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RESUMO 

 

Ensinar História para alunos e alunas dos anos iniciais (1º a 5º Anos da Educação Básica) é 

entendido, muitas vezes, como uma tarefa que não apresenta dificuldades. Porém, na prática, 

essa atividade requer, do profissional docente responsável por ela, alto grau de reflexão, uma 

vez que está lidando com a formação do cidadão. Assim sendo, e mediante observações 

realizadas no ambiente escolar, surgiu a presente pesquisa. Existem várias justificativas para o 

desenvolvimento de um trabalho nesses moldes, porém posso destacar o fato de a maioria das 

pesquisas realizadas nos Mestrados Acadêmicos se voltar para as formas de ensinar História e 

se desenvolver a partir das salas de aula dos anos finais (6º a 9º Anos) e/ou ensino médio. 

Aqui, são priorizados os objetivos do ensino e as turmas nas quais as crianças estabelecem os 

primeiros contatos com essa disciplina, muitas vezes determinante para a relação que 

manterão com ela ao longo da vida. Além disso, a pesquisa propõe dar uma resposta 

fundamentada em dados objetivos aos questionamentos feitos pelas colegas professoras 

dessas turmas sobre como ensinar História de forma menos enfadonha para elas e suas 

crianças.  Os objetivos do trabalho, nesse sentido, foram investigar as práticas de ensino de 

História desenvolvidas nessas salas de aula e sugerir estratégias que favorecessem a 

construção do conhecimento histórico a partir da elaboração de material didático  

proporcionador de condições para auxiliar o aluno/a aluna a pensar historicamente. Para tentar 

responder à questão problema – como tornar significativo o processo ensino-aprendizagem 

em História nos anos iniciais? – a hipótese era que a história local poderia ser o objeto a partir 

do qual os alunos e alunas poderiam aprender a pensar historicamente. A metodologia contou, 

inicialmente, com uma pesquisa bibliográfica; depois, o trabalho de consulta e análise das 

fontes (documentos legais da educação nacional, projeto político-pedagógico da escola campo 

de pesquisa, questionários, planos de aula e diários de campo) dialogando com os referenciais 

teórico-metodológicos permitiu alcançar, não conclusões, posto que a discussão ainda carece 

amplamente de pesquisas, mas inferências que apontam rumos e possibilidades para o ensino 

de História nos anos iniciais. Sobre a hipótese do uso da história local, infere-se que seu uso é 

eficaz quando se quer formar um cidadão crítico e atuante, uma vez que ela aproxima as 

crianças do seu cotidiano e permite à escola sistematizar as experiências extramuros, 

demonstrando que os acontecimentos denominados históricos afetam não apenas a sua 

localidade, mas se ligam a outros contextos. À proposição de elaborar o material 

didático/objeto de aprendizagem, responde-se com a ideia de um museu portátil sobre a 

história do bairro. O produto foi pensado de forma que permita aos alunos e alunas aprender 

História como se faz História – ou seja, questionando, argumentando e construindo novos 

conhecimentos a partir de problemáticas específicas, historicizadas e verificadas em diferentes 

fontes de pesquisa. Esse modelo de material propõe garantir que as crianças percebam o 

processo histórico sendo construído a partir das ações de todas as pessoas, que todos os dias 

tomam decisões, se posicionam diante dos acontecimentos e participam da construção do 

grupo social no qual se encontram inseridas. 

 

Palavras-Chave: Ensino. Aprendizagem Significativa. Ensino de História nos Anos Iniciais.  
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ABSTRACT 

 

Teaching History for students in the initial years (1st to 5th Years of Basic Education) is often 

understood as a task that presents no difficulties. However, in practice, this activity requires, 

from the teaching professional responsible for it, a high degree of reflection, since it is dealing 

with the formation of the citizen. Thus, and through observations made in the school 

environment, the present research appeared. There are several justifications for the 

development of a work in these ways, but I can highlight the fact that the majority of the 

research done in the Academic Masters will turn to the ways of teaching History and develop 

from the classrooms of the final years (6th to 9th Years) and / or high school. Here we 

prioritize the objectives of teaching and the classes in which the children establish the first 

contacts with this discipline, often determinant for the relation that will maintain with her 

during the life. In addition, the research proposes to give an answer based on objective data to 

the questions asked by the teachers of these classes on how to teach History in a less tedious 

way for them and their children. The objectives of this work were to investigate the teaching 

practices of History developed in these classrooms and to suggest strategies that favor the 

construction of historical knowledge from the elaboration of didactic material providing 

conditions to help the student to think historically. To try to answer the problem question - 

how to make the teaching-learning process significant in History in the initial years? - the 

hypothesis was that local history could be the object from which students could learn to think 

historically. The methodology initially counted on a bibliographical research; then the work of 

consultation and analysis of the sources (legal documents of the national education, political-

pedagogical project of the school field of research, questionnaires, lesson plans and field 

diaries) dialoguing with the theoretical-methodological references allowed to reach, since the 

discussion is still largely lacking in research, but inferences that point to directions and 

possibilities for teaching history in the early years. On the hypothesis of the use of local 

history, it is inferred that its use is effective when one wants to form a critical and active 

citizen, since it brings the children closer to their daily life and allows the school to 

systematize extra-mural experiences, demonstrating that the so-called historical events affect 

not only their locality but also connect to other contexts. To the proposal of elaborating the 

didactic material / object of learning, responds with the idea of a portable museum on the 

history of the neighborhood. The product was designed in a way that allows students to learn 

History as History is done - that is, questioning, arguing and building new knowledge from 

specific problems, historicized and verified in different sources of research. This material 

model proposes to ensure that the children perceive the historical process being constructed 

from the actions of all people, who make decisions every day, stand before the events and 

participate in the construction of the social group in which they are inserted. 

 

Keywords: Teaching. Meaningful Learning. Teaching History in the Early Years. 
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1 INTRODUÇÃO 

Este trabalho se dedicou a investigar as práticas de ensino desenvolvidas atualmente 

em salas de aula de história dos anos iniciais. Seu objetivo foi pensar em meios que 

possibilitassem tornar significativo o processo ensino-aprendizagem da disciplina, 

elaborando, ao final, material didático que proporcionasse condições para auxiliar o aluno a 

pensar historicamente
1
 e, – potencialmente –, oportunizasse a articulação entre passado e 

presente com vistas ao futuro.  

A “[...] produção de objetos de aprendizagem [...]” (Gil et al.,2017, p. 14) é uma 

prerrogativa do programa de pós-graduação no qual estou inserida, o Mestrado Profissional 

em Ensino de História – ProfHistória, que “[...] assume um papel vital na aproximação da 

escola com a universidade, do ensino com a pesquisa” (Ibidem, 2017, p. 11) e considera “[...] 

a docência [...] em todas as suas dimensões, inclusive na produção de materiais didáticos” 

(Ibidem, 2017, p. 14). 

Minha motivação ao empreender tal trabalho veio, primordialmente, das experiências 

educacionais na escola onde leciono – o Colégio Essencial
2
 -, uma vez que a Direção orienta 

os professores no sentido de transformar as experiências pessoais dos alunos/das alunas em 

caminhos que conduzam à descoberta, para que a aula de quaisquer dos componentes 

curriculares não seja apenas um amontoado de informações que não se ligam ao cotidiano dos 

discentes.  

Essa orientação se dá de várias formas: conversas informais, nas quais os professores 

são instados a considerar o cotidiano extraclasse das crianças em seus planos de aula; 

capacitações profissionais para atuar interdisciplinarmente e direcionamentos formais 

expostos em reuniões com o corpo docente, partindo sempre da ideia de que as vivências na 

escola não estão separadas daquelas que acontecem fora das salas de aula.  

Para alcançar o objetivo delineado pela escola temos a liberdade de analisar e 

reformular o modo pelo qual os conteúdos são apresentados nos livros didáticos adotados pela 

                                                           
1
 Para aprofundar-se sobre esse tema, ver RÜSEN, Jörn. Razão Histórica: teoria da história – os fundamentos da 

ciência histórica. Trad. Estevão de Rezende Martins. Brasília: Editora da Universidade de Brasília, 2001. Para o 

autor, a operação de pensar historicamente é realizada pela consciência histórica, elemento que dá sentido para a 

ação dos sujeitos ao longo do tempo. Esse “dá sentido” significa dar um direcionamento, mostrar um caminho.  
2
 Instituição da rede particular de ensino da cidade do Natal, a Escola foi fundada no dia 07 de março de 1987, 

sob o nome de Jardim Escola Fonte do ABC, atendendo apenas ao público da Educação Infantil. Hoje, atua até o 

6º Ano do Ensino Fundamental e é caracterizada como uma empresa de pequeno porte, segundo o Serviço 

Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE (empreendimento com faturamento bruto anual 

entre R$ 360 mil e R$ 3,6 milhões. Disponível em < https://m.sebrae.com.br>. Acessado em 10 de Fevereiro de 

2018. 
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escola, além de sermos instigados a trabalhar interdisciplinarmente, para que o aluno se 

aproprie do conhecimento de maneira global.  

Esse conjunto de ações cujo objetivo final é pensar a educação no sentido de ser algo 

útil ao aluno para a vida em sociedade se torna relevante no caso do Colégio Essencial, uma 

vez que, localizado no bairro de Cidade Nova atende também alunos dos bairros de Cidade da 

Esperança, Felipe Camarão, Planalto e Pitimbu – todos na Zona Oeste da Cidade de Natal, 

Estado do Rio Grande do Norte, região definida, geograficamente, como periferia
3
. 

A vivência cotidiana nessas regiões faz com que percebamos outros significados que o 

processo educacional assume no contexto de vida dos seus habitantes; em geral, as pessoas se 

encontram tão preocupadas com questões básicas ligadas à sobrevivência – como alimentação 

e moradia – que a matrícula dos filhos na escola, embora valorizada, representa também, para 

uma boa parcela, o complemento na renda mensal, pois lhes garante o recebimento de 

assistência governamental que vem na forma dos programas de bolsas e vales. 

Para esse público, a permanência na escola não se configura em elemento de 

preocupação no que se relaciona com a influência da aprendizagem na melhoria das condições 

futuras de vida, portanto não garante o interesse pela realização, de fato, desse processo. Esses 

aspectos competem, necessariamente, com as formas de sobrevivência, de modo que, se 

surgem oportunidades de trabalho e/ou de ganhos maiores, o interesse por aprender fica em 

segundo plano. 

Mas há uma parte dos moradores da periferia cujo objetivo é oferecer educação de 

qualidade aos filhos como garantia de que esses terão acesso a melhores condições sociais e 

econômicas no futuro; apesar de também preocupadas com as necessidades básicas, essas 

pessoas consideram o acesso e a permanência dos filhos na escola fatores preponderantes para 

alcançar sucesso na vida profissional e pessoal.  

A desvalorização da escola pública e todos os estigmas a ela imputados condicionam 

essas pessoas a envidar esforços para oferecer educação privada às suas crianças e 

adolescentes. E dessa demanda é que nascem as escolas particulares nas regiões periféricas. 

Esse é o caso do Colégio Essencial, cujos clientes são, em sua maioria, funcionários do setor 

de comércio da cidade; uma parcela menor é de funcionários públicos estaduais e/ou 

                                                           
3
 Considerei aqui o posicionamento de Ritter e Firkowski (2009) sobre não mais conceber a periferia como um 

lugar distante, fisicamente, de um ponto central da cidade, pois os autores chamam a atenção para a necessidade 

da não homogeneização dessas regiões, uma vez que isso tende a separá-las do contexto sócio histórico no qual 

foram geradas. Há de ser entendido que no espaço geográfico identificado como periferia convivem variados 

modos de viver. 
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municipais
4
. São pessoas que não dispõem de recursos financeiros para matricular os filhos 

nas grandes redes de ensino particular da cidade, mas não abrem mão do acompanhamento 

educacional que apresente um diferencial além das aulas cotidianas. 

No Colégio Essencial, isso se concretiza a partir das aulas de balé e karatê e das 

atividades que envolvem a comunidade em um processo de valorização de sua identidade e 

cultura, como os projetos didáticos que contam as histórias de Cidade Nova, culminando em 

exposições que podem ser visitadas por todos que residem no bairro e no entorno dele. 

Além disso, a escola promove caminhadas pela paz e pelo fim de posturas 

preconceituosas, oportunizando discussões e reflexões sobre os problemas sociais enfrentados 

cotidianamente pelos moradores. Nessas ocasiões há a participação da comunidade escolar e 

dos moradores do bairro.  

Sendo uma instituição cujo trabalho em educação se pauta nos valores humanos, a 

escola também recebe em suas salas de aula crianças e jovens com necessidades educacionais 

especiais. O número desses alunos é reduzido devido à capacitação incipiente oferecida aos 

profissionais da escola, o que ainda gera insegurança em todos os envolvidos no processo. 

Hoje, em um universo de 200 alunos matriculados, a escola atende três crianças com 

diagnóstico de autismo
5
. 

Apesar do cenário atual no bairro ser preocupante, pois há um crescente aumento da 

violência – principalmente relacionada ao uso de drogas pela população mais jovem – o 

Colégio Essencial procura oportunizar aos alunos e às alunas a melhor educação possível, na 

esperança de que através da aquisição do conhecimento suas realidades possam ser 

transformadas. 

Nesse sentido, pensando em tornar real o que está posto na Constituição Federal 

(1988), em seu art. 205 – a educação como sendo um direito de todos, sejam habitantes da 

periferia ou de áreas economicamente privilegiadas da cidade -, o trabalho teve como base o 

desenvolvimento de práticas que favorecessem a construção do conhecimento histórico, 

solucionando algumas dificuldades observadas no processo ensino-aprendizagem da 

disciplina história, especificamente; a problematização dos conteúdos e/ou a distância entre 

esses e os/as alunos/alunas foram algumas das dificuldades evidenciadas pelas professoras – 

pedagogas ou licenciadas em história, uma vez que profissionais das duas áreas atuam nos 

anos iniciais da escola na qual a pesquisa foi realizada.  

                                                           
4
 Dados coletados na documentação do Setor de Matrículas da Secretaria da Escola, 2017. 

5
 Dados coletados na documentação do Setor de Matrículas da Secretaria da Escola, 2017. 
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Tendo em vista o interesse em colaborar com a promoção da qualidade educacional no 

país, levei em conta o que está posto na legislação pertinente a essa dimensão social (Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional
6
, Parâmetros Curriculares Nacionais, Diretrizes 

Curriculares Nacionais e Base Nacional Comum Curricular); as afirmações e pressupostos 

desses documentos funcionaram como fio condutor das investigações procedidas a partir da 

minha realidade escolar. 

Ao me preocupar com o ensino de história nos anos iniciais – campo de atuação no 

qual o trabalho é realizado – via de regra – pelo pedagogo e não pelo licenciado em história, 

estou buscando um caminho que torne real o que orienta a Base Nacional Comum Curricular 

para o Ensino Fundamental - BNCC (2017, p. 348) em relação à disciplina história nos anos 

iniciais, quando afirma que “para se pensar o ensino de História, é fundamental considerar a 

utilização de diferentes fontes e tipos de documentos [...] capazes de facilitar a compreensão 

da relação tempo e espaço e das relações sociais que os geraram”. 

O tipo de procedimento explicitado pelo documento oficial (uso e interpretação das 

fontes e documentos) requer a ação reflexiva do professor e um tipo específico de saber, 

oferecido pela ciência de referência da disciplina e que, com algumas exceções, não está 

incluído na formação inicial da pedagogia; esse fator, por si, justificaria o meu interesse em 

investigar como são ministradas as aulas de história.  

Porém, quando escolhi o presente caminho pesou também o fato de as pesquisas 

ligadas à área de História, produzidas nos Mestrados Acadêmicos - em sua maioria - não 

terem como objeto de estudo o processo ensino-aprendizagem; a situação é mais árida, ainda, 

no tocante ao ensino de História nos anos iniciais. 

 A ausência de uma discussão que vise buscar caminhos viabilizadores para a 

significação dos conteúdos ensinados nesse segmento permite que o trabalho com a disciplina 

continue apresentando situações desestimulantes – recorrentes desde que História se 

consolidou como elemento curricular nas escolas brasileiras –, o que tem contribuído para 

resultados insatisfatórios entre professores e também entre alunos. 

 

1.1 IDENTIFICANDO A PROBLEMÁTICA DA PESQUISA E DEFININDO AS 

HIPÓTESES PARA SUA SOLUÇÃO 

Partindo da minha realidade na escola, a questão problema estava posta - como tornar 

significativo o processo ensino-aprendizagem em história nas aulas do 4º/5º anos? -, pois 

                                                           
6
 Lei nº 9394/1996 



15 
 

comecei a perceber, no contato com as colegas pedagogas em horários de planejamento, que 

as orientações recebidas da Direção em relação a acolher as vivências dos alunos e alunas não 

eram seguidas no que dizia respeito às aulas de história.  

Com pouquíssimas exceções, as professoras apenas abriam o livro, seguiam o sumário 

e anotavam nos planos de aula a intenção de realizar a leitura do(s) texto(s), após a qual 

ocorreria a realização dos exercícios propostos pelo material em uso, sem nenhuma tentativa 

de refletir com as crianças sobre o conteúdo que lhes era apresentado.  

Essas colegas, professoras dos anos iniciais, me procuravam angustiadas, pois ao 

lecionar história para as turmas de 6º a 9º anos, segundo elas, eu deveria saber como ajudá-las 

a entender o conteúdo que estava posto no livro de história destinado às suas turmas ou, quem 

sabe, poderia sugerir uma forma de “passar” o assunto de forma “interessante” para as 

crianças. Eu não entendia “passar”; pensava em discutir os assuntos, fornecer e/ou buscar 

informações junto com os alunos, construir o conhecimento. 

Ao assumir a coordenação pedagógica da escola no ano de 2015, atentei que o 

prejuízo pela ausência de um ensino significativo em história era maior do que eu supunha. 

Passei a ver que as crianças do 4º e 5º anos não suportavam os horários das aulas dessa 

disciplina. Adoeciam, pediam para chamar os responsáveis, apresentavam comportamento 

indisciplinado, entre outros sintomas.  

Sempre se queixavam que as aulas eram monótonas, basicamente movidas a uma 

exposição e/ou leituras que elas diziam não compreender, seguidas de exercícios 

desinteressantes, pois “só era olhar o texto e completar” (afirmação de uma das crianças); não 

havia, portanto, nenhum tipo de desafio para aqueles sujeitos aprendentes.  

Para entender a situação, o porquê de aulas que apresentavam esse cenário, passei a 

conversar com as professoras (pedagogas, no geral, e uma licenciada em história que atuou no 

4º ano). Foi uma grande surpresa ouvir das pedagogas que não gostavam de ministrar os 

conteúdos da disciplina. Primeiro, porque história já as desagradava desde que eram 

estudantes, uma vez que a achavam muito chata; segundo, porque não sabiam como fazer para 

que os alunos entendessem os conteúdos que nem mesmo elas conseguiam apreender.  

A Professora M. N.
7
, licenciada em História que atuou no 4º Ano, relatou ser insegura 

no que dizia respeito às “formas de prender a atenção das crianças”. Seria de se esperar que 

                                                           
7
 Os nomes das professoras foram omitidos para evitar quaisquer constrangimentos, embora todas tenham 

autorizado o uso das suas identidades. Mesmo assim, optou-se pela referência das iniciais de nome e algum 

sobrenome para diferenciar os depoimentos. 
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ela entendesse a necessidade de a aula fazer sentido para o aluno/a aluna. Só a partir disso a 

atenção deles se voltaria para o que estava sendo proposto em sala.  

A Professora N. F., pedagoga, exemplificou que ao falar sobre os nativos encontrados 

pelos portugueses no ano de 1500 aqui no Brasil, a maior questão para os alunos era de onde 

esses nativos haviam surgido. Ela não sabia e não conseguiu responder ao questionamento das 

crianças, motivo de angústia para a docente, que não percebeu a possibilidade de ir, junto com 

seus alunos, à busca dessa informação. 

Por último, a queixa das professoras se voltava contra os alunos - indisciplinados, 

desrespeitosos e que “não querem nada com os estudos”, segundo elas. Em um contexto assim 

tornou-se importante entender onde essas profissionais estavam tendo dificuldades para, só 

então, pensar em como ajudá-las – a elas e aos seus alunos e alunas.   

A partir desse cenário e, com o ingresso no Mestrado Profissional em Ensino de 

História – ProfHistória -, iniciei o desenvolvimento da pesquisa enxergando a ausência do 

ensino significativo nas aulas de história do 4º e 5º anos do Ensino Fundamental como o 

maior problema a ser solucionado no chão da escola – embora não desconheça outros, 

igualmente importantes.  

Aqui é necessário explicitar o que considerei ensino significativo, a fim de estabelecer 

a presente discussão. Observemos que, ao longo do tempo, o processo ensino-aprendizagem, 

de maneira geral e não só em relação à disciplina de história, tem passado por muitas 

transformações e vem sendo analisado a partir de diferentes áreas do conhecimento, além da 

Educação; tornou-se objeto de estudo também das áreas de história, psicologia, sociologia e 

antropologia, entre outras, e incorporou inúmeras novas perspectivas, tanto teóricas, quanto 

metodológicas.  

A incorporação dos resultados dessas revisões aos sistemas educacionais faz com que 

o ensino e a aprendizagem sejam vistos, atualmente, como elementos de fundamental 

importância para que as pessoas tenham garantia de acesso aos direitos que lhes transformam 

em cidadãos – quer sejam esses direitos civis, sociais ou políticos. Se assim considerarmos, 

ensinar e aprender são ações que devem estar intimamente conectadas, partindo da concepção 

de que o trabalho do professor deve se voltar para a humanização do processo, deixando de 

considerar o aluno somente como repositório de informações compiladas por terceiros, que 

não farão a menor diferença em suas vidas e em suas atitudes perante o grupo social no qual 

está inserido. 
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Para cumprir o papel de formador de cidadãos nos moldes em que esse sujeito é 

pensado atualmente
8
, o processo ensino-aprendizagem no modelo pedagógico denominado 

tradicional
9
 deve ser superado, uma vez que encontramos entre suas principais características 

a ação de ensinar como algo mecânico, engessado, que se desenvolve de cima para baixo e o 

aprender significando memorizar o que é dito, mesmo que não tenha a menor relevância para 

a vida do aluno dentro de um determinado contexto vivido por ele. Nesse sentido, se o 

objetivo é formar um cidadão que pensa por si mesmo, analisa as ações diárias e as critica, 

sendo capaz de intervir na sociedade para aprimorá-la, cabe à educação contribuir para a 

construção de uma visão na qual o professor ensine de modo que o aluno sinta-se parte do que 

está aprendendo.  

Ocorreria, assim, o ensino significativo, com a construção de novos conhecimentos a 

partir de questões formuladas no âmbito de vivência desses sujeitos, pois segundo Ausubel 

(2000) a aprendizagem significativa é aquela em que ideias expressas simbolicamente 

interagem de maneira substantiva (aqui entendida como ressignificada, não literal) e não 

arbitrária (não surgida do nada) com aquilo que o aprendiz já sabe
10

. 

Em relação ao campo da história esse processo de significação da aprendizagem 

assume caráter relevante se considerarmos que os estudos nessa área pretendem auxiliar o 

indivíduo a compreender as ações humanas em suas diferentes temporalidades e 

espacialidades, apresentando as sociedades e suas experiências no tempo, revelando atitudes e 

escolhas que podem ser pensadas, criticadas e transformadas na atualidade.  

Nesse cenário e, sabendo que a aprendizagem significativa não petrifica os conceitos, 

se daria às crianças a oportunidade de operar com uma variedade deles em relação ao 

processo histórico, fazendo com que – ao se sentir parte do processo de construção da história 

e não um mero espectador dos conhecimentos – o estudante passasse a enxergar que os 

conteúdos da disciplina escolar se ligam a algo importante da vida cotidiana, sendo esperado o 

entendimento de que a história não se constitui de fatos extraordinários e que qualquer ser 

humano pode ser autor de um fato histórico, não estando ele/ela, - o aluno/a aluna -, isento/a 

de responsabilidade em relação ao que acontece no mundo.  

