago enfrenta Roma 

- Exercício 
- Oficina da história 

- Filme 
- Estudo dirigido 

- Exercício 
- Pensando e conferindo 
- Periodização da história 

política de Roma - 
exposição 
- Revisão 

- Atividade individual 
- Atividade da mostra de 

ciência 
- Atividade com texto – 

Educação 
- Política do pão e circo – 

aula expositiva 
- Atividade individual de 

reavaliação 
- Oficina da história 

- Reavaliação 

FONTE: A autora (2007) 

 

Estes registros dos diários de classe evidenciam a ênfase em exercícios 

escritos dada pela professora no processo ensino-aprendizagem, o atrelamento do 

conteúdo ministrado ao livro didático e a pouca variedade de recursos didáticos 

utilizados em sala de aula: apenas 01 filme (no 6º C), alguns textos (recurso não 

muito diferente do livro didático). Os registros das duas séries são praticamente 
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iguais, embora os conteúdos Grécia e Roma apresentem maior diferença de tópicos. 

Assim como a professora do 6º A, a professora dos 6os B e C não ministrou 

conteúdos como o cristianismo, islamismo, império bizantino e cultura medieval.  

Em relação ao livro didático adotado pela Escola, as duas classes possuem 

livros diferenciados: para o 6ºB o livro adotado foi Saber e Fazer História do autor 

Gilberto Cotrim, edição 2004; já para o 6ºC o livro adotado foi o mesmo do 6º A, do 

período da manhã, a obra de Mario Schmidt, Nova História Crítica, editado em 2002. 

Perguntada em entrevista sobre como trabalha com o livro didático, a professora 

responde: 

 

Olhe, a questão dos dois livros, assim, eu sinceramente não gostei. 
Primeiro, porque os livros foi imposto, eu cheguei na sala, já tinham 
colocado uma sala com um livro, outra sala com outro livro, sem nem 
sequer me perguntar o quê que eu achava disso. E fica um pouco difícil, 
porque se você pegar os dois livros, principalmente no começo, você vai ver 
que os conteúdos são diferentes, o de Schimidt e o de Cotrim, têm algumas 
coisas que são diferentes, mas os dois livros em si, eu gosto dos dois 
autores. Agora, para você ensinar numa turma, numa 5ª, você na turma no 
1º e no 2º horário, aí é um livro, uma coisa diferente, quer dizer, você tem 
que elaborar uma coisa diferente, agora acaba, então acabo fazendo coisas 
assim: apostilas, outro tipo de... já para suprir as dificuldades, porque 
realmente os livros são diferentes, apesar de os conteúdos  alguns são 
iguais, mas nem todos os conteúdos são iguais, se você pegar os livros tem 
diferenças até de conteúdo. 

 

A direção da Escola explicou que a adoção dos livros diferentes deu-se pelo 

fato de não haver número suficiente de livros do mesmo autor (no caso Schimidt) 

para as duas séries, pois muitos alunos/as do ano letivo anterior não devolveram os 

livros para a Escola. Tanto no 6º B como no 6ºC, a professora faz leitura integral do 

livro didático e pede para os/as alunos/as resolveram os exercícios sugeridos pelos 

autores, mas ela admite que os/as alunos/as sentem muita dificuldade em resolver 

os exercícios e compreender as leituras: 

 

Você vê que você explica o exercício todo, você diz a eles “a resposta” tá no 
livro e eles não conseguem. Mas, aí eu acho que é uma dificuldade deles 
mesmo, eles não têm o hábito da leitura: é tanto que eu sempre faço leitura 
nas salas para vê se, pelo menos eu lendo com eles, eles já pelo menos leu 
o capítulo todo, por que eles já leram comigo e mesmo assim você ainda vê 
dificuldade: você  vê que tem aluno que não tá lendo, tá... se você pedir 
para o outro eles já não sabem mais o que continuar, por que eles não 
acompanham a leitura. Falta isso, falta base. 
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As graves dificuldades de compreensão dos conteúdos históricos por parte 

dos/as ficam evidenciadas em sua avaliação das aulas de História: 

 

TABELA O6 - PERGUNTAS DO QUESTIONÁRIO I – 6ºs
 ANOS B E C 

 6ºB 6ºC 

 38 questionários 11 questionários 
VOCÊ GOSTA DE SUAS AULAS DE HISTÓRIA?   

Sim 18 06 
Não 19 04 

Mais ou menos 01 01 
POR QUÊ?   

- aprendi demais 01 02 
- os assuntos são interessantes 02  
- é bom /legal/gosto de História 02 01 

- a prof.a ensina bem 03 01 
- eu acho interessante saber os antepassados /da história 

antiga, passada 
02  

- a profa. é um pouco chata; 02  
- a prof.a é legal e explica bem 01  

-é a matéria que eu não suporto;  01 
 6ºB 6ºC 

VOCÊ GOSTA DE SUAS AULAS DE HISTÓRIA? 38 questionários 11 questionários 
-elas são muito chatas e entediantes; 01 01 

-serve para o meu futuro  01 
- porque ela não explica direito as coisas;  01 

- só faz falar e nada de a gente terminar o dever  01 
- é chata e faz muitas tarefas;  01 

- nós aprendemos coisas interessantes; 01  
- eu gosto da aula, mas não gosto da professora 01  

-- a professora não dá aula fora da classe; 01  
- a prof.a é chata 06  

- ela pede para a gente fazer a prova de caneta 01  
- tem assunto que eu já sei e não me interessa, mas é que eu 

não preciso de uma revisão 
01  

- a professora é meia boa e eu quero que ela seja do nível do 
professor Nargel 

01  

- ela é sincera 01  
- ela não sabe ensinar; 01  

- a professora grita com a pessoa 02  
- porque não; 01  

- ela não vê o lado do aluno, pelo menos do meu 01  
-eu fico conhecendo melhor o Brasil e o mundo 01  

COMO VOCÊ GOSTARIA QUE FOSSE SUA AULA DE 
HISTÓRIA? 

  

- que todo mundo da sala prestasse atenção quando a 
professora está explicando; 

01  

- eu gosto como está, 03 01 
- de pesquisar no computador 01  

- que fosse mais legal 03  
- que os outros alunos prestassem atenção na aula, parassem de 

conversar/menos barulho 
01  

- mais alegre/mais engraçadas 01  
-  mais calma/mais tranqüila 01  
- com muito amor e carinho; 01  

-a profa. deixando a gente ir ao banheiro e tomar água porque 
alguns bagunçam e outros não; 

02  

- que a profa fosse para algum laboratório de  história; 01  
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- que a profa. não gritasse muito; 02  
-que a professora não fosse tão ignorante e que deixasse fila por 

fila ir ao banheiro e beber água; 
01  

-melhor do que é só um pouco
11

; 02  
-que fosse uma aula de passeio, que falasse sobre a pré-história; 01  

-bem boa; 01  
-a gente saísse para dar aula em outro canto 01  

-fosse igual as outras aulas; 01  
-com menos coisas para copiar; 01  

- melhor; 05 01 
-com desenhos, que alguns certos alunos não bagunçassem 

tanto, fossem comportados, com pintura e com mais um pouco 
de alegria; 

01  

-com um filme, um futebol, etc.; 01  
-na bagunça, peteca vai, peteca vem; 03  

- boa, com negócios fáceis; 01  
COMO VOCÊ GOSTARIA QUE FOSSEM SUAS  AULAS DE 

HISTÓRIA? 
  

- mais atenção e mais criatividade; 01  
- com muitos livros de historinhas e a gente reproduzia a história;  01 

- melhor, com brincadeiras, jogos, diversão  02 
- mais organizada, com menos explicação (ou seja, não falar 

muito); 
 01 

- que fosse menos bagunçada e mais silenciosa como as outras;  01 
- que não tivesse aula de História  01 

- que fosse num lugar muito grande, maior que esta sala;  01 
- no centro histórico, lá é muito bem explicado e podemos 

aprender melhor as aulas de História; 
 
 

01 

VOCÊ COMPREENDE OS ASSUNTOS APRESENTADOS EM 
SUA AULA DE HISTÓRIA? 

  

Sim 21 07 
Não 10 02 

Uns sim, outros não 07 __ 
Um pouquinho ---- 01 
Mais ou menos  01 
3.1 – Por quê?   

- eu presto muita atenção 02 03 
- a professora explica bem 04 02 

- é leve/fácil/é bom 02  
- é difícil; 02  

- eu brinco/não presto atenção; 02 01 
- tem muita conversa na hora da aula/é só bagunça 03  

-um dia a gente vai precisar 01  
-é muito importante 01  

-ela não sabe explicar; 02  
-eu gosto; 01  

-às vezes eu entendo e outras não; 01  
- pela profa. de História; 01  

-não tenho cabeça para responder; 01  
-ela é muito “braba” 01  
- são bons assuntos; 01  

-ela só fala baixo; 01  
-é muito ruim; 01  

-compreendo a maioria; 01  
-ela não explica, só copia; 01  

-eu não presto muita atenção nas tarefas dadas 01  
O QUE VOCÊ MENOS GOSTA NA SUA AULA DE HISTÓRIA?   

- quando não prestam atenção na explicação da 13 01 

                                                 
11

 Duas alunas colocaram respostas semelhantes. 
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professora/quando tem muita bagunça 
-nada 01  

- não deixa a gente ir ao banheiro, nem tomar água 03  
-da prof.a 04 03 

-das tarefas 01  
- de tudo; 01  

-falando sobre Esparta 01  
-não gosto muito da prof.a, mas às vezes, ela é um amor; 01  

- não gosto de nada, nem da prof.a, nem da aula 02  
O QUE VOCÊ MENOS GOSTA NAS SUAS AULAS DE 

HISTÓRIA? 
  

-escrever; 02 01 
- tarefas e pesquisas; 01  

- não tenho cabeça para responder; 01  
-os assuntos difíceis;   

-não gosto dos assuntos e não gosto muito de História;  01 
- de ter aula;  01 

-quando ela fica gritando direto, fica zunindo no ouvido da gente;  01 
O QUE VOCÊ MAIS GOSTA NA SUA AULA DE HISTÓRIA? 6ºB 6ºC 

- da explicação da professora; 02  
- as novidades que eu descubro, tiro minhas dúvidas   

- é muito legal;   
- das perguntas   

- dos índios;   
- conta muita coisa sobre o passado 01  

O QUE VOCÊ MAIS GOSTA NA SUA AULA DE HISTÓRIA?   
- gosto de tudo   
- tem desenhos;   

- de fazer trabalho   
- de brincar e assistir televisão;   

- das atividades/das tarefas/do dever 02 01 
-de ler os assuntos que estamos estudando/dos assuntos 04  

- de Ana Tereza, minha prof.a; 01  
- das curiosidades 01  

-quando a prof.a consegue explicar; 01  
- ler e perguntar o que eu não entendo 01  

-das tarefas e provas; 01  
-ela fala sobre coisas interessantes 02  

-ela é sincera; 01  
- quando todo mundo está quieto; 01  

- nada 03  
- do assunto falando sobre a educação do jovem ateniense; 01 01 

-quando a prof.a não grita 01  
-não tenho cabeça para responder; 01  

-de conversar; 02  
-de tarefa fácil; 01  

- dos exercícios, dos capítulos 01  
-gosto do ensino dela;  01 

-da matéria, é bem legal;  01 
-de viajar no livro, é bem legal e divertido  01 

-de estudar;  01 
-de não assistir aula;  01 

-de estudar a evolução da humanidade  01 
- quando ela começa a falar de coisas antigas como o Egito e 

outras coisas 
 01 

 

Como nas outras turmas pesquisadas, as turmas dos 6ºs anos B e C 

avaliaram a aula de História, na maior parte das respostas, a partir da relação 



126 

 

  

professora-alunos/as, o adjetivo “chata” foi repetidas vezes utilizado para se referir à 

professora. Outros/as ainda colocam que as aulas são chatas, entediantes.  Quando 

perguntados/as sobre como gostariam que fosse a aula de História, apenas 04 

alunos/as responderam que poderia ser como está, os/as outros/as gostariam que a 

professora saísse mais da sala de aula. Sobre a compreensão dos conteúdos da 

aula, quase 50% afirmam não compreender, mas atribuem isto a fatores como: a 

bagunça dos/as colegas, a própria brincadeira na hora da aula, a “brabeza” da 

professora, a enorme quantidade de cópias, o fato de a professora não saber 

explicar, o grau de dificuldade dos conteúdos, entre outros. A maior parte dos/as 

alunos/as afirma não gostar da bagunça em sala de aula e uma quantidade 

importante (10) não gosta da professora.  

