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[...] a História deve contribuir para a formação do 

indivíduo comum, que enfrenta um cotidiano 

contraditório, de violência, desemprego, greves, 

congestionamentos, que recebe informações 

simultâneas de acontecimentos internacionais, que 

deve escolher seus representantes para ocupar os 

vários cargos da política institucionalizada. Este 

indivíduo que vive o presente deve, pelo ensino de 

História, ter condições de refletir sobre estes 

acontecimentos, localizá-los em um tempo 

conjuntural e estrutural, estabelecer relações entre 

os diversos fatos de ordem política, econômica e 

cultural [...]. Temos que o ensino de História deve 

contribuir para libertar o indivíduo do tempo presente 

e da imobilidade diante dos acontecimentos, para 

que possa entender que cidadania não se constitui 

em direitos concedidos pelo poder instituído, mas 

tem sido obtida em lutas e em diversas dimensões. 

(BITTENCOURT, 2008, p. 20). 



 
 

RESUMO 
 
 
O trabalho intitulado O ensino de História a partir das fontes históricas: 
possibilidades e limites de uma aprendizagem histórica analisa o ensino de História 
desenvolvido por uma professora da turma do 5º ano, do Ensino Fundamental de 
uma escola pública. Tem por objetivo investigar como a docente desenvolve o 
processo de ensino da História na utilização das fontes históricas e sua relação com 
a aprendizagem histórica. Na investigação, utilizou-se da pesquisa bibliográfica e 
documental e da abordagem qualitativa com o estudo do tipo etnográfico, que 
possibilitou não apenas descrever as aulas, mas também interpretá-las. A 
construção dos dados ocorreu por meio da observação participante, de um 
questionário aberto e da análise do livro didático de História. O aporte teórico se deu 
através de uma revisão de literatura em autores como: Hipolide (2009), Schmidt e 
Cainelli (2009), Schmidt (2008-2009), Ferreira e Franco (2009), Brodbeck (2009), 
Cano (2012), Fonseca (2009, 2003), Pinsky e Pinsky (2010), Rüsen (2001, 2007, 
2011, 2012), Cainelli (2006, 2008, 2009, 2010), Caimi (2008, 2014, 2015), 
Bittencourt (1996, 2005, 2008, 2010, 2011), Azevedo (2010a, 2010b), Azevedo e 
Lima (2011), Azevedo e Stamatto (2010), Schmidt e Urban (2016), BRASIL (1997, 
1998), Bernardo (2010) e dentre outros. Como resultado, constatou-se que o ensino 
de História desenvolvido pela professora se utilizou de fontes históricas, como textos 
informativos, imagens, dicionário de Língua Portuguesa, depoimentos orais e 
principalmente do livro didático. O trabalho com essas fontes foi marcado pela 
exposição oral da docente e pelo apego ao livro didático, cuja preocupação central 
do ensino ainda é a transmissão de informações. O livro didático analisado favorece 
a aprendizagem histórica do aluno na medida em que demonstra uma preocupação 
com a participação ativa dele, apresenta situações diversas onde a capacidade de 
opinar, comparar, refletir, argumentar e descrever são constantemente trabalhadas, 
incentivada e aguçada, e estabelece um diálogo do aluno com os textos, às 
ilustrações e às atividades. O trabalho da professora com as fontes históricas não 
favoreceu nem contribuiu para a aprendizagem histórica dos alunos, uma vez que 
estabeleceu uma relação de distanciamento com esse tipo de aprendizagem; o 
ensino desenvolvido não estimulou nem explorou adequadamente a construção de 
sentido do conhecimento histórico, a capacidade de entender que a história pode ser 
apresentada a partir de múltiplas visões, e com isso construir sua própria 
interpretação para os fatos históricos, e a capacidade de transformar as informações 
em conhecimento. Há, portanto, a necessidade de repensar esse ensino e de 
implementar em sala de aula atividades e estratégias diversificadas e inovadoras, 
capazes de contribuir para uma formação histórica crítica, reflexiva, 
problematizadora e autônoma. 

 
Palavras-chave: Ensino de História. Fontes históricas. Aprendizagem histórica. 
Livro didático.    

 
 
 
 
 
 

 



 
 

ABSTRACT 
 
 

The work entitled O ensino de História a partir das fontes históricas: possibilidades e 
limites de uma aprendizagem histórica analyzes the teaching of History developed by 
a teacher of the class of the 5th grade of Elementary School in a public school.  It 
aims to investigate how the teacher develops the teaching history process in the use 
of historical sources and their relation with historical learning. The research used 
bibliographical and documentary research and the qualitative approach with study of 
the ethnographic type that made it possible not only to describe History classes but 
also to interpret them. The construction of the data occurred through participant 
observation, an open questionnaire and the analysis of the didactic book of History. 
The theoretical contribution was made through of literature review in authors such  
as: Hipolide (2009), Schmidt and Cainelli (2009), Schmidt (2008, 2009), Ferreira and 
Franco (2009), Brodbeck (2009), Cano (2012), Fonseca (2009-2003), Pinsky and 
Pinsky (2010), Rüsen (2001, 2007, 2011, 2012), Cainelli (2006, 2008, 2009, 2010), 
Caimi (2008, 2014, 2015), Bittencourt (1996, 2005, 2008, 2010, 2011), Azevedo 
(2010a, 2010b), Azevedo and Lima (2011), Azevedo and Stamatto (2010), Schmidt 
and Urban (2016), BRASIL (1997, 1998), Bernardo (2010) and among others. As a 
result, it was verified that the history teaching developed by the teacher was used 
from historical sources such as informative texts, images, dictionary of Portuguese 
Language, oral testimonies and mainly of didactic book. The work with these sources 
was marked by the teacher's oral presentation and attachment to the didactic book, 
whose central concern of teaching is still the transmission of information. The didactic 
book analyzed favors the student's historical learning insofar as it demonstrates a 
concern with the active participation of the student, presents diverse situations where 
the ability to express opinions, compare, reflect, argue and describe are constantly 
worked, encouraged and sharpened and establishes a student's dialogue with texts, 
illustrations and activities. The teacher's work with historical sources did not favor or 
contribute to the students' historical learning, establishing a relationship of distancing 
with this type of learning because the teaching developed did not stimulate or 
properly exploited the construction of a sense of historical knowledge, the ability to 
understand that history can be presented from multiple views and thereby build its 
own interpretation for historical facts and the ability to transform information into 
knowledge. It points out the need to rethink this teaching  and to implement diverse 
and innovative activities and teaching strategies in the classroom, capable of 
contributing to a critical, reflexive, problematizing and autonomous historical 
formation. 
 

Keywords: History teaching. Historical sources. Historical learning. Didactic book. 
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INTRODUÇÃO: CONTEXTUALIZANDO O ENSINO DE HISTÓRIA NO BRASIL E 
SITUANDO A PESQUISA  

 

Ao discutirmos o ensino de História nas escolas públicas brasileiras, 

percebemos que a trajetória daquele é marcada por embates, avanços, 

permanências e retrocessos que traduzem o contexto sócio-político e econômico 

vigente. Revela ainda que o percurso desse ensino está diretamente ligado aos 

interesses dos grupos dominantes, que se utilizam, segundo Martins e Souza 

(2017), das reformas educacionais para determinar, através do currículo, o que 

devia ser ensinado nas escolas, ao mesmo tempo que mantem uma relação direta 

com o projeto político de governo. Tendo em vista que as aspirações políticas são 

constantemente reformuladas para atender aos interesses do momento, o ensino de 

História “passou por mudanças significativas quanto aos métodos, conteúdos e 

finalidades até chegar à atual configuração” (BITTENCOURT, 2011a, p. 25). 

Nesse cenário, o ensino de História enquanto componente curricular esteve 

durante muito tempo, a contar do período imperial, com o decreto das Escolas de 

Primeiras Letras, de 1827, e a sua inclusão no currículo escolar do Colégio Dom 

Pedro II até a metade do século XX, baseado na memorização e repetição oral de 

textos escritos (BRODBECK, 2012). Nesse período, os recursos didáticos eram 

escassos e a exposição oral do professor, seguida de uma atividade do tipo 

questionário, era a metodologia utilizada para trabalhar os conteúdos. Assim, 

estudava-se alguns fatos históricos pontuais com destaque para os personagens 

centrais, geralmente políticos, governantes e militares, dando ênfase às datas 

comemorativas. Com isso, os assuntos transmitidos não tinham nenhuma relação 

com uma formação crítica do aluno, tão pouco se preocupavam em desenvolver o 

pensamento desses e a sua capacidade reflexiva. 

Um passeio na literatura sobre a trajetória da educação em História no Brasil 

aponta que essa configuração de ensino esteve alinhada às políticas educacionais 

desenvolvidas tanto na Monarquia quanto na República e consistia em preparar os 

filhos da elite para assumir os cargos públicos, o poder político e a administração 

dos negócios; além da construção da nacionalidade brasileira, o amor à pátria e a 

nação (NADAI, 1984) e a formação do cidadão idealizado pelo Estado. Nessa lógica, 

no que se refere à classe trabalhadora, entendendo-se como filhos de camponeses, 

operários, negros e mestiços, “a História era um caminho para ensinar como ser um 
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cidadão brasileiro cristão, disciplinado e ufanista (MARTINS; SOUZA, 2017, p. 1), 

que deveria cumprir seus deveres e trabalhar para o crescimento do país. 

Essas políticas deixavam clara a intenção de beneficiar os grupos detentores 

do poder político e econômico. Prova disso é a sinalização no período Monárquico, 

pós criação da Constituição de 1824, de tornar o ensino primário público, sendo um 

direito de todos e que estabelecia a criação de escolas de primeiras letras em todas 

as cidades (PILLETI, 1997); mas, na prática, “apenas jovens que faziam parte das 

classes dominantes tinham acesso aos estudos, sobretudo quando se tratava de 

ensino secundário” (SIQUEIRA; SOUZA, 2010, p. 2).     

Tal sistema de exclusão social foi mantida e legitimada com a criação do 

Ministério da Educação (1930) e a Reforma Francisco Campos (1931), que 

procuraram centralizar o currículo e tornar padrão os conteúdos ensinados. Primeiro, 

manter a concepção nacionalista, que exaltava os heróis e os fatos históricos do 

Brasil através do método de memorização (MARTINS; SOUZA, 2017, p. 2) e, 

segundo, pelas reformas curriculares de 1931, 1942 e 1971, desconsiderar a história 

e a cultura dos negros, mestiços e indígenas, relegando a estes grupos o papel de 

sujeitos históricos e de protagonistas da história nacional (MARTINS; SOUZA, 2017, 

p. 3).  