                                                           
8
 Cidadão, nos moldes atuais, é aquele que se identifica culturalmente como parte de um território, usufrui dos 

direitos e cumpre os deveres estabelecidos em lei. Disponível em <www.brasil.gov.br/cidadania-e-

justica/2010/01/direitos-e-deveres>. Acessado em 20 de Fevereiro de 2018. Porém, Santos e Ferreira (2009, p. 

43-60) lembram que ao longo da História do Brasil o “ser cidadão” sofreu variações profundas em seu 

significado. 
9
 Para melhor definição desse modelo, consultar LIBÂNEO, José Carlos. Didática. São Paulo: Cortez, 1994. p. 

64-65. 
10

 Ver AUSUBEL, David P. Aquisição e Retenção de Conhecimentos: uma perspectiva cognitiva. Lisboa: 

Plátano, 2000. 
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Fortalecendo essa ideia, Lima (2013), afirma que não pode haver apenas uma 

transposição didática
11

 dos conhecimentos construídos no ambiente acadêmico, pois assim 

estariam sendo menosprezados os processos culturais e as ações dos sujeitos na 

produção/construção do conhecimento. E dessa forma não se favoreceria o trabalho 

objetivando o ensino significativo. 

Para identificar as hipóteses de solução da problemática, refleti que a existência de 

lacunas relativas à formação inicial das profissionais que atuavam na escola à época talvez as 

tivessem impedido de entender qual o ponto de partida para desenvolver aulas 

problematizadoras das questões da história, portanto, não conseguiam atingir o objetivo 

pontuado pela Direção.  

Mas ele também poderia estar na tradição de formação docente que preza por 

transmitir e não mediar/construir o conhecimento junto ao aluno, já que não estava tratando 

apenas com profissionais de pedagogia. Ou a explicação poderia estar em uma confluência 

entre as duas situações. Ainda outro ponto a ser considerado se relacionaria com o tempo, os 

recursos e o desejo do profissional para realizar um planejamento à base de pesquisa e 

avaliação do trabalho que está sendo desenvolvido.  

Mediante tais constatações percebi que era importante discutir sobre o que se tem feito 

nas aulas de história para permitir ao aluno fazer suas próprias descobertas, apreendendo a 

forma pela qual acontecimentos passados se ligam uns aos outros e aos dias atuais e, como 

essa relação pode influenciar nos dias que ainda estão por vir. 

 Na verdade, para além de saber o que está sendo feito, era necessário saber se é feito e 

a partir de que premissa está sendo feito, uma vez que “[...] antes de ser uma disciplina 

científica, a História é uma forma de os seres humanos se enxergarem no tempo, de definirem 

a si mesmos e aos outros [...]”, conforme a afirmação de Lima (2016) e problemas em seu 

ensino e aprendizagem podem comprometer seriamente o entendimento das crianças sobre os 

tempos e espaços onde necessitam desenvolver-se enquanto sujeitos históricos. 

                                                           
11

 Instrumento através do qual se transforma o conhecimento científico em conhecimento escolar, para que possa 

ser ensinado pelos professores e aprendido pelos alunos. Segundo estudiosos da educação, esse termo foi 

introduzido em 1975 pelo sociólogo Michel Verret e teorizado por Yves Chevallard no livro La Transposition 

Didatique, onde mostra as transposições que um saber sofre quando passa do campo científico para a escola. 

Na obra, o pesquisador alerta para a importância da compreensão desse processo por aqueles que lidam com o 

ensino das disciplinas científicas. Dessa forma, Chevallard conceitua “transposição didática” como o trabalho de 

fabricar um objeto de ensino, ou seja, fazer um objeto de saber produzido pelo “sábio” ser objeto do saber 

escolar. (MENEZES, Ebenezer Takuno de; SANTOS, Thais Helena dos. Verbete transposição 

didática. Dicionário Interativo da Educação Brasileira - Educabrasil. São Paulo: Midiamix, 2001. Disponível 

em: <http://www.educabrasil.com.br/transposicao-didatica/>. Acesso em: 09 de jan. 2018). 
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Nesse caso, o professor deve saber a qual objetivo quer chegar ao ministrar 

determinado conteúdo para a turma; para tal, concorrem seu bom senso e os objetivos dos 

documentos oficiais aliados às determinações da instituição escolar na qual desenvolve sua 

prática cotidiana.  

Considerando os variados fatores envolvidos na discussão, sejam aspectos ligados à 

formação do profissional que ministra a disciplina (currículos), sejam as condições (materiais, 

psicológicas, sociais) nas quais se desenvolvem as ações de professores e alunos, além de 

minhas próprias experiências na turma do 5º ano, a hipótese que apresentou maior viabilidade 

para solucionar as dificuldades de ambos os sujeitos – aprendente e ensinante - foi a 

realização de um trabalho que relacionasse os conteúdos históricos ao cotidiano vivenciado 

pelas crianças.  

Se a apropriação do conteúdo e o estabelecimento da nova informação, que pressupõe 

a aprendizagem, passam por aproximar o conteúdo de História do cenário que já é familiar ao 

educando - tomando-se, claro, o cuidado de não cair na armadilha dos localismos
12

 -, podia-se 

falar no trabalho com história local.  

Assim, concordando com Macedo (2017) quando afirma que “conhecer a história local 

[...] contribui para o fortalecimento das identidades das pessoas para com os lugares onde 

nasceram/habitaram” – e porque os alunos e alunas saberão que o seu lugar se liga a outros 

contextos maiores e que, na maior parte das vezes, as problemáticas enfrentadas ali também 

são objeto de preocupação em outras partes do mundo, imaginei que esse caminho favoreceria 

a significação dos conteúdos pelo professor e pelas crianças. 

 

1.2 DELIMITANDO O HORIZONTE TEÓRICO-METODOLÓGICO DA PESQUISA 

Definida a problemática e identificadas as hipóteses para solucioná-la, as categorias 

analíticas Ensino de História, Ensino de História nos anos iniciais e História Local se 

tornaram centrais para definir a teoria com a qual eu poderia dialogar, assim como o método 

de pesquisa mais eficaz para chegar aos resultados.  

Dessa forma, atentei para o que é orientado na Constituição Federal (1988) em relação 

ao processo educacional brasileiro, assim como o que está posto nos documentos atuais da 

                                                           
12

 Forte apego a determinado lugar; defesa sistemática dos interesses do seu bairro ou da sua terra; bairrismo. 

Disponível em < https://www.dicio.com.br/localismo>. Acesso em 14 de Fev. 2018. 
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Educação nacional
13

 no que diz respeito a formar um cidadão que interfira positivamente na 

construção da realidade em que atua, levando em conta que esse sujeito já desenvolve suas 

ações mesmo antes de conhecer e valorizar a realidade. 

Assim, ao entender a educação como “[...] um direito de todos [...] visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania [...]” (BRASIL, 1988), 

o ensino de história deve ser significativo, prioritariamente nos anos iniciais, sendo os 

objetivos desse ensino encarados como elementos estruturantes da formação, uma vez que a 

educação tende a direcionar a atuação do sujeito em sociedade.  

Nesse sentido e de conformidade com Barros (2012), entendendo que teorias são 

chaves de leitura da realidade filiada “[...] à rede de elaborações mentais já fixadas por outros 

autores [...]” e “[...] remete a generalizações que se destinam a serem aplicadas em um objeto 

específico [...]”, devendo “[...] ser permeada por uma reflexão ética [...]” que enriqueça e não 

imobilize o pesquisador, tomei como ponto de partida os escritos de Schmidt e Cainelli 

(2009), que tratam de historicizar e problematizar o ensino de história nas escolas brasileiras, 

afirmando que “desde sua criação [...] a disciplina [...] percorreu vários caminhos, numa 

trajetória plural de difícil mapeamento”.  

Apesar de tal situação, as autoras consideram, em acordo com o pensamento de Jörn 

Rüsen
14

, que o ensino de história deve promover a habilidade do aluno para “[...] se orientar 

de acordo com a experiência histórica” (Schimidt e Cainelli, 2009, p. 20) e que o 

conhecimento histórico não deve ser algo meramente “dado” ao estudante, pois nesse caso o 

professor estaria desconsiderando as subjetividades e impedindo o aluno de usar o 

conhecimento construído para solucionar situações práticas de seu cotidiano. 

Para elas, esse é o sentido de ensinar história no século XXI: “[...] discutir evidências, 

levantar hipóteses, dialogar com os sujeitos, os tempos e os espaços históricos. É olhar para o 

outro em tempos e espaços diversos.” (Ibidem, 2009, p. 20); foi esse sentido que não 

encontrei ao iniciar minhas observações na escola, fato que me auxiliou a pensar nos 

caminhos para desenvolver o “pensar historicamente” junto às crianças dos anos iniciais. 

Observar e entender esse caminho permitiu pensar que era hora de dar atenção ao que 

acontece com o ensino de história nesse segmento da Educação Básica, uma vez que a 

                                                           
13

 Referência à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB (Lei nº 9394/1996), Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN‟s), Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica e Base Nacional Comum 

Curricular para o Ensino Fundamental. 
14

 Historiador e Filósofo, cujos textos e investigações abrangem, sobretudo, os campos da teoria e metodologia 

da história, da história da historiografia e da metodologia do ensino de história. www.skoob.com.br/autor/4254-

jorn-rusen>. Acesso em 12 abr. 2018 
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formação do profissional pedagogo, responsável pelo processo ensino-aprendizagem do 1º ao 

5º anos, parece não instrumentalizá-lo para a docência da disciplina.  

Para tal exercício o professor deveria ser conhecedor não apenas dos conceitos 

próprios da área de história, mas também dos modos pelos quais pode se dar oportunidade às 

crianças de entendê-los e aplicá-los em suas realidades. Isso pressupõe a problematização 

desse conhecimento em nossas salas de aula; sobre essa questão, as autoras discorrem: 

 

Esse desafio é um passo interessante na construção de uma prática de ensino 

reflexiva e dinâmica [...]. Esse ensino de história pressupõe, 

fundamentalmente, que se tome a experiência do aluno como ponto de 

partida para o trabalho com os conteúdos, pois é importante que também o 

aluno se identifique como sujeito da história e da produção do conhecimento 

histórico. É necessário também destacar que, do ponto de vista didático-

pedagógico, só é relevante a aprendizagem que seja significativa para o 

próprio aluno (SCHIMIDT; CAINELLI, 2009, p. 53-54). 

 

Nesse cenário, não é construtivo estabelecer críticas a um ou outro profissional e sim, 

fomentar o diálogo entre as áreas, além de estabelecer as diferenças, principalmente, no que 

diz respeito ao trabalho com a problematização. Essas são questões ligadas ao ensino de 

história e à formação de professores, tópicos discutidos por Oliveira e Freitas (2014). Os 

autores pensam sobre a formação do profissional de história na contemporaneidade, 

apresentando considerações acerca dos lugares de sua atuação, sendo um desses lugares a sala 

de aula.  

Segundo suas ideias torna-se relevante discutir “[...] as várias tarefas que constituem a 

profissão docente”, pois “[...] o ensino não é a transposição pura e simples, para a sala de aula, 

do conhecimento produzido na academia” (Ibidem, 2014, p. 115) e sim, um conjunto de 

processos que visa à produção de conhecimento histórico também no âmbito da escola.  

Nesse sentido, produzir conhecimento histórico
15

 no ensino passa pela construção 

coletiva em situação didática, a partir de saberes originários da tradição historiográfica 

vigente e dialogando com um código disciplinar específico.  Toda a operação possui objetivos 

determinados, assim como público específico, e para obter resultados satisfatórios deve ser 

conduzida de acordo com essas realidades, levando em consideração o método histórico
16

.  

                                                           
15

 Texto baseado no diagrama apresentado em OLIVEIRA, Margarida Maria Dias de; FREITAS, Itamar. 

Formação do Profissional de História na Contemporaneidade. Revista Mouseion. Canoas, n. 19. Dezembro, 

2014, p. 119. http://www.revistas.unilasalle.edu.br//index.php/mouseion 
16

 O Método Histórico consiste em formular uma pergunta/questão a partir de fontes específicas, construir 

hipóteses para respondê-las e a partir dessas respostas, elaborar conceitos que serão comunicados pela 

construção de uma narrativa. Para se aprofundar no tema, ver PROST, Antoine. Doze Lições sobre a História. 

Belo Horizonte: Autêntica, 2014. 
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Esses mesmos autores também compuseram o referencial teórico sobre ensino de 

história nos anos iniciais, pois apresentam elementos para discussão e reflexão dessa categoria 

de análise. Em seus escritos, apresentam o que é relevante na aprendizagem em história para 

os anos iniciais, afirmando que “[...] tão importante quanto estudar conceitos como colônia, 

escravismo e comunicação [...] é fundamental fazer com que a criança desenvolva, por 

exemplo, a noção de tempo cronológico” (Freitas e Oliveira, 2009, p. 30-35). 

Para tal, ainda de acordo com Freitas e Oliveira (2009), é importante o professor 

entender que a criança compreende o passado a partir de referenciais do seu presente. Esses 

são cruciais para que os alunos e alunas dos anos iniciais organizem os conceitos de tempo e 

de espaço.  Nesse ponto, podemos pensar novamente no ensino de história a partir da história 

local como elemento de peso quando se trata do cotidiano infantil. 

Com o objetivo de perceber o que é relevante para o ensino de história nos anos 

iniciais, importantes colaborações foram dadas pelas leituras dos trabalhos de Oliveira (2006) 

e Lima (2013), pois ao refletirem sobre várias facetas do processo de aprendizagem infantil 

em história, observando alunos e professores, elas lançam olhares que acabam explicando a 

ocorrência de determinadas situações percebidas durante as incursões que realizei na escola 

campo de minha pesquisa. 

Do ponto de vista de Oliveira (2006), “[...] o ensino de História nos anos iniciais não é 

a transposição didática dos saberes científicos (re) adaptados para um novo nível de 

escolarização”, contudo o que a tradição escolar convencionou foi essa ideia e as observações 

que fiz me permitem afirmar que é justamente isso o que as professoras consideram que deva 

ser realizado.   

Outro aspecto que pede atenção é o que se refere aos saberes dos professores quanto à 

história a ser ensinada. Na pesquisa realizada por Oliveira (2006), a maioria dos docentes não 

soube dizer qual a finalidade de ensinar história nos anos iniciais. Em seu texto ela explica: 

 

A noção que as professoras passam sobre a aprendizagem em história é 

marcada pela ideia de passividade do aluno frente a um conteúdo a ser 

aprendido, qualquer livro ensina. Este aprender pelos/nos livros caminha 

lado a lado com uma ideia de aprendizagem natural do tempo e da história 

(OLIVEIRA, 2006, p. 89). 

  

Essa é a realidade que vivencio e que deu origem à problemática desse trabalho; para 

complicar ainda mais a situação, é apresentado por Oliveira (2006) um paradoxo que também 

faz parte do meu dia a dia: as professoras voltam-se prioritariamente para o processo de 
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alfabetização nos três primeiros anos do Ensino Fundamental, porém reclamam que os alunos 

do 4º e 5º anos não aprendem história porque não sabem ler. 

Nesse cenário se desdobram outras questões: o que é ler? O que é ler em história? 

Esses são meandros que tornam o processo ensino-aprendizagem da disciplina confuso para 

professores e alunos, mas que não são oportunos a essa discussão. São aspectos que ainda não 

foram abordados pelos profissionais de história, o que não me impediu de pensá-los como 

algo a ser considerado quando da elaboração do produto final recomendado pelo curso, além 

de concluir que as dificuldades leitoras deixam os alunos “fora” da aula, fator que gera, entre 

outras consequências, o desinteresse e a apatia.  

A necessidade de dialogar com outros campos de debates na busca de soluções para 

estes e outros problemas no ensino-aprendizagem de história é reforçada nos escritos da tese 

de Doutorado de Lima (2013), uma vez que, para a autora, a educação não é exclusividade de 

algumas áreas do conhecimento, sendo a escola um lugar de trânsito de informações entre 

sujeitos e não mais o centro de detenção do saber de um pequeno grupo.  

No intuito de sistematizar as informações coletadas nas leituras anteriores e reafirmar 

a importância de se verificar o trabalho que vem sendo feito nas aulas de história dos anos 

iniciais, considerei o que diz Cooper (1995) sobre as possibilidades do processo de ensino e 

aprendizagem de história para as crianças a partir mesmo dos três anos de idade; para ela, 

existe a necessidade de se explorar formas pelas quais as crianças pequenas possam descobrir 

e reconhecer o passado. 

A autora reflete que “[...] muitos professores parecem achar que não é tempo ou não 

há necessidade de história nos três primeiros anos de escola”. Porém, avalia que “essa visão é 

baseada em argumentos ultrapassados que precisam ser reexaminados”, pois a:  

 

[...] história desenvolve a consciência moral, os aspectos social e emocional, 

bem como o cognitivo – não através da didática, mas encorajando as 

crianças a discutir, a fazer perguntas, a especular sobre os motivos do 

comportamento, atitudes e valores das pessoas em outros tempos e lugares 

(COOPER, 1995, p. 3) 

 

Nesse sentido, quando diz que “História, então, não é apenas apropriada para crianças 

pequenas, ela é essencial” (Ibidem, 1995, p. 3), a autora ratifica a ideia de se transformar essas 

aulas em momentos nos quais as crianças se reconheçam como sujeitos e agentes do que 

ocorre no mundo; a história tem que deixar de ser “a dos outros” para ser apreendida a partir 

das experiências de cada um. 
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Em relação ao uso da história local, apresentado aqui como um caminho para dar 

significado à aprendizagem histórica nos anos iniciais, tornou-se necessária a fundamentação 

fornecida por Rocha (2012), ao chamar a atenção para uma perspectiva de trabalho, que é a de 

“[...] estudar o local como espaço vinculado ao mundo. Não pretendemos fazer do local uma 

aldeia isolada, pois ele pertence a uma rede que está associada a outros espaços”. 

Reforçando essa perspectiva, foi importante trazer para o referencial teórico a tese de 

doutorado de Fagundes (2006), na qual o autor entende que “o local não se explica por si só, 

necessitando estabelecer relações com outras dimensões.” Apesar de sua discussão ser relativa 

às turmas de anos finais, alguns aspectos justificam a minha escolha em trabalhar com a 

história local nos anos iniciais. Um desses aspectos é o fato de o autor informar que um 

pequeno número de profissionais se dedica a realizar trabalhos didáticos nessa área; o mesmo 

acontece com a produção historiográfica sobre o tema.  

Diante disso, tomei a afirmação de Reznik (2010) como outro argumento para validar 

minha escolha de utilizar a história local no intuito de tornar as aulas de história em algo 

inteligível para as crianças dos anos iniciais:  

 

A história local não se opõe à história nacional, muito pelo contrário. Ao 

eleger o local como circunscrição de análise, como escala própria de 

observação, não abandonamos as margens, os constrangimentos e as normas, 

que, regra geral, ultrapassam o espaço local ou circunscrições reduzidas.” 

(REZNIK, 2010, p. 92). 

 

Nessa perspectiva, percebi que o trabalho se vinculava às questões ligadas às escalas 

de observação
17

, na forma como são entendidas por Jacques Revel
18

, pois como afirma 

Gonçalves (2012), “[...] o local condiciona e é condicionado pelas experiências de vida de 

sujeitos individuais e coletivos, se é, enquanto unidade, campo onde se estabelecem relações 

marcadas pela proximidade e pela contiguidade”. A autora diz ainda que: 

 

Para Jacques Revel, o uso dessa escala deve ser encarado como um sintoma 

historiográfico [...], como uma espécie de reação contra certas metodologias 

e eixos conceituais [...] consagrados [...] pelo paradigma da inteligibilidade 

global do social.” (GONÇALVES, 2012, n.p.). 

 

                                                           
17

 A escala de observação pode ser definida como sendo um recorte feito pelo historiador a fim de intensificar a 

leitura do objeto estudado. 
18

 Historiador cujo trabalho gira em torno das questões relativas à História Social das Práticas Culturais. 

Aproximou-se da micro história italiana e a introduziu na França. 
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Assim, usar a história local para tornar significativo o processo ensino-aprendizagem 

em História para os anos iniciais pode determinar uma reação ao atual estado de coisas no que 

diz respeito aos conteúdos ministrados para essas turmas da educação básica nacional, pois se 

observarmos, existe um fosso entre o que se ensina de 1º a 3º anos e o que se tenta ensinar 

para os alunos e alunas do 4º e 5º anos.  

A aula de história nos três primeiros anos de escola se dedica a estudos sobre a família 

e as circunvizinhanças da criança. Nos dois anos seguintes aparecem os conteúdos de História 

do Brasil, que se iniciam por contextos internacionais ilustrados com o movimento das 

grandes navegações no intuito de mostrar como os portugueses alcançaram nossas terras. 

Ocorre, dessa forma, a passagem brusca de um círculo íntimo para um cenário mais 

amplo, sendo que na maior parte das vezes, as crianças não acompanham a mudança de 

temporalidades por não estar ancorada em algo que lhes seja familiar. 

Mediante essas constatações, tornou-se necessário escolher também um referencial 

metodológico que possibilitasse a aproximação inteligível com o objeto da minha 

investigação – a significação do processo ensino-aprendizagem em história nos anos iniciais -, 

uma vez que podemos afirmar ser o método uma espécie de direcionador para aplicação da 

teoria. Nesse sentido, trabalhei com as definições de Barros (2012) sobre o que seria o 

método, a saber: 

 

(1) Caminho através do qual se pretende atingir determinados resultados. (2) 

Conjunto de procedimentos que são sistematizados com vistas a resolver um 

problema. [...]. No sentido restrito, “método” está associado a abordagens 

mais específicas, o que inclui as diversas técnicas para o encaminhamento da 

observação, da experimentação e da análise de resultados obtidos em um 

processo de pesquisa” (BARROS, 2012, p. 213). 

 

 

Entendendo que seria a partir do método que as fontes de minha pesquisa seriam 

questionadas, o caminho que se apresentou viável foi a utilização do método histórico, que 

possui a prerrogativa de enfocar os dados da pesquisa sob uma perspectiva histórica, 

acompanhando a evolução do objeto pesquisado através e/ou ao longo do tempo. A partir 

disso, as informações trazidas por Rüsen (2007) sobre o método histórico e sua utilização na 

pesquisa histórica se tornaram relevantes para referenciar metodologicamente o trabalho. 

Sobre esse método, o autor esclarece: 

 

“Método histórico” é um conceito equívoco. Ele indica, de um lado, o 

conjunto de todas as regras de procedimento observadas pelo pensamento 
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histórico, quando procede cientificamente. [...]. O “método histórico” refere-

se, de outro lado, em sentido estrito, a operações específicas de 

conhecimento conhecidas como „pesquisa histórica‟ e abrange suas regras 

básicas. [...]. o conhecimento dessas regras e sua competência para as 

empregar na prática definiram e definem o historiador como especialista 

(RÜSSEN, 2007, p. 101). 

 

O pensamento de Prost (2014) também auxiliou no encontro do melhor caminho, uma 

vez que para ele a pertinência de uma pesquisa é determinada pelo enraizamento social e 

pessoal das questões discutidas. Em relação a esse último aspecto, o autor afirma que:  

 

[...] o interesse profissional do historiador pela evolução da coletividade 

constitui um fator favorável ao compromisso que, provavelmente, é mais 

frequente na corporação que no conjunto da população com o mesmo nível 

cultural (PROST, 2014, p. 87).  

 

O autor chama a atenção para a necessidade de se ter um pouco de paixão no que se 

refere ao tema pesquisado, sem incorrer, porém, na defesa imparcial do objeto, posto que “[...] 

qualquer historiador, até mesmo aquele que [...], encontra-se envolvido pessoalmente com a 

história que escreve, não significa que ele deva abordar seu trabalho como simples opinião 

subjetiva [...]” (Prost, 2014, p. 92). Ainda no seu entendimento, não se pode querer o total 

afastamento, pois:  

Os historiadores não comprometidos, que pretendem ser cientistas genuínos, 

estão talvez, nesse aspecto, mais ameaçados pela falta de lucidez em relação 

a suas próprias ideias preconcebidas por não sentirem necessidade de 

elucidar sua motivação (PROST, 2014, p. 90–91). 