 

A partir desta breve caracterização do processo-ensino de História na Escola 

Municipal Zumbi dos Palmares é possível apontar alguns limites e algumas 

possibilidades que este processo apresenta. 

O que se pode apontar como limites? 

Primeiramente a relação professora-alunos/as não vai ao encontro da 

relação dialógica indicada por este trabalho como aquela que favorece a interação 

entre os conhecimentos científicos e os espontâneos, trazidos pelos/as alunos/as de 

suas diferentes vivencias. A excessiva preocupação com notas, disciplina e 

cumprimento burocrático das atividades escolares, prejudica a construção de uma 

relação de cumplicidade na elaboração dos conhecimentos escolares. 

Maior quantidade de limites evidencia-se no discurso histórico escolar 

utilizado pelas três professoras: de forma unívoca, o discurso ainda se pauta por 

uma História Tradicional, elaborada no século XIX, onde o contexto social era 

bastante diferenciado da contemporaneidade. Desta feita, o fio condutor do discurso 

histórico são personagens do poder político, econômico ou social (índios, negros e 

pobres são coadjuvantes na construção da história - sujeitos inferiores e 

dependentes sem importância qualitativa); é um discurso personalista, de culto aos 

heróis onde não há interação entre os vários aspectos da realidade: os fatos são 

apresentados isolados de sua conjuntura e estrutura; o tempo histórico é 

cronológico. 
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Assim configurado o discurso histórico, as novas fontes e os novos objetos 

historiográficos são completamente ignorados pelo discurso, bem como a 

compreensão-explicação da estrutura da qual alunos/as e professoras fazem parte. 

Em relação ao método de ensino, o que se verificou foi a não existência de 

um método, mas uma utilização de técnicas que oscilavam entre a memorização e a 

excessiva informação, sem a problematização da História. Assim, as observações 

revelaram uma grande quantidade de aulas expositivas com ênfase na informação; 

abordagem de conteúdos fragmentada e também com ênfase na informação, 

ausência de trabalho com as fontes históricas, da discussão da elaboração da 

história, de visitas a locais históricos, da história local como metodologia de ensino; 

a relação escolar é caracterizada pela relação de “mestre-discípulo”; a participação 

dos/as alunos/as restrita à repetição de frases e respostas a perguntas sobre o texto 

do livro didático; a memorização e a leitura como aspectos mais destacados da 

avaliação dos/as alunos/as. 

No que respeita as possibilidades do processo ensino-aprendizagem da 

História, pode-se identificar:  

- a capacidade de questionamento e reflexão sobre as identidades social e 

individual que a simples manipulação com os conteúdos históricos pode provocar; 

- o ensino-aprendizagem de História tem conseguido, apesar dos limites, 

induzir a discussão do passado construído, atitude indispensável para o 

questionamento do presente; 

- embora o passado seja muitas vezes discutido de forma cristalizada, os 

conteúdos históricos despertam nos/as alunos/as a curiosidade sobre o “o novo”, o 

“diferente”, o “impensado”,  a partir da narrativa de acontecimentos de nossa 

sociedade e de outras estruturas sociais; 

- a possibilidade de exploração da criatividade tanto artística como literária 

dos/as alunos/as, inerente aos conteúdos históricos: criação de peças teatrais, 

discussão de letras de músicas, compreensão de monumentos artísticos e 

arquitetônicos, entre outras; 

- a possibilidade de utilização de alguns conteúdos históricos para a 

construção da consciência social no que respeita a consideração da alteridade, do 

multiculturalismo e do respeito à diferença para se contrapor a atitudes negativas 

como a exclusão, o preconceito e a discriminação do outro. 
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No próximo capítulo discutem-se os conceitos de história, tempo, sociedade 

e cultura na percepção dos/as alunos/as e das professoras da Escola Municipal de 

Ensino Fundamental Zumbi dos Palmares a fim de perceber como a História tem 

sido compreendida. 
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6. HISTÓRIA, TEMPO, SOCIEDADE E CULTURA NO ENSINO FUNDAMENTAL 

DA ESCOLA MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES 

 

A discussão desta parte do trabalho é como o ensino-aprendizagem de 

História se relaciona com os conceitos de história, tempo, sociedade e cultura no 

ensino fundamental da Escola Municipal Palmares. As questões sobre a escola, o 

ensino e a história nortearam a investigação e se transformaram em perguntas 

respondidas pelas professoras e pelos alunos e alunas envolvidos no estudo.  

Essas questões transformaram-se em unidades de análises que 

possibilitaram a organização do volume de informações adquiridas através das 

observações das aulas de História e de atividades realizadas com os/as alunos/as e 

as professoras, a saber: aplicação de questionários, entrevistas, análise do registro 

dos cadernos dos alunos/as, análise de registros do diário de classe das 

professoras, análise dos livros didáticos, aplicação de exercícios com os/as 

alunos/as. A partir deste material, analisam-se as informações, construindo itens 

norteadores, quais sejam: 

Qual a importância da História enquanto disciplina escolar para as 

professoras e para os/as alunos/as?  

Qual (quais) conceito(s) de história, tempo, sociedade e cultura têm as 

professoras e os/as alunos/as? 

De acordo com estes itens, construiu-se a análise sobre os conceitos de 

história, tempo, sociedade e cultura. A importância da História enquanto disciplina 

escolar foi evidenciada nos dados coletados mais que o próprio conceito de História, 

obrigando este trabalho a dedicar-se a esta análise. 

A elaboração do conhecimento histórico escolar construído em sala de aula 

sofre diferentes influências. Neste recinto, professores/as e alunos/as reproduzem e 

produzem a história ensinada e aprendida, portanto, o conceito de história e outros 

nele imbricados como o de tempo, sociedade e cultura são “repensados” a partir de 

uma miscelânea de informações e de um referencial teórico-metodológico da história 

acrescido pelos saberes adquiridos no dia-a-dia da aula de História, pelos saberes 

do senso comum e das práticas cotidianas fragmentadas e vivenciadas fora da 

escola. Como revela uma aluna do 5º ano, de 10 anos de idade: 
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Pesquisadora: E a sociedade em que você vive ajuda você a realizar 
esses planos? 

Aluna: Ajuda, às vezes. 
Pesquisadora: Como? 
Aluna: Assim.... não sei como explicar. Vamos dizer, se eu tô 

fazendo...vamos dizer, uma prova. Eu vou...uma prova, não. 
Oh, meu Deus, eu não estou conseguindo explicar! É .. .eu 
aprendo uma coisa, aí a sociedade vai me ensina outra. Aí eu 
acho que não é a mesma coisa, aí eu fico em dúvida. 
Quando, por exemplo, o mundo me ensina uma coisa, aí eu 
vou pra a igreja aí a igreja me ensina outra, aí eu vou para o 
colégio e o colégio me ensina outra. Aí eu fico em dúvida em 
algumas coisas. 

Pesquisadora: É diferente o que você aprende na escola, na 
igreja...? 

Aluna: E o que eu aprendo no mundo. 
Pesquisadora: O mundo é a sociedade? 
Aluna: É. 
Pesquisadora: O que é essa coisa diferente? 
Aluna: Assim, na igreja ensinam sobre Deus, na escola ensina o 

estudo e no mundo, ensina, às vezes, coisa boa e coisa ruim. 

 

Isto significa que no limiar da vida estudantil que é o 5º ano do ensino 

fundamental ocorre uma transformação importante na maturidade intelectual e 

psicológica dos/as alunos/as, que passam a fazer uso cada vez mais freqüente do 

conhecimento abstrato, teórico, num claro esforço de buscar respostas para 

questões cada vez mais complexas sobre a vida, o ser humano, seu presente e seu 

devir histórico. Essas questões dos/as alunos/as podem dinamizar a aula de 

História, fazendo esta disciplina cumprir seu papel de conhecimento científico 

acumulado socialmente, cuja pretensão é dar conta da compreensão-explicação das 

ações humanas no tempo. 

Como já foi dito na introdução deste trabalho, a sociedade brasileira 

evidencia a importância da História enquanto disciplina escolar através da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação de 1996, onde o estudo da História contribui, junto 

com as outras disciplinas das ciências sociais e humanas, para a compreensão da 

composição étnica da sociedade brasileira, bem como para o entendimento do 

processo histórico de transformação desta sociedade e desta cultura. Mas como os 

sujeitos diretos do processo ensino-aprendizagem de História percebem esta 

importância? Professoras e alunos/as do 5º e 6º ano do ensino fundamental 

responderam diferentemente este questionamento como se pode verificar a partir 

deste momento do trabalho. 
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6.1 A percepção das professoras sobre a importância da História enquanto disciplina 
escolar 

 

Para as professoras foi perguntado em entrevista para que serve estudar 

História. Elas responderam da seguinte maneira: 

 

Professora do 5º ano: 

 

Nós vivemos num mundo histórico. História é a nossa criação, a nossa 
vivência. A História é a base, é fundamental que aprendamos História. Mas, 
para isso, é preciso que nós vamos conhecendo. É como você disse: “o que 
é história”? Nós sabemos estudar história. Para essas crianças, elas acham 
que não tem importância nenhuma, não sabem nem o que significa. “Ah, 
professora, mas como você disse que Pedro Álvares Cabral que descobriu 
o Brasil se quando eles chegaram já tinha alguém?” Eles não conhecem 
nada. Eu, particularmente, no meu cotidiano, é uma história, eu vivo dentro 
de uma história, a própria criação do mundo é uma história. 

 

Apesar dos limites de uma situação de entrevista, é possível identificar na 

fala da professora da história enquanto conhecimento científico, a partir de dois 

sentidos: o simbolismo da religiosidade cristã ocidental (a nossa criação) e a 

experiência cotidiana, individual (a nossa vivência). Além destes dois sentidos dados 

à história, existe uma necessidade (não explicada) do estudo desta disciplina, 

colocada como a “base” (de quê?). No entanto, apesar de necessário, o estudo da 

história ocorre de forma assistemática, pois acontece naturalmente entre os adultos 

(“nós sabemos estudar história”).  