Apesar dessa configuração, é importante destacar que esse modelo de 

ensino não vigorou como um pensamento unânime, pois, segundo Azevedo e Lima 

(2011), desde que a História foi instituída como componente curricular obrigatório 

em 1838, tem sido alvo de debates e estudos acerca do que e como ensinar. De 

acordo com as autoras, a fundação das Faculdades de Filosofia, Ciências e Letras 

nas décadas de 1940 e 1950 e a consequente formação de historiadores nessas 

faculdades teve uma influência gradativa na educação de História, passando a 

propor “novas discussões e debates em relação aos métodos e objetivos de ensino” 

que “se materializaram em artigos publicados em revistas de História” (AZEVEDO; 

LIMA, 2011, p. 56).   

Em consonância com o exposto, Fonseca (2009) nos lembra que durante 

parte do século XX, especificamente a década de 1970, o ensino de História foi 

negligenciado nas escolas públicas brasileiras sob o pretexto de priorizar o ensino 

da leitura, da escrita e da Matemática. Esse pensamento é compartilhado por outros 

autores, a exemplo de Bittencourt, quando, ao referir-se especificamente à História 

do Brasil, afirma que: 
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A análise da trajetória da história escolar nos permite identificar que a 
História do Brasil, paradoxalmente, nunca ocupou um lugar significativo nos 
programas curriculares brasileiros e menos ainda na prática escolar, 
conforme mostram estudos da história da disciplina. (BITTENCOURT, 2010, 
p. 193). 

  

Em contrapartida, nesse período (1970), a teoria Marxista ganha espaço no 

meio educacional brasileiro, impulsionada por “uma complexa disputa interna entre 

vários grupos políticos acadêmicos que buscavam estabelecer sua interpretação” 

das condições sociais, políticas e econômicas vigentes (FIALHO; MACHADO; 

SALES, 2016, p. 1050). Nesse cenário, acrescenta Azevedo e Lima (2011, p. 56), “a 

historiografia marxista nos anos 1960 repercutiu na produção de livros didáticos para 

o ensino secundário, marcada por uma proposta de ensino voltada para a formação 

do cidadão político e crítico”. A disseminação dessa teoria surge como forma de 

enfrentar a ideologia do regime militar de 1964 e para contrapor-se a historiografia 

positivista predominante nas escolas do país, tendo, segundo Moraes (1994), uma 

relação direta entre a produção científica marxista e a atuação política de partidos de 

esquerda. Nesse contexto:  

 

Presente nas abordagens dos textos produzidos em âmbito acadêmico 
desde a década de 1950 – principalmente no que respeita às esferas da 
história econômica, da história social e da história política -, o marxismo 
pode ser detectado no ensino de história em diferentes níveis desde fins da 
década de 1970, sendo que sua influência é percebida ainda hoje. 
(MATHIAS, 2011, p. 46). 

  

Para os defensores dessa teoria, a implementação das ideias marxistas no 

campo da educação acarretaria mudanças significativas na estrutura curricular de 

História, na organização dos livros didáticos e dos materiais pedagógicos, na prática 

docente e na seleção dos conteúdos trabalhados em sala de aula. Essas alterações 

afetariam diretamente a maneira de ensinar, as metodologias adotadas, os objetivos, 

as abordagens, o tratamento dado às fontes e aos conteúdos, com reflexos diretos e 

imediatos na formação dos alunos, nas relações sociais e na luta de classes, como 

atesta o trecho abaixo: 

 

No tocante ao ensino de História, referido à concepção marxista, a disciplina 
pode se tornar um instrumento revolucionário, contribuindo para a formação 
da identidade de classe e, consecutivamente, formando cidadãos 
revolucionários. Nesta vertente, trabalhando com conceitos como ideologia, 
desigualdade, entre outros, busca-se despertar o senso crítico, fazendo-se 
necessário entender a sociedade burguesa para compreender as 
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sociedades anteriores, o passado. (FIALHO; MACHADO; SALES, 2016, p. 
1050). 

 

Para Azevedo (2010a), esse cenário sinalizava um processo de renovação 

para a história ensinada que foi freada pelo projeto educacional do governo ditatorial 

(1964-1985) ao instituir a reforma do 1º e 2º grau, responsável pela ampliação das 

licenciaturas curtas e pela substituição da História e da Geografia por Estudos 

Sociais, que, ao lado das disciplinas de Educação Moral e Cívica (EMC) e 

Organização Social e Política Brasileira (OSPB), esvaziaram os conteúdos de 

História.  

Para Mathias (2011, p. 451), as disciplinas de Educação Moral e Cívica 

(EMC) e Organização Social e Política Brasileira (OSPB) “vincularam o ensino de 

História à moral, implementando atos cívicos no cotidiano do ensino de forma a 

confundi-los com o próprio ensino de história do Brasil”. Para o autor, os conceitos 

de moral, liberdade e democracia se reduziam aos de civismo, subserviência e 

patriotismo. Tal mudança interrompeu as iniciativas que tinham como pretensão 

inovar o estudo de História e estabelecer nas escolas uma prática de ensino voltada 

para a problematização das questões sociais alinhada com as transformações do 

projeto de governo e da sociedade vigente. Ainda de acordo com Mathias (2011), 

para atender as pretensões políticas ligadas ao regime ditatorial, a estrutura 

curricular de história passou por uma considerável revisão em seu conteúdo 

programático.  

Desse modo, os assuntos dessas disciplinas tinham como foco desenvolver 

nos alunos o amor à pátria em forma de um nacionalismo ufanista, que pregava um 

apoio incondicional à política ditatorial. Como consequência, houve “um 

distanciamento entre produção historiográfica e saber histórico escolar” (AZEVEDO, 

2010a, p. 3), que significou, na prática, um enorme retrocesso para a educação 

pública do país. 

Em meio à efervescência política e social vivenciada pelo Brasil nas décadas 

de 1980 e 1990, eclodiram diversos movimentos em defesa de uma escola pública 

de qualidade e democrática. Notadamente, no componente curricular de História, 

diversos grupos e associações de historiadores e educadores se mobilizaram para 

reivindicar mudanças no currículo escolar e em defesa da renovação pedagógica em 

sala de aula. Assim:  
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A partir da década de 1980, a luta pelo retorno da disciplina História aos 
currículos, caminhou ao lado de discussões nacionais que propuseram 
mudanças no que e como ensinar o conhecimento histórico escolar. 
(AZEVEDO, 2010b, p. 222).   

 

Nesse período, Fonseca (2009) registra o surgimento de uma nova 

perspectiva do ensino de História com a renovação das práticas de ensino, 

impulsionada pela crescente incorporação e diversificação de fontes e linguagens 

utilizadas pelo professor em sala de aula como ferramenta pedagógica. Segundo a 

autora, esse processo se intensificou no começo do século XXI com o 

desenvolvimento das novas tecnologias da informação, como a internet, aliado a 

outros fatores, a citar, as mudanças na produção, na pesquisa historiográfica e 

educacional, na formação dos professores e na melhoria da qualidade dos livros 

didáticos (FONSECA, 2009, p.172). 

No campo da teoria, esse processo de mudanças no ensino de História está 

diretamente ligado à influência e à disseminação das ideias defendidas pelas novas 

correntes historiográficas, como a Nova História, a Nova História Social, a Marxista, 

entre outras, cujas proposições pregavam um novo caminho para a História escolar, 

aproximando-se das demais ciências humanas e sociais. De acordo com esse 

pensamento, a História passa a contribuir e a receber contribuições da Antropologia, 

da Sociologia, da Psicologia e da etnografia, dentre outras, alargando assim o seu 

campo de atuação.  

Nessa evolução, o estudo da História não se restringiu mais apenas a eventos 

de natureza política, econômica e militar, tão pouco a exaltação dos “heróis”. Sob 

esse olhar, pessoas simples, de classe baixa, como escravos, camponeses e 

operários passam a ser vistos também como sujeitos históricos, protagonistas nos 

processos de mudanças e de permanências. Os aspectos dessa transição podem 

ser melhor compreendidos pelo trecho abaixo, quando diz que: 

 

A Nova História caracteriza-se essencialmente por utilizar métodos de 
análise que investigam minuciosamente as alterações na maneira de pensar 
e de agir do ser humano ao longo do tempo. Ao contrário dos positivistas, 
os historiadores da Nova História valorizam os fatos que estão ocorrendo no 
presente e, diferentemente dos marxistas, consideram o fato histórico mais 
próximo da mentalidade dos seres humanos que viveram numa 
determinada época, isto é, focam seus estudos em como as pessoas 
pensavam, como se organizavam em sociedade, como produziam suas 
riquezas etc. a partir de uma análise do presente. (HIPOLIDE, 2009. p. 15). 
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 Nessa perspectiva, homens, mulheres, crianças, camponeses, empregados e 

demais grupos sociais ganham vez e voz e tornam-se objeto de estudo da História; 

sujeitos históricos, construtores de sua própria história e da história da humanidade. 

Há uma ruptura em relação à valorização e à utilização das fontes históricas. Se 

antes a única fonte viável e confiável para se estudar e produzir conhecimento 

histórico era os documentos oficiais de natureza escrita, com a Nova História amplia-

se o conceito de fonte histórica, que passa, a partir de então, a ser considerada 

como todo e qualquer tipo de evidência, vestígio e registro da experiência humana. 

De acordo com o exposto acima, Cavalcante (2014, p. 14) pontua que “nas 

últimas décadas, vem ocorrendo uma intensificação dos estudos a respeito da forma 

pela qual o ensino de História se desenvolve no interior das instituições escolares 

brasileiras”. Diversos autores têm pesquisado o rumo dessas mudanças e prestado 

uma relevante contribuição para a efetiva melhoria no campo prático por meio de 

uma sólida fundamentação teórica, conceitual e metodológica. Entre essas 

produções, citamos os Parâmetros Curriculares Nacionais de História (BRASIL, 

1997), as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica (2013), Bittencourt 

(2008), Silva e Fonseca (2007), Pinsky e Pinsky (2010), Bezerra (2010), Cavalcante 

(2010), Cabrini (2000), Cainelli e Oliveira (2011), entre outros. Nesse espírito de 

renovação do ensino de História, não podemos deixar de destacar o importante 

papel desempenhado pela Associação Nacional de História (ANPUH) no fomento à 

produção de novas pesquisas e pelo incentivo às novas práticas. 

Ao situarmos o contexto dessas mudanças, Cano (2012) enfatiza que elas 

são decorrentes tanto do crescimento no campo intelectual e acadêmico, os quais 

possibilitaram o surgimento de diferentes visões e interpretação da História ao longo 

do século XX, quanto dos processos históricos vividos pelas sociedades nas últimas 

décadas. Conforme Marc Ferro (1983), a História ensinada pelo professor em sala 

de aula guarda forte relação com a história construída por uma dada sociedade e 

pelos seus pares. No entanto, para além desses aspectos, a literatura aponta como 

causa principal dessas mudanças o movimento de transição de um paradigma 

historiográfico positivista para uma nova historiografia alinhada às ideias e aos 

pressupostos de correntes historiográficas, como a Nova História e a Nova História 

Social, dentre outras. 