 

Dessa forma, a partir da leitura dos dois autores, pude perceber que deveria encontrar 

uma posição que me permitisse abordar as minhas preocupações com o que acontece no dia a 

dia da escola sem, no entanto, ancorar as atividades de desenvolvimento do trabalho em 

condicionamentos prévios que engessassem as conclusões às quais eu poderia chegar.  

 

1.3 ORGANIZANDO A PRODUÇÃO ESCRITA 

Apresentado o percurso de sistematização do trabalho nessa Introdução, o texto que 

comunica os aspectos arrolados no desenvolvimento da pesquisa, segue, então, organizado da 

seguinte maneira: o Capítulo 2 - Sobre Ensino de História, Anos Iniciais e História Local: 

diálogos possíveis - apresenta a revisão bibliográfica, parte necessária para entender a 

relevância da discussão ora encampada. 
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No Capítulo 3, Elementos da História do Ensino de História e as Estratégias para 

Entender o “Chão da Escola”, está organizado um histórico da constituição da disciplina 

escolar história no Brasil e de como o tema história local está inserido nas salas de aula do 

nosso território na intenção de se atingir dois objetivos: situar o leitor quanto às importantes 

relações entre a organização da sociedade e o ensino de história e dar inteligibilidade à 

escolha das fontes de pesquisa, assim como ao tratamento dado a elas. 

No Capítulo 4, O Museu Portátil como Estratégia para Aprender História, estão 

registradas as informações sobre o caminho percorrido na direção de elaborar o produto 

didático/objeto de aprendizagem requerido ao final desse trabalho. Nele se encontram a 

justificativa para a opção por esse material, as etapas de sua organização e indicações de uso.    

Nas Considerações Finais, sistematizam-se os resultados da pesquisa realizada, na 

intenção de fomentar novas ideias/perguntas que conduzam o trabalho de outros 

pesquisadores. 
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2 SOBRE ENSINO DE HISTÓRIA, ANOS INICIAIS E HISTÓRIA LOCAL: 

DIÁLOGOS POSSÍVEIS 

O campo de pesquisas sobre o ensino de história está em expansão no Brasil e em 

outros países. Desde os anos 1960 até os dias atuais muito se tem escrito nessa área, mas 

Costa e Oliveira (2007) destacam que os estudos mais recentes é que trazem a preocupação de 

discutir “[...] as relações entre a produção do conhecimento histórico e a produção do 

conhecimento histórico escolar”. 

Pensar essas relações se torna relevante caso levemos em consideração o fato de que a 

produção do conhecimento histórico se dá no âmbito acadêmico, representando um “[...] 

campo de pesquisa [...] do domínio dos especialistas” (PCN, 1988, p. 29) e a produção do 

conhecimento histórico escolar permite que professores e estudantes: 

 

[...] selecionem e se apropriem de partes dos resultados acadêmicos, 

articulando-os e reelaborando-os de acordo com os objetivos de ensino. 

Nessa reelaboração agregam-se as representações sociais, do mundo e da 

história [...]” carregadas por esses personagens (PCN, 1988, p. 35).  

 

Dessa forma, o ensino de história em nossas salas de aula, marcado por uma trajetória 

peculiar - na qual a prática simplista da transposição do saber acadêmico para outro ambiente 

parece natural - não apresenta aprendizagem real, significativa; seus resultados, em geral, 

apontam mais para uma conformação dos alunos do que para o envolvimento destes com o 

que está sendo ministrado pelo professor, situação que merece ser analisada, discutida e, se 

possível, modificada. Isso já preocupava alguns pesquisadores na época em que o campo de 

pesquisa em Ensino de História estava apenas se constituindo. 

Nessa dinâmica, ao tentar dar conta do estado da questão, encontrei uma vasta 

produção sobre Ensino de História no Brasil e percebi que para desenvolver um trabalho 

nesse campo de pesquisa, deveria partir do entendimento de que ele é relativamente novo no 

Brasil – apesar de estar se constituindo já há quase 60 anos.  

Tendo sido considerado área de formação até a década de 1960, desenvolveu-se de 

forma lenta, pois mesmo com o surgimento de vários Programas de pós-graduação a partir dos 

anos 1970, pesquisa em ensino de história era área de especialização das Ciências da 

Educação.  O campo é amplo, acolhendo pesquisas que se dedicam aos temas da formação de 

professores, do processo ensino-aprendizagem, dos materiais didáticos, da memória docente, 

das reformas curriculares, além da história do ensino e dos cursos de história. 
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Para estabelecer uma discussão e tentar responder questionamentos acerca das 

conexões entre práticas pedagógicas, projetos político-pedagógicos das escolas e a realidade 

vivida pelos agentes dessas instituições, alguns profissionais da área de História passaram a se 

dedicar ao que iria constituir um novo campo de pesquisa no Brasil: Ensino de História.  

Com outro entendimento sobre os temas pertinentes ao ensino da disciplina em nossas 

escolas, quais fossem a formação de professores e/ou as práticas pedagógicas – entre outros -, 

a preocupação estava inserida na pauta de discussões da área. A partir de então, 

impulsionadas pelas discussões abertas por entidades como a ANPUH
19

, o campo adquiriu 

relevância. 

Ao acompanhar a trajetória dessa constituição, é imprescindível ter em mente que 

estamos lidando com informações produzidas a partir da década de 1980 por atores sociais 

que possuíam uma visão específica dos fatos que já estavam consolidados, além de estar em 

um lugar de fala próprio, contextualizado em um cenário peculiar que os envolvia naqueles 

anos de transformações sociais em curso. 

Múltiplas questões passaram a ser fomentadas pelos vários eventos realizados em todo 

o país e, mais recentemente, com a implantação dos Mestrados Profissionais em Ensino de 

História
20

, que permitem ao professor em exercício trazer para a academia as apreensões 

vivenciadas na realidade escolar em que atua, o ensino de história se transformou em assunto 

de pesquisas que buscam identificar e solucionar as problemáticas vivenciadas no chão da 

escola.  

Ao observar esse percurso, nota-se que foi no bojo dos anos iniciais – no âmbito das 

escolas elementares – que a história se firmou como disciplina escolar.  Há, portanto, que se 

problematizar as ações pedagógicas nos momentos iniciais dos caminhos da formação cidadã 

contemporânea, pois, apesar de ser relevante em todos os segmentos escolares, esses 

primeiros contatos com a história não tem se apresentado – para professores e alunos – de 

forma positiva.  

Vemos que, ainda hoje, as práticas pedagógicas desenvolvidas nesse segmento, no 

âmbito da disciplina de história – com algumas exceções – foram, claramente, difundidas há 

muitas décadas, acabando por se disseminar e se arraigar. As pesquisas realizadas nesse 

                                                           
19

 Associação Nacional de História, “a mais importante entidade científica da área. Organiza-se por meio de 

núcleos nos 26 Estados da Federação e no Distrito Federal. Mantém encontros estaduais, regionais e o Simpósio 

Nacional de História.” Oliveira (2003). 
20

 O Mestrado Profissional em Ensino de História – ProfHistória -, oferecido em rede nacional, é um programa 

de pós-graduação em stricto sensu, sob  formato semipresencial e reconhecido pela Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES. O Programa tem “[...] o objetivo de qualificar a 

docência no contexto de uma política pública nacional”. Gil et al. (2017). 
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campo privilegiam os anos finais e o ensino médio e mesmo as que se preocupam com os 

anos iniciais não oferecem alternativas à tradição escolar do ensino de história. 

O desafio é superar entendimentos sobre o ensino-aprendizagem em história que 

ainda, nos dias de hoje, lembram – guardadas as devidas proporções - os ditos da Lei 5.692 

(1971)
21

, que trazia a ideia dos círculos concêntricos de Piaget para o ensino dos Estudos 

Sociais nos anos iniciais (1ª a 4ª Séries naquela época), produzindo uma fase tumultuada, alvo 

de críticas por parte das duas áreas de conhecimento envolvidas, pois as propostas 

curriculares eram confusas. Ora abordavam a História e a Geografia do Brasil, ora 

ministravam uma síntese das Ciências Sociais
22

. 

Ao longo do tempo algumas inovações foram acrescentadas, baseando-se, 

principalmente, no acréscimo de temáticas como conteúdos – a história local, as questões 

ambientais e aquelas relativas ao patrimônio histórico -, porém, com relação às questões 

reflexivas do processo ensino-aprendizagem em História, poucas foram as alterações; e elas 

são menores ainda quando se trata da construção significativa do conhecimento histórico.  

Nos dias atuais, ainda são os professores generalistas (formados pela pedagogia) que 

ministram a disciplina, o que implica dizer, pela formação proporcionada nessa graduação, 

que na maior parte das vezes, história acaba sendo desvalorizada para que sejam priorizados 

os conhecimentos de língua portuguesa e de matemática.  

Nesse sentido, quando iniciei minha pesquisa parti da observação do que já se havia 

escrito no intuito de evitar dizer “mais do mesmo”. Devido à amplitude do campo, as 

informações da pesquisa bibliográfica inicial (artigos, livros, dissertações e teses), que 

auxiliaram a dar conta do estado da questão, poderiam ser organizadas de duas formas: 

cronologicamente, modo pelo qual eu teria a possibilidade de elencar a produção sobre todos 

os temas acolhidos por esse locus de pesquisa; ou por temas, o que, para o caso de um 

trabalho que deve ser desenvolvido em pouco tempo, acabou se tornando o modo mais viável.  

Assim, para verificar como se encontrava o cenário, procedi consultas ao Banco de 

Teses e Dissertações da CAPES
23

, ao portal EduCapes
24

, e ao site da ANPUH
25

. Além disso, 

                                                           
21

 Lei de Diretrizes e Bases sancionada no período do regime militar brasileiro. 
22

 Para saber mais, ver OLIVEIRA, Sandra Regina Ferreira de. Educação Histórica e a Sala de Aula: o 

processo de aprendizagem em alunos das séries iniciais do ensino fundamental. Campinas, SP: [s.n.], 2005. Tese 

(Doutorado) – Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Educação. 
23

 Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior: trata-se de uma fundação do Ministério da 

Educação e Cultura que é responsável pela expansão e consolidação da pós-graduação – Mestrado e Doutorado – 

em todos os Estados da Federação. Disponível em  <www.politize.com.br>. Acesso em 27 de Abril de 2018. 
24

 Portal de conteúdos educacionais abertos, lançado pela CAPES em 27 de Setembro de 2016. Disponível em 

<www.capes.gov.br>. Acesso em 27 de Abril de 2018. 
25

 https://anpuh.org.br/; nesse site o pesquisador tem acesso, além das revistas publicadas pela própria associação 

(Revista Brasileira de História e revista História Hoje), a várias outras revistas eletrônicas de História, Anais de 
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consultei acervos impressos da revista História & Ensino
26

. A pesquisa foi realizada tanto na 

área de História quanto na de Educação a partir dos temas Ensino de História, Ensino de 

História nos Anos Iniciais e História Local.  

 

2.1 ENSINO DE HISTÓRIA NO BRASIL 

As obras foram produzidas entre os anos de 1973 e 2011. O conjunto analisado 

tratava-se de 04 livros, 06 artigos em revistas especializadas, 02 teses de doutorado, 02 textos 

publicados em livros da área de História e 01 texto publicado em meio digital. 

Para a publicação dos livros observamos intervalos significativos, pois O Ensino da 

História: no primário e no ginásio (Leite, 1973), considerado um pioneiro nesta área, já 

falava da necessidade de “[...] aumentar a comunicação entre o ensino e a aprendizagem” 

(Leite, 1973, p. 7).   Os outros títulos aparecem nos anos 2000.  

Em História e Ensino de História, Fonseca (2003) problematizou a constituição da 

história como disciplina escolar no Brasil, deixando claro o interesse estatal em mantê-la 

sempre como um instrumento de controle social. E em 2009, Bittencourt nos apresentou 

Ensino de História: fundamentos e métodos, obra na qual o ensino e a aprendizagem 

históricos são tratados em suas bases teóricas, mas onde também são discutidas questões 

práticas da sala de aula. 

Na esteira da procura de soluções para os problemas identificados na prática diária em 

sala de aula, Schimidt e Caineli (2009) publicaram Ensinar História, fruto de suas vastas 

experiências docentes nas salas da educação básica e da Academia e que articulava vivências 

de pesquisa e ensino, demonstrando os acúmulos ocorridos na formação de professores e nas 

experiências no chão da escola e, portanto, que não é utopia se falar em novos caminhos para 

a história ensinada. 

Para os artigos analisados também se percebe esse detalhe do intervalo alongado de 

tempo entre as publicações; em 1993, Nadai publicou na Revista Brasileira de História
27

 o 

artigo intitulado O Ensino de História no Brasil: trajetória e perspectiva, no qual dissertava 

sobre a relação entre o ensino dessa disciplina e os contextos sociais nos quais a atividade tem 

se inserido ao longo do tempo.  

                                                                                                                                                                                     
Simpósios e links para associações nacionais e internacionais de História, agências e órgãos públicos ligados à 

área, organizações internacionais, arquivos e centros de documentação e museus. 
26

 Revista do Laboratório do Ensino de História, Centro de Letras e Ciências Humanas da Universidade Estadual 

de Londrina. 
27

 Órgão oficial da Associação Nacional de História – ANPUH 
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No ano de 2006 Moraes apresentou na revista História & Ensino o artigo 

Historiografia e Ensino de História: algumas reflexões sobre o Ensino Fundamental, no qual 

revelava – a partir de sua pesquisa no Mestrado em Educação – que as novas abordagens 

historiográficas quase nunca estavam presentes nas salas de aula.  

Em 2007, Costa e Oliveira publicaram na Revista Saeculum
28

 o artigo O Ensino de 

História como Objeto de Pesquisa no Brasil: no aniversário de 50 anos de uma área de 

pesquisas, notícias do que virá, no qual retomaram a constituição desse campo de 

investigações. 

No contexto da publicação de artigos, a revista História & Ensino voltou à cena com 

Concepções de Tempo e Ensino de História (Scaldaferry, 2008), onde a autora discutia as 

formas pelas quais se ensina a “pensar historicamente”. 

No conjunto das produções do ano de 2011, podemos ainda destacar o artigo Diálogos 

com o cavaleiro inexistente: o ensino de história enquanto campo de pesquisa (Cunha, 2011), 

também publicado na revista História & Ensino
29

, tecendo considerações acerca das 

especificidades do campo de pesquisa aqui discutido – uma delas, o diálogo prioritário com a 

área de educação.  

Com relação às teses de doutorado, encontramos Ricci em 2003 investigando o ensino 

de história a partir do aspecto da formação de professores. O trabalho, intitulado A Formação 

do Professor e o Ensino de História: Espaços e Dimensões de Práticas Educativas, discutiu o 

processo de formação inicial, os saberes adquiridos na formação continuada, fosse no espaço 

acadêmico – em cursos de pós-graduação -, fosse em cursos de especialização oferecidos 

pelas instituições nas quais os profissionais estão alocados.  

Nesse mesmo ano, O Direito ao Passado – Uma discussão necessária à formação do 

profissional de História (Oliveira, 2003), preocupa-se com a lacuna deixada pelo profissional 

historiador no campo da docência e os efeitos dessa falta no âmbito da sociedade brasileira. 

A Coleção Explorando o Ensino (2010), em seu volume 21, aborda a disciplina 

História; nele, destaca-se o texto de Introdução, no qual Oliveira aborda a necessidade de 

superar a ideia de ser a História “[...] o resgate de todo o passado de todas as sociedades” 

(Oliveira, 2010, p. 9). Outro texto preponderante do mesmo volume é O que se ensina e o que 
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 Revista de História publicada pelo Departamento de História da UFPB desde 1995. A partir de 2004, passou a 

ser também o periódico do Programa de Pós-Graduação em História daquela Universidade. 
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 Publicação do Laboratório de Ensino de História do Departamento de História da Universidade Estadual de 

Londrina. 
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se aprende em História, no qual Cainelli discorre sobre a seleção dos conteúdos e as formas 

de ensiná-los.  

No artigo O que deve “saber” e “saber fazer” o profissional de História? publicado 

em 2011, Freitas ajuda a refletir sobre as “[...] regulações dos „saberes‟ e dos „fazeres‟ 

necessários à formação e atuação do profissional de História”. 

Assim, analisando este panorama, pode-se perceber que a maior parte dos autores é 

proveniente de instituições da região centro-sul do Brasil
30

, apesar de se destacarem alguns 

nomes ligados às universidades da região Nordeste. Observamos que as problemáticas 

investigadas são variadas, uma vez que ora a preocupação se volta para os métodos de ensino, 

ora está ligada à constituição da disciplina escolar e/ou do campo de pesquisa e ainda, por 

vezes, trata da formação de professores. 

Notamos, ainda que, os autores trabalham a partir de programas curriculares, 

documentos de Secretarias de Educação, produções acadêmicas e bibliografia especializada 

sobre os temas pesquisados, dando uma relativa homogeneidade à tipologia de fontes. Essa 

homogeneidade também é encontrada em relação à delimitação temporal, pois há um recuo 

maior apenas na obra de Thais Nívia de Lima e Fonseca, que parte do século XVII para 

demonstrar a constituição da História enquanto disciplina escolar; Elza Nadai também explora 

uma maior temporalidade, trabalhando a partir do século XIX para demonstrar os embates 

políticos envolvidos na ação de ensinar História no âmbito da sociedade brasileira. No caso 

das outras obras, a temporalidade se concentra nos anos 1970, 1990 e 2000. A delimitação 

geográfica também pode ser considerada um aspecto homogêneo, uma vez que as temáticas 

são investigadas tratadas no território brasileiro em geral.  

Ao final desses trabalhos os autores demonstram suas conclusões e há algumas 

concordâncias nesse quesito. Ponto comum a todos é que existem muitos problemas a serem 

solucionados no ensino de história e que ainda se persegue uma forma ideal de ensinar – na 

intenção de que o aluno valorize a disciplina. Na realidade, muitos profissionais buscam uma 

espécie de fórmula para ministrar suas aulas de história. 

Outra conclusão relevante apontada é a necessidade de superar a dicotomia entre as 

questões historiográficas e de educação, fenômeno que ocorre na fase inicial de formação dos 

professores; para demonstrar o problema, Itamar Freitas, em texto do ano de 2011, afirma que 

“em termos de conhecimentos, são dominantes os conteúdos reconhecidos como típicos da 
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ciência da História (50%), seguidos da matéria relacionada às áreas de Pedagogia (40%), 

Psicologia, Geografia e Linguística (10%)”. Esses dados conduzem à discussão relativa aos 

aspectos curriculares, uma vez que os elementos das grades nem sempre permitem atingir os 

objetivos de formação profissional anunciados pelos projetos político-pedagógicos dos cursos.   

 

2.2 ENSINO DE HISTÓRIA NOS ANOS INICIAIS NO BRASIL     

Os trabalhos abrangem o espaço de tempo entre os anos de 1985 e 2017, produzidos 

tanto na área de História quanto na de Educação. Trata-se de 03 artigos, 08 dissertações de 

mestrado (06 em programas de pós-graduação em Educação e 02 no programa de pós-

graduação em Ensino de História - ProfHistória), 03 teses de doutorado (Programas de pós-

graduação em Educação), 01 texto publicado em livro da área de História e 03 manuais 

didáticos para formação de professores. 

Percebe-se, antes de tudo, uma descontinuidade temporal entre as publicações. No ano 

de 1985, Brites, no artigo A Criança e a História que lhe é ensinada, publicado na Revista 

Brasileira de História, apontou, as “[...] diferentes dificuldades e novas perspectivas no 

ensino de história para crianças”. Aqui, podemos situar o início de uma preocupação 

sistematizada pela pesquisa com o que se estava fazendo nas aulas de história ministradas em 

turmas que vivenciavam os primeiros contatos com a disciplina. 

Porém, novos artigos sobre o tema só seriam publicados em 2008, na revista História 

& Ensino. Schimidt e Garcia discutiram as mudanças nas orientações para o ensino de 

história, que “[...] apenas lentamente chegam às escolas [...] responsáveis pelas séries iniciais 

de escolarização”, em Aprendendo a ler, aprendendo a escrever História: o olhar das 

crianças na produção do conhecimento histórico. Em seu texto, as autoras também 

abordaram as dificuldades específicas apontadas pelos professores dessas turmas. 

No mesmo ano, Saber Histórico de Professores nas Séries Iniciais, de Cainelli e 

Sanches, veiculado pela mesma revista, concluía que o pedagogo não apresenta ciência de 

como um acontecimento histórico é produzido, não domina as categorias do saber histórico 

nem o uso dos conceitos, o que inviabiliza sua atuação eficaz junto aos alunos. 

O tema voltou a ser objeto de preocupação nas pesquisas acadêmicas com Oliveira 

(2000), que discutia a construção da noção de tempo na criança, em sua dissertação de 

Mestrado A Noção de Tempo Histórico na Criança: um estudo sobre a noção do passado, das 

ideias espontâneas relativas à história da civilização e da relatividade dos conhecimentos e 

julgamentos históricos em crianças de 7 a 10 anos. 
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A dissertação de mestrado Saberes Históricos de Professores nas Séries Iniciais: 

algumas perspectivas de ensino em sala de aula, apresentada por Sanches (2009) na 

Universidade Estadual de Londrina, retoma o tema, apesar de a investigação abordar o 

aspecto da formação dos professores e não a forma pela qual se dá a construção do 

conhecimento histórico. 

No ano de 2013, Abonízio investiga na dissertação Os documentos oficiais na Escola: 

um estudo sobre as repercussões para a seleção de conteúdos de História por professores do 

4º e 5º Anos do Ensino Fundamental o que os professores dos anos iniciais da Educação 

Básica na rede pública de Educação em Londrina (PR) levam em consideração ao selecionar 

os conteúdos da disciplina história – a partir das orientações existentes nos documentos 

oficiais.  

As ideias dos profissionais que atuam em salas de aula dos anos iniciais voltam a ser 

objeto de estudo em 2015 na dissertação de Telles – Professores dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental e suas ideias sobre História e ensino de História. Nesse trabalho, a autora 

relaciona as problemáticas enfrentadas por esses profissionais a diversos fatores, que vão da 

formação inicial à própria dinâmica de trabalho nesse segmento da Educação Básica. 

Em 2016, foram realizadas duas dissertações sobre o ensino de história nos anos 

iniciais, ambas no Mestrado do Programa de pós-graduação em Ensino de História – 

ProfHistória (PUC-RJ e UFRJ). 

Na primeira, Desenhos Animados e Ensino de História: uma aposta para o letramento 

nas séries iniciais de escolarização, Privatti busca meios para demonstrar que os alunos dessa 

faixa etária podem superar as questões dos estágios operatórios a aprender a pensar 

historicamente; já em O Ensino de História nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental: as 

políticas da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro e a perspectiva do 

multiculturalismo, Silva aborda a situação desfavorável na qual se encontra o ensino de 

história por causa da carga horária ínfima destinada a essa disciplina nas escolas brasileiras e, 

particularmente, no espaço recortado em seu trabalho.  

Mais recentemente – no ano de 2017 – Silva problematiza as implicações da atual 

definição do termo “formação para cidadania” no ensino de história dos anos iniciais em sua 

dissertação intitulada Por que ensinar História? O Ensino de História nos Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental. 

Oliveira (2006) trata novamente do ensino de história nos anos iniciais em sua tese de 

Doutorado Educação Histórica e a Sala de Aula: o processo de aprendizagem em alunos das 



36 
 

séries iniciais do ensino fundamental, que investigou como as crianças articulam os 

conhecimentos não escolares com aqueles que lhes são apresentados em suas salas de aula. 

Para refletir sobre a necessidade do ensino de história dialogar com outros campos do 

conhecimento, Lima (2013) pesquisou, inserida em um Programa de pós-graduação em 

Educação, acerca da formação e atuação docente nas aulas de história em sua tese de 

doutorado intitulada As tessituras da História Ensinada nos Anos Iniciais.  

Também Sanches volta a se preocupar com o ensino de história nos anos iniciais em 

seu doutorado, no ano de 2015. Em sua dissertação de mestrado, o autor havia investigado a 

formação dos profissionais que orientam essas salas de aula; com Percursos da Didática da 

História para os Anos Iniciais, Sanches observa os caminhos de constituição do processo de 

ensino da disciplina História para esse público-alvo. 