Para os/as alunos/as acontece, no entendimento da professora, justamente 

o contrário: eles não sabem de nada, confundem as coisas e sequer sabem alguma 

coisa da História do Brasil. Como exemplo, a professora cita uma pergunta 

problematizadora dos/as alunos/as considerada por ela como falta de conhecimento. 

Embora tente fazer uma relação da história com a vida cotidiana e a criação do 

mundo, a professora não chega de fato a responder a pergunta e a questão da 

importância da História fica por ser respondida. Esta concepção da história 

assemelha-se à lógica do senso comum, na qual as coisas estão dadas (inclusive a 

história) e não é necessário buscar uma explicação coerente para elas. Além disto, 

há uma naturalização da relação história/ser humano, como, se por todo o sempre, o 

ser humano se apropriasse do conhecimento histórico sem maiores dificuldades.  
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A professora do 6ºA apresenta outro entendimento: 

 

om certeza, História é uma disciplina considerada a mestra das mestras até 
porque, a História tem uma importância fundamental, haja vista que a 
história é a história do ser humano e o ser humano é de uma importância 
para o mundo sem medidas; então a história como é vista, como é contada, 
como é estudada e analisada, levando-se em consideração o mundo do ser, 
o mundo humano, a história tem uma importância muito grande porque ela 
retrata a importância do ser humano. 

 

Sua compreensão da importância do estudo da História apresenta uma 

dimensão antropocêntrica (o homem como centro de tudo e possuidor de uma 

importância fundamental para o mundo), mas também destaca a história como 

ciência mãe de todas as outras (mestra das mestras), aquela que dá o exemplo e a 

direção para as outras áreas do conhecimento. 

Numa resposta curta, a professora dos 6ºs
 anos B e C coloca a importância 

da História como disciplina: 

 

Bom, historia é uma matéria do Currículo e sempre foi e é importante 
ensinar historia para que os alunos tenham consciência do que aconteceu 
no passado para que eles consigam formar as idéias do presente. 

 

Pelo exposto, percebe-se o não conhecimento ou a negação da História da 

disciplina História, pois que esta faz parte do currículo e “sempre fez”. No entanto, o 

mais relevante de sua curta fala é a importância dada ao estudo da História em sua 

dimensão humana e temporal: estudar o passado para que os/as alunos/as 

consigam formar as ideias do presente. Para esta professora a história não é a 

ciência do passado, ela é a ciência do presente, pois sem o conhecimento que ela 

proporciona é impossível sequer formular ideias sobre o tempo presente.  

 

6.2 A percepção dos/as alunos/as sobre a importância de história enquanto 

disciplina escolar 

 

Os/as alunos/as responderam a esta questão através de uma pergunta do 

questionário I e nas entrevistas. As respostas podem ser visualizadas nas tabelas 

abaixo: 
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TABELA 07 – PERGUNTAS DO QUESTIONÁRIO II  TABELA 08 – PERGUNTAS DO QUESTIONÁRIO II 
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 02 alunos não responderam a esta pergunta. 
 
 

 5º ano 

 29 
questionários 

PARA VOCÊ, PARA QUE SERVE 
ESTUDAR HISTÓRIA? 

 

- para aprender mais 07 
- é uma matéria importante; 01 

-aprender coisas 
novas/interessantes/importantes 

03 

-saber que a História é muito legal; 01 
- para aprender coisas sobre nossa 

terra; 
01 

- para aprender alguma coisa sobre a 
História do Brasil 

03 

- para no futuro ser uma boa pessoa; 01 
- para muitas coisas 02 

- para aprender mais história 03 
- para aprendermos sobre o 

passado/antepassados 
01 

- para aprender logo 01 
- para o futuro das pessoas; 01 

- para ser alguém na vida/para ter um 
futuro melhor 

03 

- para quando a gente for adulto e 
quiser ser professora de História 

01 

Total 29 

 6º ano A 
 44 questionários 

PARA VOCÊ, PARA QUE SERVE ESTUDAR HISTÓRIA?  
- para aprender mais 08 

-aprender coisas novas/interessantes/importantes 01 
- para aprender alguma coisa sobre a História do Brasil 02 
- para aprendermos sobre o passado/antepassados 08 

- para ser alguém na vida/para ter um futuro melhor 03 
- para quando a gente for adulto e quiser ser professora de História 02 

- para aprender e fazer coisa que aprende e a educação; 02 
-para eu poder entender o futuro; 01 

- para entender os meus antepassados e os dias de hoje/para saber sobre o 

presente e o passado 
02 

- para ter um conhecimento dos povos da Antiguidade; 01 
- nada; 01 

-para aprender os estudos que marcou a história do mundo; 01 
- para passar de ano, senão fico de castigo 01 

- para mais tarde ser um biólogo; 01 
- para aprender História, ensinar as outras pessoas história, etc. 01 

-Tudo; 01 
- para saber tudo sobre a Grécia, os egípcios, as colonizações gregas; 01 

- para ler e aprender; 01 

- algum dia eu posso precisar de História 01 
- para descobrir e aprender 01 

- para crescer inteligente em História 01 
Total

12
 42 



134 

 

  

TABELA 09 – PERGUNTAS DO QUESTIONÁRIO II                                                                              TABELA 10 – PERGUNTAS DO QUESTIONÁRIO II 
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 02 alunos não responderam a esta pergunta. 

 6º ano B 

 38 questionários 
PARA VOCÊ, PARA QUE SERVE ESTUDAR HISTÓRIA?  

- para aprender mais 01 
- aprender coisas novas/interessantes/importantes 01 

- para usar o meu conhecimento na História 01 
- para aprendermos sobre o passado/antepassados 08 

- para ser alguém na vida/para ter um futuro melhor 05 
- para qualquer coisa que a pessoa quiser 01 

- para saber os artefatos antigos 01 
- para educar os alunos 01 

- para entender os meus antepassados e os dias de 
hoje/para saber sobre o presente e o passado 

01 

- para ter um conhecimento dos povos da Antiguidade; 01 
- nada; 01 

- para lembrar 01 
-não sei 05 

-como ajuda 01 
-para ficar inteligente 01 

- para aprender sua história 01 
-para aprender a vivenciar o nosso dia-a-dia; 01 

-nada, porque a matéria é besta; 01 
-se na vida a pessoa for escritor, a pessoa tem história para 

contar e a matéria é muito boa; 
01 

- para a idade da pedra 01 
-uma arte; 01 

Total
13

 36 

 6º ano C 

 11 
questionários 

PARA VOCÊ, PARA QUE SERVE 
ESTUDAR HISTÓRIA? 

 

- para muitas coisas 02 
- para aprendermos sobre o 

passado/antepassados 
01 

- para entender os meus 
antepassados e os dias de hoje/para 

saber sobre o presente e o passado 

01 

-para aprender os estudos que marcou 
a história do mundo; 

01 

-Tudo; 01 
-para muitas coisas, como trabalhar, 

etc.; 
01 

- para que possamos olhar para trás 
e não repetirmos os erros do 

passado 

01 

Total 08 
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TABELA 11 – PERGUNTAS DAS ENTREVISTAS      

 5º ano 6º ano  A 6º ano B 6º ano C Total 

É IMPORTANTE ESTUDAR HISTÓRIA? 06 
entrevistas 

06 
entrevistas 

03 
entrevistas 

10 
entrevistas 

25 

Sim 03 06 03 07 19
14

 
Não      

POR QUÊ?      
- é importante estudar o que vem antes da pessoa 01   02 03 

- a pessoa pode precisar no futuro 01 01   02 
-  para saber o que vem no futuro, para se informar  01   01 

- aprender as coisas mais antigas  01   01 
- desenvolve mais a pessoa  01   01 

- é interessante estudar o passado  01 01  02 
- pode-se arrumar um emprego que precise saber 

História 
 01   01 

- porque quando se a gente se forma a gente 
precisa de todas as matérias 

  01  01 

- porque a História serve para tudo e quando alguém 
perguntar eu sei responder 

  01  01 

- para entender o passado e o futuro    01 01 
- a pessoa aprende muitos nomes interessantes, 

coisas que a pessoa nunca viu 
   01 01 

- porque tem  a ver com nossa descendência e a 
gente tem que ver o que aconteceu de lá para cá 

até a gente nascer 

   01 01 

- a História serve para a gente olhar para o passado 
e não repetir o que aconteceu 

   01 01 

- não sei explicar 01   01 02 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
14

 06alunos/as não responderam a esta pergunta. 
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De acordo com as tabelas apresentadas, existem alguns aspectos da 

importância da História enquanto disciplina escolar que não aparecem em nenhuma 

das falas, a saber: o atrelamento do estudo da História à questão do poder de um 

indivíduo ou da sociedade (quem define os conteúdos e os objetivos da História a 

ser ensinada?); a manipulação da elaboração do conhecimento histórico para 

manter ou negar os discursos hegemônicos na sociedade; que tipo de discurso 

histórico a escola veicula, a partir de professores/as, autores/as de livros didáticos, 

exercícios, entre outros. Ou seja, a quem é a atribuída a ação histórica?  Aos 

sujeitos, às estruturas ou à dialética entre estes elementos? 

Professoras e alunos/as foram unânimes em afirmar que é importante 

estudar História na Escola. A partir disto construiu-se outra tabela com as respostas 

agrupadas de acordo com as utilidades que Marc Bloch percebe para a história, mas 

também com aquelas atribuídas pelos sujeitos do processo ensino-aprendizagem: 

professoras e alunos/as. As respostas das professoras foram separadas das 

respostas dos/as alunos/as para se ter uma ideia da colocação destas respostas. Do 

item 01 ao item 04 identificam-se as utilidades que Marc Bloch aponta para a 

história; os itens de 05 a 10 originam-se das respostas dos/as alunos/as: 
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TABELA 12 - IMPORTÂNCIA DA HISTÓRIA PARA PROFESSORAS E 
ALUNOS/AS 

Importância da história Respostas das 
professoras 

Respostas dos/as 
alunos/as 

Total 

1- marca principal da civilização ocidental – 
necessidade dos seres humanos no Ocidente 

pensarem historicamente sua ação no 
mundo; 

 5º ano – 0 
6º ano A – 0 
6º ano B – 0 
6º ano C – 0 

 
0 

2- o prazer de conhecer o outro (gerações 
passadas); 

 5º ano – 04 
6º ano A – 08 
6º ano B – 02 
6º ano C – 01 

 
22 

3- legitimidade intelectual – o conhecimento e 
o reconhecimento do mundo que rodeia o ser 

humano e o próprio indivíduo; 

- professora do 5º 
ano; 

- professora do 6º 
ano A; 

5º ano – 04 
6º ano A – 09 
6º ano B – 04 
6º ano C – 0 

 
19 

4- legitimidade social – diálogo de auto-
reconhecimento e alteridade entre os homens 

do passado e os homens do presente; 

- professora dos 6º
s
 

anos B e C 
15

 
5º ano – 0 

6º ano A – 03 
6º ano B – 03 
6º ano C – 01 

 
09 
 
 
 
 
 

 
5- utilidade estritamente escolar – acúmulo de 
informações, necessidade de passar de ano, 

etc.; 
16

 

 
 

5º ano – 08 
6º ano A – 11 
6º ano B – 03 
6º ano C – 0 

 
22 

6- melhoria de vida – ligação com o futuro, “a 
moral” e “os bons costumes”; 

 5º ano – 05 
6º ano A – 04 
6º ano B – 07 
6º ano C – 0 

 
17 

7- não tem utilidade clara;  5º ano – 07 
6º ano A – 04 
6º ano B – 15 
6º ano C –04 

 
35 

8- para ser professor/a de História;  5º ano – 01 
6º ano A – 02 
6º ano B – 01 
6º ano C – 0 

 
04 

9 – para ser escritor. 
 