Ao tomarmos por base o exposto, a problemática da pesquisa está 

respaldada na hipótese de que, apesar das mudanças apontadas acima, ainda não 
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se efetivou, no chão das escolas públicas brasileiras, a mudança desejada e 

necessária para garantir a todos uma educação de qualidade. Pelo menos, não até a 

primeira década do século XXI. 

Nesse recorte temporal, Hipolide (2009) afirma que em muitas escolas 

públicas brasileiras ainda predomina um ensino de História centrado na pura e 

simples memorização de conteúdos estudados, desprovidos de criticidade e 

reflexão. Um conjunto de atividades descontextualizadas e desestimulantes, no qual 

o propósito é a transmissão de informações direcionadas para um modelo de aluno, 

cuja marca registrada é a passividade ao assumir o papel de mero receptor. Essa 

prática recorrente pune o discente, levando-o ao cansativo e enfadonho exercício de 

memorizar essas informações, tais quais foram repassadas, e desmotiva-o por 

enfrentar longas e entediantes exposições orais de conteúdos, sem nenhuma prática 

de construção do conhecimento (HIPOLIDE, 2009). 

Diante dessa problematização, a nossa pesquisa se torna necessária porque 

se configura como uma oportunidade de encontrar, por meio de um processo 

investigativo, um conjunto de dados que nos ajudem a compreender como o ensino 

de História é desenvolvido na escola pesquisada. O foco principal é entender a 

relação desse componente curricular ao uso das fontes históricas e a ligação dela 

com a aprendizagem histórica, em meio a esse processo de transição de um 

paradigma historiográfico positivista para uma historiografia alicerçada em correntes 

historiográficas ainda em fase de implementação e consolidação.  

Nesse processo de transição, a estrutura curricular de História passa por 

mudanças no modo de ensinar e de aprender. A incorporação de diferentes fontes 

históricas no ensino e a discussão em torno da aprendizagem histórica sempre 

despertou a nossa atenção, interesse, curiosidade e desejo de entender melhor 

como isso está sendo implementado em sala de aula. Esse tem sido um dos motivos 

que nos levou a escolher essa temática.  

Para campo de pesquisa, escolhemos a Escola Municipal João Bernardino de 

Lima, localizada no município de Riacho de Santana/RN. Primeiro, porque fazemos 

parte do quadro efetivo de professores da instituição e, segundo, almejamos, com a 

pesquisa, em retribuição à colaboração prestada, contribuir para a melhoria da 

qualidade do ensino de História desenvolvido pela instituição por meio da 

apresentação e discussão dos resultados obtidos. 
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Em relação à escolha da turma, optamos pelo 5º ano, turma única, por 

considerarmos que ela se configura como um espaço propício para se investigar 

como as fontes históricas são trabalhadas e sua relação com a aprendizagem 

histórica. Entendemos que o 5º ano apresenta uma relevância específica na 

trajetória escolar do aluno por encerrar uma etapa de estudo (Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental) com características peculiares, como a presença de um único 

professor com formação em Pedagogia para trabalhar todos os componentes 

curriculares em tempo integral, para iniciar outra etapa (Anos Finais do Ensino 

Fundamental), que entre outras características se distingue da anterior pela atuação 

de professores com formação específica nos componentes curriculares para 

lecionarem nas respectivas áreas de formação. 

No que pese a relevância da pesquisa, há dois pontos a serem destacados. 

Antes de tudo, ela contribui para a ciência no fato de poder viabilizar a investigação 

de uma temática de seu interesse, possibilitando à discussão, à análise, à 

interpretação, à explicação e à compreensão do fenômeno ou evento estudado e a 

consequente produção de saberes. Segundo, colabora no apontamento de novos 

elementos que possam não apenas confirmar os conhecimentos já disponíveis, mas, 

sobretudo produzir novos conhecimentos que venham favorecer a superação dos 

problemas e das dificuldades vivenciadas nas escolas, de forma a possibilitar a 

melhoria do processo de ensino-aprendizagem desse componente curricular.  

Já para a sociedade, a importância dessa análise está no fato de estudar uma 

área de conhecimento essencialmente formativa, de grande importância para a vida 

social e para a construção da cidadania e da democracia (FONSECA, 2009). Afinal, 

ela fomenta a postura crítica de cidadãos, de forma a compreender o seu contexto 

social, político, histórico, econômico, cultural e ideológico, e possibilita mudanças 

nas estruturas sociais vigentes. 

Quanto ao valor para a universidade, esse está no desenvolvimento da 

pesquisa acadêmica. E não podemos esquecer da sua relevância na formação de 

quadros de profissionais qualificados para atuarem na Educação Básica e na 

possibilidade de promover uma aproximação entre as discussões teóricas realizadas 

na universidade com as experiências vivenciadas pelos professores na realidade 

escolar.  

Além desses, também há destaque para a própria instituição escolar, campo 

da investigação, afinal, a pesquisa pode trazer para ela ao apresentar seus 
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resultados e por meio desses alguns subsídios que contribuam para mudanças no 

ensino de História. A título de exemplo, na possibilidade de se tornar um referencial 

teórico utilizado pela equipe pedagógica da escola para desenvolver a formação 

continuada dos professores, dentro da carga horária disponível e nos encontros 

pedagógicos no decorrer do ano letivo. 

Agora, peço licença ao leitor para usar a primeira pessoa e dizer que a 

importância dessa pesquisa para mim, enquanto pesquisador, está relacionada à 

promoção da qualificação profissional e às possíveis melhorias no exercício da 

minha prática docente. Ao longo da minha trajetória escolar, sempre gostei de 

estudar História. Desde que ingressei no Magistério, em 1998, como professor 

polivalente dos anos iniciais do Ensino Fundamental, na rede municipal de ensino de 

Riacho de Santana/RN, por meio de concurso público de provas e títulos, passei a 

me identificar mais ainda com o componente curricular de História.  

O efetivo exercício em sala de aula nos anos iniciais do Ensino Fundamental, 

possibilitou-me adquirir experiência docente, que, junto à teoria obtida no Curso de 

Pedagogia, concluído em 2003, na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 

(UERN), Campus Pau dos Ferros/RN, me ajudou no desenvolvimento de uma 

prática de ensino voltada para atender às necessidades de aprendizagem do aluno. 

Porém, no que se refere especificamente ao ensino de História, não tinha ainda uma 

formação consistente; logo, o desejo de melhorar minha prática docente nesse 

componente curricular me motivou a fazer o Curso de História, concluído em 2010, 

na Universidade Regional do Cariri (URCA). 

O interesse de me qualificar cada vez mais nessa área me levou a fazer o 

Curso de Mestrado Acadêmico em Ensino (CMAE), da Universidade do Estado do 

Rio Grande do Norte (UERN), Campus Pau dos Ferros/RN. Desse modo, a escolha 

dessa temática é fruto da minha vontade de aprofundar os conhecimentos acerca 

tanto das fontes históricas quanto da aprendizagem histórica. Também é fruto do 

desejo e da necessidade de me qualificar para melhorar o meu desempenho 

profissional em sala de aula. Por fim, para além dos benefícios, contribuições e 

formação profissional e acadêmica, a pesquisa contribuiu ainda para a minha 

formação pessoal. 

Por último, é relevante também como fonte de pesquisa para os professores 

de História e para as instituições escolares e acadêmicas. Espera-se que possam 

utilizá-la para possível aprimoramento do ensino de História em sala de aula ou para 
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trabalhos posteriores que compartilhem, não apenas a temática, mas o interesse e o 

desejo de contribuir, de forma direta ou indireta, para a implementação nas escolas 

públicas brasileiras de um ensino de História de melhor qualidade. Desejamos que 

essa pesquisa possa, de fato e de direito, possibilitar aos alunos as condições, os 

espaços e as oportunidades necessárias para a obtenção das competências, das 

habilidades e das aprendizagens exigidas.  

Diante do exposto, a investigação tem como pergunta norteadora: que tipo de 

relação é estabelecida entre o ensino de História desenvolvido pela professora, com 

as fontes históricas, e a aprendizagem histórica do aluno? A partir desse 

questionamento, o objetivo geral da investigação é: 

 Analisar como a professora desenvolve o processo de ensino da História, 

na utilização das fontes históricas e sua relação com a aprendizagem 

histórica.  

Para alcançar esse objetivo geral, pontuamos os seguintes objetivos 

específicos: 

 Discutir como as fontes históricas são trabalhadas em sala de aula. 

 Analisar se o processo de ensino com as fontes históricas favorece a 

aprendizagem histórica do aluno. 

 Identificar elementos do livro didático de História, adotado na turma, que 

apontem para o favorecimento da aprendizagem histórica do aluno.  

No tocante a fundamentação teórica, utilizamos autores que discutem o 

ensino de História nos anos iniciais do Ensino Fundamental e, especificamente, as 

categorias contempladas na pesquisa: o livro didático de História; as fontes 

históricas; a aprendizagem histórica. Assim, fizemos uma revisão de literatura tendo 

como referências as produções recentes encontradas em livros, capítulos de livros, 

artigos, dissertações e teses, as quais citamos algumas abaixo.  

Sobre o estudo de História nos anos iniciais do Ensino Fundamental, 

realizamos a leitura das seguintes obras: Cainelli (2012) discute como os conteúdos 

da História ensinada são determinados e postos em prática em sala de aula. Neto 

(2017) enfoca a História como componente curricular, e traz uma reflexão sobre o 

que se ensina nele: há indagações, constâncias ou mudanças nos métodos e nos 

conteúdos? O que seria mais adequado na aplicação destes termos em relação à 
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disciplina? Bergamo (s. d.) divulga um relato de experiência do uso de metodologias 

diferenciadas para o ensino de História desenvolvida com acadêmicos do curso de 

História das Faculdades Unidas do Vale do Araguaia (UNIVAR), através da 

disciplina de Estágio Curricular Supervisionado.  

Azevedo e Stamatto (2010) explicitam as características de diferentes 

correntes de pensamento pedagógico e historiográfico, relacionando-as ao ensino 

de História. Mathias (2011) objetiva esboçar um panorama estrutural acerca do 

ensino de História no Brasil, tendo como recorte cronológico o período de 1837 – 

data da introdução do ensino de História na escola secundária mediante a criação 

do Colégio D. Pedro II – até os primeiros anos do século XXI, auge da instituição do 

programa político neoliberal no ensino de História.  