Fonseca, em texto intitulado É possível alfabetizar sem História? Ou... como ensinar 

História alfabetizando? (2009), discutiu questões de formação docente, levando em 

consideração que para uma ação ou outra, há a necessidade de o professor desenvolver 

habilidades de aplicação dos conceitos envolvidos no ensino de história e na alfabetização. 

Buscando a melhoria no cenário da prática docente, foram publicados alguns manuais 

para a formação de professores. Citemos, por exemplo, O Ensino de História nos Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental: metodologias e conceitos; conforme a autora, era um “[...] 

livro pensado com o objetivo de auxiliar o professor que trabalha no Ensino Fundamental, 

Anos Iniciais – na área de História” (Hipólide, 2009). 

Seguindo esse pensamento, em 2010, Freitas, em Fundamentos Teóricos-

Metodológicos para o Ensino de História – Anos Iniciais, também apresentou sugestões para 

o trabalho docente neste segmento; o diferencial eram os subsídios acerca da Teoria da 

História oferecidos aos professores. 

Gil (2012), em A Docência em História: reflexões e propostas para ações apresentou 

ideias elaboradas a partir de suas próprias vivências, atentando para o fato de, acima de tudo, 

ser fundamental atender aos interesses das novas gerações quando se planeja uma aula de 

história. 

Sistematizando as informações, podemos destacar que ao contrário do quadro relativo 

ao Ensino de História, os autores estão ligados às instituições de ensino superior do centro-sul 

brasileiro. As problemáticas relacionam-se sempre às formas de atuação do professor em sala 

de aula. Não há preocupação em responder questões acerca dos usos, sentidos e funções do 

conhecimento histórico. Há homogeneidade quanto às fontes – atividades realizadas com 

alunos, questionários realizados com professores, bibliografia especializada e documentos 
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oficiais – e uma variação quanto ao espaço geográfico investigado, com trabalhos realizados 

em todo o Brasil, porém com perceptível concentração nos Estados do Paraná, Rio de Janeiro 

e Rio Grande do Sul.  

Os autores concordam que nos anos iniciais não há articulação entre os conhecimentos 

prévios do aluno e os conhecimentos adquiridos no ambiente escolar. Também é ponto 

comum a necessidade de o professor dos anos iniciais ter acesso aos saberes específicos da 

área de História, uma vez que a atuação docente neste segmento tem se baseado na 

experimentação pessoal do docente, o que não é, de forma alguma, eficaz para se atingir os 

objetivos requeridos pelos documentos da educação nacional. Demonstram, ainda, que o 

ensino de história nos anos iniciais se torna significativo a partir da fundamentação vivencial 

para alunos e professores. 

Assim, diante do material analisado, percebi que as questões relativas ao meu tema de 

estudo não despertam maior interesse nos pesquisadores, razão pela qual um número ínfimo 

de discussões que complexificam o ensino e a aprendizagem da disciplina nos anos iniciais 

tem sido desenvolvidas por esses profissionais.  

Percebi ainda, que, para além de todos os problemas observados no ambiente escolar, 

nos dias atuais, verifica-se uma descontinuidade entre os objetivos que se quer atingir ao 

ensinar história e a situação na qual se encontra o ensino de história nas salas de 1º ao 5º anos. 

Sobre as consequências desse descompasso teórico-prático na formação das crianças, torna-se 

pertinente o raciocínio de Gil, em Práticas Pedagógicas em História: espaço, tempo e 

corporeidade (2012), quando afirma que:  

 

O maior desafio dos professores dos anos iniciais é, então, dar sentidos 

efetivos e afetivos à História e não apenas abordá-la por meio de 

informações desprovidas de interlocuções, que não surtem efeitos sobre o 

modo como se entende os problemas da sociedade atual (GIL, 2012, p. 16). 

 

Ainda nesse sentido, pode-se observar o que é dito por Freitas e Oliveira em Ensinar 

História nos Anos Iniciais (2009):  

 

Pensando no aluno, também a pesquisa acadêmica e a experiência docente 

têm anunciado que a diversidade de estratégias, a auto experimentação, o 

prazer da descoberta, o respeito aos conhecimentos prévios e às 

singularidades socioculturais dos alunos, por exemplo, são noções 

pedagógicas bastante conhecidas que estimulam e orientam o emprego de 

variados recursos didáticos (FREITAS; OLIVEIRA, 2009, p. 2). 
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Diante dessas assertivas e para desenvolver um trabalho pedagógico que priorizasse 

esses sentidos efetivo e afetivo, além de valorizar conhecimentos previamente adquiridos e 

singularidades socioculturais, surgiu o interesse em trabalhar com a história local. 

 

2.3 ENSINO DE HISTÓRIA LOCAL NO BRASIL 

Foram analisados 04 artigos, 02 livros, 05 textos publicados em livros da área de 

História, 01 dissertação de mestrado e 01 tese de doutorado. Interessante notar que para esse 

tema, em particular, os trabalhos foram publicados em intervalos de tempo mais regulares. 

Os locais de consulta foram os mesmos utilizados para a pesquisa sobre os anos 

iniciais, assim como a origem do material bibliográfico impresso. 

Neves (1994) publicou na revista Cadernos de História
31

, O Ensino de História Local, 

apresentando as bases legais e as dificuldades para a implementação desse trabalho nas salas 

de aula de História; com História Local e Construção da Identidade Social (1997), publicado 

na revista Saeculum, a mesma autora afirmava que “[...] o local é nosso espaço de atuação. É 

onde fazemos história” (Neves, 1997, p. 25), demonstrando que essa é uma possibilidade a ser 

colocada em prática, quando se pretende o envolvimento das crianças na aula de história.  

Globalização e História Local (Queiroz e Silva, 2001), publicado na revista História 

& Ensino, reforça a ideia apresentada por Neves (1997) ao afirmar que “sem o resgate das 

identidades locais, os indivíduos sentem-se desconhecidos, sem raízes [...]” (Queiroz e Silva, 

2001, p. 91). 

Nesse sentido, o envolvimento ocorre a partir do momento em que, ao se eleger o 

Local para o trabalho em sala de aula, fica estabelecido, também, recortes nos quais se 

desenvolvem sociabilidades, temporalidades e territorialidades, como defendido por Almeida 

no artigo História Local: O Reconhecimento da Identidade pelo Caminho da Insignificância 

(2012).  

Problematizando as especificidades do ensino de história local em Didática e Prática 

de Ensino de História, Fonseca (2003) apresentou algumas sugestões relativas à ação de 

ensinar e aprender História a partir dos muros, dos quintais, das ruas de cada localidade. 

Essa ideia também foi trabalhada no livro História Local: contribuições para pensar, 

fazer e ensinar (2015), de Barbosa e Melo, resultado da tese de doutoramento da autora no 
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Programa de pós-graduação em Educação da UFRN, elaborada a partir da experiência no 

Projeto de Resgate do Processo Histórico e Cultural dos Municípios Paraibanos.
32

 

Alguns textos publicados em variados livros também acabaram se tornando pertinentes 

à minha discussão. Em Reflexões Sobre o Ensino de História na Tensão entre o Global e o 

Local, Salim (2006) reflete sobre o caráter subjugado assumido pelos conhecimentos 

mediados sobre as várias histórias locais do país. A proposição se torna importante à medida 

que este é um fenômeno que precisa ser desmistificado pelo professor de História cujo 

objetivo é favorecer a formação/fortalecimento de vínculo entre o aluno/aluna e a localidade 

onde se desenrola seu cotidiano. 

Entendendo que o trabalho proposto pelo ensino de história local enfrenta variadas 

problemáticas, Ramos as analisa a partir do aspecto da escrita em Passado Sedutor: a 

História do Ceará entre o Fato e a Fábula (2008). O autor afirma que é a própria 

historiografia que faz nascer o sentimento de que falta algo na vida dos sujeitos, daí a 

necessidade de trabalhar com a história local para preencher as lacunas percebidas na 

memória de um grupo.  

Seguindo esse pensamento, Oliveira (2014), em História Local e Ensino: Saberes, 

Identidades e Práticas Pedagógicas, defende a necessidade de entender que nesse processo de 

estabelecer uma fronteira recortada para aspectos peculiares da comunidade, “[...] devemos 

nos relacionar com os elementos da história local encarando-os (grifo meu) enquanto 

elaborações de sentidos, de discursos, de epistemologias, artigos de produção e consumo 

[...]”. Enfim, elementos que preencherão as lacunas percebidas pelos grupos. 

Assim, sabendo que esses elementos são retirados do dia a dia do indivíduo, 

entendemos os motivos que levam Melo, em Currículo e Ensino de História Local no Mundo 

Globalizado (2014), a afirmar que se é a valorização do conhecimento prévio do aluno que 

garante o sucesso da aprendizagem, é a história local um importante instrumento para a 

acolhida desse conhecimento, reforçando a ideia de que o uso dessa possibilidade nos anos 
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História de Pedras de Fogo, entre outros (Dados coletados junto a estas publicações). 
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iniciais é, sobremaneira, relevante para a transformação que se busca no cenário do ensino de 

História nos primeiros anos escolares da criança.  

Ainda, para fortalecer os argumentos que defendem a validade do ensino de história 

local, podemos utilizar os escritos de Macedo em De como se constrói uma história local: 

aspectos da produção e da utilização no ensino de história (2017). No texto, o autor afirma 

que a historiografia eurocêntrica é desmontada quando se oportuniza a percepção de “[...] 

como os processos históricos se desenvolvem em nível local” (Macedo, 2017, p. 61), 

acabando por se conectar com as realidades regionais, nacionais e globais – o que dá um novo 

sentido ao estudo da história para a criança, que se percebe parte de acontecimentos mais 

amplos. 

A discussão sobre o uso da história local nas aulas de história também está na 

dissertação de mestrado Ensino de História Local: uma História Didática de Santa Maria e 

Região, apresentada por Quaiatto, no ano de 2016, ao programa de pós-graduação em Ensino 

de História-ProfHistória da Universidade Federal de Santa Maria (RS). No trabalho, a autora 

pensa sobre a importância da história local para a construção de sujeitos históricos.  

No programa de pós-graduação em Educação da Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte, encontra-se a tese de Doutorado de Fagundes, A História Local e seu Lugar na 

História: histórias ensinadas em Ceará Mirim (2006), que, embora trate o tema no âmbito 

dos anos finais, tece considerações que podem ser analisadas em termos gerais no que diz 

respeito ao “[...] repensar o fazer docente [...] a partir da incorporação ao processo ensino-

aprendizagem do cotidiano do aluno e da sociedade na qual ele se insere”. 

No intuito de analisar os aspectos ligados às obras sobre história local, sistematizei da 

seguinte forma: os autores, em relação a este tema, são predominantemente ligados às 

instituições da região Nordeste e alguns desenvolveram seus trabalhos a partir de programas 

de pós-graduação em Educação. As problemáticas apresentam, continuadamente, as 

dificuldades na implantação desse trabalho, assim como a preocupação em sugerir formas 

pelas quais ele possa ser realizado.  

As fontes de pesquisa utilizadas são, basicamente, bibliografia especializada, com 

exceção de Francisco Régis L. Ramos – que inclui títulos da historiografia cearense em seus 

documentos de pesquisa – e José Evangelista Fagundes, cujo material se compõe de 

depoimentos de professores da cidade de Ceará Mirim/RN. 

As temporalidades estudadas são próximas, mesmo que os marcos se localizem nos 

anos 1990 e 2017. Há uma distribuição uniforme de datas, havendo um recuo apenas no 

trabalho de Francisco Régis L. Ramos, que analisa os meados do século XIX, ocorrendo o 
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mesmo com a espacialidade, uma vez que apenas quatro autores circunscrevem suas 

pesquisas; Francisco Régis L. Ramos (Ceará), Vilma de Lurdes Barbosa de Melo (Paraíba), 

Denise Belitz Quaiatto (Santa Maria/RS) e José Evangelista Fagundes (Ceará Mirim/RN). 

Ao final, duas conclusões se destacam nos trabalhos analisados: a necessidade de 

articulação entre o local, o nacional e o global, assim como a necessidade de assunção, por 

parte do docente, de uma postura pesquisadora e crítica no desenvolvimento de suas ações a 

partir da história local. 

Mediante o resultado da pesquisa sobre o que já se havia produzido acerca do que me 

propus a investigar percebi que, embora todo o material elencado proporcionasse ricas 

informações e contribuísse de forma muito significativa para as reflexões em torno do meu 

objeto de estudo, fazendo a defesa e apresentando um extenso tratamento teórico sobre essa 

história denominada local, nenhuma discussão caminhava no sentido de fazer sua articulação 

com o ensino, de forma que o aluno/a aluna pudesse perceber esse local como espaço de 

atuação – na verdade, seu espaço de atuação -, sendo essa a proposta que trago nesse trabalho. 

O local, apesar da produção já estabelecida, ainda aparece como espaço periférico, não se 

concretizando, com o seu uso na sala de aula, procedimentos que oportunizem aos estudantes 

a interpretação das experiências históricas a partir de sua própria realidade.  

Nesse sentido, ficou claro que há uma lacuna nas pesquisas e foi para diminuir tal 

espaço que decidi seguir esse caminho. Mesmo observando que o ensino de história tem 

apresentado, ao longo do tempo, um quadro específico de problemáticas, para efeitos de um 

trabalho de pesquisa – no qual o tempo é demanda relevante - decidi me ater às questões 

relativas ao ensino de história nos anos iniciais por entender que os primeiros contatos 

estabelecidos com a disciplina nas salas de aula determinam o modo como os alunos e alunas 

a enxergarão em dias futuros e por constatar que o tema não é recorrente em trabalhos que se 

abrigam neste lócus específico de pesquisas. Aqui, as palavras de Quaiatto (2016) são 

oportunas: 

 

Na condição de professora de História do ensino básico, percebo a 

dificuldade que a maioria dos estudantes demonstra ao relacionar a sua 

realidade histórica com realidades temporais e espaciais mais abrangentes. É 

nessa lacuna que o ensino de História Local adquire importância para dar 

sentido à condição histórica do estudante. Essa relação, pensada e aplicada a 

partir das séries iniciais do Ensino Fundamental contribui para que o 

educando perceba, por exemplo, de que forma a história da sua cidade está 

relacionada com a história do país e com o mundo em distintas épocas 

(QUAIATTO, 2016, p. 10). 
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Assim, o esperado é que o leque de interesses e/ou discussões em torno da busca 

de melhorias no ensino de história em nossas escolas seja ampliado com as observações 

trazidas por esse trabalho, pois, em concordância com Lima e Fonseca, percebemos que: 

 

É notório que uma das características dos programas curriculares seja a de 

indicar para o professor o maior número possível de procedimentos, de 

metodologias adequadas às propostas apresentadas. Também os livros 

didáticos são cuidadosos na elaboração dos “manuais do professor”, nos 

quais podem ser encontradas orientações metodológicas para o trabalho com 

os conteúdos e para o aproveitamento dos recursos apresentados pelo 

material. No entanto, nada disso garante, a rigor, alterações sensíveis nas 

práticas cotidianas dos professores, mudanças significativas nas concepções 

de História predominantes. [...]. a disciplina escolar História, não obstante os 

movimentos na direção de outras formas de abordagem deste campo do 

conhecimento, ainda mantém, nas práticas, os elementos mais remotos que a 

conformaram como tal (LIMA E FONSECA, 2003, p. 68). 

 

Deve ser dito que ele não pretende ser a última palavra na significação do 

processo ensino-aprendizagem em História para os anos iniciais, mas sim um elemento 

motivador na ampliação das discussões do campo, caminhando na direção de fomentar a 

solidariedade entre pares, identificando saídas para o cenário encontrado pelos docentes de 

história em suas salas de aula, além de instigar a colaboração acadêmica com os processos 

externos das sociedades nas quais as instituições universitárias se inserem.  
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3  ELEMENTOS DA HISTÓRIA DO ENSINO DE HISTÓRIA E AS ESTRATÉGIAS 

PARA ENTENDER O “CHÃO DA ESCOLA”  

Entender as formas pelas quais os objetos pesquisados se constituem ao longo do 

tempo contribui para que se definam as fontes de pesquisa, além de contribuir na obtenção das 

respostas necessárias – sejam elas afirmativas ou negativas das hipóteses pensadas. 

 Dessa forma, vemos que, segundo o relato de Lima e Fonseca (2003), apesar de, já no 

século XVIII, o estudo da história - como elemento de formação do caráter humano e não 

como disciplina escolar autônoma – ter passado a fazer parte das preocupações da 

administração metropolitana do Marquês de Pombal no que dizia respeito aos cursos 

superiores ministrados nas Universidades Portuguesas, a bibliografia consultada dá conta de 

que podemos falar sobre a constituição de história como disciplina escolar no Brasil, apenas, a 

partir das primeiras décadas do século XIX. 

Mas, o que é uma disciplina escolar?
33

 Bittencourt (2009) analisa da seguinte forma: 

 

Responder à pergunta [...] não é simples e existe séria polêmica a respeito 

desse conceito, a qual pode parecer meramente acadêmica e teórica, mas está 

relacionada a concepções mais complexas sobre a escola e o saber que ela 

produz e transmite assim como sobre o papel e o poder do professor e dos 

variados sujeitos externos à vida escolar na constituição do conhecimento 

escolar (BITTENCOURT, 2009, p. 35). 

 

Mediante a amplidão do campo teórico acerca da definição do conceito, antes de haver 

a organização escolar tal qual a concebemos nos dias atuais, observemos que no período 

colonial de nosso território, a educação apresentava caráter específico, produto dos interesses 

comuns ao Estado Português e à Igreja Católica, representada, em território brasileiro, 

prioritariamente, pela Companhia de Jesus. Sobre isso, Lima e Fonseca (2003) informa que: 

 

De forma geral, a Companhia de Jesus e o Estado português convergiam na 

concepção da colonização como uma empreitada também de cunho 

religioso, em sintonia com as determinações do Concílio de Trento e dos 

princípios de fundação daquela ordem religiosa (LIMA E FONSECA, 2003, 

p. 39). 

 

Porém, ao longo do tempo, variadas disputas entre os Jesuítas e o Marquês de Pombal 

– sob a influência do Iluminismo – fizeram com que os religiosos fossem expulsos de todos os 

territórios coloniais portugueses. 
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No Brasil, os Jesuítas eram responsáveis não só pela educação dos colonizadores, mas 

também pelo processo ensino-aprendizagem no meio indígena, vital para a conversão 

daqueles povos à fé cristã.  Após sua expulsão a situação se complicou bastante, “ficando o 

processo drasticamente fragmentado” (Ibidem, 2003, p. 41).  

Os aldeamentos passaram a ser administrados pelo Diretório, com sede em Portugal; 

consequentemente, as orientações dadas para o que se realizava aqui não condiziam com a 

realidade.  

Da mesma forma também não funcionavam as aulas régias que passaram a ser 

oferecidas pela corte portuguesa aos seus súditos, pois na falta da presença metropolitana, 

muitas vezes essas aulas eram financiadas pelas famílias ricas locais, o que acabava por 

privatizar o precário “sistema educacional” da Colônia, sem sequer servir aos interesses do 

Estado.  

Com a criação do Império Brasileiro, quando passou a ocorrer também a estruturação 

de um sistema de ensino, história passou a se constituir como uma disciplina escolar com 

objetivos definidos. Nesse sentido, a Lei Educacional de 1827 já recomendava uma formação 

moral e política baseada na leitura da Constituição do Império e da História do Brasil, apesar 

de não deixar claros os pressupostos relativos a conteúdos e/ou métodos
34

.  

Na esteira dos acontecimentos e para sistematizar as ideias e projetos educacionais que 

surgiram a partir das décadas de 20 e 30 do século XIX, foram fundados, em 1838, o Instituto 

Histórico e Geográfico Brasileiro e o Colégio Pedro II. Para melhor entender a importância 

das duas instituições no estabelecimento da história como disciplina escolar no cenário 

brasileiro, é necessário observar que: 

 

Considerado modelo para as demais escolas do Império, o Colégio Pedro II 

acabava por impor seus currículos, sobretudo para o ensino secundário. As 

diretrizes para o ensino de História, consoantes aos objetivos definidos pelo 

IHGB para este campo do conhecimento, apareciam nas proposições de 

autores de livros para o ensino secundário, adotados em numerosas escolas 

brasileiras (LIMA E FONSECA, 2003, p. 48-49). 

 

A partir disso, os objetivos do ensino de história apareceriam com maior clareza, 

determinando os conteúdos a ser ministrados e demonstrando a preocupação com a 
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conformação da identidade nacional. A “História Sagrada”, a “História Universal” e a 

“História Pátria” passaram a representar, no campo da Educação, os embates políticos e 

sociais vivenciados pela nação.  

O ensino de história no Brasil nascia, dessa forma, atrelado à construção da identidade 

nacional. No entender de Bittencourt (2009), a importância da disciplina de história “[...] foi 

ampliada como conteúdo encarregado de veicular uma „história nacional‟ e como instrumento 

pedagógico significativo na constituição de uma „identidade nacional‟”; ainda, a autora afirma 

que “esse objetivo sempre permeou o ensino de História para os alunos de „primeiras letras‟ e 

ainda está presente na organização curricular do século XXI” (Ibidem, 2009, p. 60).  

Nesse contexto, a escola já passara a ser entendida como o local onde, a priori, se 

aprendia a ser cidadão, uma vez que, como reflete Stamatto (1997), para se atingir tal status, 

não se dependia mais apenas “[...] do nascimento e da fortuna [...]”, mas havia a necessidade 

de ser alfabetizado.  

Como o exercício da cidadania estivesse diretamente atrelado ao direito de votar – 

mesmo que hoje não possamos entender essa relação de forma simplista, à luz da época aqui 

tratada era assim que ela se dava – e, a partir de um dado momento, ler e escrever fossem 

prerrogativas para adquirir esse direito, os olhares se voltaram para a Escola, instituição que 

oferecia o aprendizado necessário para que se pudesse ser cidadão. 

Mais tarde, a ocorrência da proclamação da República agregou novas preocupações ao 

cenário: discutia-se, agora, acerca dos métodos empregados para ensinar história, porque esse 

ensino deveria, mais do que nunca, criar e reforçar os sentimentos patrióticos. “A História 

tinha como missão ensinar as „tradições nacionais‟” (Bittencourt, 2009, p. 65), na esteira do 

que ocorria em países europeus que trabalhavam no sentido de fortalecer o espírito 

nacionalista. 

O século XX – prioritariamente a partir das décadas de 30 e 40 – testemunhou 

inúmeras reformas educacionais que acabaram por consolidar a história como disciplina 

escolar de modo que o cidadão formado pelas escolas brasileiras não questionasse a 

organização hierárquica da sociedade; o governo passou a estruturar objetivos, conteúdos e 

métodos para o ensino. As instituições escolares, então, recebiam prontos seus programas 

curriculares e materiais didáticos; ocorreu a universalização de metodologias, cuja aplicação 

não levava em conta os interesses regionais, nem os diferentes ritmos de aprendizagem dos 

alunos. 

Mediante esse contexto, é importante destacar a Reforma Francisco Campos (1931), 

de caráter intervencionista, em acordo com os acontecimentos da época. Segundo Lima e 
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Fonseca (2003, p. 52), “A Reforma Francisco Campos colocava o estudo da História como 

instrumento central da educação política”. Os fatos políticos e o trabalho com biografias 

principiaram a constituir uma concepção denominada tradicional no ensino de história.  Essa 

denominação foi difundida pela historiografia dos anos 1980 que versa sobre o tema.  

No ano de 1942, a Reforma Gustavo Capanema deu à História do Brasil o devido 

espaço, pois desde a Reforma Francisco Campos ela dividia espaço com a História da 

América, constituindo-se ambas em apêndices da História Geral. A partir de então, o ensino 

deveria assegurar, como objetivo primordial, a formação moral e patriótica do cidadão 

brasileiro, tal qual já se propagandeava no Império. 