 

 5º ano – 0 
6º ano A – 0 
6º ano B – 01 
6º ano C –0 

 
01 

10- para ser um biólogo  5º ano – 0 
6º ano A – 01 
6º ano B – 0 
6º ano C – 0 

 
01 

Total   130 

 
 
 

 

 

 

                                                 
15

 As respostas das professoras não entram nos totais. 
16

 A partir deste item número 05 as utilidades citadas para a História são respostas dos/as alunos/as. 
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De acordo com a tabela acima, percebe-se que: 

a) a história como marca principal da civilização ocidental – necessidade dos 

seres humanos no Ocidente pensarem historicamente sua ação no mundo - não 

aparece como resposta nem das professoras, nem dos aluno/as. Isto revela que o 

ensino-aprendizagem de História nesta Escola não tem demonstrado como a ciência 

histórica constrói seu conteúdo (tanto no sentido teórico-abstrato como na 

capacidade de registrar informações sobre as gerações passadas) através do 

trabalho do historiador e de seus instrumentos de pesquisa (as mais diversas 

fontes.); 

b) as utilidades da história com menor quantidade de respostas foram: para 

ser professor/a de História (04), para ser escritor (01) e para ser um biólogo (01). O 

fato de aparecer nas respostas essas utilidades para a história implica a restrição da 

importância do ensino-aprendizagem de História para esses/as aluno/as e leva ao 

questionamento do que está sendo priorizado em sala de aula enquanto 

conhecimento histórico; 

c) o número reduzido de respostas para a utilidade social da história 

enquanto diálogo dos vivos com os mortos (apenas 09) indica que esta possibilidade 

do conhecimento histórico tem sido negligenciada em sala de aula, o que retira 

muito da dinâmica de ensinar e do prazer em se estudar História. Porém, o fato de 

uma professora (a professora dos 6ºs
 anos B e C) e de 08 aluno/as darem esta 

resposta revela a capacidade de reflexão e questionamento sobre o indivíduo e 

sobre o outro que a manipulação com os conteúdos históricos pode provocar, 

independente de como acontece o ensino-aprendizagem; 

d) o prazer de conhecer o outro, através das gerações passadas foi uma 

resposta bastante utilizada (22), isto indica que o ensino-aprendizagem de História 

nesta escola tem conseguido, através dos conteúdos históricos, induzir à reflexão 

sobre o passado construído antes dos/as alunos/as, bem como a capacidade destes 

conteúdos trazerem coisas novas e interessantes para o ensino-aprendizagem; 

e) a ligação da História enquanto disciplina escolar com a melhoria das 

condições de vida, “a moral” e os “bons costumes” também teve um número 

considerável de respostas (17). Provavelmente, os/as alunos/as, ao se referirem à 

disciplina histórica, faziam alusão ao processo escolar como um todo, sendo que 

para eles/as o conjunto de disciplinas escolares e a instituição escolar é quem de 
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fato promove a ascensão social (ser alguém na vida) e garante a educação dos/as 

alunos/as; 

f) o estudo da História com uma utilidade estritamente escolar teve 22 

respostas, este fato indica que não só a disciplina História, mas também as outras 

disciplinas escolares não têm conseguido contribuir de fato para a intelectualidade 

dos/as alunos/as no que respeita ao acúmulo de conhecimentos produzidos 

socialmente pela humanidade. Provavelmente isto ocorre em virtude do sistema 

escolar brasileiro ainda priorizar conteúdos informativos ao invés de atitudes 

reflexivas; memorização e repetição ao invés de interpretação e análise; 

autoritarismo escolar ao invés de dialogicidade; meritocracia ao invés da avaliação 

qualitativa; e, finalmente, isolamento da Escola ao invés de participação social; 

g) o fato de estudar História não apresentar uma clara utilidade para boa 

parte dos/as alunos/as (35 respostas) é um desdobramento do item anterior e 

aponta para a necessidade de o ensino-aprendizagem da História precisar superar 

estes limites para cumprir seu papel enquanto disciplina escolar. 

Diante do que foi apresentado, verifica-se que a importância da História 

enquanto disciplina escolar para professores/as e alunos/as evidencia a grande 

diferença entre aquilo que é pensado para a disciplina histórica fora da Escola e 

aquilo que acontece dentro dela. Professores/as e alunos/as, em sua maioria, não 

trabalham com a História a partir da mesma importância explicitada na legislação.  

 

6.3 Conceito de história para as professoras 

 

Como todo conceito sofre a mudança do tempo e do espaço onde é 

elaborado, não haverá comparação entre os conceitos da história das professoras e 

dos/as alunos/as com os conceitos para a história discutidos neste trabalho. O que 

se fará é procurar identificar quais conceitos da história são mais utilizados no 

discurso das professoras e nas falas dos/as alunos/as e de que forma isto completa 

o entendimento sobre a importância da disciplina para os sujeitos do processo 

ensino-aprendizagem. 

As professoras responderam a esta pergunta através de entrevista. Já para 

os/as alunos/as não foi perguntado diretamente “o que é história?”, mas o caminho 

utilizado para se chegar a isto foi através das seguintes perguntas nas entrevistas: 

“o que é sociedade?” e “o que é cultura?”, das redações temáticas e também das 
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respostas já comentadas sobre a importância de estudar História e pelas redações 

temáticas. 

O conceito de tempo, indispensável para o conhecimento histórico, será 

analisado a seguir e foi discutido com as professoras a partir da pergunta “como 

você trabalha o conceito de tempo com os/as alunos/as?”. 

Com os alunos/as o conceito de tempo foi trabalhado através de exercícios a 

eles/as aplicados.  

Com a professora do 5º ano, houve bastante dificuldade para se discutir o 

ensino de História, não tendo sido perguntado diretamente para ela o que é história. 

Seu conceito de história foi identificado na pergunta sobre a importância da 

disciplina História na escola. 

As professoras do 6º ano A e dos 6ºs
 anos B e C responderam 

diferentemente a pergunta sobre “o que é história?” As respostas revelam um 

conceito retirado de suas vivências pessoais e profissionais, como se pode perceber 

nas falas a seguir: 

 

Professora do 6º ano A: 

 
Definir história é complexo, até porque cada pessoa tem uma maneira de 
pensar. Na minha maneira de pensar, história é a revolução, é o estudo 
evolutivo da humanidade, desde sua origem e continua sendo, porque cada 
momento nós inovamos, nós criamos, e como a história é o relato, é a 
vivência, é a perspectiva do dia-a-dia, então ela torna-se, não digo nem uma 
disciplina, é uma área abrangente da vida do ser humano. Eu considero 
história como... como... uma disciplina importante porque ela mostra, ela 
relata o ser humano como um todo. 

 

Professora dos 6ºs
 anos B e C: 

 

Eu acho que eu já respondi isso, quando eu te disse no começo. Eu acho 
que a gente estuda história pra gente vê o que a gente fez no passado, até 
pra que a gente não repita o que a gente passou de mal, como as guerras, 
as violências e para que a gente copie o que foi de bom. Eu tenho muito 
esta idéia que a gente estuda a história para isso, a gente estuda história 
pra ter conhecimento do que passou. Porque quando a gente pensa em 
estudar história, geralmente quando a gente começa, a gente pensa 
assim...Eu mesma, no meu tempo de estudante: Para que eu quero saber 
coisas de antes do nascimento de Cristo? Mas, até você tomar 
consciência...Hoje eu ensino história para isso, para que meus alunos 
aprendam, vejam o que se passou, aproveitem o que for de bom e o que for 
de ruim, tente não repetir. Eu tenho este conceito de história”. 
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Segundo a concepção deste trabalho, o termo história possui pelo menos 

três significados: história como processo real - a ação humana ao longo do tempo, 

história como disciplina - a ciência que pensa a ação humana no tempo - e a história 

como produção escrita - a ação humana no tempo pensada e elaborada sob a forma 

de um discurso: o conhecimento histórico. Quando foi perguntado às professoras “o 

que é história”, não se tinha em mente nenhuma destas acepções, mas se 

intencionava saber qual era o entendimento delas em relação ao termo. As três 

professoras apresentaram respostas que se enquadram no significado da história 

como processo real, não fazendo alusão aos outros dois significados da palavra. 

Mesmo não tendo respondido diretamente a esta questão, o discurso da 

professora do 5º ano apresenta alguns aspectos que podem ser comparados à 

história enquanto conhecimento ligado à Teologia (a história da nossa criação) num 

momento anterior ao pensamento racional do século XIX e ao estabelecimento da 

Escola Metódica. A sua fala revela ainda certa inconsistência sobre a substância da 

história ao afirmar que “vivemos num mundo histórico”, sem relacionar essa vivência 

com a questão temporal, nem social, nem qualquer outro aspecto desta 

historicidade. Para ela, a história é algo muito genérico (“eu vivo dentro de uma 

história”), importante (“é fundamental que aprendamos história”) e naturalmente 

aprendido (“nós sabemos estudar história”).  

A professora do 6º ano A inicia sua fala chamando a atenção para a 

relatividade dos conceitos (“cada pessoa tem uma maneira de pensar”), em seguida, 

utiliza-se do termo “revolução” para definir a história e depois “evolução”, num 

sentido cronológico (“estudo evolutivo da humanidade, desde sua origem e continua 

sendo”). A perspectiva temporal da história seria passado-presente, numa dimensão 

evolutiva, progressista e humanista (“relato da vida dos seres humanos”), típica do 

Positivismo do século XIX. 

Já a professora dos 6ºs
 anos B e C apresenta uma perspectiva de diálogo 

entre as temporalidades passado-presente, onde o grande ganho para os seres 

humanos ao conhecer a história seria o estudo do passado para a não-repetição de 

erros (guerras, violência) e a cópia de ações acertadas (não exemplificadas pela 

professora). A história seria então a mestra da vida.  

Nas respostas das professoras do 6º ano A e da professora dos 6ºs
 anos B e 

C, a relação da história com o “horizonte da expectativa” – o futuro – não é 

mencionada, o que parece indicar uma história percebida a partir do presente e para 
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o presente, sem o reconhecimento de que as ações presentes (individuais ou 

coletivas) condicionam o futuro, ou seja, estabelecem condições prévias para o 

presente das ações de outros seres humanos. A ausência desta consciência 

empobrece o estudo do tempo histórico e pode resultar na ênfase da cronologia, 

baseada na periodização eurocentrista, distanciada da realidade social do local onde 

a escola está inserida. 

 

6.4 Conceito de história, cultura e sociedade para os/as alunos/as 

 

A definição de história para os/as alunos/as pode ser apreendida nas 

respostas sobre a importância de se estudar história, complementada pela definição 

de cultura e de sociedade, na ocasião das entrevistas. No entanto, esta definição 

pode ainda ser compreendida na elaboração das redações temáticas a eles/elas 

solicitadas.  