Góis e Cavalcante (2018) discutem a formação e o desenvolvimento de 

conceitos científicos na escola mediante a análise de algumas contribuições 

teóricas, numa relação com o processo de elaboração conceitual no ensino de 

História. Ribeiro e Mendes (2016) analisam algumas complexidades e necessidades 

do processo de ensino e aprendizagem em História, e evidenciam aspectos 

inerentes à formação inicial e ao papel do Estágio Supervisionado no Curso de 

Licenciatura em História. 

Sobre o livro didático de História, fundamentamo-nos em Ramos (2018), que 

apresentou em seu artigo os resultados referentes à pesquisa qualitativa sobre o 

livro didático de História contemporâneo ao analisar a coleção História, Sociedade e 

Cidadania, de Alfredo Boulos Júnior. A pesquisa buscou entender como o livro 

didático (LD) tem trabalhado alguns conteúdos, organizado sua estrutura, suas 

abordagens históricas, metodologias de aprendizagem, imagens e atividades, e 

como tem inserido os temas transversais presentes na estrutura curricular 

contemporânea da disciplina de História.  

Silva (2012) procura identificar e analisar o processo de escolha dos livros 

didáticos no Estado do Ceará, relacionando-o com os usos que se faz deste 

instrumento no cotidiano. Priori (1995) discute a concepção de história veiculada em 

quatro manuais didáticos utilizados nas escolas públicas de 5ª à 8ª série do 1° grau, 

na cidade de Maringá, Estado do Paraná. Bernardo (2010) debate o ensino de 

história e problematiza as práticas e os saberes de docentes e de discentes dos 

anos iniciais do Ensino Fundamental a partir das apropriações que esses fazem dos 

livros didáticos de história. 
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Santos e Coutinho (2010) trata do discurso histórico presente em livros 

didáticos de História e demonstra os conteúdos reais das mensagens ideológicas 

que são veiculados por eles. Pretendeu buscar meios de explicar como tais 

discursos, construídos ideologicamente, se materializam no meio social por meio da 

linguagem e se relacionam à classe social dos sujeitos proferidos.  

Germinari e Moura (2017) propõem uma análise sobre a estrutura 

epistemológica dos conteúdos de livros didáticos de História aprovados pelo 

Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) de 2010 a partir da perspectiva teórico-

metodológica desenhada pelo historiador e filósofo alemão Jörn Rüsen. Pastro e 

Contiero (2002) expõem algumas considerações acerca do Ensino de História e dos 

livros didáticos utilizados em sala de aula com professores de 1º e 2º graus. 

Faustino et. al. (2016) discute e interpreta o livro didático de História do 8º ano do 

Ensino Fundamental utilizado nas escolas municipais de Codó/MA. 

Cavalcanti (2016) analisa a construção processual do LD e os 

desdobramentos desse no ensino de História, além de problematizar a atuação dos 

professores que o elaboram e analisar algumas relações entre formação docente e 

usos do material em sala de aula. Potier (s.d.) discute sobre o papel do LD, os 

elementos que envolvem a produção desse, distribuição e uso no espaço escolar. A 

autora reflete ainda sobre o papel dos autores na criação do livro, dos editores, do 

Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) e a perspectiva de Jörn Rüsen acerca 

do desenvolvimento de uma consciência histórica nos alunos. Santos e Bianchezzi 

(2017) analisam como o professor dos anos iniciais do Ensino Fundamental vem 

utilizando o livro didático de História em uma escola da rede municipal de ensino de 

Parintins. Bittencourt (2011) aborda a trajetória das pesquisas sobre o livro didático 

de História de 1980 à primeira década do século XXI com base em levantamento de 

teses, dissertações e publicações do período. 

Esse aporte teórico nos permitiu ampliar nosso entendimento sobre os 

aspectos necessários em um livro didático para torná-lo apropriado e coerente com 

as necessidades de aprendizagem dos alunos. Possibilitou-nos compreender a 

importância e a função das diferentes fontes históricas disponibilizadas no LD 

analisado e identificar nele os elementos que se aproximam e favorecem a 

aprendizagem histórica e os que se distanciam desse tipo de aprendizagem.   

Sobre as fontes históricas, destacamos Fonseca (2009), quando na obra 

Fazer e Ensinar História, em um capítulo denominado: “A incorporação de diferentes 
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fontes e linguagens no ensino de História”, apresenta e discute concepções, 

experiências e propostas pedagógicas sobre o uso de algumas fontes do ensino de 

História, tais como: documentos impressos e textuais; lugares de memória, como 

museus, arquivos, bibliotecas, monumentos, objetos; literatura infantil; poesias e 

canções; imprensa periódica; fontes iconográficas; fontes orais; internet e cinema. 

Outra referência adotada foi Schmidt e Cainelli (2009), com a obra Ensinar 

História, que enfatizam em capítulo especifico, intitulado: “As fontes históricas e o 

ensino da História”, algumas interpretações acerca da palavra documento. Ao 

mesmo tempo, elas fazem uma tipologia com a classificação das fontes e tecem 

orientações quanto aos procedimentos necessários para se trabalhar com os 

documentos e as fontes históricas em sala de aula, apresentando as possibilidades 

e os limites. 

Em uma linha mais ligada à prática do historiador, referenciamos a obra 

Fontes Históricas, organizada por Pinsky (2008) e que apresenta aos leitores um 

variado repertório de fontes históricas constitutivas de vestígios, concebidas como 

testemunhas do passado humano. Nessa obra, os autores não se restringem a tratar 

especificamente das fontes propriamente ditas, mas abordam também os diferentes 

métodos e técnicas adotadas pelos pesquisadores no seu ofício, além de 

apresentarem sugestões para o desenvolvimento de novas pesquisas e dialogarem 

diretamente com historiadores e aspirantes que atuam no contexto da realidade 

brasileira. 

Caimi (2008), por sua vez, nos apresenta uma discussão acerca da 

incorporação e da utilização de fontes históricas nas aulas de História como 

possibilidade de produção do conhecimento histórico no âmbito do ensino histórico 

escolar. Ela procura ainda identificar como essa temática é abordada nos antigos 

manuais escolares, nos atuais LPs, nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) e 

no Programa Nacional do Livro Didático (PNLD).  

Azevedo e Lima (2011) fazem uma reflexão acerca da incorporação de 

diferentes linguagens para o ensino de História. Fabricio, Azevedo e Cunha (2014) 

analisam a execução de projeto sobre o estudo de História com caráter de 

intervenção e pesquisa desenvolvida no âmbito da formação docente inicial, como 

parte integrante de atividades de estágio supervisionado que buscou responder a 

seguinte questão: como utilizar fontes escritas e imagens em sala de aula de 

História na Educação Básica de modo a promover a aprendizagem dos alunos? 
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Xavier (2010) discute a utilização das fontes históricas como mediadoras da 

produção do conhecimento em História, tornando-se na prática de sala de aula 

ferramentas pedagógicas. As fontes históricas são apresentadas não como meras 

ilustrações de conteúdos, mas como artefatos culturais repletos de intencionalidades 

que assumem um papel fundamental de significação na estrutura cognitiva do aluno. 

Manosso e Almeida (2015) fazem uma discussão sobre o uso das fontes 

históricas na sala de aula, apresentando os efeitos e a incorporação que a chamada 

“Revolução Documental” proporcionou ao ensino de História. Fárias Júnior (2012) 

discorre sobre estratégias de ensino que possibilitem aos estudantes compreender o 

processo de construção do conhecimento histórico a partir do uso de fontes 

históricas escritas em sala de aula. 

Além desses, outros autores foram consultados, entre os quais citamos: Vilar 

(2014) e Barros (2011). O primeiro propõe a classificação das fontes históricas de 

acordo com sua origem em duas categorias distintas: fontes primárias e fontes 

secundárias. O segundo apresenta o conceito de fonte histórica e destaca a 

natureza material, oral e imaterial dessa. 

A leitura dessas obras nos ajudou a entender os diferentes conceitos de 

fontes históricas e a identificar pontos que se aproximam e se distanciam. Nesse 

ensejo, em meio à diversidade de conceitos apresentados, compreendemos fontes 

históricas, como o conjunto de artefatos materiais e de representações simbólicas de 

natureza imaterial, construídos e utilizados pelo ser humano nos diferentes tempos, 

espaços e contextos históricos para atender a determinadas necessidades de 

sobrevivência e de convivência com seus pares e com a natureza. 

Para discutir a aprendizagem histórica, recorremos a alguns autores que 

pesquisam sobre o assunto no campo da Educação Histórica. Entre eles, podemos 

citar Schmidt (2009), com o artigo: “Cognição histórica situada: que aprendizagem é 

esta? ”, que faz uma análise das ideias sobre aprendizagem histórica contidas em 

propostas curriculares, nos manuais didáticos destinados à professores e à alunos, e 

aponta alguns elementos constitutivos de concepções que fundamentam as 

finalidades e os processos de aprendizagem em história.  

Também recorremos a Schmidt e Cainelli (2009), que fazem uma discussão 

sobre a aprendizagem histórica e pontuam os pressupostos, as finalidades e as 

dimensões dessa. Schmidt, Barca e Martins (2010) analisam os processos 

cognitivos dos fundamentos do conhecimento histórico a partir da consciência 
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histórica à luz da teoria de Jörn Rüsen. Carvalho (2015) estuda em seu trabalho de 

que forma ocorre a aprendizagem histórica dos alunos a partir do uso das fontes 

históricas em sala de aula, mais especificamente a partir de um jornal.  

Consultamos Ribeiro (2014), cuja problemática de investigação procura 

identificar e analisar as concepções de “ensino e aprendizagem histórica” de 

graduandos em História para compreender os limites e potenciais formativos da 

discussão dos processos de aprendizagem histórica na formação inicial de 

professores. Silva (2011), que investigou as concepções e os significados da 

aprendizagem histórica para professores de História e o modo pelo qual esses 

fazem relação com o conhecimento que ensinam. Fronza (2017) teve como foco de 

investigação a aprendizagem histórica dos jovens, tendo como recorte a análise de 

dez produções intelectuais desenvolvidas por professores pesquisadores na área de 

Educação Histórica publicadas em revistas virtuais. Já Leal (2011) procura identificar 

as contribuições da teoria de Jörn Rüsen para o desenvolvimento das pesquisas 

empíricas da Educação Histórica, sobretudo no Brasil. 

Esse referencial teórico nos ajudou a identificar se as hipóteses da 

aprendizagem histórica estavam ou não presentes no processo de ensino 

desenvolvido pela professora, com a utilização das fontes históricas, e no livro 

didático de História usado nas aulas. Por meio dele, conseguimos compreender os 

conceitos apresentados e, com base neles, construirmos o nosso próprio conceito. 

Assim, compreendemos aprendizagem histórica como um processo de compreensão 

e de assimilação do conhecimento histórico, consolidado pela capacidade de 

estabelecer conexões entre a dimensão temporal e a espacial e dessas com a 

própria realidade. 