A partir de 1964, época do início dos governos militares, a concepção tradicional 

passou a ter um reforço quando foram acrescidas aos objetivos de ensino, conteúdos e práticas 

pedagógicas já existentes, medidas restritivas no que dizia respeito à formação e atuação 

docente, levando em consideração a Doutrina da Segurança Nacional. Segundo Lima e 

Fonseca (2003): 

 

Considerando que aquela doutrina tratava a educação e as pessoas nela 

envolvidas como um de seus „públicos-alvo‟ – passíveis de controle 

ideológico pelos riscos que representavam à segurança do país -, entende-se 

a razão das reformulações dos conteúdos e seus respectivos objetivos de 

ensino (LIMA E FONSECA, 2003, p. 57). 

 

História e Geografia passaram, dessa forma, a compor a disciplina Estudos Sociais e, a 

partir dali, seriam obrigatórias também as disciplinas Educação Moral e Cívica e Organização 

Social e Política Brasileira nos currículos escolares brasileiros. 

Nas décadas posteriores, a sociedade se transformou em variados aspectos e no final 

dos anos 1970, os governos militares passaram a perder força, gradativamente, acompanhando 

uma tendência mundial mais ampla; novamente o ensino de história muda suas preocupações 

e se antes haviam sido pensadas as questões dos conteúdos e as dos métodos, agora eram os 

objetos de estudo que passavam a canalizar as discussões.  

Havia a necessidade, então, de um rearranjo geral, pois para se incluir novos objetos 

de estudo, os conteúdos deveriam ser reorganizados, assim como deveriam ser repensados 

métodos de ensino e materiais didáticos. Seria também incorporada ao ensino de história, a 

preocupação em relacionar o saber científico ao saber escolar. 

Chegamos aos anos 1990 com profundas mudanças nos paradigmas historiográficos 

internacionais de história; o Brasil acompanhou esse panorama, incorporando as novas 

tendências aos programas curriculares e aos materiais didáticos e paradidáticos; esses últimos 
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começavam a aparecer no mercado editorial. As salas de aula se transformaram em 

laboratórios e os professores passaram a experimentar diversos modelos metodológicos. 

Esse longo percurso revela problemas sempre presentes no ensino de história. A 

constatação apareceu nos anos 1970, quando as primeiras gerações de professores formados 

pelos cursos superiores recém-abertos na USP (Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras) e na 

Universidade do Brasil (Rio de Janeiro) começaram a chegar às escolas, uma vez que em 

períodos anteriores, o processo ensino-aprendizagem da disciplina não integrava as 

preocupações dos profissionais dessa área.  

Como resultado da chegada dessas novas mentalidades ao campo de trabalho, o 

cenário se transformou em finais dos anos 1970 e início dos anos 1980 do Século XX, 

acompanhando o mundo inteiro, que passava por mudanças significativas em relação à 

concepção de temas como cultura, educação, escola, família (Costa e Oliveira, 2007, p. 148).   

“Faz parte [...] desse processo a realização de congressos, simpósios e encontros, cuja 

temática principal passou a ser o ensino de História”, esclarecem Schimidt e Cainelli (2009) 

acerca dos novos procedimentos em relação à disciplina. Nos dias atuais pensa-se que “[...] a 

História deve ser apreendida como uma experiência cultural que coloca objetivos orientativos 

à disposição do aluno” (Rüsen apud Schimidt e Cainelli, 2009, p. 19). As autoras explicam os 

novos posicionamentos: 

 

Isso indica muito bem o sentido de ensinar História hoje e como esta nova 

forma de pensar a aprendizagem da História interfere na forma de escolha 

dos conteúdos a serem trabalhados em sala de aula. O autor é enfático 

quando afirma que ensinar História como algo pronto e acabado, com 

conteúdos predefinidos, sem levar em conta o contexto e os sujeitos 

envolvidos no processo de ensino-aprendizagem, pode levar a um ensino que 

não desenvolve o que é mais importante como função do ensinar História, 

que é orientar os problemas da vida prática (Schimidt; Cainelli, 2009, p. 20). 

 

3.1 A HISTÓRIA LOCAL NAS SALAS DE AULA BRASILEIRAS 

E se a intenção é demonstrar como os temas elencados para esta pesquisa evoluíram 

nos programas curriculares, se faz necessário apresentar também o quadro do trabalho com a 

história local, proposição metodológica que passou a ser discutida globalmente na esteira da 

renovação historiográfica ocorrida no Ocidente durante as transformações do século XX. 

No Brasil, a tendência ao estudo da história local ainda caminha no sentido de se 

afirmar; interessante notar que nem mesmo com a descentralização curricular havida logo 

após a Proclamação da República ela foi valorizada, conforme nos informa Barbosa e Melo 

(2015).  
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Ainda no século XIX e durante a primeira metade do século XX, por ocasião da 

fundação e solidificação dos Institutos Históricos e Geográficos das Províncias/Estados, 

Barbosa e Melo (2015) afirma que o estudo dos espaços locais procurava homogeneizar a 

nação a partir dos aspectos políticos administrativos, sem levar em consideração as 

diversidades das formas de existir.  

O interesse dos educadores por esses espaços se manifestou apenas nos anos de 1930, 

no contexto da disseminação das ideias de John Dewey pela Escola Nova, tendência em 

educação vivenciada no Brasil dos Anos 1930.
35

 Porém, esse também foi o tempo em que a 

Reforma Francisco Campos limitou drasticamente o panorama escolar autônomo, não 

permitindo experiências metodológicas e fazendo com que o uso da história local 

adormecesse. 

Mais tarde, nos anos 1950-1960, quando as transformações ocasionadas pela onda de 

industrialização no país deram voz às camadas populares e essas passaram a exigir mais 

educação, a história local voltou ao cenário, pois as novas propostas educacionais refletiam 

sobre a necessidade do aluno se aproximar do seu meio e sua utilização em sala de aula 

parecia ser um caminho óbvio. 

As discussões abertas pelas pesquisas em Ensino de História no Brasil, aliadas às 

transformações curriculares em todo o mundo, a partir dos anos 1980, colocaram a história 

local em um patamar destacado; dessa forma, nas duas últimas décadas do século XX e na 

primeira do século XXI, passou a acontecer um novo dimensionamento, novos olhares 

passaram a ser lançados e novos objetos de estudo relativos a essa forma de abordagem 

histórica foram incorporados à prática docente.  

No Brasil foram importantes as recomendações dos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(1988) acerca do tema. Segundo o volume relativo à disciplina História, 

 

Os conteúdos [...] para o segundo ciclo - Quarto e Quinto Anos Iniciais - 

enfocam as diferentes histórias que compõem as relações estabelecidas entre 

a coletividade local e outras coletividades de outros tempos e espaços, 

contemplando diálogos entre presente e passado e os espaços locais, 

nacionais e mundiais (BRASIL, 1988, p. 46. Grifo meu). 

 

Porém, na prática, são muitas as dificuldades encontradas para se implantar essa e 

outras recomendações, começando pelo material didático – inexistente, inadequado, 
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minimamente utilizado, subutilizado ou, ainda, utilizado incorretamente - segundo Barbosa e 

Melo (2015).  

A própria definição sobre o que é e o que não é história local permeia o campo das 

dificuldades; por vezes, “[...] refere-se ao conhecimento histórico, sob a perspectiva local e 

pode significar o local como objeto do conhecimento e/ou o local como referência para o 

conhecimento”, como reflete Neves apud Barbosa e Melo (2015). 

Atualmente, alguns documentos relativos à Educação brasileira, como as Diretrizes 

Curriculares (2013)
36

, orientam oportunizar subsídios para que as escolas possam elaborar 

propostas condizentes com as realidades nas quais estão inseridas – e isso favorece o trabalho 

com a história local.  

A própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN 9394/1996, art. 

26, p. 9), aponta que “os currículos [...] devem ter [...] uma parte diversificada, exigida pelas 

características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e da clientela”, mas 

logo outras problemáticas nos são apresentadas por Fonseca (2003): o caráter estanque das 

unidades de estudo que se referem ao estado, à cidade e ao bairro; a homogeneização e 

naturalização da comunidade; a produção “oficial” de fontes para o estudo dessa história 

local. Esta última configura-se em verdadeira armadilha para o trabalho docente, constituindo 

o que a autora denomina de “tendência administrativa” dos documentos que servem de fontes 

para as pesquisas. 

A Base Nacional Curricular Comum para o Ensino Fundamental (2017, p. 351) afirma 

que “todas essas considerações de ordem teórica devem considerar a experiência dos alunos e 

professores, tendo em vista a realidade social e o universo da comunidade escolar, bem como 

seus referenciais históricos, sociais e culturais”. 

Infere-se, a partir disso, a validade e relevância do trabalho com a história local para a 

obtenção de resultados positivos na significação das aulas de história. Apesar de não ser – 

ainda - uma prática fortalecida, poderá oportunizar excelentes trabalhos para aqueles que 

decidirem trilhar este caminho, se concordarmos com Barbosa e Melo (2015), ao afirmar que 

“Os acontecimentos locais sejam eles políticos, econômicos, sociais ou culturais são, na 

atualidade, muito influenciados pelos fatos que ocorrem no nível global, até pela rapidez das 

informações e o acesso a elas”. 

Essa rapidez de informações traz à discussão questões relativas ao uso da tecnologia, 

um recurso extra a ser utilizado pelos docentes e que exemplifica bem “os variados espaços de 
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formação e sua influência no ensino-aprendizagem” pontos referidos por Quaiatto (2016). As 

variadas ferramentas tecnológicas são capazes de ampliar as fronteiras conhecidas para os 

estudantes, ligando-os ao mundo e mostrando, a partir disso, que “o local é, pois, o espaço de 

atuação dos sujeitos históricos” (Barbosa e Melo, 2015, p. 42), aonde quer que eles se 

encontrem. 

 

3.2 A CONSTRUÇÃO DAS FONTES  

Por força das peculiaridades relacionadas à constituição do sistema educacional 

brasileiro, percebidas ao longo da narrativa sobre a História do Ensino de História em nosso 

país, “por muito tempo a escola foi pesquisada a partir das fontes normativas [...] que pouco 

revelam sobre o que ocorre na sala de aula”, como afirmam Gil et al. (2017).  Porém, em 

tempos de repensar o fazer docente e suas contribuições para o estabelecimento de um novo 

tipo de Educação, as pesquisas no ProfHistória se inspiram em todos os documentos que 

constituem os “[...] vestígios da prática” (Gil et al. 2017, p. 18). 

Pensando nisso, além da Constituição Federal de 1988 e dos documentos pertinentes à 

legislação da educação brasileira no que diz respeito aos anos iniciais (Lei de Diretrizes e 

Bases, Parâmetros Curriculares Nacionais, Diretrizes Curriculares para a Educação Básica e 

Base Nacional Comum Curricular), foram elencados como fontes de investigação para essa 

pesquisa o Projeto Político-Pedagógico do Colégio Essencial, questionários realizados com as 

professoras atuantes nas turmas de 1º a 5º anos, planos de aula elaborados pela professora do 

5º ano neste ano letivo de 2018 e um Diário de Campo feito por mim, a partir de observações 

realizadas nas aulas de história dessa turma. 

Aqui cabe uma explicação sobre a opção por trabalhar com o 5º ano para ancorar 

minha pesquisa. No momento em que as crianças chegam às turmas de 4º e 5º anos há uma 

profunda alteração no modo de se relacionar com o estudo da história; se nos anos anteriores 

há uma ligação um tanto mais próxima – dados os conteúdos indicados pelos livros didáticos -

, nessas turmas se propõe uma experiência de ensino-aprendizagem mais ampla, aparecendo 

os conteúdos consagrados pela tradição escolar como sendo de História do Brasil. 

Esses são cronologicamente citados no sumário do livro didático e apresentados aos 

alunos e alunas de forma acabada, como surgidos do nada; não lhes é apresentado o processo 

que deu origem ao fato e nem o que aconteceu após isso. É o fato – denominado histórico – 

pelo fato.  

Não há proximidade entre o estudante e o objeto de estudo, ele é distante, irreal. 

Portanto, não tem significado para a vida das crianças, o que gera o desinteresse e a prática de 
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“decorar o assunto” quando se aproximam os exames periódicos para obtenção de notas – as 

provas.  

Um dos graves resultados produzidos por esse estado de coisas é a aversão que o 

aluno/ a aluna costuma apresentar ao estudo da história no 6º ano.  Foi pensando em mudar a 

relação desse estudante com a disciplina antes da transição para os anos finais que priorizei a 

turma de 5º ano. 

Os documentos oficiais provocam a reflexão a partir dos caminhos que orientam, 

normatizam, instituem o fazer cotidiano na escola; foi a partir da inferência dos resultados 

esperados em seus textos que pude questionar o que se estava fazendo nas aulas de história. 

É relevante, por exemplo, entender o que está sendo feito nas aulas de história dos 

anos iniciais para se garantir “[...] o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho” (LDBN 9394/1996, Título II, Art. 

2º), pois são aspectos para os quais o cidadão deve ser orientado desde a mais tenra idade. 

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais de História para o Segundo Ciclo do 

Ensino Fundamental - 4º e 5º anos iniciais:  

 

[...] os conteúdos enfocam as diferentes histórias que compõem as relações 

estabelecidas entre a coletividade local e outras coletividades de outros 

tempos e espaços, contemplando diálogos entre presente e passado e os 

espaços locais, nacionais e mundiais (PCN, 1998, p. 46). 

 

 

Porém, se observados os programas curriculares de história das mais diversas escolas, 

o local não é privilegiado nos conteúdos dessas salas de aula.  

Já o projeto político-pedagógico da escola se configura em fonte primordial para a 

verificação da equidade entre o discurso e a prática do que acontece no ambiente escolar 

pesquisado; quando se examina mais detalhadamente a grade curricular de história nesse 

documento da escola campo de pesquisa, percebe-se o descompasso entre o que está posto na 

legislação e o que se está fazendo para atingir os objetivos requeridos. A prática docente 

orientada é no sentido de entender que: 

 

[...] o perfil de formação dos alunos Essencial tem como pedra angular a 

inserção social de crianças e jovens como seres atuantes na construção de 

seus grupos sociais definidos. 

Esta perspectiva requer da instituição o uso de práticas educativas 

consonantes com as mudanças percebidas no cenário educacional 

contemporâneo; isto significa dizer que o Colégio Essencial se propõe a 

trabalhar de forma que o seu corpo funcional se mantenha atualizado e, 
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prioritariamente, que o professor acolha a realidade do aluno em seu 

cotidiano letivo. 

As práticas adotadas mediarão a evolução de um educando que saberá 

conviver com erros e acertos em todas as situações, abolindo de vez a 

“pedagogia da resposta”, na qual o aluno não é estimulado à pergunta, não 

desenvolve a curiosidade de aprender. 

Contrário a este estado de coisas, o Colégio Essencial pensa na formação de 

um aluno que construa seus próprios conceitos e considere os erros como 

degraus para os futuros acertos; para isso, orienta suas práticas de forma que 

o pensar do aluno seja valorizado e que ele se sinta desafiado a encontrar 

respostas diferenciadas. 

Essa é a essência da aprendizagem real pela qual a escola se pauta em suas 

ações (PPP ESSENCIAL, 2017, p. 12-13). 

 

 

Porém, quando se trata de definir a partir de que esse trabalho deve tomar forma, o 

documento prioriza não os objetivos a serem atingidos por essas aulas em termos de formação 

cidadã, mas uma listagem de conteúdos substantivos que ilustram o sumário dos livros 

didáticos – não só de história, mas de todas as outras componentes curriculares – há décadas.  

Os questionários realizados com as colegas professoras dos anos iniciais são fontes 

que podem indicar a origem de vários dos problemas identificados no âmbito do ensino-

aprendizagem de história nesse segmento da educação básica, após a análise das respostas de 

quinze questões propostas às docentes.  

Foram entrevistadas cinco professoras, sendo quatro pedagogas e uma licenciada em 

História, que atuam nas salas dos anos iniciais do Colégio Essencial. Desse total, três estão na 

faixa etária entre 41/45 anos e duas entre 31/35 anos. Três professoras são licenciadas em 

pedagogia, uma ainda está em processo de formação e uma é licenciada em história, sendo 

que uma das pedagogas possui especialização em psicopedagogia. 

As profissionais são graduadas/graduandas em Universidades/Faculdades da rede 

particular de ensino na cidade de Natal; com exceção da professora que ainda está cursando a 

licenciatura em pedagogia, as demais concluíram os cursos há menos de cinco anos, embora 

duas pedagogas já atuem em sala há mais de dez anos, uma entre cinco e dez anos. Uma 

pedagoga e a professora licenciada em história desenvolvem a docência há menos de cinco 

anos. 

Do universo de quatro pedagogas, apenas uma afirmou ter cursado, durante a 

graduação, uma disciplina específica sobre o ensino de história, porém não lembrou o nome, 

nem o conteúdo de tal disciplina. A professora licenciada em história afirmou não ter cursado 

nenhuma disciplina específica em relação ao aspecto questionado. 
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Todas afirmaram que a decisão de serem professoras foi uma escolha própria. Quanto 

às impressões sobre as aulas de história quando ainda eram alunas da Educação Básica, duas 

pedagogas e a professora licenciada em história responderam que se sentiam curiosas durante 

essas aulas e duas pedagogas definiram-nas como decorativas e cansativas. 

Quando perguntadas se sentem dificuldades em ensinar história, registrou-se um 

paradoxo; informalmente, durante as nossas conversas, haviam revelado que sim, 

encontravam inúmeras dificuldades; porém, por escrito, apenas duas pedagogas mantiveram 

essa resposta, explicitando que “não conseguem planejar aulas com conteúdos dinâmicos que 

possam ser ministradas de forma interessante”.
37

 Nesses documentos, selecionados como 

fontes para a pesquisa, é clara a lacuna provocada pela falta dos conhecimentos da ciência de 

referência da disciplina, se observadas as respostas dadas às duas últimas questões. 

À penúltima pergunta, Como você costuma organizar suas aulas de história?, uma das 

professoras pedagogas respondeu que “organiza com vídeos, cartazes e trabalhos para os 

alunos”
38

; outra ministra as aulas de história “através de pesquisa, imagens antigas e atuais”
39

. 

Esse é o padrão de respostas para todos os questionários aplicados. O esperado era que elas 

relatassem a exploração dos conhecimentos prévios dos alunos sobre o tema, a elaboração de 

questionamentos à luz desses conhecimentos ou pela falta deles, além de outras ações 

indicativas de uma mediação que objetivasse a construção do conhecimento histórico pelo 

grupo. 

À última pergunta, Para você, qual a função do Ensino de História?, as respostas 

foram “É muito importante na vida dos seres humanos, porque os professores precisam ter 

uma formação adequada”
40

 ou “De despertar a curiosidade das crianças e jovens pelos 

antepassados e comparar as influências nos dias de hoje”
41

. 

As afirmações demonstram que as professoras dão prioridade ao como (com vídeos, 

cartazes, trabalhos) e não ao para que (refletir, entender) ensinar. Muito provavelmente isso 

está ligado ao fato de que elas também não sabem responder qual a função do ensino de 

história – seja a partir do arcabouço teórico proporcionado pela ciência histórica, seja a partir 

dos próprios documentos oficiais da educação nacional. 

 

                                                           
37

 Professoras C.M., Pedagoga, há menos de cinco anos na escola e Professora A.S., na escola entre cinco e dez 

anos. 
38

 Professora R.M.B., Pedagoga, há menos de cinco anos na escola. 
39

 Professora A.N.S., Pedagoga, há menos de cinco anos na escola. 
40

 Ver nota 25 
41

 Ver nota 26 
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Figs. 1, 2 e 3 – Questionário/Professoras (Acervo Pessoal da Pesquisadora) 

 

Em relação aos planos de aula da professora do 5º ano, eles são fontes amostrais a 

partir das quais se pode perceber como o trabalho docente em história está sendo realizado 

nos anos iniciais, colocando em prática muito dos caminhos idealizados há décadas para o 

ensino dessa disciplina, embora a professora licenciada em pedagogia responsável por essa 

turma consiga, vez ou outra, ministrar algumas aulas que se aproximam das atuais propostas 

para o ensino de história. 
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Figs. 4 e 5 – Planos de Aula (Acervo Pessoal da Pesquisadora) 

 

Para melhor explicar a situação, observei que em aula realizada no dia 15 de maio de 

2018, seguindo a ordem de conteúdos apresentada pelo livro didático, a professora ministrou 

para as crianças o tema As Primeiras Expedições; o objetivo era - segundo o registro escrito 

da professora no plano - conhecer as primeiras atividades portuguesas no novo mundo 

(Brasil), a partir da leitura no livro a qual se seguiu a realização de duas páginas de exercícios 

em sala. Para casa, foi orientado que os alunos e alunas fizessem a leitura do texto nas páginas 

8 a 11. 

Essas páginas falavam dos fatores que levaram à criação das capitanias hereditárias, 

tendo sido exploradas dali a vinte e dois dias através de leitura compartilhada em sala; 

identifiquei vários pontos negativos na ocasião, entre eles, a grande quantidade de palavras 

cujos significados eram desconhecidos das crianças – e que não foram esclarecidos –, assim 

como a existência de imagens e mapas que não foram sequer mencionados, perdendo-se a 

oportunidade de trabalhar interdisciplinarmente com geografia. Além disso, a aula foi 

realizada no dia do meio ambiente (05 de junho), mas a situação da mata atlântica, 

explorada/devastada desde aqueles dias, passou despercebida, quando poderia ter sido 

associada às discussões da disciplina ciências. 

No hiato entre esses dois dias de observação, a professora orientou (22 de maio) e 

realizou com os alunos (29 de maio) – contextualizado à chegada dos portugueses e os 

primeiros contatos entre esses e os nativos – um trabalho de pesquisa cuja base foi a aula de 
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campo feita na reserva indígena Catu dos Eleotérios
42

. A sistematização se deu em uma roda 

de conversa na qual as crianças apresentaram os resultados de suas pesquisas e algumas 

reflexões sobre a relação existente entre a chegada dos portugueses e a situação atual dos 

povos indígenas. Os alunos, durante todo o tempo em que durou a roda de conversa, 

associaram seu tema de pesquisa ao conteúdo Chegada dos Portugueses (Passado) e às 

questões de desvalorização indígena e a consequente expropriação territorial sofrida por eles.   

O Diário de Campo aparece como uma fonte complementar para a corroboração de 

algumas informações coletadas nos questionários e nos planos de aula. O instrumento foi 

elaborado a partir das observações de aula feitas na turma do 5º ano, que ocorrem nos 

primeiros horários da manhã de terça feira (02 aulas de 45min cada). Estive presente nessas 

aulas no período de 15 de maio a 05 de junho de 2018.  

O objetivo de tal atividade era identificar o tipo de trabalho desenvolvido pela 

professora na disciplina história; para tal, foram elencados os seguintes critérios de análise: a 

partir de que o conteúdo do dia era apresentado às crianças? Quais as questões suscitadas para 

reflexão dos alunos em relação a esses conteúdos? A quais conclusões eles chegavam ao final 

da aula? Nesse momento o aluno/a aluna conseguia entender a importância de se discutir 

aquele conteúdo? 

Fiz anotações em rascunhos e posteriormente organizei as informações em arquivos 

digitados e impressos para fins de arquivo. O material consta de 04 fichas descritivas das 

aulas do dia, identificando o tema da aula, os objetivos e a metodologia utilizada pela 

professora. Também fazem parte das fichas registros fotográficos feitos por mim, que 

mostram os planos de aula de cada dia, páginas do livro didático utilizadas nas respectivas 

datas e a sistematização de um trabalho realizado sobre os indígenas.  Há, ainda, o registro da 

fala de alguns alunos durante a roda de conversa que sistematizou esse trabalho e algumas 

observações pessoais da pesquisadora acerca do planejamento das aulas e da utilização do 

material didático adotado pela escola. 