Observe-se o que disseram os/as alunos/as sobre a sociedade: 

TABELA 13 - CONCEITO DE SOCIEDADE PARA ALUNOS/AS 

 5º ano 6º ano A 6º ano B 6º ano C Total 

 06 
entrevistas 

06 
entrevistas 

03 
entrevistas 

10 
entrevistas 

 
25 

O QUE VOCÊ 
ENTENDE SOBRE A 

PALAVRA 
SOCIEDADE? 

     
 

- muita gente 01    01 
- cargo numa empresa 01    01 

- uma 
comunidade/grupo de 

pessoas que se reúnem 
pra debater/pra viver em 

paz 

 01  01 02 

- é viver com outra 
pessoa 

  01  01 

- socialização com os 
outros, ter amigos 

  01  01 

- todo mundo viver 
ajudando o outro 

   01 01 

- um grupo de pessoas    01 01 
-ser solidário com as 

outras pessoas 
   01 01 

- a gente se juntando 
para fazer obras para a 

nossa cidade 

   01 01 

Nada/não sei 03 01 01 04 09 
TOTAL     19

17
 

                                                 
17

 06 alunos/as não responderam a esta pergunta. 
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É importante registrar que 09 alunos/as não souberam responder a pergunta 

e demonstraram constrangimento e nervosismo.  

De acordo com a tabela acima, os/as alunos/as, em sua maioria, definem 

sociedade a partir da teoria da Perspectiva da Ação Social, onde a ação e a 

interação entre os indivíduos são mais importantes do que as estruturas, e o que 

mais interessa é o comportamento dos agentes individuais em relação aos outros e 

a si mesmo dentro da sociedade.  

O fato de perceberem mais a ação individual do que a estrutura, somado ao 

fato de ter dificuldade para definir o termo sociedade, tem consequências para a 

definição de história na concepção dos/as alunos/as. A história individual passa a 

não ter uma ligação maior com a história social. Mediante este entendimento não se 

percebe a limitação da ação individual dentro da estrutura, evidenciada pelas 

condições previamente estabelecidas, criadas antes dos indivíduos, no tempo e no 

espaço. Antes se percebem as causas e consequências de uma ação como ação 

individual, onde benefícios e prejuízos individuais são de inteira responsabilidade de 

cada um, deixando despercebida a estrutura construída pelas ações humanas. 

Desta forma, o meio social torna-se um dado a priori, acima dos indivíduos, 

imobilizando sua capacidade de mudança. 

Observe-se a definição de cultura dos/as alunos/as: 
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TABELA 14 - CONCEITO DE CULTURA PARA ALUNOS/AS 

     Total 
 5º ano 6º ano A 6º ano B 6º ano C  

 06 entrevistas 06 entrevistas 03 entrevistas 10 entrevistas 25 
 O QUE VOCÊ 

ENTENDE SOBRE A 
PALAVRA CULTURA? 

     

- o comportamento dos 
negros e dos índios 

antigamente, matando e 
caçando animais 

01    01 

- o modo de comer, 
vestir, fazer imagem, de 
se comportar, diferente 

em cada lugar 

01 01   02 

-sabedoria do povo 
antigo 

01    01 

- artesanato, comida, 
dança, criação de coisas 

diferentes 

01   01 02 

- desenhar, pintar, 
aprender 

01    01 

- comidas típicas  01   01 
- uma obra de arte  01   01 

- diferentes, cada povo 
tem a sua: índio, negro, 
candomblé, fogueteiros 

   01 01 

- tem muitas culturas: as 
indígenas, as comidas 

do São João 

   01 01 

- cultivar alguma coisa    01 01 
- coisas guardadas de 

outros tempos 
   01 01 

- o que vem dos 
antepassados 

   01 01 

- brincadeiras de 
antigamente, diversão 

com os amigos 

   01 01 

Nada/não sei 01 01 01 02 05 
TOTAL     20

18
 

 

 

As definições dadas pelos/as aluno/as podem ser agrupadas a partir das 

definições de  Certeau (1995), no que se refere ao emprego do termo cultura como: 

- patrimônio social (obras e criações de uma determinada sociedade): 01 

resposta; 

- experiências de um dado grupo social (rural, urbano, nativo, etc.): 03 

respostas; 

- quadros de referência (comportamentos, instituições, ideologias e mitos) 

que caracterizam uma sociedade como diferente da outra: 10 respostas. 

01 aluno coloca ainda o termo cultura no sentido de cultivo, uma das 

acepções apresentadas pelos dicionários da Língua Portuguesa. 

                                                 
18

 05 alunos/as não responderam a esta pergunta. 
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É importante registrar ainda que 05 aluno/as não souberam definir o que 

significa o termo cultura, fato que denota uma imensa fragilidade do ensino brasileiro 

no que diz respeito à erudição, ao conhecimento geral dos/as alunos/as. Além disto, 

está ausente, nas respostas dos/as alunos/as, a definição de cultura (mais uma vez 

de acordo com Michel de Certeau) como sinônimo de erudição e como um sistema 

de comunicação, de acordo com as teorias da linguagem verbal, onde a linguagem é 

a grande marca cultural dos povos. Outros aspectos das respostas dos/as alunos/as 

também chamam atenção, a saber: 

- nenhuma das respostas alude à capacidade de transformação e de 

mudança da cultura, a seu caráter histórico, o que induz a associar o entendimento 

da cultura dentro da sociedade como algo que está estagnado no tempo e no 

espaço, tendendo ao conservadorismo mais que à inovação; 

- a importante composição de normas, valores e crenças sociais que a 

cultura evidencia não é valorizada na resposta dos/as alunos/as e isto pode implicar 

na compreensão da cultura como algo acima da criação humana, existente 

independente de sua construção, tornando incapazes os mesmos serem humanos 

que criaram a cultura de modificá-la; 

- ausência absoluta da discussão sobre o ”choque cultural”, da aculturação, 

do etnocentrismo. Parece muito esperar que as crianças e adolescentes que estão 

na Escola Fundamental percebam esses aspectos culturais, mas essas discussões 

fazem parte dos conteúdos das disciplinas História e Geografia e aparecem nos 

livros didáticos, inclusive da Escola pesquisada; 

Verifica-se ainda, nas respostas, a não percepção de que as culturas sofrem 

divisões internas como a divisão entre cultura popular e cultura erudita. Apesar de 

absurda, esta falta de percepção é natural, pois quando se discute cultura popular 

na Escola Fundamental é na acepção folclorista, associada ao conservadorismo e à 

estagnação e nunca numa perspectiva dos conflitos sociais e da dinâmica criada por 

esta divisão.  

Baseando-se nas respostas dos/as alunos/as, pode-se dizer que existe uma 

dificuldade em compreender a cultura a partir dos três níveis de cultura a que se 

refere Paulo Freire: cultura no nível da subsistência, cultura como criação artística e 

cultura como experiência humana. Assim, os/as alunos/as do ensino fundamental 

não se percebem incluídos no processo cultural, nem criadores de cultura, 

colocando-a como algo externo e exótico, criado por outros, distante de si.  
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 Para complementar o conceito de história, cultura e sociedade apresentado 

pelos/as alunos/as trabalhou-se com as redações temáticas elaboradas por eles/as 

durante o estudo de campo.  Os temas propostos foram os seguintes: 

- A minha história de vida; 

- A história da minha escola; 

- A história do município onde moro; 

- Zumbi dos Palmares: um símbolo contra a escravidão dos negros no Brasil; 

- A história do meu país, o Brasil. 

A proposição deste tipo de atividade teve o objetivo de identificar a 

contribuição do ensino de História no que respeita à compreensão dos/as alunos/as 

da relação das partes com o todo, em relação a sua história pessoal e coletiva (local 

e nacional), cujo entendimento é indispensável para a elaboração do conhecimento 

histórico. Esta escolha de temas segue o propósito metodológico da história local, na 

intenção de perceber o nexo feito pelo processo ensino-aprendizagem entre a 

história de vida pessoal a história local e a história geral.  

Foram 05 temas aplicados a 01 aluno/a de cada série investigada, o que 

resultou em 20 textos elaborados pelos/as alunos/as.  

No que respeita ao desenho, foi considerado como desenho feio aquele que 

apresentava certo desleixo ou preguiça dos/as alunos/as na sua feitura; para os 

textos, foram considerados curtíssimos aqueles de 02 ou 03 linhas escritas, curto 

aqueles de 04 a 09 linhas escritas, médios aqueles com 10 a 15 linhas e longos 

aqueles com 15 linhas escritas ou mais. De um modo geral, os textos apresentaram 

as seguintes características: 

- Desenho feio - 03 

- Desenho bonito – 16; 

- Sem desenho – 01; 

- Desenho coerente com o tema proposto – 15; 

- Desenho incoerente com o tema proposto – 04; 

- Texto curto – 11; 

- Texto curtíssimo – 01; 

- Texto médio – 05; 

- Texto longo – 03; 

- Caligrafia boa – 10; 

- Caligrafia regular – 04; 
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- Caligrafia ruim – 06; 

- Texto coerente com o tema proposto – 12; 

- Texto incoerente com tema proposto – 08; 

- Texto com título – 05; 

- Texto sem título – 08; 

- Texto onde o título é o tema – 07; 

- Texto com referência temporal – 04; 

- Texto sem referência temporal – 16. 

Os temas foram trabalhados a um só tempo com os/as alunos/as de uma 

mesma turma, mas a ordem de apresentação deles seguirá a lógica do particular 

para o geral, ou seja, da história pessoal às histórias coletivas.  

 
 
1º TEMA: MINHA HISTÓRIA DE VIDA 

 

De um modo geral, os textos elaborados sobre este tema foram bem 

interessantes, nos quais os/as alunos/as escreveram espontaneamente sobre suas 

vidas pessoais e os seus relacionamentos com familiares e professores/as da 

Escola, os desenhos são coloridos e bonitos, com exceção de um aluno que 

escreveu sua história de forma comovente, com poucas palavras e sem desenhos. 