Portanto, a contribuição desses referenciais vai muito além. Mais que um 

aprofundamento teórico, conceitual e metodológico da temática investigada, elas 

compreendem o entendimento da sua inserção e da sua trajetória no cenário 

acadêmico e educacional brasileiro nos diferentes contextos políticos, econômicos e 

sociais.  

Ao considerarmos a necessidade e a importância de se construir um trabalho, 

de fácil compreensão, organizamos e sistematizamos nossa pesquisa em quatro 

capítulos. Cada um descrito abaixo, traz as informações apresentadas e as ideias 

defendidas de forma clara, objetiva e de fácil compreensão para o leitor.   
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O primeiro capítulo, “Fontes históricas: novas perspectivas para o ensino de 

História”, é dividido em quatro seções que se interligam e dialogam em torno da 

discussão realizada. Na primeira seção, tratamos do ensino e da aprendizagem de 

História sob a ótica do tratamento dado as fontes históricas, perfazendo a trajetória 

do componente curricular desde a implantação no currículo escolar brasileiro no 

século XIX até os anos iniciais do século XXI, com foco na maneira pela qual as 

fontes históricas são tratadas no processo de ensino-aprendizagem. Na segunda 

seção, fazemos uma discussão acerca do ensino de História nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental no atual contexto vigente. Na terceira seção, discutimos os 

conceitos, as definições e a classificação das fontes históricas. E na quarta seção, 

abordamos a incorporação das diversas fontes históricas no contexto de sala de 

aula sob a influência de uma nova historiografia, apontando as possibilidades e os 

limites.  

O segundo capítulo, “Ensino de História: o papel do professor e o livro 

didático frente ao desafio da aprendizagem histórica”, é dividido em três seções. Na 

primeira seção, escrevemos sobre o papel do professor como mediador entre as 

fontes históricas utilizadas em sala de aula e a aprendizagem do aluno. Na segunda 

seção, abordamos a utilização do livro didático de História em sala de aula como 

material pedagógico portador de diferentes visões e posicionamentos acerca do seu 

uso. E na terceira seção, discutimos sobre a aprendizagem histórica no contexto de 

inovação do estudo de História. 

O terceiro capítulo, “Percurso Metodológico”, apresentamos o passo a passo 

da pesquisa em seis seções. Em casa seção, respectivamente, situamos o campo 

da pesquisa; apresentamos o tipo de estudo; delineamos a pesquisa quanto à 

natureza das fontes utilizadas; descrevemos os primeiros passos da investigação no 

campo de observação; o processo de construção de dados a partir do uso das 

técnicas; e por último a fase de análise e interpretação dos dados construídos.  

O quarto capítulo, “Discutindo o ensino de História: o velho e o novo se 

entrecruzam”, fazemos a leitura e a interpretação dos dados a partir das três 

categorias de análise: livro didático de História, fontes históricas e aprendizagem 

histórica. O capítulo é dividido em quatro seções: na primeira, descrevemos as aulas 

observadas e fazemos uma análise de caráter mais geral; na segunda, analisamos o 

livro didático usado na turma; na terceira, o uso das fontes históricas utilizadas pela 

professora nas aulas de história; e na quarta, se o processo de ensino desenvolvido 
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pela professora favorece a aprendizagem histórica do aluno. Por fim, na conclusão, 

apresentamos os resultados da investigação. 
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CAPÍTULO 1 – FONTES HISTÓRICAS: NOVAS PERSPECTIVAS PARA O 

ENSINO DE HISTÓRIA  

 

Neste capítulo, fazemos uma explanação acerca do tratamento dado às 

fontes históricas no decorrer da trajetória do componente curricular de História na 

educação pública brasileira. Discutimos também algumas questões pertinentes ao 

Ensino de História nos anos iniciais do Ensino Fundamental no contexto atual. E 

apresentamos os conceitos, as definições e a classificação das fontes históricas a 

partir da visão de alguns autores, a exemplo, Schmidt e Cainelli (2009), Fonseca 

(2009), Ferreira e Franco (2009), Brodbeck (2009), Cano (2012), Oliveira (2012) e 

Vilar (2014), entre outros. Finalizamos com uma exposição sobre a incorporação das 

diversas fontes históricas no contexto da sala de aula, fundamentando-se 

teoricamente na nova historiografia.  

 

 

1.1 O tratamento dado às fontes históricas: percurso da História no currículo escolar 

brasileiro 

 

Durante todo o século XIX até a década de 1980, o ensino de História no 

Brasil teve como parâmetro e fundamento uma historiografia de cunho positivista, 

cuja finalidade era ensinar a história da nação a partir de acontecimentos de 

natureza política e militar. Para tanto, respaldou-se no documento escrito como 

recurso utilizado em sala de aula pelo professor para trabalhar os conteúdos. O 

documento escrito era tão valorizado pelos historiadores que sua utilização em sala 

era concebida como fundamento do fato histórico. 

Dessa forma, o documento escrito assume a centralidade e o papel de 

elemento norteador da prática docente. A partir desse entendimento, consideramos 

que, nessa historiografia positivista de base tradicional, “uma das preocupações 

maiores do historiador era a de verificar a autenticidade do documento, como se o 

documento, sendo autêntico, pudesse guiar o historiador na busca da verdade 

absoluta” (CANO, 2012, p. 19). 

Sendo assim, de acordo com Reis (2004), esses documentos falavam por si, 

de tal forma que não podiam ser questionados, apenas reproduzidos, e ficavam, 

portanto, isentos da opinião pessoal do historiador. O mesmo acontecia em sala de 
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aula, quando o professor ignorava todo e qualquer documento que não fosse de 

natureza oficial. Nesse sentido, Faustino e Gasparin (2001) nos lembram que 

recursos didáticos, como os mapas das grandes nações, tratados e cartas, 

tornaram-se imprescindíveis para o professor de História trabalhar o repertório de 

fatos e acontecimentos do passado. Assim, para a História, o estudo do passado só 

assumia uma conotação de verdade dos fatos ocorridos se esses fossem 

informados em documentos autenticamente reconhecidos e validados como oficiais. 

De acordo com essa corrente de pensamento, somente esses documentos 

eram capazes de retratar, de forma fiel e verdadeira, os principais acontecimentos 

do passado, atribuídos à figura dos grandes homens, vistos como construtores da 

história da humanidade, com datas definidas segundo uma ordem linear e uma 

cronologia progressiva. Nessa perspectiva, Bittencourt (2011, apud PEREIRA, 2015, 

p. 30-31) vem dizer que “a reconstituição do passado da nação por intermédio de 

grandes personagens serviu como fundamento para a História escolar, privilegiando-

se estudos das ações políticas, militares e das guerras”. 

Nesse contexto, o estudo de História se dava a partir do livro didático (LD), 

que mesmo sendo limitado, além dos textos informativos, portava outras fontes de 

natureza escrita, como trechos ou artigos de Leis, Decretos, Portarias, Pareceres e 

Resoluções. Isso, na visão positivista, era considerado suficiente para o professor 

transmitir os conteúdos. Portadores de uma concepção tradicional de ensino, 

professor e LD se figuraram, por muito tempo, como o centro do processo 

educacional. Ao assumir com exclusividade o posto de fonte do conhecimento 

histórico e referência para o ensino do professor e a aprendizagem do aluno, o livro 

didático se transformou, ao longo do período descrito acima, como a principal 

ferramenta para ensinar História. Assim sendo, o uso desse material em sala de aula 

se dava em conformidade com os princípios positivistas, como verificamos no trecho 

abaixo: 

 

O livro didático deveria desempenhar o papel de homogeneizar o saber 
escolar, de reforçar os métodos de ensino baseados na memorização, em 
uma escola concebida como transmissora dos conhecimentos [...] deveria 
ser utilizado como instrumento de memorização, ocasionando a prática do 
saber de cor. (BITTENCOURT, 1996, p. 18). 

 

Nessa configuração, professor e alunos assumiam papéis bem definidos e 

diferentes no tocante à relação com esse material. O primeiro tinha a incumbência 
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de apresentar um domínio dos conteúdos e das técnicas de ensino, tornando-se 

assim “um instrumento de transmissão de saberes produzidos por outros” 

(MONTEIRO, 2007, p. 13). O segundo limitava-se a “condição de receptáculos de 

informações, currículos, conteúdos, livros e materiais didáticos” (SCHMIDT, 2008, p. 

56). A observação deverá mostrar se esse tipo de relação ainda se encontra 

presente na aula desenvolvida pela professora, se há apenas resquícios ou se já 

modificou totalmente.  

Por esse prisma, o tratamento dado a essa fonte escrita era de submissão e 

alienação, tanto do professor quanto do aluno. Ao professor cabia a tarefa de “extrair 

do documento a informação que nele estava contida, sem lhe acrescentar nada de 

seu” (SCHMIDT; CAINELLI, 2009, p. 112); afinal, se a opinião do historiador era 

irrelevante na construção da narrativa histórica (REIS, 2004) não era diferente com o 

professor. A competência desse se restringia em reproduzir a visão posta no livro 

sem ter a preocupação de emitir seu ponto de vista ou apresentar argumentos que 

contestassem o que estava escrito. A produção desse material estava diretamente 

ligada aos interesses dos grupos dominantes, que, por sua vez, detinham um certo 

controle daquilo que poderia ser ensinado em sala de aula, o que lhe garantia o 

repasse de um conjunto de ideias, valores e princípios que asseguravam a 

reprodução e a manutenção de sua ideologia.    

Nesse entendimento, os documentos históricos tomados como a matéria 

prima para o trabalho dos historiadores, entre os quais citamos as leis, os decretos, 

as cartas, os diários, os mapas, as autobiografias, as fotografias, as imagens, as 

pinturas, os censos estatísticos, os documentos jurídicos, os livros de contabilidade, 

os testamentos, os textos jornalísticos, os livros de histórias, os inventários, as 

sentenças, os códigos, as constituições e os discursos escritos, entre outros, 

refletiam o caráter subjetivo e a ideologia do poder constituído, de forma que não 

havia neutralidade nesses documentos, uma vez que ela, a neutralidade, já estava 

devidamente comprometida, como mostra a citação abaixo: 

 

Em sua origem quando o documento foi produzido por um agente ou 
processo histórico, de uma determinada sociedade, cultura, grupo social 
detentor de uma visão de mundo; por sua preservação e mesmo 
legitimação como instrumento que ilumina o conhecimento da história e, por 
fim, também está comprometida quando verificamos que existe a 
intencionalidade e a intervenção do historiador ao escolher, ignorar ou 
mesmo evitar trabalhar com determinado documento em um processo de 
pesquisa histórica. (CANO, 2012, p. 21). 
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Nessa linha de pensamento, e ainda dando voz a Cano (2012, p. 21), é 

preciso compreendermos que, assim como os documentos históricos retratavam as 

intencionalidades e os propósitos dos grupos dominantes, em sala de aula, os 

documentos utilizados pelo professor também representam a “intencionalidade e o 

caráter não neutro de sua ação pedagógica”. 