 

                                                           
42

 Área localizada nos municípios de Canguaretama e Goianinha, no Rio Grande do Norte, distando cerca de 80 

km da cidade do Natal. Disponível em http://indigenasnorn.blogspot.com/2011/04/comunidades-indigenas-no-

rn.html. Acesso em 01 de Agosto de 2018. 
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Figs. 6 e 7 – Páginas do Diário de Campo (Acervo Pessoal da Pesquisadora) 

 

A análise dessas fontes demonstrou o desconhecimento da professora em relação ao 

trabalho de dar significado às aulas de história; algo aproximado a isso foi feito na ocasião da 

metodologia de pesquisa sistematizada em uma roda de conversa, momento no qual as 

crianças sentiram-se atores principais da construção do conhecimento histórico em sala de 

aula. Esse resultado se comprovou a partir da reflexão final de alguns desses estudantes. A 

aluna T. A. (10 anos) destacou que “a aula de campo junto com a pesquisa e a exposição em 

sala durante a roda de conversa aprofundou o conhecimento sobre o que o livro dizia”; O. B., 

aluna de 10 anos, expôs que achou a aula diferente e que havia aprendido várias coisas novas 

durante a discussão. 

Sendo assim, mediante tudo o que pude observar, analisar, concluir – ou quando 

muito, inferir -, o esperado foi que todas as fontes dialogassem com as dúvidas iniciais, 

provocadoras da realização desse trabalho, expectativa que se concretizou pois elas 

auxiliaram nas conclusões, apresentadas no momento oportuno. 
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4 O MUSEU PORTÁTIL COMO ESTRATÉGIA PARA ENSINAR/APRENDER 

HISTÓRIA 

Considerando que uma das dimensões desse trabalho é a elaboração de um produto – 

nesse caso, material didático auxiliar que proporcionasse aos alunos dos anos iniciais a 

apreensão significativa dos conteúdos de história - foi necessário refletir, em primeiro lugar, 

sobre o que vinha a ser um material didático. Sobre isso, Calazans Fernandes (2012) 

esclarece: 

 

De uma perspectiva ampla, todo material (textos, imagens, objetos, mapas, 

músicas, filmes, etc...) utilizado em sala de aula para mediar a relação do 

aluno com o conhecimento, pode ser considerado material didático e 

intermediário no processo de descoberta do mundo por estudantes de 

diferentes idades (CALAZANS FERNANDES, 2012, p. 92). 

 

Assim, entendendo que tudo pode se converter em material didático e que esse 

processo depende “[...] de concepções que o professor manifeste sobre o conhecimento, de 

como o aluno vai apreendê-lo e do tipo de formação” que lhe oferecemos [...]” (Bittencourt 

apud Calazans Fernandes, 2012, p. 92), era preciso também pensar sobre o que seria um 

material didático para ser utilizado nas aulas de história.  Acerca dessa questão, Rocha (2012) 

informa que “durante décadas os materiais didáticos usados na disciplina História deveriam se 

constituir dos conteúdos já canonizados pela historiografia e internalizados pela escola”.  

Porém, mediante as novas demandas educacionais no que diz respeito às “pluralidades 

emergentes” (Rocha, 2009, p. 286), esses materiais podem/devem assumir novos formatos, 

uma vez que nos dias atuais a homogeneidade e uniformização são conceitos fora de questão 

para o ensino de história. Além disso, é relevante pensar em novos caminhos, pois como 

afirma Salim (2006), “[...] as novas propostas metodológicas [...] não podem chegar ao 

professor exclusivamente via livro didático ou propostas curriculares”. 

Dessa maneira, a minha intenção era que o material produzido no âmbito desse 

Mestrado partisse de conhecimentos sobre a história local, pois conforme Rocha (2012), “o 

passado de [...] qualquer cidade, estudado a partir de problemáticas próprias do mundo 

contemporâneo, pode se constituir em excelente conteúdo histórico [...]”; mas, para o 

desenvolvimento desse tipo de trabalho, o autor ressalta dois pontos relevantes que tendem a 

desestimular a ação docente, que seriam as questões “[...] como trabalhar com temas e 

conteúdos que não estão presentes em livros didáticos ou paradidáticos? Esses temas e 

conteúdos podem ser integrados às aulas de história? [...]” (Rocha, 2012, p. 284). 



59 
 

As variadas leituras procedidas para a realização do presente trabalho me responderam 

que os temas e conteúdos ligados à história local poderiam, sim, ser incorporados às aulas de 

História mesmo que não estivessem presentes no livro didático; para tal, eu mesma deveria 

produzir o material a ser utilizado, desde que “[...] definisse previamente o que pretendia 

atingir e o suporte mais adequado às propostas formuladas” (Rocha, 2012, p. 298). 

Frente a esses fatores, a ideia que pareceu mais viável foi a produção de um museu 

portátil
43

.  

 

4.1 FUNDAMENTANDO A OPÇÃO DE PRODUTO 

Para defender a elaboração desse objeto de aprendizagem e/ou material didático 

específico, se tornou necessário voltar um pouco no tempo e relembrar porque o museu se 

tornou uma instituição social relevante na história da humanidade. 

Observemos que desde a Idade Média grandes coleções particulares foram 

organizadas, porém esse acervo não era acessível à população em geral; somente a partir de 

século XVIII, esse cenário começou a mudar, com o florescimento de instituições que os 

exibiam em caráter público e permanente por toda a Europa.  

Essas instituições, chamadas de museus, possuíam, nos contextos sociais nos quais 

foram surgindo, intenções “[...] de defender e transmitir certa articulação de ideias [...]” nos 

dizeres de Ramos (2004). Podemos inferir essa intencionalidade até mesmo na expressão 

escolhida para nomeá-las: 

 

Os museus devem os seus nomes aos antigos templos das musas, que os 

gregos em sua mitologia consideravam „filhas da memória‟. Isso nos leva a 

pensar a criação dessas instituições – voltadas para a conservação de acervos 

históricos, culturais, científicos e artísticos, e para organização de exposições 

públicas – como parte de um processo histórico de expansão da memória 

escrita e iconográfica (Enciclopédia Itaú Cultural. On-line, n.p.). 

 

 

Ora, se o nome da instituição se liga à existência da memória e se existe um caráter 

intencional no aparecimento de cada museu, lembro aqui a afirmação de Le Goff (1990), 

quando diz que “[...] a memória coletiva é não somente uma conquista, é também um 

instrumento e um objeto de poder.” Sendo esses acervos produção humana de épocas 

                                                           
43

 Conceito desenvolvido a partir da criação da “Caixa 1914” por Marcel Duchamp, pintor e escultor 

representante do movimento artístico que ficou conhecido como Dadaísmo. O artista acondicionou em uma caixa 

16 reproduções fotográficas de notas e manuscritos seus, além do desenho “Avoir  l‟aprendi dans  soleil” e 

presenteou entre três a cinco amigos. Nos anos seguintes, ele repetiu essa produção algumas inúmeras vezes. 

Disponível em <https://multiplosdearte.wordpress.com>. Acessado em 10 de Novembro de 2017. 
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determinadas, seria ingênuo não perceber a intencionalidade de destacar alguns em detrimento 

de outros. Meneses (1994) reforça essa percepção, afirmando que “[...] estas coleções de objetos 

materiais [...] organizadas pelos príncipes e senhores renascentistas, funcionavam como paradigmas 

visuais que recriavam simbolicamente a ordem do mundo e o espaço de exercício do seu poder”. 

O apogeu dos museus se deu no século XIX; a partir dali principiam a aparecer as 

especializações museais. Ocorre a separação entre beleza e instrução. Também nesse século, 

inicia-se a história da criação de museus no Brasil, com a fundação da Academia Imperial de 

Belas Artes
44

, no Rio de Janeiro, em 1826. 

De lá até os dias atuais, os museus passaram por grandes especializações chegando o 

momento em que passaram a ser relacionados com o ambiente da escola como um recurso 

auxiliar para as atividades pedagógicas. Essa relação fica bem definida no texto de Coelho 

(2009), que afirma: 

 

As relações dessas duas instituições, museu e escola, tiveram seu fomento 

incentivado por órgãos vinculados à educação e à prática museológica como 

a  Unesco
45

 e o próprio Icom
46

. No entanto, essa aproximação rendeu ao 

museu o papel de ilustrador dos conteúdos escolares, o que foi muito 

criticado pela bibliografia atual sobre esta realidade em relação ao papel 

educacional dos museus (COELHO, 2009, p. 16). 

 

Novamente, Meneses (1994) clarifica o que está sendo dito, pois, segundo ele, “o 

impacto pedagógico resulta de seleção mental + ordenamento + registro + interpretação e 

síntese cognitiva na aprendizagem visual”.  

No que se refere especificamente ao uso do museu como recurso auxiliar para as aulas 

de história, são pertinentes as observações de Ramos (2004), ao entender o museu, 

atualmente, muito mais como um campo de relações dialógicas que podem oportunizar a 

construção reflexiva de conhecimentos em várias áreas: 

 

                                                           
44

 Nascida no contexto de esforços de D. João VI para aparelhar o Estado na Colônia elevada a Reino Unido de 

Portugal e Algarves (1815). Disponível em https://multiplosdearte.wordpress.com. Acessado em 10 de 

Novembro de 2017. 
45

 United Nation Educational, Scientific and Cultural Organization - (Organização para a Educação, a Ciência e a 

Cultura das Nações Unidas) - foi fundada em 16 de novembro de 1945, e promove a cooperação internacional 

entre seus 193 Estados Membros e seis Membros Associados nas áreas de educação, ciências, cultura e 

comunicação. 
46

 International Council of Museums - é uma organização internacional não governamental de museus e de 

trabalhadores profissionais de museus, criada em 1947 para levar avante os interesses da Museologia e outras 

disciplinas relacionadas com gerência e operações de museus. Esse órgão concentra o desenvolvimento do 

conhecimento na área de museologia, e se preocupa com o desenvolvimento social e com a conservação do 

passado da sociedade. 
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Fazer relações entre museu e educação, especialmente o ensino de história, 

implica reconhecer que, na sua própria definição, o museu sempre teve o 

caráter pedagógico [...]. Qualquer museu é o lugar onde se expõe objetos, e 

isso compõe processos comunicativos que necessariamente se constituem na 

seleção das peças que devem ir para o acervo e no modo de ordenar as 

exposições. Tudo isso sempre se orienta por determinada postura teórica, 

que pode ir dos modelos de doutrinação até parâmetros que estimulam o ato 

de reflexão. 

Em outros termos, não há museu inocente. Qualquer exposição tem autores 

que trabalham a partir de certos pressupostos, explicitados ou não. Desse 

modo, o que mais interessa é saber o direcionamento que foi adotado. Dizer 

que tal livro ou tal exposição são educativos não é o bastante. É necessário 

saber o sentido que se dá à prática pedagógica (RAMOS, 2004, p. 14-15). 

 

Nesse sentido, a ideia de trabalhar com um museu nas aulas de história em turmas de 

5º ano do Ensino Fundamental – e, em particular, na minha condição de professora em escola 

da periferia - se sustenta pelo fato de que muitos desses alunos e alunas talvez nunca tenham 

tido e/ou venham a ter oportunidade de ir até a uma instituição museal, se levarmos em 

consideração o fato de que as próprias famílias – e, por vezes, até mesmo a escola – prefere 

investir em um passeio à praia e/ou parques a financiar uma aula no museu.  Ao mencioná-lo 

para esse público, o lugar aparece como uma realidade muito distante e torna-se difícil “[...] 

perceber que instâncias culturais como essas [...] são capazes de formar identidade, 

subjetividade e produzir conhecimento (Netto; Vergueiro, 2018, p. 18).  

Assim, o que motivou meu interesse por esse tipo de material não foi apenas a 

possibilidade de mostrar às crianças o que seria um museu e sim, a oportunidade de construí-

lo com os educandos, ao mesmo tempo desconstruindo a ideia de que apenas as camadas 

economicamente privilegiadas da sociedade têm acesso a essas instituições.   

Aqui cabe chamar a atenção para o fato de que a idealização do museu portátil 

responde a uma das prerrogativas do Mestrado Profissional em Ensino de História, que é a de 

lidar com “[...] temas e propostas que podem ter uma aplicação”
47

.  Nesse caso, o esperado é 

que outros professores consigam adaptar o conceito do trabalho à sua realidade docente, ainda 

mais por que a proposta é apresentar a história local a partir de objetos que deverão ser 

problematizados, transformando-os em fonte de conhecimento histórico, conforme a 

preocupação de Bittencourt (2009): 

 

                                                           
47

O que é o Mestrado Profissional em Ensino de História. Disponível em 

<https://www.cafehistoria.com.br/profhistoria-mestrado-profissional-em-ensino-de-historia>. Acessado em 30 

de Maio de 2018. 
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A potencialidade de um trabalho com objetos transformados em documentos 

reside na inversão de „um olhar de curiosidade‟ a respeito de „peças de 

museus‟ [...] em „um olhar de indagação‟, de informação que pode aumentar 

o conhecimento sobre os homens e sobre sua história (BITTENCOURT, 

2009, p. 355). 

 

Assim, o Mestrado Profissional em Ensino de História – ProfHistória – prioriza a 

construção do conhecimento histórico, utilizando como matéria prima as experiências 

profissionais do mestrando e apresentando a expectativa de que diminua a distância entre o 

conhecimento produzido na academia e a sua chegada às salas de aula através de materiais 

didáticos ali produzidos.  

Porém, esse material didático não pode ser apenas mais um na gama já existente. É 

relevante que traga a possibilidade da aplicação do método histórico. Nesse sentido, o 

material aqui fundamentado também caminha de encontro aos anseios do programa de pós-

graduação, uma vez que proponho explorar o ambiente museal com o objetivo de dar 

significado ao processo ensino-aprendizagem, transmutando o cenário que remete a entulhos, 

coisas velhas que servem apenas para ser olhadas à distância em lugar de questionamentos, 

argumentação e construção de novos conhecimentos a partir de problemáticas específicas, que 

podem ser historicizadas e verificadas em diferentes fontes de pesquisa, ligando o local a 

cenários mais amplos.  

Ramos (2004) nos diz que isso é possível quando “[...] se compreende que os objetos [...] 

não são [...] entes despidos de vida social; ao contrário, na maioria dos casos, são sujeitos que 

condicionam as nossas vidas”. Essa fundamentação ainda se baseia em formulações para o 

ensino de História nos anos iniciais que “[...] visam ultrapassar a limitação de uma disciplina 

apreendida com base nos feitos de heróis e dos grandes personagens [...]”, como bem 

lembrado por Bittencourt (2009).  

A autora auxilia a produção desse material esclarecendo sobre a existência de uma 

“[...] preocupação de introduzir noções e conceitos históricos a partir dessa fase escolar, os 

quais serão progressivamente trabalhados ao longo de todo o ensino fundamental e médio” 

(Ibidem, 2009, p. 113) 

Relativamente ao uso da história local como elemento sistematizador para dar 

significado ao processo ensino-aprendizagem em história e para auxiliar o aluno a pensar 

historicamente, propósito do material, podemos nos referenciar no pensamento de Schimidt e 

Cainelli (2009) quando afirmam que: 
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Atualmente, a preocupação com a importância do conhecimento histórico na 

formação intelectual do aluno faz com que um dos objetivos fundamentais 

do ensino seja o de desenvolver a compreensão histórica da realidade social. 

[...] Esse ensino da História pressupõe, fundamentalmente, que se tome a 

experiência do aluno como ponto de partida para o trabalho com os 

conteúdos, pois é importante que também o aluno se identifique como 

sujeito da história e da produção do conhecimento histórico. [...] É 

necessário, também, destacar que, do ponto de vista didático-pedagógico, só 

é relevante a aprendizagem que seja significativa para o próprio aluno. Tal 

fato pressupõe o trabalho com o conhecimento histórico em sala de aula 

particularmente em duas direções: na primeira, o conteúdo precisa ser 

desenvolvido na perspectiva de sua relação com a cultura experiencial dos 

alunos e com suas representações já construídas; na segunda, para uma 

aprendizagem significativa, é necessário construir, em sala de aula, um 

ambiente de compartilhamento de saberes (SCHIMIDT; CAINELLI, 2009, 

p.53-54). 

 

 

A forma em que a proposta de trabalho está organizada se orienta pelos princípios 

acima expostos, tendo em vista que o museu será construído com/pelos e para os/as alunos/as. 

Explorar aspectos do bairro nessa construção é caminhar com a cultura experiencial desses 

meninos e meninas e à medida que se desenvolve as atividades, o ambiente de 

compartilhamento de saberes se instaurará na sala de aula. 

A respeito do trabalho com o local, Bittencourt (2009) ressalta que é a partir dele que 

se inicia “[...] a problematização do estudo histórico [...]”, tornando-o “[...] objeto de análise 

constante, [...], dependendo do tema a ser estudado”.  Sobre a problematização, Schimidt e 

Cainelli (2009) reiteram que essa “[...] é uma maneira de iniciar o planejamento de ensino e 

de organizar a aprendizagem. Seu principal objetivo é colocar questões, indicar caminhos a 

serem percorridos, estabelecer possibilidades de análise do passado”. E sobre história local e 

ensino de história, as mesmas autoras observam: 

 

[...] a história local pode ser vista como estratégia pedagógica. Trata-se de 

uma forma de abordar a aprendizagem, a construção e a compreensão do 

conhecimento histórico com proposições que podem ser articuladas com os 

interesses do aluno, suas aproximações cognitivas, suas experiências 

culturais e com a possibilidade de desenvolver atividades diretamente 

vinculadas à vida cotidiana (SCHIMIDT; CAINELLI, 2009, p. 139). 

 

Nesse sentido, como pensado de início, o material não será apropriado apenas para dar 

significado apenas à aprendizagem, mas também ao ensino da disciplina, tanto para os 

profissionais de Pedagogia como para aqueles licenciados em História. Para que isso 

realmente aconteça, Schimidt e Cainelli (2009) chamam a atenção para o seguinte: 
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Essa perspectiva impõe como premissa a necessidade de superação da forma 

habitual na prática docente, em que o ato de ensinar toma os conteúdos da 

disciplina como referência e tenta aproximá-los, de forma mais ou menos 

motivadora, dos alunos (SCHIMIDT; CAINELLI, 2009, p. 54). 

 

Voltamos, dessa forma, à decantada problemática da formação inicial docente; como 

afirmam Oliveira e Freitas (2014), “[...] é necessário que as várias atividades que constituem o 

ofício do profissional de História no exercício da docência sejam elementos de discussão, 

análise e formação [...]”, estabelecendo-se, caso possível – pois é desejável -, um “[...] diálogo 

necessário com as Ciências da Educação”. 

Em um cenário assim, é relevante que o graduando exercite a produção do 

conhecimento histórico, fato que, de acordo com os autores acima, “[...] certamente 

modificará a sua atuação como docente, compreendendo a forma de conhecimento histórico 

na pesquisa como fundante para a produção de conhecimento histórico no ensino”. 

Partindo, então, de uma nova forma de observação, que encontramos em Ramos 

(2004) como o “objeto gerador”, na qual o autor é inspirado pela pedagogia da palavra, de 

Paulo Freire, para fundamentar a proposta de trabalho, a intenção em utilizar tal material 

didático/objeto de aprendizagem é que a aula de história conduza o/a aluno/a nessa 

construção. 

Assim, nesse material didático, a proposta é construir o museu em sala de aula a partir 

de objetos que, ao serem problematizados, despertem as questões que levam à descoberta de 

conteúdos específicos, pois ainda segundo Meneses (1994), “os artefatos [dos museus] não 

são apenas produtos, mas vetores de relações sociais”.  

Na concepção de Ramos (2004), “[...] os objetos devem ser interpretados, porque [...] 

pouco pensamos sobre os objetos que nos cercam [...]”; ao proporcionarmos essa ação às 

crianças, oportunizamos um exercício para o desenvolvimento da criticidade, uma vez que 

“conhecer o passado de modo crítico significa, antes de tudo, viver o tempo presente como 

mudança, como algo que não era, que está sendo e pode ser diferente” (Ibidem, 2004, p. 21). 

Esse processo, seguramente, resulta em um ensino-aprendizagem significativo. 

 

4.2 SELECIONANDO OS OBJETOS 

“O museu implica escolhas” (Ramos, 2004, p. 14). Nesse sentido, o que escolher para 

trabalhar? E por quê? 

O tema escolhido para proceder à montagem do museu portátil foi a história do bairro. 

Nesse caso, o bairro da Cidade Nova, onde se localiza a escola campo de pesquisa e local de 
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residência da maior parte dos alunos que frequentam as turmas de anos iniciais, levando em 

conta a intenção de formar um cidadão como o preconizado pela Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (Lei nº 9394/1996) em seu Título II, art. 2º - preparado “[...] para o 

exercício da cidadania”. Nesse sentido, trabalhar com a história da Cidade Nova é aproximar 

as crianças, o máximo possível, de sua realidade social. 

As origens do bairro estão intimamente ligadas às mazelas sociais se considerarmos 

que, apesar de sua história começar a ser contada no ano de 1960 – com o loteamento e venda 

de terras na localidade -, o povoamento só se iniciou verdadeiramente quando se instalou ali o 

primeiro lixão (1971) da cidade. Sobre isso, Góes (2011) nos conta: 

 

[...] a comunidade se expandiu, principalmente pela instalação de moradia de 

pessoas que sobreviviam da renda alcançada pela venda de material 

recolhido do lixão e pelo fluxo migratório vindo do interior do Estado, que 

adquiriu os lotes a preços menores que o das áreas adjacentes (GÓES, 2011, 

p. 45). 

 

Esse afluxo de populações interioranas aconteceu, principalmente, na década de 1980 

em razão do longo período de estiagem enfrentado pelo Rio Grande do Norte, mas, apesar das 

dificuldades, o bairro se desenvolveu substancialmente, conseguindo, em meio a movimentos 

e lutas sociais, ter acesso a serviços de esgotos, água e luz, além de uma variada rede de 

transportes públicos; há também um significativo comércio e escolas públicas e particulares 

destinadas ao ensino infantil, fundamental e médio. 

Considerando essa situação e o quanto os alunos e as alunas desconhecem da 

formação de sua localidade, 

 

O que importa para o ensino de História não é ir ao museu, mas usar a 

pedagogia do objeto no museu [...] para que o aluno da periferia não valorize 

apenas o museu e os objetos do centro, mas reflita acerca de seu lugar de 

vivências e o valorize também” (RAMOS, 2004, p. 48; 73).  

 

Assim, dois pontos específicos de Cidade Nova foram elencados como objetos 

geradores que subsidiariam a montagem do museu portátil: o lixão e o parque da cidade, uma 

vez que os dois são símbolos das transformações ocorridas no bairro ao longo de três décadas. 

A ideia é problematizá-los a partir de imagens e textos, que, junto à produção das crianças ao 

longo das atividades propostas pelo/a professor/a, comporão o museu portátil sobre o bairro.  

As atividades que permitirão utilizar o material seguem a linha de raciocínio 

explicitada por Ramos (2004), quando se refere ao trabalho com o objeto gerador: 
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O objetivo primeiro [...] é exatamente motivar reflexões sobre as tramas 

entre sujeito e objeto: perceber a vida dos objetos, entender e sentir que os 

objetos expressam traços culturais, que os objetos são criadores e criaturas 

do ser humano. [...] tal exercício deve partir do próprio cotidiano, pois assim 

se estabelece o diálogo, o conhecimento do novo na experiência vivida 

(RAMOS, 2004, p. 32). 

 

Essa operação colocará às crianças em contato com a historicidade, aprendendo a ler o 

passado a partir do presente, pois ainda de acordo com o mesmo autor, é “[...] fundamental 

partir do mundo vivido” (Ramos, 2004, p. 34), sendo que a partir dele “[...] é gerado o „debate 

de situações desafiadoras‟” (Idem. Ibidem). 

Enfim, apesar de tudo o que foi argumentado até aqui com a intenção de defender a 

elaboração deste produto que se converterá em material didático de história para os anos 

iniciais, ainda me permito utilizar uma última observação de Ramos (2004) para fortalecer o 

que já foi dito: 

 

Ao trabalhar com os objetos através de problemáticas históricas, o museu 

abre um infindável campo de possibilidades. Se aqui o recorte de questões 

restringe-se à relação entre museu e ensino de história, isso de modo algum 

significa dar métodos ou delimitar o museu e a sala de aula em espaços 

físicos geometricamente calculados. Pelo contrário, os exercícios com os 

objetos geradores definem-se como formas de estudar a historicidade. Esse 

princípio norteia não só a visita ao museu, mas também a criação de outros 

museus, que podem seguir os mais variados caminhos: uma sala da escola, 

de uma igreja ou de uma associação comunitária [...] (RAMOS, 2004, p. 38). 