O que se pode avaliar desta atividade é que os/as alunos/as sentem dificuldade de 

compreender seu entorno (a sociedade da qual fazem parte) e estão muito 

centrados em sua vida cotidiana e suas relações pessoais, daí os textos 

apresentarem os seguintes aspectos: 

● nenhum aluno/a relaciona sua história de vida com a história do bairro, do 

município, da região ou do país onde vivem; 

●02 textos são comoventes, falando sobre o relacionamento com pai, mãe e 

colegas; 

● 01 texto fala sobre o bairro Cidade Verde, onde a aluna mora, numa rua 

sem calçamento, mas que apesar disso é uma casa muito espaçosa e isto faz do 

lugar um ambiente bom de  viver; 

● nenhum dos textos faz referência ao tempo (data, mês, ano, passado, 

presente, etc.). 
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A história de vida de um aluno do 6º ano B 
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2º TEMA - A HISTÓRIA DA MINHA ESCOLA 
 

A proposta deste tema foi avaliar até que ponto os/as alunos/as 

compreendiam a escola como um lugar de múltiplas ações (de saber, de poder, de 

afetos, de disciplina, etc.) e como se viam em meio a essas relações. O que se 

observou foi que: 

● os/as alunos/as, em sua maioria, elogiam muito a escola, escrevem sobre 

as atividades que acontecem, os/as professores/as (só elogios) e o ambiente escolar 

como um todo; 

● os desenhos são muito bonitos, coloridos e bem trabalhados; 

● nenhum aluno/aluna tenta relacionar o nome da Escola com a história do 

Brasil, sequer explicar o porquê deste nome; 

● apesar de um aluno localizar a Escola no bairro, as unidades escola/bairro 

parecem não ter uma relação mais concreta; 

● nenhum aluno/a cita ou discute os problemas da escola;  

●o texto de uma aluna tenta historicizar o ambiente escolar, citando o ano de 

sua fundação de forma errônea (ano de 206, sic) e contando uma história de 

dificuldades de aquisição de materiais que ela mesma não conhecia, pois era novata 

no grupo. 
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A história da escola – aluno do 6º C 
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3º TEMA - ZUMBI DOS PALMARES: UM SÍMBOLO CONTRA A ESCRAVIDÃO 
DOS NEGROS NO BRASIL 

 

 

Este tema é um complemento do tema 02 e sua proposta teve a intenção de 

averiguar se os/as alunos/as percebiam a relação do nome da escola com a História 

do Brasil e o que compreendiam desta história. Uma outra intenção foi fazer com 

que os/as alunos/as aproveitassem o tema e discutissem a questão do racismo, 

discriminação e preconceito étnico na Escola e entre eles/as. Estes textos 

apresentam-se da seguinte forma: 

● os desenhos são coloridos, bonitos e coerentes com o tema; 

● apenas 02 textos falam sobre o racismo; 

● há um texto curtíssimo que não tem começo nem fim e descreve os 

castigos corporais que os/as negros/as sofriam durante a escravidão, mas não faz 

nenhuma referência temporal; 

● há um texto mais longo, onde o aluno procura explicar a história da 

escravidão no Brasil, escreve sobre Zumbi e faz referências a fatos históricos como 

a colonização e a independência, confundindo os dois momentos da história do 

Brasil. No entanto, o texto é muito interessante, nele o aluno afirma ter orgulho de 

estudar numa escola que tem o nome Zumbi dos Palmares e diz que nela aprendeu 

a respeitar as pessoas negras e morenas; 

● nos textos que falam sobre o racismo, condena-se esta prática e os/as 

autores/as negam ser praticantes deste comportamento. 
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A história de Zumbi dos Palmares – aluno 6º ano C 
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4 º TEMA -   A HISTÓRIA DO MUNICÍPIO ONDE MORO 

 

 

Ao propor este tema e o tema 05 para os/as alunos/as teve-se a intenção de 

perceber como eles/as faziam o elo entre a história local, a história pessoal e as 

histórias nacional e mundial. 

Na aplicação do tema 04, com a aluna da 6ª A, foi trocada a palavra 

município pela palavra lugar. Tal equívoco só foi percebido depois do exercício 

aplicado. Neste texto a aluna refere-se ao bairro como o lugar em que mora.  

Alguns aspectos no desenvolvimento destes temas são importantes, a 

saber: 03 alunos confundem município com bairro; nenhum aluno apresenta 

conhecimento sobre a história do município; 01 aluno confunde município com 

escola municipal; apenas 01 aluno discute os problemas do bairro; nenhum aluno 

relaciona a história do bairro com a do município e a do país; 01 aluno faz referência 

à responsabilidade da administração pública. 
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A história do município: aluno do 6ºano B: 
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5º TEMA – A HISTÓRIA DO MEU PAÍS, O BRASIL 

 

Os textos sobre a história do Brasil apresentam os seguintes aspectos: 

● 02 textos apresentam um vago conhecimento sobre o início da 

colonização portuguesa no Brasil. Mas há muita incoerência textual, confusão de 

datas, fatos e sujeitos históricos; 

● 03 textos fazem referência à história contemporânea do Brasil 

(relacionando aspectos como violência e fome); 

● nenhum texto relaciona a história pessoal com a História do Brasil. 

Mediante as informações obtidas através das redações temáticas, 

percebem-se alguns aspectos importantes na definição de história dos/as alunos/as: 

a história pessoal não mantém vínculos/relações com a história coletiva; apesar de 

viverem num ambiente adverso de pobreza e violência os/as alunos/as valorizam 

positivamente seus locais de moradia; o desejo de modificação da situação adversa 

não mantém intercâmbio com a ação histórica, coletiva; não se percebe o espaço 

como algo construído anteriormente por outras pessoas em outro tempo; apesar da 

não homogeneização das relações dentro da escola os/as alunos/as não expressam 

as negatividades da vivência escolar; a Escola não tem contribuído para a reflexão 

científica do racismo e da discriminação existente na sociedade e na própria 

comunidade escolar; o conhecimento histórico científico sobre o município, região, 

país e continente ocorre de forma isolada e fragmentada não constituindo um saber 

científico significativo para os/as alunos/as. 
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A história do país – aluno do 6º ano C 
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6.5 O conceito de tempo na escola 

 

 Para investigar o entendimento sobre o tempo histórico dos/as alunos/as, 

foram elaborados exercícios com propostas sobre a noção de espaço e tempo, 

sendo os mesmos aplicados nas quatro turmas pesquisadas.  Foi elaborado 01 

exercício para a noção de espaço, cujo objetivo foi analisar o conhecimento dos/as 

alunos/as sobre o espaço concreto onde estão inseridos (escola, bairro, município, 

região, país, continente) e mais 03 exercícios para avaliar a noção de tempo a partir 

de definições relativas ao tempo como ordem, sequência, produção, simultaneidade.  

Antes de aplicar os exercícios com os/as alunos/as foi perguntado às 

professoras como elas trabalhavam a noção de tempo em sala de aula. Para a 

professora do 5º ano, primeiramente foi perguntado como aconteciam as aulas de 

história. Eis a resposta: 

 

Muito pouco, eu trabalho muito pouco História. O que mais é trabalhado é 
português e matemática, porque a deficiência deles está em português e 
matemática; eles não conseguem fazer uma redação. Então, história, toda 
vida eles vão saber quem descobriu o Brasil, quem foram os primeiros 
habitantes do Brasil, isso é uma coisa que eles vão saber até o resto da 
vida deles. E português e matemática é o que se tem que trabalhar mais na 
4ª ´serie, porque a deficiência deles é grande.  

 

Diante deste relato e do manuseio dos cadernos dos/as alunos/as, a 

pergunta sobre como era trabalhado o tempo histórico em sala de aula não foi feita 

para a professora do 5º ano, pois a conclusão é de que tal trabalho não aconteceu.  

Já a professora do 6º ano A, respondeu da seguinte forma: 

 
Com relação ao tempo, eu faço idéia para os meus alunos que nós estamos 
trabalhando o tempo histórico, dentro de sua concepção de época. Então eu 
levo para a sua praticidade da época, eu levo os meus alunos para a 
prática, um momento como se eu estivesse vivenciando uma época 
diferente da nossa e o tempo histórico também pode se trabalhar os fatos 
relacionados àquela época, e as diferenciações que se faz, observando com 
eles a realidade de hoje é completamente diferente de épocas passadas, eu 
levo o aluno a imaginar e trazer disso visualizações, os exemplos do que 
pode ser feito para uma concepção de vida melhor. 

 

Percebe-se que há uma preocupação da professora em discutir as 

permanências e as mudanças ao longo do tempo das sociedades trabalhadas, 

através de uma comparação com a sociedade contemporânea. Desta fala surgiu o 
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interesse em saber como os alunos/as compreendiam esse trabalho em sala de 

aula: 

 

Com perguntas, quando eles perguntam. Por exemplo, eu estou 
trabalhando a origem do mundo, que por sinal é um assunto muito 
complexo, que deixa muita interrogação para os alunos. Quando eu 
trabalho, por exemplo, o trabalho humano em pré-história, eu vejo suas 
indagações: por que é daquela maneira?  Por que não havia desigualdade 
social? Por que eles trabalhavam coletivamente? As primeiras descobertas, 
as primeiras formas de organização. Quando eles se envolvem com 
perguntas, com indagações, além do interesse de aprender, está ficando 
algo diferente de sua realidade. Mas nada impede, quer dizer, eles 
aprendem assim, de como ele pergunta, depende de como ele se interessa 
para aprender as características da época, que não são as do seu dia-a-dia. 

 

Este relato da professora indica duas questões preocupantes no tratamento 

dado ao tempo histórico: 1º - a professora não tem controle do aprendizado dos/as 

alunos/as, visto que isto depende das perguntas que eles/as venham a fazer a partir 

de seu interesse em relação à discussão; 2º- o tempo histórico não é um conteúdo 

prioritário, exclusivo e sequenciadamente trabalhado com os/as alunos/as, mas um 

conteúdo implícito, trabalhado restritamente, através da “concepção” de época. 

Desta maneira, existe o risco constante de anacronismo, visto que nem todas as 

situações históricas são passíveis de uma comparação com a sociedade atual. 

A professora dos 6ºs
 anos B e C assim respondeu:  “Tempo, eu dou aquela linha do 

tempo, ensino século, procurando ensinar como a gente descobre o século de cada ano”. 

Nesta curta resposta da professora percebe-se certo “cansaço”, 

desinteresse em trabalhar a linha do tempo que para ela apresenta-se de uma única 

forma: periodização cronológica. O tempo percebido apenas em sua forma estática, 

imóvel, com movimentos regulares e constantes. Daí foi perguntado como a 

professora trabalha a linha do tempo e como é a participação dos/as alunos/as 

nestas aulas: 

 

Desenhando mesmo no quadro ou então pedindo pra eles verem no livro, 
porque os livros também trazem a linha do tempo. É aquela linha do tempo 
histórico. Faço a divisão em períodos da história: história medieval, etc. [..] 
quando a gente passa para esta questão do tempo, eles não se interessam 
muito não. Séculos, por exemplo, eu nunca consegui...eles aprendem, 
porque...quando chega no final do ano, geralmente eu cobro o conteúdo 
quando chega no final do ano, na prova final, que eu registro e tem alguns 
que já nem sabe mais o que foi dado. 
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Nesta resposta a professora torna mais clara a sua concepção do tempo 

histórico, concebendo-o exclusivamente através da periodização clássica. Ao afirmar 

que os/as alunos/as não se interessam e que ela de fato nunca conseguiu fazer com 

que eles aprendam a contagem dos séculos, denuncia a insipidez com que esta 

discussão é tratada em sala de aula. 

No que se refere ao estudo do tempo em sala de aula, pode-se concluir que: 

as professoras trabalham a cronologia como sinônimo de tempo histórico, utilizando 

a periodização clássica, sem problematizar o estudo do tempo; os conteúdos sobre 

o tempo trabalhados em sala de aula não contribuem para a desnaturalização e 

absolutização do tempo por parte dos/as alunos/as; a contagem das décadas, 

séculos e milênios acontece de forma mecânica não se constituindo um saber 

significativo para os/as alunos/as; ordem, sucessão, simultaneidade, duração, 

permanências e mudanças não são definições trabalhadas de forma sistemática 

pelo ensino-aprendizagem de história; o conceito de geração não é trabalhado como 

recurso metodológico de compreensão do tempo histórico.  