Sob esse olhar, o ensino de História se dava a partir da versão escrita pelos 

historiadores, numa relação de dependência ao documento escrito. Diante disso, a 

aula era conduzida pelo professor que, ao assumir uma “atitude meramente 

receptiva e passiva face ao documento” (SCHMIDT; CAINELLI, 2009, p. 112), 

procurava repassar as informações como algo pronto e acabado. 

Nesse ínterim, o documento escrito utilizado no ensino de História como fonte 

histórica era tratado “como prova irrefutável da realidade passada que deveria ser 

transmitida ao aluno” (SCHMIDT; CAINELLI, 2009, p. 112-113). Esse, por sua vez, 

igualmente ao professor, não passava de “mero receptor passivo e preocupado em 

decorar o conteúdo ou o ponto ensinado” (SCHMIDT; CAINELLI, 2009, p. 113). Para 

Fonseca e Farias (2006), esse tipo de tratamento conferido às fontes escritas 

deixava claro a existência de uma relação demarcada pela neutralidade e por uma 

objetividade incondicional.  

Assim, atribuía-se a esses documentos uma função que se tornou 

questionável pelas teorias divergentes ao positivismo, de que eles eram capazes de 

representar todo o passado da humanidade. Dessa forma, a visão que se ensinava 

aos alunos era a de que todos os fatos, os acontecimentos e os eventos históricos 

poderiam ser abordados na sua totalidade. Posto isso, fica evidente o quanto 

professor e aluno estavam presos aos documentos escritos e que esse subsidiou o 

ensino de História ao longo do século XIX até a década de 1980, legitimando a 

explicação oral do professor e a narrativa histórica dos fatos estudados.  

Junto ao documento de natureza escrita, a historiografia positivista passou a 

inserir o uso de imagens como ferramenta pedagógica. O tratamento dela como 

fonte histórica servia o mesmo propósito do documento escrito, utilizadas para 

provar os fatos estudados no passado, e legitimar e reforçar o discurso posto nos 

documentos escritos. Para o professor, o uso das imagens nas aulas de História se 

tornou uma ferramenta pedagógica com o intuito de ilustrar e fortalecer a explicação 

oral do conteúdo. 
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Nessa perspectiva, o uso das imagens foi pensado como uma forma didática 

de chamar a atenção do aluno em relação ao estudo de determinado conteúdo e 

facilitar a compreensão por meio do sentido da visão. Todavia, a forma pela qual se 

dava a utilização delas em sala de aula não trouxe alterações significativas na 

formação histórica do aluno, que continuou a ser trabalhada sob a ótica do 

positivismo. 

O tratamento dado ao documento histórico em sala de aula vai ser alterado, 

ainda que de forma superficial, a partir da pedagogia da Escola Nova, quando se 

passou a defender a inclusão do aluno no centro do processo ensino-aprendizagem 

e o professor como seu orientador. Estudos realizados por Fonseca (2003) 

demonstram que a influência da Escola Nova na educação brasileira foi bastante 

significativa no currículo de História de tal maneira que surgiram outras 

possibilidades metodológicas com a pretensão de superar as práticas memorísticas 

de aprendizagem. Para Caimi (2008), os defensores da Escola Nova e os materiais 

didáticos elaborados a partir de seus pressupostos demonstravam uma preocupação 

com o uso de novas tecnologias no ensino da história escolar e de forma especial 

com a utilização de mapas, imagens e cinema como recursos didáticos. Assim: 

 

No caso do ensino da História, a utilização de documentos tornou-se uma 
forma de o professor motivar o aluno para o conhecimento histórico, de 
estimular suas lembranças e referência sobre o passado e, dessa maneira, 
tornar o ensino menos livresco e dinâmico. Esperava-se, também, que, por 
meio da utilização do documento em sala de aula, o aluno pudesse ter 
contato pessoal e próximo com as realidades passadas. O documento 
passou a ser instrumento didático para o professor porque ajudaria a tirar o 
aluno de sua passividade e reduziria a distância de sua experiência e seu 
mundo de outros mundos e outras experiências descritas no discurso 
didático. Estimulou-se o uso de mapas históricos, gravuras, filmes, que 
permitiriam refazer as imagens do passado ou fazer o aluno poder, ele 
mesmo, imaginar como era o passado. Dessa forma, esperava-se que as 
aulas se tornassem mais atraentes, e o aluno, mais participante. (SCHMIDT 
e CAINELLI, 2009, p. 115). 

 

Mediante o exposto, percebemos que o uso do documento histórico em sala 

de aula, sob o viés da Pedagogia da Nova Escola, passava a contemplar alguns 

aspectos, até então, negligenciados no ensino de História. Além do já mencionado 

deslocamento do aluno para o centro do processo de ensino-aprendizagem, esse 

documento passou a ser utilizado com a finalidade de motivar e estimular o aluno na 

busca pelo conhecimento, e tornar o ensino mais atrativo e dinâmico. 



33 

 

Sobre o movimento escolanovista no Brasil, segundo Azevedo e Stamatto 

(2010), ele surgiu em oposição ao modelo tradicional de ensino entre os anos finais 

do Império e o início da República, caracterizando-se como um método intuitivo e 

cujo os princípios foram incorporados às práticas pedagógicas. Especificamente no 

ensino de História, a presença desse modelo foi notadamente visível nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental quando vigorou a disciplina de Estudos Sociais. 

Fundamentado nas ideias de John Dewey, a proposta escolanovista para o ensino 

da história escolar teria como referência principal “a experiência da criança, o 

estímulo a sua curiosidade e o desenvolvimento de significações com base nas 

necessidades reais das crianças, tendo como ponto de partida a relação 

passado\presente” (CAIMI, 2008, p. 135).  

No entendimento de Azevedo e Stamatto (2010), atualmente ainda 

encontramos resquícios dos pressupostos escolanovistas presentes em programas, 

recursos e práticas didáticas, que têm como foco “o estudo das transformações 

econômicas, dos meios de transporte e da ocupação territorial em detrimento das 

ações dos homens em sociedade, especialmente para a primeira etapa do Ensino 

Fundamental” (AZEVEDO; STAMATTO, 2010, p. 710). Entretanto, Schmidt e Cainelli 

(2009, p. 115) ressaltam que, apesar das mudanças propostas pela Pedagogia da 

Nova Escola no tratamento didático conferido ao documento histórico na relação 

ensino-aprendizagem, esse ainda continuou sendo utilizado em uma perspectiva 

tradicional, na medida em que permaneceu servindo de prova irrefutável do real. Ou 

seja, o que houve, de fato, foi uma mudança na maneira de conduzir o documento 

histórico em sala de aula, sem, contudo, mudar os fins do seu uso. 

A mudança efetiva no tratamento dado ao documento histórico como 

ferramenta pedagógica, tanto no aspecto didático quanto na sua função, vai ocorrer 

no século XX, com o surgimento de uma nova historiografia representada por 

correntes historiográficas, como a Nova História, a Nova História Social, a Marxista e 

a Nova História Cultural, dentre outras, que renovaram a concepção de documento 

histórico e da relação do historiador com ele. Esse movimento de mudanças, 

segundo Neto (2017), provocou alterações significativas no modelo de 

planejamento, na estrutura dos conteúdos e na aplicação dos métodos de ensino, e 

transformou o aprender mecânico em um aprender mais significativo para o aluno. 

De forma gradativa, com o aparecimento dessas novas correntes 

historiográficas, especialmente na França, com a criação da escola dos Annales, 
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surgiram propostas inovadoras para o estudo de História, que passou a repercutir 

diretamente na elaboração do currículo escolar e no desenvolvimento de 

metodologias de ensino. Isso começa a ameaçar, mesmo que de forma lenta, o 

reinado da corrente Positivista, que, pouco a pouco, vai perdendo espaço e passa a 

ser questionada, a ponto de ser posteriormente substituída por uma produção 

historiográfica portadora de novos sentidos e significados, coerente com os novos 

desafios e as exigências do mundo contemporâneo. 

Para Moraes (1994), alinhado a esse movimento de renovação proposto pela 

escola dos Annales, outros fatores ajudaram a reforçar esse declínio da influência 

positivista no ensino de História, como a expansão capitalista, o fim da Segunda 

Guerra Mundial com a ascensão do marxismo e do materialismo histórico. 

Desse modo, é a partir dessas novas correntes historiográficas, 

especialmente a Nova História, que se lança um novo olhar sobre as fontes 

históricas. Até então restrito ao uso dos documentos escritos, o ensino de História, 

sob a perspectiva da construção do conhecimento histórico a partir do estudo de 

diversas fontes históricas, passa a se utilizar, em sala de aula, de um rico repertório 

de fontes, agora não apenas de natureza escrita, mas oral, visual, iconográfica, 

imaterial e musical, entre outras. Nesse sentido, uma atenção será dada às fontes 

utilizadas pela professora nas aulas de História, à medida que se procura identificar 

as que são utilizadas, o tipo e a frequência. 

Os historiadores ligados às novas correntes historiográficas passaram a 

questionar e a criticar a ênfase do documento escrito como soberano no ensino e 

nas pesquisas na área de História. Desde então, passaram a conceber como fonte 

histórica todo tipo de vestígio que, produzidos pelo homem em determinados 

contextos históricos, guardam em si resquícios, indícios e testemunha, que, 

diferentemente do documento escrito que era visto como prova do real, apontam 

aspectos do passado que não representam a sua totalidade, mas apenas parte dela. 

Sob esse ponto de vista, a ampliação do conceito de fontes históricas para a Nova 

História está respaldada, segundo Cano (2012), na ideia de que essas fontes não 

podem ser vistas dissociadas da ação humana, sendo dela a expressão. 

Tendo sob pano de fundo o século XX, essas mudanças impactaram 

diretamente no ensino de História e passaram a influenciar a prática docente. Isso 

promove inovações que alteraram a forma de pensar, fazer, aprender e pesquisar 

História, e renova “os temas, os objetos, as abordagens, a metodologia e 
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principalmente a visão do que seria uma fonte histórica” (CANO, 2012, p. 20). O 

trecho abaixo retrata, em parte, o rumo das mudanças propostas: 

 

Uma nova concepção de documento histórico implica, necessariamente, 
repensar seu uso em sala de aula, já que sua utilização hoje é 
indispensável como fundamento do método de ensino, principalmente 
porque permite o diálogo do aluno com realidades passadas e desenvolve o 
sentido de análise histórica. O contato com as fontes históricas facilita a 
familiarização do aluno com formas de representação das realidades do 
passado e do presente, habituando-o a associar o conceito histórico à 
análise que origina e fortalecendo sua capacidade de raciocinar baseado 
em uma situação dada. (SCHMIDT; CAINELLI, 2009, p. 116). 
 