 

Para montar o museu portátil com as crianças, seguindo o raciocínio de Ramos (2004), 

é importante conhecer “[...] os modos pelos quais as escolas e os professores fazem opções 

curriculares”, devendo ser observada pelo(a) professor(a) a estrutura oferecida pela escola em 

relação aos objetivos/conteúdos da disciplina história. O tipo de resultado obtido vai depender 

“[...] de um currículo aberto a certos procedimentos pedagógicos e determinadas concepções 

de saber histórico” (Ramos, 2004, p. 17). 

 

4.2.1 A metodologia do objeto gerador ou de como problematizar os objetos 

O primeiro movimento é realizado pelo profissional docente, que:  

 

[...] faria uma pesquisa e escolheria objetos significativos para os alunos [...] 

e a partir daí realizaria exercícios sobre a leitura de mundo através dos 

objetos selecionados. O objetivo é gerar reflexões sobre as tramas entre 
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sujeito e objeto. Tal exercício deve partir do cotidiano (RAMOS, 2004, p. 

32). 

 

O autor segue a explicação sobre a metodologia do objeto gerador ao recomendar que 

a esse objeto seja atribuída “[...] uma narrativa que cada participante do grupo cria. Cria-se 

um envolvimento coletivo para que cada um invente e conte uma história na qual o objeto 

tenha um papel decisivo [...]” (Ramos, 2004, p. 32-33). 

No desenvolvimento do trabalho, é ideal que se faça a relação do objeto gerador com 

as experiências presentes e passadas. Mas “[...] o fundamental é partir do mundo vivido” 

(Ramos, 2004, p. 34), pois “a partir do vivido, é gerado o „debate de situações desafiadoras‟. 

Nas próprias „situações existenciais‟ são germinadas „situações-problemas” (Freire, 2000; Op. 

Cit. Ramos, 2004, p. 34). 

Em relação ao ensino significativo de história, ocorre que: 

 

Quando há comparações entre objetos do passado e do presente, a noção de 

historicidade começa a ser trabalhada de modo mais direto: entra em jogo a 

questão da História como campo de possibilidades [...]; procedimentos dessa 

natureza desenvolvem o saber histórico através dos objetos, criam condições 

para a constituição de problemáticas históricas a partir do cotidiano vivido 

(RAMOS, 2004, p. 35). 

 

O pensamento de Bittencourt (2009) acerca desse tipo de trabalho é esclarecedor, 

quando afirma que: 

 

[...] é fundamental uma aproximação do aluno com o objeto, deixando-o 

expressar livremente suas impressões. [...] um objeto de museu deve [...] 

estar sempre relacionado a outros, para que o aluno tenha condições de 

estabelecer comparações, notar diferenças e semelhanças, [...], fazer 

analogias, sugerir hipóteses [...] (BITTENCOURT, 2009, p. 358). 

 

Foi dessa forma, entendendo que trabalhar com o objeto gerador permite a aplicação 

do método histórico em salas de aula dos anos iniciais, que elaborei o produto que descrevo 

em nível teórico. 

 

4.3 APRESENTANDO O PRODUTO/OBJETO DE APRENDIZAGEM 

O material destinado ao professor é composto por três textos, seis fotografias e um 

encarte. Os textos tratam sobre o bairro em diferentes temporalidades e a partir deles serão 

exploradas as características geográficas, paisagens e transformações ocorridas no local.  As 

fotografias – que também tratam de várias temporalidades, conforme a ideia dos textos – 
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permitem a leitura de imagens, um estudo analítico de dois lugares estratégicos para o 

desenvolvimento da história do bairro. 

No encarte o professor encontrará orientações para a realização da montagem do 

museu com as crianças; nele, há uma apresentação, informando sobre o material que o 

docente tem em mãos, sobre as questões relativas ao tempo necessário para o 

desenvolvimento do trabalho, além dos objetivos traçados para o trabalho. 

Ali estão referenciados, também, os conteúdos substantivos problematizados, 

relacionando-os aos conceitos próprios da história. Para a consecução dos objetivos 

elencados, é necessário que o professor/a professora considere que os “conceitos são 

construções sistemáticas e não meros produtos do conhecimento adquirido” (Schimidt, 1999, 

p. 147), sendo “a referência para essa construção, em várias situações, o próprio 

conhecimento prévio do educando” (Ibidem, 1999, p. 149). 

Nesse sentido, os estudos de história local a partir da organização do museu portátil 

buscam os conceitos enquanto “[...] ferramentas que possam ajudar os alunos a fazerem uma 

análise mais profunda da realidade social” (Idem. Ibidem). 

 Na mesma página, a já citada autora continua sua orientação lembrando que “[...] os 

conceitos devem ser elaborados e sistematizados pelos alunos [e que para tal, o professor] 

deve usar uma linguagem acessível”; esse é o tipo de procedimento oferecido pelo 

produto/objeto de aprendizagem que concebi. 

O docente ainda encontra no encarte uma lista de estratégias, adaptáveis à realidade 

profissional na qual se encontre, um guia para o tratamento das fontes utilizadas para 

desenvolver o trabalho e indicações de como realizar o processo avaliativo junto aos alunos e 

alunas. 
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Fig. 8 – Página de um dos textos integrantes do material didático (Acervo Pessoal da 

Pesquisadora) 

 

                                     

Figs. 9 e 10 – Fotografias do lixão de Cidade Nova integrantes do material didático 

(https://www.researchgate.net) 
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Figs. 11 e 12 - Fotografias da área do Parque da Cidade integrantes do material didático 

(https://fiscalambiental.wordpress.com/2014) 

 

 

Fig. 13 – Encarte integrante do material didático (Acervo Pessoal da Pesquisadora) 
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O material está acondicionado em um baú; a escolha da embalagem se deu pelo fato 

de que essa é uma peça onipresente na história do nosso país desde os primeiros séculos da 

colonização, tornando-se um objeto acerca do qual as crianças podem refletir.  

 

Uma de suas características mais importantes é a mobilidade: o baú é um 

móvel em constante prontidão para o deslocamento, se adaptando bem às 

necessidades das pessoas, em tempos que a vida era feita de constantes 

mudanças.
48

 

 

Em se tratando de um museu portátil, nada mais prático do que acomodá-lo em uma 

peça com esse histórico. Porém, em tempos de problematização das questões ambientais, as 

crianças poderão ser orientadas a organizar seus museus em caixas recicladas de brinquedos, 

calçados e/ou outro produto que possam ter em suas casas. 

 

          

Figs. 14 e 15 – Material Didático acondicionado em baú confeccionado com caixa reciclada 

(Acervo Pessoal da Pesquisadora) 

 

O principal objetivo do material é tornar o ensino de história significativo para alunos 

e professores; deverá, ainda, auxiliar o aluno dos anos iniciais na compreensão do que seja o 

tempo histórico, introduzir o trabalho com as fontes de pesquisa histórica, uma vez que “[...] 

para o ensino de História, o trabalho para entender e desvelar o discurso histórico impõe uma 

                                                           
48

 Compreendendo o passado pelos móveis. Disponível em < http://museucasaalcantara.blogspot.com/2011/01/>.  

Acessado em 08 de Junho de 2018. 
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atividade incessante e sistemática com o documento em sala de aula”, de acordo com 

Schimidt e Cainelli (2009, p. 111). 

Outro objetivo é demonstrar como se dá o processo de construção das narrativas 

históricas e oportunizar a percepção de que a história do bairro se liga a diversas outras 

temporalidades e espacialidades. 

O material foi pensado, a priori, para as turmas do 5º ano dos anos iniciais, podendo 

ser abordado de forma interdisciplinar e adaptado de acordo com a realidade do/a professor/a 

até mesmo para os anos anteriores.  A sugestão é proceder à montagem do museu portátil ao 

ministrar o conteúdo sobre as capitanias hereditárias, momento em que se destacará a história 

da cidade do Natal a partir dos tempos de capitania, discutindo sua evolução e constituição 

dos bairros, chegando ao bairro da Cidade Nova. 

É interessante pontuar alguns marcos dessa linha de tempo, porém utilizando 

estratégias que problematizem as questões abordadas a partir do material aqui apresentado 

(relações ambiente – ser humano, acesso dos habitantes da periferia ao lazer, ao trabalho e à 

cultura, entre outras), evitando a narrativa tradicional que naturaliza o cenário percebido pelos 

alunos/pelas alunas ao seu redor. 

Os objetos que irão compor o museu de cada criança serão, ao final do trabalho, o 

material utilizado pelo/a professor/a para provocar a pesquisa e a reflexão e o material 

produzido pela própria criança. Nesse sentido, o professor terá um museu portátil base e a 

cada aplicação sua, diferentes museus resultantes da produção dos alunos. 

Sobre esse tipo de produto, torna-se importante ressaltar que ele foi idealizado 

pensando “[...] em um ensino menos abstrato e mais próximo da realidade do aluno [...]” 

(Salim, 2006, p. 103), que oportunizasse, a partir da observação do entorno, “[...] uma melhor 

compreensão dos temas mais genéricos, tornando tais temas menos abstratos” (Idem. Ibidem) 

no estudo da História. 

Além do mais, atentei para o fato de que, conforme a observação de Oliveira (2010), o 

“desenvolvimento do pensamento histórico precisa ser objeto do ensino de História desde os 

anos iniciais”; isso acontece quando as crianças questionam, levantam hipóteses, narram e 

depois discutem as narrativas – nesse caso, as narrativas produzidas por elas mesmas. 

Ao optar pela produção individual, considerei o fato de que serão desenvolvidas 

variadas narrativas, tanto escritas como imagéticas, de forma que as crianças poderão 

perceber inúmeras formas de interpretação sobre um mesmo tema e os porquês envolvidos 

nessa multiplicidade. 
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Assumindo que essas operações se tornam mais fáceis a partir de cenários familiares, e 

que, segundo Caimi (2010), “Desde sua origem [...] o ensino de História escolar foi [...] 

trabalhado a partir de uma escala temporalmente longínqua e de um espaço geograficamente 

distante”, acredito que a partir do trabalho com a história local com destaque para a história 

do bairro, as crianças estarão aptas a construir conceitos para auxiliá-las a fazer “[...] uma 

análise mais profunda de sua realidade social” (Schimidt, 1999, p. 149). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 
 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Frente a tudo o que foi observado/percebido/pesquisado no desenvolvimento desse 

trabalho, sistematizo aqui algumas ideias, que não pretendem ser conclusivas, posto que a 

investigação sobre o ensino-aprendizagem em história nos anos iniciais carece de muitas 

pesquisas que auxiliem o seu desenvolvimento no sentido de tornar-se uma ferramenta de 

formação cidadã eficaz. 

A escassa produção a respeito do tema sinaliza certo desinteresse dos pesquisadores – 

quer seja por se considerar que não é o campo de atuação do profissional licenciado em 

História, quer seja pela visão de “que ensinar crianças é fácil” -, sendo relevante, nesse 

sentido, que se proponha uma ampliação no número de discussões acerca do assunto. 

Não foi uma tarefa das mais fáceis pensar sobre como tornar significativo o processo 

ensino-aprendizagem em história nos anos iniciais - definindo significativo (grifo meu) como 

sendo algo que é ressignificado/apropriado a partir de uma referência pessoal, tendo, portanto, 

um ponto no qual as crianças podem se apoiar para alcançar o entendimento do que está sendo 

dito pelo/a professor/a – principalmente em um cenário onde a problemática da inexistência 

de aprendizagem é muito grave, fenômeno comprovado por Caimi (2006): 

 

[...] eles não tem aprendido História, pelo menos não de modo adequado e 

suficiente, na sua escolarização básica. Muitos são os indícios que permitem 

emitir essa afirmação, tais como as estatísticas de desempenho escolar na 

área de História, os índices de rendimento desse componente curricular no 

vestibular, as falas espontâneas dos nossos filhos, sobrinhos e alunos sobre 

suas aulas de História, as questões levantadas pelos professores de História 

[...] (CAIMI, 2006, p. 18). 

 

Assim, para organizar o que foi tratado nesse percurso e tentar indicar caminhos de 

continuidade para a demanda, tento responder a algumas questões, tais como: quais as 

dificuldades das professoras que atuam no ensino de história nessas salas de aula? O que se 

tem feito nas aulas de história dos anos iniciais para estimular o aluno a transitar entre as 

temporalidades históricas e a partir disso estabelecer relações com a sua própria ação no 

desenvolvimento da história da humanidade? Esses alunos recebem estímulos para construir o 

que se chama de conhecimento histórico? Que estímulos são esses? Como são dados? 

A primeira e mais preponderante observação a ser registrada é em relação ao lugar 

atribuído pela escola à disciplina história e aos seus conteúdos, que não corrobora a 

importância dada ao trabalho dessa área de conhecimento pela legislação e, ainda, depende do 

fazer cotidiano dos professores/das professoras. 
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Para os documentos relativos à educação a função do ensino de história é formar um 

cidadão consciente, crítico e positivamente atuante na sociedade onde vive.  Na escola, nos 

anos iniciais, os estudantes frequentam noventa minutos semanais de aulas de história regidas 

por uma listagem de conteúdos determinados pelo livro didático e – na maior parte das vezes 

–, totalmente desconectados da realidade social vivenciada pelas crianças, estabelecendo-se aí 

uma situação paradoxal. 

Os enfrentamentos da docência generalista são um segundo ponto de reflexão para 

quem tenta entender o que se passa nessas salas de aula. As disciplinas de língua portuguesa e 

matemática têm prioridade, pois aparecem no currículo das escolas como a base para que as 

crianças entendam as demais; essas disciplinas também são avaliadas externamente, daí a 

importância de se dedicar a elas uma carga horária extensa durante a semana letiva. 

Para dar inteligibilidade às questões da leitura como pré-requisito para entender 

história devemos considerar novamente as reflexões de Caimi (2006), que apontam o 

seguinte: 

 

Considerando-se o domínio da leitura e da escrita, elemento fundamental 

para a aprendizagem de qualquer componente curricular, e especialmente da 

História, as pesquisas apontam que 22% dos estudantes da 4ª série se 

encontram praticamente em situação de analfabetismo. A avaliação do 

SAEB evidencia que, no Brasil, 59% dos estudantes da 4ª série do ensino 

fundamental ainda não desenvolveram as competências básicas de leitura, 

uma vez que possuem a compreensão de textos simples, mas não de textos 

jornalísticos ou de informações contidas em tabelas, por exemplo (CAIMI, 

2006, p. 19) 

 

Dessa forma, é extenso o rol das dificuldades para as professoras que lecionam história 

nos anos iniciais. O quadro se agrava pelo fato de que os docentes formados pela pedagogia 

desenvolvem em suas salas de aula práticas desprovidas de aprofundamento na área de 

referência das várias disciplinas com as quais trabalham, situação apresentada por Telles 

(2015), em franco diálogo com as ideias apresentadas por Lima (2013), na sua tese de 

doutorado sobre os saberes docentes nos anos iniciais. 

Em relação ao ensino de história, essa lacuna formativa provoca visões 

descontextualizadas da noção de processo histórico (Telles, 2015, p. 12) causando danos ao 

processo ensino-aprendizagem da disciplina nesse segmento da educação básica.  Torna-se 

praticamente impossível equacionar esse problema, visto que os programas curriculares dos 

cursos de pedagogia quase nunca se voltam para o estudo dos denominados saberes 

específicos das áreas de conhecimento com as quais seus licenciados irão trabalhar. 
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Assim, segundo Sanches (2015), não há menção a uma didática da história; a didática 

geral constitui o método de ensino para todas as disciplinas, até porque entra em cena aqui a 

fragmentação entre os saberes pedagógicos e os saberes denominados específicos – que são os 

conhecimentos inerentes a cada área de conhecimento – e, que, ao longo do tempo acabou por 

criar a situação explicitada abaixo: 

 

[...] a instrumentalização didática do ensino, já que o conhecimento 

específico não diz respeito ao professor que atua em sala de aula, sendo que 

existem pensadores e cientistas que produzem esse conhecimento. Bastaria 

aos professores acessar esse banco de dados carregados de conhecimento, 

nesse caso, o conhecimento histórico, relacioná-los aos demais saberes e, 

desta maneira, ensinar o conteúdo. [...] esta separação epistemológica está 

presente na concepção de ensino de muitos professores dos anos iniciais e 

que desenvolvem seu trabalho ressaltando a dicotomia conteúdo-ensino 

(SANCHES, 2015, p. 28 - 29). 

 

  Outra dificuldade que pode ser elencada nesse cenário diz respeito à própria dinâmica 

da atuação profissional nos anos iniciais; as professoras são alocadas nas mais variadas turmas 

ano após ano. Assim, um professor que orienta a turma do 1º ano em 2018 poderá ser a 

mesma responsável pelo 5º ano em 2019. Ou ainda, ela pode orientar o 1º ano no turno da 

manhã e o 5º ano no turno da tarde. 

Ocorre, dessa forma, um adensamento dos conteúdos sem que a professora consiga se 

preparar de forma adequada para ministrá-los. Nessa situação, Schimidt e Cainelli (2009), 

propõem transformar a sala de aula “[...] em um espaço de conhecimentos compartilhados, 

pois as pesquisas já indicam que a aprendizagem [...] realiza-se em um coletivo que possui 

suas necessidades [...] peculiares”. 

Frente ao quadro aqui apresentado, é inevitável pensar em como está se realizando o 

ensino de história de forma que as crianças dos anos iniciais apreendam, a partir dos 

conteúdos substantivos trazidos pelos livros didáticos e/ou programas curriculares, formas de 

tornar inteligível a vida em sociedade.  

A presente investigação se encerra com a percepção de que quase nada tem sido feito 

nas aulas de história dos anos iniciais para auxiliar o aluno a transitar entre as temporalidades 

históricas; mediante aulas praticamente automatizadas, as crianças não conseguem estabelecer 

relações entre sua ação no desenvolvimento da história da humanidade e a construção do 

processo histórico. Excetuando-se raríssimas situações, não há construção do conhecimento 

histórico. 
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O problema agrava-se nas turmas de 5º ano, pois há uma mudança brusca nos temas 

das aulas – iniciada já no 4º Ano -; se é difícil para o docente adaptar-se, para os discentes é 

muito pior, pois eles não conseguem entender essa transformação no que vinha sendo 

demonstrado em sala. O processo ensino-aprendizagem, dessa forma, passa a não ter 

significado. Acerca desse fenômeno, Sanches (2015) afirma: 

 

[...] a escolha dos conteúdos [...] a serem ensinados nos anos iniciais não 

pode ser tomada como um trabalho trivial [...] cabendo ao docente investigar 

o próprio universo do aluno como ponto de partida e de chegada [...]. Assim, 

a construção do conhecimento histórico não seria resumida a uma 

informação adquirida sobre o passado, mas uma complexa rede de atribuição 

de sentido sobre as evidências das experiências humanas no tempo 

(SANCHES, 2015, p. 146). 

 

Essa atribuição de sentidos referida pelo autor é a chave para a construção do 

conhecimento histórico; mas ela só pode ser alcançada se forem respeitadas três dimensões 

imprescindíveis para que ocorra a aprendizagem histórica: experiência, interpretação e 

orientação.
49

 Assim, ao promover o acesso das crianças a essas dimensões, o professor/a 

professora dos anos iniciais as ensinaria a pensar historicamente.  

O processo é formalizado “a partir dos interesses da vida prática” (Sanches, 2015, 

p.41), a partir dos quais os estudantes enxergam os problemas que podem ser identificados 

também no passado (experiência); a esses fatos, tornados históricos pela experiência, serão 

atribuídos significados que se ancoram em um referencial previamente construído 

(interpretação).  

A orientação, segundo o entendimento de Schimidt e Cainelli (2009): 

 

Põe em destaque o fato de que aprender História é sempre desenvolver a 

capacidade para se situar no tempo, por meio de localizações e explicações 

acerca do passado, e sobre o tempo, relacionando o passado com o presente e 

o futuro. Isso porque os elementos históricos estão sempre presentes no 

autoconhecimento das pessoas e no significado que elas dão ao mundo 

(SCHIMIDT; CAINELLI, 2009, p. 71). 

 

No modelo ensino-aprendizagem desenvolvido na atualidade em salas de aula dos 

anos iniciais, desconsidera-se a experiência, comprometendo-se as dimensões seguintes, o que 

provoca a não atribuição de significado ao que é ensinado.  É por esse motivo que os 

objetivos de ensino expressos nos documentos da área de história “[...] desqualificam os 

                                                           
49

 Sobre isso ver RÜSEN, Jörn. História Viva. Teoria da História III: formas e funções do 
conhecimento histórico. Brasília, Ed. Universidade de Brasília, 2007. 
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propósitos da escola tradicional, voltados para a aquisição cumulativa de informações, com 

suas conhecidas características no ensino de História" (Caimi, 2006, p. 20). 

Essa constatação é reforçada por Sanches (2015, p. 152), fundamentado no 

pensamento de Barca (2005, p. 15) ao dizer que “[...] as pesquisas realizadas no campo da 

Educação Histórica consideram que [...] a aprendizagem histórica se desenvolve pelo diálogo 

entre o conhecimento histórico objetivo e o significado dado a ele pelo sujeito aprendiz”.  

Em um contexto assim, fica comprometida, também, a responsabilidade atribuída ao 

ensino de história em relação à formação cidadã na contemporaneidade. Torna-se, então, 

relevante perceber que há uma perspectiva de formação nas orientações para o ensino de 

História e outra legitimada por meio das propostas pedagógicas vigentes nas escolas, como 

observou Silva (2017). 

Pretende-se que a disciplina escolar história (trans)forme as crianças em cidadãos 

reflexivos, críticos, atuantes; porém, é dada ênfase no material didático e nas práticas 

desenvolvidas em sala de aula “[...] sobre o quê e como ensinar em detrimento do porquê e 

para quê” (Silva, 2017, p. 15). 

Ao fim do processo, sem a ocorrência da aprendizagem significativa e a construção do 

conhecimento histórico, o que se vê é uma formação voltada para a ordem social vigente e 

não o aparecimento de um cidadão consciente e que pode atuar na sociedade de forma a 

modificá-la positivamente.  

Nesse caso, podemos dizer que a escola está apenas assegurando os interesses do 

aparelho estatal, formando o cidadão que o projeto de nação requer para o momento e não um 

ser humano capaz de pensar e agir em prol do crescimento de todos os indivíduos que 

compõem a sociedade. 

A observação, análise e reflexão sobre tudo o que foi dito até agora, permite, então, 

que a resposta da questão colocada como o problema dessa pesquisa seja dada: tornaremos o 

ensino de história significativo nos anos iniciais quando mostrarmos a esses alunos e alunas 

como, quando e onde a história acontece, quando fizermos com que eles/elas sintam a história 

em suas próprias atitudes, no seu cotidiano, nas suas escolhas.  

Isso tornará o ensino significativo nos anos iniciais, uma vez que “[...] as crianças 

compreendem o passado a partir das referências de seu presente” (Freitas e Oliveira, 2009, p. 

30-35). Realizando a operação de transitar entre as temporalidades históricas, esses meninos e 

meninas desenvolverão formas de se posicionar e de construir suas realidades, sentindo-se 

finalmente, personagens ativos na construção da história. 
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Considera-se, dessa forma, que um dos caminhos para que o professor/a professora 

aproxime a história de seus alunos e alunas, é o desenvolvimento das aulas a partir da história 

local. Oportunizar o entendimento do lugar de vivência cotidiana é aproximar as crianças do 

processo histórico e sobre isso, Caimi (2006) afirma que: 

 

Levar em conta o universo da criança [...] não é, pois, abdicar do rigor 

intelectual ou do valor do conhecimento histórico, mas garantir que a 

apropriação deste conhecimento ocorra permeada de sentido e significação, 

resultando em sólidas aprendizagens (CAIMI, 2006, p. 24). 