As noções de tempo e espaço são de difícil apropriação e exigem, para seu 

entendimento, maturidade intelectual e psicológica dos seres humanos. Sem a 

devida apropriação destas noções, o conteúdo da disciplina História torna-se muito 

vago e transforma-se em meras informações sem sentido no currículo escolar. 

Acontecimentos históricos só têm utilidade para o conhecimento se a sua lógica 

apresentar um sentido explicativo-compreensivo das diversas ações humanas em 

diferentes tempos e espaços relacionadas entre si e com a história do indivíduo. De 

acordo com Whitrow (1993), nossa experiência direta do tempo é sempre do 

presente e para os/as alunos/as pesquisado/as não podia ser diferente. Eles/as 

refletiram através dos exercícios sobre suas atividades cotidianas e seu fazer social, 

deixando perceber, entre as várias respostas, uma percepção de tempo e espaço 

bem própria de suas vivências pessoais e escolares.  

Para a investigação do conceito de tempo na aprendizagem fez-se necessário 

primeiramente averiguar a noção de espaço dos/as alunos/as, isto por causa da 

imbricada relação entre a percepção do tempo (quando) e do espaço (onde). 
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6.5.1 A percepção do espaço 

 

Quando foi solicitado aos alunos/as que desenhassem a escola e 

destacassem uma parte dela, a diretoria, a secretaria, a sala dos técnicos e a sala 

dos professores foram as partes da escola que menos apareceram nos desenhos. 

As partes mais destacadas foram a própria sala de aula, a frente da escola, a 

cantina e o pátio. Isso revela uma percepção do espaço escolar muito voltada para a 

vivência imediata e pessoal. 

Ainda sobre o desenho da escola, a maior parte dos/as alunos/as conseguiu 

desenhar a escola com as suas divisões, mas os alunos do 6º ano  C apresentaram 

muita dificuldade em identificar estas partes. Isto demonstra que o fato destes/as 

alunos/as estarem fora da faixa etária escolar – são adolescentes entre 14 e 16 anos 

– e possuírem uma experiência conflituosa de ensino – aprendizagem, ou seja, 

fragmentada, interrompida, em diferentes escolas, limitou sua capacidade de pensar 

e registrar informações muito elementares sobre o espaço onde estão inseridos/as. 

Sobre os desenhos da escola e sua localização no bairro, nenhum desenho 

representou a localização de todos os bairros vizinhos; apenas 06 alunos 

identificaram o bairro onde a escola está localizada; em sua maioria, os desenhos 

não apresentaram riqueza de detalhes; o presídio que fica próximo à escola 

apareceu em apenas 03 desenhos; e os/as alunos/as da 5º ano não representaram 

as coisas que se encontram no entorno da escola.  

Disto se pode depreender que os/as alunos/as não estão atentos/as à 

composição do espaço local e não percebem este local na sua complexidade e 

diversidade de vivências, que este espaço local não é objeto de estudo de nenhuma 

disciplina escolar. Antes valorizam e percebem o espaço imediato, a partir de seus 

interesses, por isso, os espaços mais destacados na Escola são a sala de aula 

(lugar de vivência cotidiana, constante e intensa), a frente da escola (lugar da 

conversa e do namoro antes e depois da aula), a cantina (lugar de saciar a forme) e 

o pátio (lugar da brincadeira, da criatividade, da liberdade). 
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A escola desenhada por uma aluna do 5º ano 
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A escola no bairro, desenhada por uma aluna do 6º ano C: 
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Em relação aos espaços mais distantes e mais abstratos: o município, a 

região, o país e o continente, os/as alunos/as também responderam a questões 

sobre localização e nomenclatura, informações consideradas elementares e 

importantes para a aquisição do conhecimento histórico escolar.  

Sobre a localização do município dentro do mapa do Brasil (em que posição: 

norte, nordeste, sul, sudeste, leste, noroeste, sudoeste ou oeste): 07 alunos/as 

acertaram a questão; 17 alunos/as erraram; os/as alunos/as que erraram 

escreveram posição norte, na maioria das respostas. 

 No que se refere à localização do município dentro do mapa da Paraíba (em 

que posição ele fica): 06 alunos acertaram; 02 alunos escreveram não sei; 16 

alunos/as erraram a questão; os/as alunos/as que erraram escreveram posição 

norte, na maioria das respostas. 

Em relação aos municípios vizinhos ao município de João Pessoa: a 

localização, consultando o mapa, foi bastante difícil para a maior parte dos/as 

alunos/as. Um aluno do 6º ano A acertou todas as questões. O maior número de 

respostas corretas foi acerca da localização do município vizinho ao norte. 

Quando se perguntou à qual região brasileira pertence o município de João 

Pessoa, 13 alunos/as erraram a resposta, 07 alunos/as acertaram e 04 alunos/as 

escreveram não sei. Dos/as alunos/as que erraram, 07 responderam João Pessoa; 

03, Paraíba; 01, Brasil e 02, Oeste. 

Quando foi perguntado aos/as alunos/as em qual continente está localizado 

o Brasil, 11 erraram, 06 acertaram, 07 escreveram não sei. Dos/as alunos/as que 

erraram, 04 responderam Africano; 02 Oceano Atlântico, 02, Norte; 01, o mapa; 01, 

Nordeste; 01, Leste. Nenhum aluno/a do 5º ano acertou esta questão. 

Pode-se perceber, de acordo com as respostas dos/as alunos/as a estes 

exercícios, que: os pontos cardeais como conhecimento não se tornou uma 

aprendizagem significativa; o uso de mapas como instrumento de localização 

geográfica é uma novidade; noções elementares sobre os espaços mais abstratos 

não estão garantidas na aprendizagem escolar. 
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6.5.2 A percepção de tempo 

 

No que respeita à investigação da aprendizagem dos/as alunos/as sobre o 

conceito de tempo, duas dimensões do tempo foram avaliadas: o tempo pessoal e o 

tempo social, coletivo e dentro dele, o tempo histórico em seu aspecto cronológico, 

mas também na irreversibilidade dos acontecimentos. As noções de ordem, 

sucessão, produção e simultaneidade foram investigadas a partir de um tempo 

pessoal; a contagem do tempo social, através da cronologia – o estudo das 

décadas, séculos e milênios – bem como da irreversibilidade dos acontecimentos 

históricos aconteceu através da construção de linhas do tempo. 

Para as noções de ordem e sucessão foi solicitado aos/as alunos/as que 

respondessem questões relacionadas à sequência de atividades no plantio de uma 

árvore. Da resposta a estas questões é importante registrar que 10 alunos/as 

desenharam a sequência correta; 09 alunos/as desenharam a sequência incorreta; 

03 alunos/as desenharam de forma confusa; 02 alunos/as não apresentaram 

sequência.   

Sobre a importância de se observar a sequência para o plantio da árvore: 06 

alunos/as responderam não sei; apenas 02 respostas se referiram à importância da 

sequência: começo, meio e fim. 

Sobre a possibilidade de trocar a ordem das atividades e o motivo da 

resposta positiva ou negativa: 19 alunos responderam não; 02 alunos/as 

responderam sim; 03 alunos/as responderam não sei; a maioria das explicações 

dadas foi incoerente; apenas 03 alunos/as explicaram a necessidade da ordem das 

atividades para o nascimento da planta. 

De acordo com as respostas dadas pelos/as alunos/as a ordem e a 

seqüência dos acontecimentos naturais, ou seja, a seqüência lógica das coisas não 

foi sistematicamente trabalhada pela Escola, implicando numa lacuna intelectual que 

acompanhará estes/as alunos/as na aquisição dos conteúdos históricos e de outras 

disciplinas. 

 Sobre as noções de produção e simultaneidade, foi solicitado que se fizesse 

um desenho com as atividades realizadas pelo/a aluna/a no dia anterior e se 

colocassem os respectivos horários de realização. Destas respostas destaca-se que: 

nenhum aluno/a colocou os horários das atividades no desenho; 17 alunos/as 

desenharam-se sozinhos em todas as atividades; 11 alunos/as não colocaram 
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sequência; 03 alunos/as não se representaram nos desenhos; 02 alunos/as 

desenharam como 1ª atividade do dia brincar de bicicleta; 01 aluno colocou como 1ª 

atividade ir à escola; 01 aluna desenhou-se estudando em casa (5º ano); 01 aluno 

desenhou-se jogando no computador (em duas sequências: antes e depois da 

escola); 01 aluna desenhou-se ajudando nas tarefas domésticas. 

 

Desenho de atividades do dia anterior feito por aluna do 5º ano: 

 

 

 

A partir destas respostas percebe-se mais uma vez que a sequência dos 

acontecimentos não tem importância para a maioria dos/as alunos/as, o que muito 

prejudica a compreensão da simultaneidade no tempo pessoal e social. O fato de 

apenas 01 aluna desenhar-se estudando em casa indica que esta não é uma prática 

comum entre eles/as ou que esta atividade é feita de forma apressada, descuidada, 

sendo considerada de pouca importância para ser registrada. O fato de apenas o1 

aluno desenhar-se jogando ao computador aponta para o difícil acesso dos/as 

alunos/as a esta máquina da informática que pode ser transformado em instrumento 

de apoio pedagógico pela capacidade de informação que detém.   
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Ainda para avaliar as noções de produção e simultaneidade pediu-se, a 

partir do desenho anteriormente solicitado, que os/as alunos/as colocassem o tempo 

empregado para realizar atividades. Destaca-se destas respostas que: 12 alunos 

colocaram a atividade e o tempo gasto corretamente; 03 colocaram a atividade e o 

tempo gasto incorretamente; 04 colocaram somente o tempo gasto; 02 colocaram 

somente a atividade; 02 colocaram a atividade e o horário, mas não o tempo gasto; 

01 colocou a atividade e a expressão “muito tempo”. 

Segundo estas respostas, associar tempo e acontecimento, no sentido de 

curta, média e longa duração é uma dificuldade para a metade dos alunos/as 

pesquisados/as. Mas, para a outra metade isto não se constitui em dificuldade e, 

pelo menos aparentemente, esta parte dos/as alunos/as estaria pronta para 

compreender, de forma organizada o tempo social. Isto implica que a organização 

mental do tempo pessoal pode ser apropriada pelos/as alunos/as 

independentemente do trabalho pedagógico. 

Finalmente, ainda avaliando as noções de produção e simultaneidade foi 

pedido para que os/as alunos/as  destacassem uma das atividades anteriormente 

desenhadas e escrevessem o que estavam fazendo as outras pessoas ao redor, 

enquanto o/a aluno/a realizava esta atividade. As respostas foram: olhando (05); 

brincando comigo (06); jogando futebol (01); conversando e bagunçando (01); 

ajudando em casa (01); o meu pai trabalha (01), a minha mãe sai e os meus irmãos 

estão na escola (01); conversando (01); conversando, brincando e correndo (01); 

conversando com minha irmã (01); trocando de roupa e minha mãe me chamando 

para eu levantar (01); estudando (01); não sei (01);  fazendo seu nome (01). 

As respostas são variadas e revelam muito do cotidiano dos/as alunos/as 

com o destaque para o fato de que ficam sem a presença dos pais no horário oposto 

à escola, sozinhos ou com irmão. As respostas também mostram que, em sua 

maioria, eles/as percebem com atenção o que está acontecendo ao redor e isto 

indica uma excelente possibilidade para a discussão dos acontecimentos sociais 

simultâneos. 