Visto por esse ângulo, em sala de aula, essa nova concepção prima por uma 

relação interativa entre professor, aluno e fonte histórica. Para Manosso e Almeida 

(2015, p. 2): 

 

A reformulação do uso das fontes proposta pela Escola dos Annales 
agregou nova perspectiva à pesquisa histórica e, consequentemente, 
proporcionou ao professor\historiador maior possibilidade de trabalhar 
assuntos de variados temas nas aulas. 

 

Nesse leque de possibilidades, coube ao professor se apropriar dessas fontes 

a fim de que pudesse compreender a própria origem, o funcionamento, a função e o 

propósito para torná-las, de fato, ferramentas pedagógicas capazes de contribuir 

para a aprendizagem do aluno. No entendimento de Azevedo e Lima (2011), para 

que essas fontes sejam utilizadas de forma adequada e eficiente é imprescindível 

que o professor seja conhecedor das possibilidades e dos limites de cada uma. 

Contudo, tão importante quanto a ampliação da concepção de fonte histórica em 

sala de aula foi a necessidade de rever o tratamento didático conferido a elas; isso 

supera a visão enraizada por muitos anos de que elas atendiam somente ao 

propósito de ilustrar a narrativa histórica, o conteúdo do livro didático e a exposição 

oral do professor. 

A partir desse entendimento, o trabalho com o documento histórico em sala 

de aula, sob a perspectiva renovadora da nova historiografia, os concebe como 

ponto de partida para se trabalhar a História. Assim, a ruptura gradativa do modelo 

positivista de se trabalhar com esse documento com fins pedagógicos e a 

consolidação das ideias da nova historiografia modificaram radicalmente o modo de 

ensinar e aprender História; pelo menos, no campo teórico. Essa nova concepção 

pode ser melhor compreendida tomando por base o trecho abaixo: 
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[...] os documentos não são tratados como um fim em si mesmos, mas 
deverão responder às indagações e às problematizações dos alunos e 
professores, com o objetivo de estabelecer um diálogo com o passado e o 
presente, tendo como referência o conteúdo histórico a ser ensinado. 
Superar o tratamento tradicional dado ao documento histórico implica, por 
parte do aluno, a mobilização de conhecimentos e informações próprias do 
conteúdo abordado, para que ele possa elaborar apreensões globais e 
complexas. (SCHMIDT; CAINELLI, 2009, p. 117). 

 

À guisa de esclarecimento, as próprias autoras deixam claro que, embora o 

uso do documento histórico em sala de aula possibilite a formação histórica do aluno 

com o desenvolvimento de atitudes investigativas, não compete a ele. Além disso, 

não se configura como propósito torná-lo historiador, nem tão pouco “substituir a 

intervenção do professor no processo ensino-aprendizagem” (SCHMIDT; CAINELLI, 

2009, p. 117). 

Diante do exposto, concluímos que as mudanças no tratamento das fontes 

históricas, modificou alguns aspectos do processo de ensino de História. 

Principalmente se pensarmos nos seus fins pedagógicos em sala de aula, de um 

modelo de ensino fundamentado na historiografia positivista do século XIX até as 

duas últimas décadas do século XX, para um modelo de ensino baseado em uma 

nova historiografia, que chegou às escolas públicas brasileiras com mais intensidade 

na década de 1990. Tudo isso, possibilitou alterações significativas na formação 

histórica do aluno.  

As mudanças no trato com as fontes históricas caminharam em consonância 

com as exigências de um modelo de sociedade de base capitalista, globalizada e 

tecnológica. Assim, se antes as fontes históricas serviam ao propósito de ilustrar 

uma narrativa dos acontecimentos do passado de forma fiel e legítima, e atribuir ao 

aluno um papel de mero receptor de informações com uma atitude passiva em 

relação aos conhecimentos transmitidos, atualmente o uso dessas fontes em sala 

requer do discente uma postura ativa e questionadora, tanto daquelas quanto dos 

conhecimentos em estudo. Com isso, ele vai além do caráter ilustrativo e serve de 

suporte e fonte de pesquisa para a construção de um pensamento histórico de base 

problematizadora e reflexiva. 

 

1.2 O ensino de História nos anos iniciais do Ensino Fundamental na 

contemporaneidade 
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Ao analisarmos o ensino de História no atual contexto social, político e 

econômico em que se encontra a sociedade brasileira, nos deparamos com alguns 

pontos e contrapontos que nos fazem refletir acerca de como o estudo desse 

componente curricular está sendo desenvolvido em sala de aula.  A reflexão inicial 

que fazemos é a seguinte: nesse cenário educacional, onde a presença de produtos 

culturais midiáticos, como revistas e fascículos, DVDs, CD-Roms, sites, filmes, jogos 

eletrônicos e a literatura (BERNARDO, 2010), estão à disposição do professor para 

desenvolver um ensino de qualidade que desperte a atenção e o interesse dos 

alunos em relação ao conhecimento histórico, porque a História ainda carrega o 

pesado fardo de ser considerada ultrapassada, enfadonha, decorativa e 

desestimulante?  

Em pesquisa realizada com alunos do 1º ao 4º ano de uma escola municipal 

de um município do interior do Estado de São Paulo, Bernardo (2010) identificou, a 

partir das falas deles, que a aversão em relação ao componente curricular de 

História pode ser explicada de várias formas, como mostra o trecho abaixo:  

 

Pensarem a história como disciplina escolar repleta de pontos a serem 
memorizados; terem como atividade um tipo de questionário que induz a 
cópia do livro ou de textos on lines e por não conseguirem ler o livro didático 
ou textos da internet de forma interpretativa. (BERNARDO, 2010, p. 93-94). 

  

Se atribuirmos ao ensino de História a incumbência de formar cidadãos 

críticos para exercer de forma efetiva o exercício da cidadania, logicamente 

devemos entender que esse trabalho deve ser iniciado já nos anos iniciais da 

escolarização. Nesse sentido, no entendimento de Castelar (2000), o objetivo do 

ensino de História no Ensino Fundamental deve ser o de alfabetizar historicamente o 

aluno pela mediação de aprendizagens. Para isso, faz-se necessário o exercício 

constante de práticas de observação, descrição, reflexão, representação, 

explicação, analogia, síntese e experimentação por meio das quais o discente se 

apropria dos conceitos e das categorias básicas que possibilitem a compreensão do 

tempo, dos fatos e dos sujeitos históricos. Desse modo, complementa Callai (2005), 

a aprendizagem da leitura se dá mediante o ato de ler a realidade a sua volta, 

compreendendo o mundo com um olhar histórico. Daí a importância do ensino de 

desse componente curricular nos anos iniciais da educação básica.  
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Ao partir desse pensamento, encontramos um outro contraponto que se refere 

ao equívoco tanto dos professores pesquisados (BERNARDO, 2010) quanto do 

meio acadêmico (CARRETERO, 1997) de que os alunos dos anos iniciais não têm 

condições de compreender os conhecimentos históricos trabalhados, uma vez que 

não desenvolveram ainda a capacidade cognitiva de abstração, de pensar um 

passado que não viveram.  Além disso, um aspecto desfavorável presente no ensino 

de História nos anos iniciais do Ensino Fundamental que se arrasta desde o início da 

sua implementação no currículo escolar brasileiro diz respeito ao tratamento 

secundário em comparação a outros componentes curriculares, como Língua 

Portuguesa e Matemática (FONSECA, 2009). Apesar de ser um aspecto antigo, ele 

tem se mantido nos tempos atuais pelo fato de se considerar o Português e a 

Matemática mais úteis para a formação do trabalhador como exigência para 

melhorar a produtividade no cenário recente referente ao mundo do trabalho 

(BITTENCOURT, 2011a).  

Para cumprir esse compromisso, faz-se necessário que o ensino seja 

desenvolvido no sentido de fortalecer nos alunos competências, habilidades, 

pensamentos e atitudes críticas em relação aos conteúdos trabalhados e 

necessariamente a realidade em que estão inseridos. Nessa perspectiva:  

 

O ensino de História deve ser ministrado numa perspectiva progressista, 
que concebe o aluno como centro do ensino aprendizagem, detentor de 
autonomia e apto ao desenvolvimento cognitivo e intelectual, ao professor 
cabendo instigar com problematizações e mediar o conhecimento para 
facilitar a assimilação e internalização de novos saberes. (PIAGET; 
INHELDER, 1979 apud FIALHO; MACHADO; SALES, 2016, p. 1054). 

 

Todavia, uma leitura na literatura vigente aponta haver ainda um 

descompasso entre a consolidação dessas ideias de cunho mais inovadoras com a 

efetiva implementação no chão das escolas. No cotidiano das escolas públicas 

brasileiras, ao lado dessa abordagem de teor mais crítico e reflexivo, ainda vigora 

um fazer pedagógico enraizado em pressupostos positivistas, que associa o ensino 

de História somente ao repasse de informações referentes aos acontecimentos do 

passado. Vejamos um exemplo: 

 

Observando o que é oferecido nas escolas como conhecimentos históricos 
para as séries iniciais, evidencia-se como prática recorrente o desenrolar de 
datas comemorativas. O ensino de história assume uma perspectiva que se 
resume em festejar datas num desfile linear, anacrônico e sem significado, 
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ao lembrar fatos do passado de forma descontextualizada e sob um único 
viés, decorrente da atuação épica de personagens, reverenciados como 
“heróis” e que figuram como seres sobrenaturais. Agindo assim, a escola 
está contribuindo para canonizar uma verdade, naturalizar uma narrativa, 
onde não cabe a multiplicidade e nem tampouco a vida das pessoas que 
estudam. (BERGAMASCHI, 2014, p.1). 

 

Logicamente, nos dias atuais, tendo em vista que a maioria dos professores, 

seja por meio da formação inicial ou continuada realizadas tanto no espaço da 

escola quanto em órgãos e instituições de formação docente, não estão alheios às 

discussões, aos debates e aos estudos teóricos recentes. O quadro exposto acima 

tem apresentado algumas modificações ao longo dos anos, de forma que essa 

realidade não se aplica mais na sua totalidade. 

Por outro lado, se tomarmos como parâmetro o fato de que o estudo de 

História tem sido marcado em toda a sua trajetória pela dualidade entre mudanças e 

permanências, a citação anterior nos leva a concordar com Bernardo (2010) e 

Chervel (1990), os quais apontam que o ensino desenvolvido nesses moldes está 

mais inclinado para as permanências. Também aceitamos a defesa de Góis e 

Cavalcante (2018, p. 18), quando chamam a atenção para o fato de que mesmo o 

ensino de História sendo alvo de várias reflexões que acarretaram em mudanças na 

produção historiográfica nas últimas décadas, “algumas dessas produções não têm 

se efetivado na concretude da sala de aula”.  