 

Além disso, a Base Nacional Comum Curricular (2017) orienta que “[...] do 1º ao 5º 

Anos [...] o objetivo primordial é o reconhecimento do „Eu‟, do „Outro‟ e do „Nós‟” (BNCC, 

2017, p. 354); a história local é uma ferramenta para a consecução desse objetivo, pois como 

reconhecer o eu, o outro e o nós em uma história em que só o outro e/ou o local do outro 

aparecem?  

Frente a isso, conclui-se que a mudança no âmbito do ensino de história dos anos 

iniciais é uma ação necessária, embora saibamos que isso vai depender de:  

 

[...] uma série de sujeitos e condicionantes a exemplo das orientações 

ideológicas e epistemológicas dos documentos estatais [...] e das tendências 

(ideológicas/epistemológicas) dominantes nas corporações de historiadores e 

pedagogos [...] apesar da crescente ampliação do fosso que separa esses 

profissionais [...] (FREITAS, 2011, n.p.). 

 

Além dessas dificuldades, a mudança ainda encontra-se permeada por fatores 

endógenos quando se trata do trabalho com história local; servem de barreiras a não existência 

de material produzido e distribuído pelo Estado, a falta de tempo que impede os professores 

de se dedicarem à pesquisa dessa história, a carga horária exígua da disciplina e outros 

aspectos que compõem uma lista quase infinita de intransponibilidade.  

Fica adormecida/esquecida a história que existe debaixo dos pés do(a) professor(a) e 

do(a) aluno(a). Por esse motivo, como é exigida dos mestrandos em Ensino de História a 

produção de material didático que viabilize a solução da questão problema pesquisada, minha 

escolha foi trabalhar com a história do bairro, na tentativa de ligar o conteúdo que está no 

sumário do livro à realidade das crianças. Essa é uma forma apontada pela minha pesquisa 

para viabilizar a mudança. 
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Outra forma, percebida no decorrer do trabalho, seria a capacitação do profissional da 

pedagogia em relação aos saberes de referência da ciência histórica como apresentados por 

Freitas (2011): 

 

O conhecimento e as habilidades relativas às operações processuais da 

História e a compreensão sobre o conhecer historicamente ou sobre a 

natureza epistemológica da história [...], conhecer os sentidos de verdade e 

interpretação históricas, as relações história/passado, história/memória e as 

ideias de historicidade e de duração. As operações processuais de identificar 

e compreender causas, motores da história, problematizar, selecionar, ler, 

criticar e extrair informações de fontes [...] elaborar hipóteses, explicar e o 

conhecimento/reconhecimento das funções sociais da História são [...] 

considerados elementos fundamentais (FREITAS, 2011, n.p.). 

 

 

Há, ainda, o caminho da inserção do profissional licenciado em história nas salas de 

aula dos anos iniciais; isso ampliaria o campo de atuação dos historiadores e ensejaria uma 

considerável modificação no desenvolvimento das aulas nessas turmas da educação básica. 

Enfim, quer sejam os pedagogos, quer sejam os historiadores a orientar o trabalho 

docente com a disciplina história nos anos iniciais, Caimi (2006, p. 25), nos lembra que “para 

Piaget, a mais importante tarefa do professor é a proposição de atividades desafiadoras que 

provoquem desequilíbrios e reequilibrações sucessivas nos processos de cognição infantil”. 

Assim, o que fica, ao final desse trabalho, é a esperança de que um número 

significativo de professores possa usufruir das ideias aqui compartilhadas e de que, a partir de 

um esforço coletivo, a educação de nossas crianças possa ser objeto de preocupação real e 

significativa no presente, visando o futuro do país. 

Frente ao desmonte da educação que vivenciamos atualmente no Brasil, é necessário 

sempre ter em mente o que afirmam Tardif e Lessard (2008) acerca do trabalho dos 

professores/das professoras: 

 

Na verdade, sabemos hoje que o trabalho do docente representa uma 

atividade profissional complexa e de alto nível, que exige conhecimentos e 

competências em vários campos: cultura geral e conhecimentos 

disciplinares; psicopedagogia e didática; conhecimento dos alunos, de seu 

ambiente familiar e sociocultural; conhecimento das dificuldades de 

aprendizagem, do sistema escolar e de suas finalidades; conhecimento das 

diversas matérias do programa, das novas tecnologias da comunicação e da 

informação; habilidade na gestão de classe e nas relações humanas, etc. [...] 

Em resumo, o ensino se tornou um trabalho especializado e complexo, uma 

atividade rigorosa, que exige, daqueles e daquelas que a exercem, a 

existência de um verdadeiro profissionalismo (TARDIF; LESSARD, 2008, 

p. 8-9). 
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Compartilhar essas ideias e lançar o chamamento para que mais incursões sejam feitas 

nesse ambiente de pesquisa significa reafirmar o pensamento de Libâneo (1994) ao dizer que 

“cada sociedade precisa cuidar da formação dos indivíduos, auxiliar no desenvolvimento de 

suas capacidades [...] e prepará-los para a participação ativa e transformadora nas várias 

instâncias da vida social”. Acredito que atentando para essas prerrogativas, o professor estará 

fazendo bom uso de seu campo específico para atuar profissional e politicamente – a escola. 

Para além de sistematizar as informações obtidas ao longo do trabalho de pesquisa e 

compartilhar os resultados/inferências advindos da análise dessas informações, é importante 

registrar que trilhar os caminhos do Mestrado Profissional em Ensino de História contribuiu, 

sobremaneira, na elaboração de minha identidade pessoal e profissional. 

As formulações teóricas oferecidas pelas disciplinas cursadas tornaram claras questões 

relativas aos posicionamentos e escolhas que o cidadão atual necessita assumir no intuito de 

colaborar com a constituição de um mundo onde mais pessoas tenham acesso a direitos 

primários para a existência da vida. 

O trabalho contínuo de leituras, análise, reflexão e discussão dessa teoria permitiu o 

entendimento de facetas da profissão de professor que eu não havia percebido durante a 

formação inicial, nem sequer nos vários anos de prática docente, uma vez que – e essa foi uma 

das facetas – ao estar no chão da escola, os acontecimentos acabam se naturalizando e 

deixamos de nos perguntar porque eles têm aquela forma ou acontecem de determinadas 

maneiras. 

A capacitação oferecida por essa experiência é muito ampla, pois o professor é 

chamado a se assumir filosófica e politicamente, além de ser instado a observar seus arredores 

e fazer algo para transformá-lo; isso fez com que eu sentisse a pequenez de só apontar a 

lacuna e não se mover em busca de soluções. 

Em algumas horas cheguei a duvidar do resultado, é bem verdade, mas ao longo do 

trabalho – tanto intelectual como prático, configurado pela concepção e produção de um 

material que deve ter a característica de solucionar alguma das problemáticas vivenciadas por 

nós, docentes – ele foi aparecendo e hoje tenho certeza de que qualquer professor é capaz de 

resolver seus problemas, se decidir sair da zona de conforto da forma como sai da minha. 

Após o ingresso no ProfHistória, a acomodação deu lugar a inquietudes e 

questionamentos que me fizeram enxergar novos rumos em pouco tempo. Sinto-me hoje 

renovada para os enfrentamentos do cotidiano, quer seja no ambiente escolar, quer seja fora 
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dali, embora desconfie que ainda existe um gigantesco leque de aprendizagens esperando por 

mim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 
 

REFERÊNCIAS  

 

ABONIZIO, Nayad Pereira. Os Documentos Oficiais na Escola: um estudo sobre as 

repercussões para a seleção de conteúdos de História por professores do 4º e do 5º Anos do 

Ensino Fundamental. Londrina, 2013. Dissertação (Mestrado em Educação). Universidade 

Estadual de Londrina. 

 

ARANHA, Maria Lúcia de Arruda. História da Educação e da Pedagogia: Geral e do 

Brasil. 3 ed.rev e ampl. São Paulo: Moderna. 2006. 

 

AUSUBEL, David P. Aquisição e Retenção de Conhecimentos: uma perspectiva cognitiva. 

Lisboa: Plátano, 2000. 

 

BARBOSA E MELO, Vilma de Lurdes. História Local: contribuições para pensar, fazer e 

ensinar. João Pessoa: Editora da UFPB, 2015. 

 

BARROS, José D‟Assunção. O Projeto de Pesquisa em História: da escolha do tema ao 

quadro teórico. 8ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2012. p. 25-53; 79-127. 

 

BITTENCOURT, Circe Maria Fernandes. Ensino de História: Fundamentos e Métodos. 3ed. 

São Paulo: Cortez, 2009. p. 184 -186. 

 

BONDUKI, Nabil; ROLNIK, Raquel. Periferia da Grande São Paulo: Reprodução do 

Espaço como Expediente de Reprodução da Força de Trabalho. In: MARICATO, Ermínia 

(Org.). A Produção Capitalista da Casa e da Cidade no Brasil Industrial. São Paulo: Alfa e 

Ômega, 1982. 

 

BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: história e 

geografia / Secretaria de Educação Fundamental. Brasília: MEC/SEF, 1997.  

 

BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Base Nacional Comum Curricular: Educação 

Infantil e Anos Iniciais / Secretaria de Educação Fundamental. Brasília: MEC/SEF, 2017.  

 

BRASIL. Lei Federal Nº 5.692, de 11 de Agosto de 1971. Lei de Diretrizes e Bases para o 

Ensino de 1º e 2º Graus. Fixa Diretrizes e Bases para o ensino de 1º e 2º graus, e dá outras 

providências. Diário Oficial da União, Brasília, Seção 1, página 6377, 12 ago. 1971. 

(Publicação Original). 

 

BRASIL. Lei Federal Nº 9.394, de 20 de Dezembro de 1996. Lei de Diretrizes da Educação 

Nacional.  Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Diário Oficial da União, 

Brasília, 23 dez. 1996. 

 

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Secretaria de Educação 

Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão. Secretaria de Educação Profissional e 

Tecnológica. Conselho Nacional da Educação. Câmara 

Nacional de Educação Básica. Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica / 

Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Diretoria de Currículos e Educação 

Integral. Brasília: MEC, SEB, DICEI, 2013. 

 



84 
 

BRITES, Olga. A criança e a História que lhe é ensinada. Revista Brasileira de História. 

São Paulo. V. 5. N. 10. p. 247-250. Março/Agosto 1985. 

 

 

CAIMI, Flávia Eloísa. Por que os alunos (não) aprendem História? Reflexões sobre 

ensino, aprendizagem e formação de professores de História. Tempo. Revista do 

Departamento de História da UFF. v. 11. p. 27-42, 2006. 

 

________________.  Meu lugar na História: de onde eu vejo o mundo. In: História: ensino 

fundamental / Coordenação Margarida Maria Dias de Oliveira. Brasília: Ministério da 

Educação, Secretaria de Educação Básica, 2010. (Coleção Explorando o Ensino; v. 21). p. 59-

82. 

 

CAINELLI, Marlene. O que se ensina e o que se aprende em História. In: História: ensino 

fundamental / Coordenação Margarida Maria Dias de Oliveira. Brasília: Ministério da 

Educação, Secretaria de Educação Básica, 2010. (Coleção Explorando o Ensino; v. 21). p. 17-

34. 

 

CALAZANS FERNANDES, Antônia Terra de. Produção e Uso do Material Didático. In: 

Cidade e Diversidade: itinerários para a produção de materiais didáticos em História. Helder 

do Nascimento Viana, Raimundo Nonato Araújo da Rocha e Raimundo Pereira Alencar 

Arrais (Org.). Natal: EDUFRN, 2012. p. 89-122. 

 

COELHO, Érica Andreza. A relação entre museu e escola. UniSal. Lorena, 2009. 

 

COOPER, Hilary. History in the early years: teaching and learning in the first three years of 

school. London: Routledge, 1995. 

 

COSTA, Aryana Lima; OLIVEIRA, Margarida Maria Dias de.  O Ensino de História como 

objeto de pesquisa no Brasil: no aniversário de cinquenta anos de uma área de pesquisa, 

notícias do que virá. Saeculum, Revista de História [16]; João Pessoa, jan/jun. 2007. p. 147-

160. 

 

CUNHA, André Victor Cavalcanti Seal da. Diálogos com o cavaleiro inexistente: o ensino 

de História enquanto campo de pesquisa. História & Ensino. Londrina. V. 2. N. 17. p. 219-

234. jul/dez. 2011. 

 

FAGUNDES, José Evangelista. A história local e seu lugar na história: histórias ensinadas 

em Ceará Mirim. Natal, RN, 2006. Tese (Doutorado). Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte. 

 

FONSECA, Selva Guimarães. Ensino Fundamental: conteúdos, metodologias e práticas. 

Campinas, SP: Editora Alínea, 2009. p. 195-291. 

 

_________________. O Estudo da História Local e a Construção de Identidades. In: 

FONSECA, Selva Guimarães. Didática e Prática de Ensino de História: experiências, 

reflexões e aprendizados. Campinas, SP: Papirus, 2003. p. 153-161. 

 

FREITAS, Itamar. Fundamentos Teórico-Metodológicos para o Ensino de História (Anos 

Iniciais). São Cristóvão: Ed. UFS, 2010. 



85 
 

 

__________________. O que deve “saber” e “saber fazer” o profissional de História? 

Disponível em <http://itamarfo.blogspot.com>. Disponível em 03 de Março de 2017. 

 

FREITAS, Itamar; OLIVEIRA, Margarida Maria Dias de. Ensinar História nos Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental. in: BRASIL. Secretaria de Educação Básica. Acervos 

Complementares: as áreas do conhecimento nos dois primeiros anos do Ensino Fundamental. 

Brasília: MEC/SEB 2009. p. 30-35. Disponível em http://portal.mec.gov.br. Acessado em 20 

de Março de 2017.  

 

GIL, Carmem Zeli de Vargas; ALMEIDA, Dóris Bittencourt. Práticas pedagógicas em 

História: espaço, tempo e corporeidade. Ilust. Eloar Guazzelli. Erechim: Edelbra, 2012. 

 

__________________; PEREIRA, Nilton Mullet; PACIEVITCH, Caroline; SEFNER, 

Fernando. Ensinar, Pesquisar, Ensinar: a experiência dos Mestrados Profissionais. Revista 

Percursos, Florianópolis, v. 18, n. 38, p. 08-32, set./dez 2017. 

 

GÓES, Rachel Medeiros de. Imagem Socioambiental do Bairro de Cidade Nova, Natal-

RN, por seus moradores. Dissertação Mestrado. Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte. Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes. Programa de Pós-Graduação em 

Psicologia. Natal, 2011. 

 

GONÇALVES, Márcia de Almeida. História Local: o reconhecimento da identidade pelo 

caminho da insignificância. Fórum Contemporâneo de Ensino de História no Brasil. On Line. 

2012. 8º Encontro Perspectivas do Ensino de História no Brasil. Disponível em 

ojs.fe.unicamp.br  

 

HIPÓLIDE, Márcia Cristina. O Ensino de História nos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental: metodologias e conceitos. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 2009. 

 

LEITE, Miriam Moreira. O Ensino da História: no primário e no ginásio. São Paulo: Cultrix, 

1973. 

 

LE GOFF, Jacques. História e Memória. Trad. Bernardo Leitão. Campinas, SP: editora da 

UNICAMP, 1990. 

 

LIBÂNEO, José Carlos. Didática. São Paulo: Cortez, 1994. p. 64-65. 

 

LIMA, Caio Rodrigo Carvalho. Além dos Muros da Academia: sentido da história e trauma 

histórico na obra de Jörn Rüsen (1983-2013). Dissertação Mestrado. Universidade de Brasília. 

Departamento de História, Programa de Pós-Graduação em História, 2016. p. 12. 

 

LIMA E FONSECA, Thais Nívia de. História & Ensino de História. Belo Horizonte: 

Autêntica, 2003. p. 37-89 (Coleção História & Reflexões). 

 

LIMA, Marta Margarida de Andrade. As Tessituras da História Ensinada nos Anos 

Iniciais: pelos fios da experiência e dos saberes docentes. Campinas, SP: 2013. Tese 

(Doutorado). Universidade Estadual de Campinas. Faculdade de Educação. 

 



86 
 

MACEDO, Helder Alexandre Medeiros de. De como se constrói uma história local: 

aspectos da produção e da utilização no ensino de História. p. 57-81. In: ALVEAL, Carmem 

Margarida Oliveira [et al]. Reflexões sobre história local e Produção de Material Didático. 

Natal: EDUFRN, 2017. 

 

MELO, Francisco Egberto de. Currículo e Ensino de História no mundo globalizado. In: 

MELO, Francisco Egberto de [et al]. História Local e Ensino: Saberes e Identidades. Recife: 

Liceu, 2014. p. 103-117. 

 

MENESES, Ulpiano T. Bezerra de. Do teatro da memória ao laboratório da História: a 

exposição museológica e o conhecimento histórico. Anais do Museu Paulista. São Paulo. N. 

Ser. v.2. p. 9-42. Jan/dez 1994. 

 

MUSEU. In: Enciclopédia Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileiras. São Paulo: Itaú 

Cultural, 2018. Disponível em <http: //enciclopédia.itaucultural.org.br/termo3807//museu>. 

Acesso em 06 de Out. 2018. Verbete de Enciclopédia. 

 

NADAI, Elza. O Ensino de História no Brasil: trajetória e perspectiva. Revista Brasileira de 

História. São Paulo. V. 13. Nº 25/26. Set./92 – Ago/93. p. 143-162. 

 

NEVES, Joana. História Local e construção da identidade social. Saeculum. Jan/Dez 1997. 

p. 13-27. 

 

NETTO, Raymundo (org.); VERGUEIRO, Waldomiro. Coleção Quadrinhos em Sala de 

Aula: estratégias, instrumentos e aplicações. Fundação Demócrito Rocha. Fortaleza, CE: 

2018, p. 18. 

 

OLIVEIRA, Iranílson Buriti de. História Local e Ensino: Saberes, Identidades e Prática 

Pedagógica. In: MELO, Francisco Egberto de [et al]. História Local e Ensino: Saberes e 

Identidades. Recife: Liceu, 2014. p. 23-33. 

 

OLIVEIRA, Margarida Maria Dias de. Formação do Profissional de História na 

Contemporaneidade. Revista Mouseion. N.19. Canoas: UnilaSalle, Dezembro, 2014. 

 

__________________. A História nas salas de aula brasileiras. In: História: ensino 

fundamental / Coordenação Margarida Maria Dias de Oliveira. Brasília: Ministério da 

Educação, Secretaria de Educação Básica, 2010. (Coleção Explorando o Ensino; v. 21). p. 9-

28. 

 

__________________. O Direito ao Passado: uma discussão necessária à formação do 

profissional de História. Recife, 2003. Tese (Doutorado). Universidade Federal de 

Pernambuco. Programa de Pós-Graduação em História. 

 

OLIVEIRA, Sandra Regina Ferreira de. Educação Histórica e a Sala de Aula: o processo de 

aprendizagem em alunos das séries iniciais do ensino fundamental. Campinas, SP: [s.n.], 

2005. Tese (Doutorado) – Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Educação. 

 

_________________. A Noção de Tempo Histórico na Criança: um estudo do passado, das 

ideias espontâneas relativas à história da civilização e da relatividade dos conhecimentos e 

julgamentos históricos em crianças de 7ª 10 anos. Marília, 2000. Dissertação (Mestrado em 



87 
 

Educação) – Faculdade de Filosofia e Ciências, Campus Marília, Universidade Estadual 

paulista Júlio de Mesquita Filho. 

 

Projeto Político-Pedagógico Colégio Essencial. Natal, 2017. p. 12-13. 

 

PROST, Antoine. Doze Lições sobre a História. Belo Horizonte: Autêntica, 2014. 

 

QUAIATTO, Denise Belitz. Ensino de História Local: uma História didática de Santa Maria 

e região. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de Santa Maria/RS: 2016. 

 

RAMOS, Francisco Régis Lopes. A Danação do Objeto: o museu no ensino de História. 

Chapecó: Argos, 2004. 

 

___________________. Passado Sedutor: a História do Ceará entre o fato e a fábula. In: 

RIOS, Kênia Sousa; FURTADO FILHO, Ernani (Orgs.). Em Tempo: história, memória, 

educação. Fortaleza: Imprensa Universitária, 2008. P. 279-298. 

 

REZNIK, Luís. História Local e Práticas de Memória. In: PEREIRA, Júnia Sales. 

Produção de Materiais Didáticos para a diversidade: patrimônio e práticas de memória 

numa perspectiva interdisciplinar. Belo Horizonte/Brasília: Faculdade de Educação e Centro 

Pedagógico da UFMG: Caed UFMG / Secad / Mec. 2010. P. 89-110. 

 

RICCI, Cláudia Sapag. A formação do professor e o ensino de História: espaços e 

dimensões de práticas educativas. São Paulo, 2003. Tese (Doutorado). Programa de Pós-

Graduação em História Social da Universidade de São Paulo. 

 

RITTER, Carlos; FIRKOWSKI, Olga Lúcia C. de F. Novo Conceitual para as Periferias 

Urbanas. Revista Geografar. Resumos do VII Seminário Interno de Pós-Graduação em 

Geografia. Curitiba, 2009. 

 

ROCHA, Raimundo Nonato Araújo. Elaborando materiais didáticos: reflexões sobre 

conteúdos e fontes. In: Cidade e Diversidade: itinerários para a produção de materiais 

didáticos em História. Helder do Nascimento Viana, Raimundo Nonato Araújo da Rocha e 

Raimundo Pereira Alencar Arrais (Org.). Natal: EDUFRN, 2012. p. 269-307. 

 

RÜSEN, Jörn. Razão Histórica: teoria da história – os fundamentos da ciência histórica. 

Trad. Estevão de Rezende Martins. Brasília: Editora da Universidade de Brasília, 2001. p. 53-

67. 

 

________________. Cultura faz sentido: orientações entre o ontem e o amanhã. Petrópolis, 

RJ: Vozes, 2014. p. 186. 

 

________________. Reconstrução do Passado. Trad. Asta-Rose Alcaide. Brasília: Ed. Univ. 

de Brasília, 2007. p. 51-84. 

 

________________. História Viva. Teoria da História III: formas e funções do conhecimento 

histórico. Brasília, Ed. Universidade de Brasília, 2007. 

SALIM, Maria Alayde Alcântara. Reflexões sobre o ensino de história local na tensão 

entre o global e o local. In: SIMÔES, Regina Helena Silva [et al]. Ensino de História, seus 

sujeitos e suas práticas. Vitória: GM Gráfica e Editora, 2006. p. 77-107. 



88 
 

 

SANCHES, Tiago Costa. Saberes históricos de professores nas séries iniciais: algumas 

perspectivas de ensino em sala de aula. Londrina, 2009. Dissertação (Mestrado em Educação). 

Universidade Estadual de Londrina. 

 

SANTOS, Beatriz Catão Cruz; FERREIRA, Bernardo. Cidadão. In: JÙNIOR, João feres 

(org). Léxico da História dos Conceitos Políticos do Brasil. Belo Horizonte: editora 

UFMG, 2009. p. 43-60. 

 

SCHIMIDT, Maria Auxiliadora; CAINELLI, Marlene. Ensinar História. São 

Paulo:Scipione, 2009. (Coleção Pensamento e Ação na Sala de Aula). 

 

________________. Construindo conceitos no ensino de História: a “captura lógica” da 

realidade social. História & Ensino, Londrina, v. 5. p. 147-163. Out. 1999. 

 

SILVA, Cleonice Aparecida R. Por que ensinar História? O ensino de História nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental. Maringá, 2017. Dissertação (Mestrado em Educação). 

Universidade Estadual de Maringá. 

 

STAMATTO, Maria Inês Sucupira. Entre a escrita e a oralidade: o voto e a escola (Brasil, 

1875-1904). IV Seminário Nacional de Estudos e Pesquisas “História, Sociedade e Educação 

no Brasil”. 14 a 19 de dezembro de 1997. Unicamp, Campinas, SP. 

 

TARDIF, Maurice e LESSARD, Claude (orgs.). O ofício de professor: história, perspectivas 

e desafios internacionais. Petropólis: Vozes, 2008. 

 

TELLES, Michele Rotta. Professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental e suas 

ideias sobre História e Ensino de História. Ponta Grossa, 2015. Dissertação (Mestrado em 

Educação). Universidade Estadual de Ponta Grossa. 

 