Para avaliar a noção duração dos/as alunos/as a partir do mesmo desenho, 

foi pedido que apontassem a atividade mais longa e a mais curta.  As respostas 

foram as seguintes: 
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QUADRO V – ATIVIDADES MAIS LONGA E MAIS CURTA APONTADAS 

PELOS/AS ALUNOS/AS 

ATIVIDADE MAIS LONGA ATIVIDADE MAIS CURTA 

● a escola – 04 

● andar de bicicleta – 02 ; 

● dormir – 02 ; 

● assistir TV – 02; 

● lavando prato – 01; 

● tudo – 01; 

● varrer a casa – 01; 

● natação – 02; 

● de ciências – 01; 

● número 01 – 01; 

● lutar – 01; 

● sair para reunião – 01; 

● esconde-esconde – 01. 

● dormir – 03; 

● assistir TV – 04; 

● almoçar- 01; 

● brincar no computador – 02; 

● escovar os dentes – 01; 

● tomar banho – 01; 

● cantina – 01; 

● a escola – 01; 

● de Matemática – 01; 

● número 02 – 01; 

● jogar bola – 01; 

● escorrego – 01; 

 

 

As atividades mais longas desenvolvidas pelas crianças são: ir à escola (4h) 

e dormir (de 7h à 8h), e as mais curtas são: escovar os dentes e fazer as refeições. 

No entanto, as variadas respostas revelam uma duração dos acontecimentos muito 

ligada ao tempo pessoal/psicológico, a exemplo da resposta onde a atividade mais 

longa é varrer a casa ou a mais curta, jogar bola. As respostas também apontam 

para uma incompreensão da pergunta, a exemplo de respostas como: atividade 

mais longa tudo, de ciências, lutar, número 01, e respostas para atividades mais 

curtas como cantina, de Matemática, número 02. Mais uma vez a dimensão 

cronológica do tempo parece não fazer muito sentido e a ideia de tempo parece 

incorporada aos acontecimentos vividos e naturalizada de tal forma que dispensa 

até a cronologia. 

Com o objetivo de avaliar a aprendizagem dos/as alunos/as em relação ao 

tempo social e histórico foi pedido para que os/as alunos/as elaborassem diferentes 

linhas de tempo. 100% dos/as alunos/as declararam nunca ter feito uma linha do 

tempo, no entanto os/as alunos/as das três turmas de 6º ano tiveram esta 

experiência em sala de aula com as professoras, de acordo com as informações 

coletadas. 
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A primeira linha do tempo solicitava que os/as alunos/as partissem da data 

de nascimento dos avós, pais e do/a próprio aluno/a até o ano de 2006 (ano da 

realização do estudo de campo). As dificuldades apresentadas pelos/as alunos/as 

foram: de interpretação do que estava sendo solicitado, do conhecimento das datas 

solicitadas, de sequência lógica – a ordem das datas - e a maior de todas as 

dificuldades: operar com subtração simples e composta. 

A segunda linha de tempo solicitada aos/as alunos/as indicava a data de 

fundação da cidade de João Pessoa (1585) e pedia-se que iniciassem com a 

chegada dos portugueses ao território brasileiro até o ano de 2006, destacassem a 

1ª data e depois identificassem um fato recente do município de João Pessoa. 

Apenas 12 alunos/as elaboraram esta linha do tempo, o fato mais recente da história 

do município escolhido por todos/as foi colocado com data incorreta, a morte de 

João Pessoa em 26 de julho de 1930; 02 respostas identificavam o inicio da 

colonização nos anos de 1944 e 1945 e outra a morte de João Pessoa em 1997. 

Apenas 02 alunos/as do 6º ano C responderam esta questão.   

A terceira linha do tempo pedia aos/as alunos/as que iniciassem com o ano 

de 2006, seguindo a sequência dos meses e identificando aquele mês em que nos 

encontrávamos e fatos marcantes da vida deles/as naquele ano. Nenhum aluno/a 

teve dificuldade para elaborar esta linha do tempo. Os fatos identificados foram 

viagens, aniversários, dia do desfile na escola, a separação dos pais, homicídios no 

bairro, a perda de um celular, 01 aluno escreveu “não quero falar de minha vida”.   

A quarta linha do tempo solicitava aos/as alunos/as que identificassem o 

inicio do século XXI, suas décadas e seu término, e depois respondessem o que é 

uma década, um século e um milênio. Destacam-se destas respostas: 08 alunos/as 

não sabem o período correspondente à década, século e milênio; apenas 01 soube 

identificar o ano que começa e o que termina o século, bem como suas décadas; 

apenas 02 alunos fizeram a linha do tempo do século XXI. 
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Linha de tempo construída por um aluno do 5º ano  

 

 

 

Linhas do tempo construídas por um ano 6º ano A 
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Linha de tempo construída por um aluno do 6º ano B 

 

 

 

 

Linha do tempo construída por uma aluna do 6º ano C 
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O último exercício para avaliar a noção de tempo dos/as alunos/as foi 

baseado em exercício do livro didático do 6º ano e solicitava dos/as alunos/as para 

escreverem números em algarismo romano, identificar séculos correspondentes aos 

anos indicados e a identificação do início e do término de séculos escritos em 

algarismo romano. Destacam-se destas respostas: 19 alunos/as sabem escrever em 

algarismo romano; 16 alunos/as não sabem identificar o século correspondente ao 

ano; 04 alunos/as sabem identificar apenas o século XXI. 

Diante dos exercícios aplicados ficaram latentes as dificuldades dos/as 

alunos/as em compreender a relação história e tempo. Essas dificuldades têm 

origem em diferentes aspectos do aprendizado escolar. A escola de ensino 

fundamental no Brasil é partidária da visão clássica que divide o tempo em físico 

(natural) e filosófico (da consciência). No que respeita ao tempo físico, a escola se 

preocupa em fazer com que os/as alunos/as compreendam os instrumentos de 

medição do tempo, muitas vezes confundidos por professores/as como o próprio 

tempo ou como o todo do tempo histórico.  

Assim, os/as alunos/as, mesmo discutindo a noção de tempo em disciplinas 

escolares como a Matemática ou a História, dificilmente refletem sobre o processo 

de elaboração da humanidade para se chegar à atual concepção de tempo, 

passando a acreditar num tempo natural (sem a participação efetiva dos seres 

humanos para sua construção) e absoluto, acima de tudo e de todos. Com a 

naturalização e absolutização do tempo, associada à excessiva preocupação com 

sua contagem, os conteúdos escolares desprezam a reflexão e análise sobre os 

aspectos móveis e imóveis do tempo, indispensáveis para a construção do 

pensamento histórico.  

Para a compreensão dos aspectos móvel (irreversibilidade e singularidade 

dos fatos, bem como a acumulação destes) e imóvel (a cronologia - contagem de 

dias, meses, anos, épocas) do tempo, são imprescindíveis as noções de ordem, 

sequência, linearidade, simultaneidade, instante e duração. Essas noções são mal 

trabalhadas na escola e os prejuízos daí advindos para a elaboração do pensamento 

histórico no ensino fundamental são muito grandes. Outras noções importantes 

como as de permanência e mudança, transformação, evolução figuram nos planos 

de aulas e nos livros didáticos, mas dificilmente são de fato apropriados pelos/as 

alunos/as. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao longo deste estudo, procurou-se uma caracterização do processo ensino-

aprendizagem de História e, em vista desta caracterização, analisar os conceitos de 

história, tempo, sociedade e cultura, objetivando a compreensão que professoras e 

alunos/as destes conceitos. 

A partir disto, conclui-se que o grande entrave que se coloca para o ensino 

de história no ensino fundamental é a noção de tempo apresentada por professoras 

e alunos/as. A experiência de tempo que têm os/as alunos/as está imersa na 

cotidianidade: consciência de um tempo presente, naturalizado e absolutizado. 

Também a experiência de tempo das professoras não se distancia desta concepção, 

no entanto, enfatiza o tempo cronológico, contado e regulado pelos instrumentos de 

medidas do tempo. 

Alguns aspectos da vivência escolar dos/as alunos/as têm relação direta 

com a apropriação geográfica do espaço e a noção de tempo histórico: o fraco 

domínio da leitura e da escrita da língua portuguesa, obstacularizando a 

interpretação do conhecimento histórico e a própria relação espaço-tempo-história; a 

não apropriação dos conhecimentos rudimentares da matemática, principalmente as 

quatro operações básicas e a interpretação de problemas matemáticos simples; a 

vivência reduzida com exercícios utilizando-se da linha do tempo na experiência 

escolar; a experiência escolar reduzida com o estudo de mapas; o não 

desenvolvimento sistemático e planejado do raciocínio lógico-matemático; o não 

desenvolvimento sistemático e planejado do raciocínio histórico. 

Inúmeros fatores concorrem para que estes aspectos sejam uma constante 

nas escolas (condição social e econômica das famílias dos/as alunos/as, estrutura 

das escolas, formação dos/as professores/as, entre outras) e o resultado disto é a 

baixa qualidade da educação oferecida e um descrédito público da capacidade da 

instituição escolar de formar seus/as alunos/as. Diante disto, a sociedade e a 

comunidade escolar preocupam-se em localizar os/as culpados/as, ao invés de 

analisar criticamente o funcionamento das instituições escolares e proporem efetivas 

soluções para o problema da qualidade da educação como o investimento sério na 

formação e na remuneração dos/as professores/as e a estruturação adequada dos 

prédios escolares.  
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  A partir das características do processo ensino-aprendizagem de História e 

das características da aprendizagem do estudo do tempo das turmas pesquisadas 

na Escola Municipal Zumbi dos Palmares, configura-se um contexto que demonstra 

a fragilidade do conhecimento histórico construído na 1ª fase do ensino fundamental, 

onde o isolamento dos conteúdos e a excessiva ênfase na informação substituem o 

desenvolvimento sistemático das noções de espaço e tempo, bem como a 

preparação para a compreensão dos conceitos de história, sociedade e cultura. 

Já para a 2ª fase do ensino fundamental, percebe-se com este estudo que 

há um condicionamento da aprendizagem em História a partir da configuração da 1ª 

fase deste nível de ensino, onde a ausência do saber necessário (a construção das 

noções de espaço e tempo) para a compreensão dos conteúdos históricos dificulta 

esta aprendizagem. Isto é agravado pela compreensão do conceito de história e 

tempo das professoras pesquisadas que não percebem a relação intrínseca da 

história com a sociedade e a cultura da qual os acontecimentos históricos fazem 

parte, bem como não evidenciam a interação sociedade e estrutura nestes 

acontecimentos. Aliado a isto a dimensão temporal é percebida por elas como uma 

relação linear, regular e uniforme, cuja maior expressão é a cronologia, na relação 

passado-presente, excluindo-se a dimensão futura. 

Apesar destes graves limites, as possibilidades também se apresentam e 

emergem da própria manipulação com os conteúdos históricos, capazes de 

despertar a curiosidade sobre as gerações passadas e de fornecer a explicação-

compreensão dos acontecimentos presentes. Estas possibilidades, no entanto, 

originam-se principalmente da dinâmica complexa, diversa e múltipla que é a 

substância do processo de ensino- aprendizagem na Escola.  
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