Um exemplo disso é a afirmação de Azevedo (2010b, p. 216), que defende “o 

uso exclusivo do livro didático somado a questionários em meio a aulas expositivas 

tradicionais marcou nossas observações realizadas na última década na rede 

escolar de ensino”. Em outro trabalho, Azevedo (2010a) vai mais além e reforça 

esse cenário de resistência às mudanças quando ressalta que – mesmo diante dos 

avanços associados à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 

9.394\96) e aos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) de História em relação à 

renovação dos conteúdos e dos métodos utilizados em sala de aula – pesquisas 

revelam, em pleno século XXI, que o ensino desse componente curricular ainda 

apresenta problemas que vão desde a dissociação entre teoria e prática à questões 

historiográficas e pedagógicas.  

Nesse ensejo, entendemos que as mudanças no campo da educação 

acontecem de forma tão lenta que estão sempre defasadas em relação a outros 

setores da sociedade, como a indústria, o comércio, os transportes, as tecnologias e 



40 

 

as comunicações, dentre outros. Nessa ótica, a escola não conseguiu ainda se 

desprender de práticas tradicionais e ultrapassadas que pouco contribuem para uma 

formação sólida dos alunos. Um exemplo disso é a afirmação de Cainelli (2012, p. 

167) de que “as mudanças na forma de ensinar história não acompanharam nestes 

anos o mesmo ritmo das mudanças historiográficas”. Para a autora, as mudanças 

nos conteúdos ensinados e a frequência com que eles são repensados acontecem 

lentamente. Nesse cenário, ainda de acordo com Cainelli (2012), a estrutura escolar 

e os materiais de ensino passam por um longo período antes de serem alterados.  

Esse atraso histórico da educação pública brasileira decorrente de uma forte 

resistência às mudanças e à lentidão com que elas ocorrem também é evidenciado 

nos estudos de Azevedo e Stamatto (2010) ao afirmarem que, mesmo diante de 

críticas e discussões que permearam o século XX em torno da educação e mais 

especificamente do ensino de História, ainda assim o ensino desse componente 

curricular seguiu marcado pelo modelo tradicional. De acordo com as autoras, esse 

quadro apresenta algumas alterações significativas no final do século XX, como 

mostra o trecho abaixo: 

 

Apesar das permanências que lembravam o ensino do século anterior, 
marcado pela monumentalidade dos feitos atribuídos a heróis nacionais e 
um ensino tradicional sem espaço para discussões, reflexões, promoção da 
autonomia do pensamento, no final da segunda metade do século XX novas 
discussões e mudanças nos pressupostos teórico-metodológicos da história 
e da educação contribuíram para a construção de propostas didáticas 
curriculares marcadas por diferentes concepções de ensino-aprendizagem e 
avaliação. (AZEVEDO; STAMATTO, 2010, p. 704). 

 

Nesse cenário de déficit histórico e das dificuldades de fazer a transposição 

do campo da teoria para o campo da prática, entendemos haver ainda um longo 

percurso para que a escola possa se reconhecer e agir. Vejamos o pensamento 

exposto: 

 

A escola deve e pode ser o lugar onde, de maneira mais sistemática e 
orientada, aprendemos a ler o mundo e a interagir com ele. Ler o mundo 
significa aqui poder entender e interpretar o funcionamento da natureza e as 
interações dos homens com ela e dos homens entre si. Na escola podemos 
exercitar, aferir e refletir sobre a ação que praticamos e que é feita sobre 
nós. Isso não significa que só na escola se faça isso. Ela deve ser o lugar 
em que praticamos a leitura do mundo e a interação com ele de maneira 
orientada, crítica e sistemática. (CANIATO, 1997, p. 65).  
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Trabalhar o ensino de História nessa perspectiva é dá vida ao pensamento de 

Freire (1996). Esse tão bem defendeu a necessidade de uma prática pedagógica 

fundamentada em uma relação dialógica que possibilite ao sujeito fazer da leitura 

uma lente para ver o mundo a partir de um viés político alimentado, de um lado por 

uma profunda inquietação e curiosidade em conhecer a realidade a qual está 

inserido e por outro lado pela indignação diante dos problemas sociais e pela 

necessidade de transformar essa realidade por meio de uma ação política coletiva, 

consciente e reflexiva. 

   Para isso, faz-se necessário que as aulas desenvolvidas sejam 

desvinculadas de um caráter de imposição e obrigação para se tornarem 

estimulantes e interessantes. Isso faz com que os alunos sintam prazer em estudar 

a História não como algo pronto, acabado, sem sentido, mas incentivados e 

estimulados a descobrir novos conhecimentos em um movimento de permanente 

busca pelo desconhecido.  

Nessa perspectiva, Cainelli (2006) pontua alguns aspectos que devem ser 

observados e aplicados pelo professor de História ao ensinar. Segundo ela, é 

preciso pensar como despertar interesse pela contemporaneidade através do 

passado que a fundamenta. Para isso, faz-se necessário que o aluno estabeleça um 

dialogar com o passado através das vozes e dos vestígios que o tempo 

multifacetado permite. Isso só será possível, segundo a autora, se o professor tomar 

consciência de que não pode transportar o discente para o passado através de uma 

máquina do tempo. Assim, defende Otto (2009 apud SANTOS; BIANCHEZZI, 2017, 

p. 407), “ensinar história consiste num processo de construção do conhecimento a 

qual requer pesquisas mediadas pelo professor”. Nesse entendimento, 

compartilhamos com a ideia de que: 

 

A aula de História é lugar para construir hipóteses, suposições e discutir 
modos como outras sociedades resolveram os desafios do seu tempo. A 
História também tem compromisso com a formação cidadã, quando aponta 
caminhos para compreender que a sociedade é formada por grupos 
diferentes, que devem ser respeitados e compreendidos historicamente. 
(GIL; ALMEIDA, 2012, p. 33). 

 

E nessa linha de raciocínio, corroboramos com o pensamento abaixo, quando 

diz que:  

 



42 

 

Como instituição sistemática e compromissada com a realidade social, a 
escola e o ensino, e no nosso caso específico, o ensino de história, tem 
como finalidade propiciar aos alunos condições para a formação de 
indivíduos críticos, participativos e capazes de atuar na transformação da 
sociedade. (PASTRO; CONTIERO, 2002, p. 59). 

 

Nesse intuito, é imprescindível que, nos anos iniciais, o ensino de História 

aconteça em consonância com a história de vida dos alunos para que eles comecem 

a entender, de forma gradativa e processual, que ela é feita por sujeitos localizados 

em um determinado tempo e espaço, e a se perceberem como partícipes desse 

movimento de construção histórica. Para que isso aconteça, os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997) orientam que as atividades de História 

devem ser desenvolvidas desde os anos iniciais, com o objetivo de fazer com que os 

discentes possam compreender as semelhanças e as diferenças, as permanências e 

as transformações no modo de vida social, cultural e econômico de sua localidade, 

no presente e no passado, mediante a leitura de diferentes obras humanas. Nesse 

entendimento: 

 

Mais importante que o conteúdo de história de caráter factual é necessário 
que, no Ensino Fundamental, os alunos construam noções temporais 
básicas para localizarem-se e organizarem-se no tempo histórico, 
diferenciarem e relacionarem temporalidades, identificarem referências e 
mediações temporais, perceberem a existência de diferentes ritmos e 
épocas e compreenderem que tempo é uma convenção social 
(BERGAMASCHI, 2014 apud SANTOS; BIANCHEZZI, 2017, p. 418). 

 

Assim, considerando-se as novas orientações pedagógicas e o andamento 

dos recentes debates, estudos, pesquisas e discussões acerca do ensino de História 

fundamentados em uma historiografia inovadora, concordamos com Bittencourt 

(2004 apud FIALHO; MACHADO; SALES, 2016, p. 1053) ao dizer que, nos dias 

atuais: 

 

Não se concebe mais umas práxis educativa baseada no modelo positivista 
em que a tendência pedagógica liberal, animada na transmissão 
verticalizada de informação, resume o processo educativo em operações 
mnemônicas descontextualizadas voltadas para a memorização e 
enumeração de datas, nomes de heróis e feitos marcantes mecanicamente, 
com caráter enciclopédico, sem desenvolver análise crítica sobre eles. 

 

De acordo com esse pensamento, a elaboração dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCNs) e das Diretrizes Curriculares Nacionais (2013) veio questionar, 

com mais ênfase, os métodos tradicionais de ensino baseados na memorização e 
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reprodução e os livros didáticos que legitimavam esse tipo de ensino através dos 

conteúdos e exercícios propostos. Com isso, “a simplificação dos textos, os 

conteúdos carregados de ideologias, os testes, os exercícios sem exigências de 

nenhum raciocínio foram apontados como comprometedores de qualquer avanço no 

campo curricular formal” (BRASIL, 2007, p 28).  

Nesse movimento de renovação dos métodos de ensino, um dos avanços 

contemplados pelas mudanças nos currículos, segundo Neto (2017), diz respeito à 

melhoria na organização do ensino decorrentes de dois pressupostos: articulação 

entre método e ensino e articulação com a tecnologia. Para o autor, “estes dois 

pressupostos irão dinamizar o processo de ensino\aprendizado, além de inserirem 

novas linguagens no ensino de História” (NETO, 2017, p. 60). Possibilitarão assim, 

por meio desses novos meios, diferentes graus de entendimento e interpretação da 

história. Outro avanço apontado pelo autor, refere-se ao surgimento de um recurso 

imprescindível para a interação com outros componentes curriculares que é a 

interdisciplinaridade. 

Essas mudanças vão pouco a pouco ganhando terreno, primeiro nos 

diferentes espaços de discussão, especialmente no meio acadêmico, para, 

posteriormente, chegar até as escolas, ainda que timidamente, servindo de 

arcabouço para os profissionais que apresentem comprometimento e abertura para 

experimentar novas maneiras de ensinar. Entre outras possibilidades advindas 

dessas mudanças, destacamos aqui uma que se torna fundamental e indispensável 

na formação do aluno, especialmente nos dias atuais, dado o contexto de constante 

transformação e volume expressivo de informações veiculadas pelas diferentes 

mídias, que é a construção da consciência histórica. 

O processo de construção de uma consciência histórica se inicia nos 

primeiros anos de escolaridade e intensifica-se na medida em que os alunos passam 

a conhecer melhor o seu espaço de convivência próxima. Sobre consciência 

histórica, fundamentamo-nos na definição de Rüsen (2001, p. 57), quando esse diz 

que é “a soma das operações mentais com as quais os homens interpretam sua 

experiência da evolução temporal de seu mundo e de si mesmo, de forma tal que 

possam orientar, intencionalmente sua vida prática no tempo”. Para Rüsen (2001), é 

a consciência histórica que possibilita a compreensão dos tempos passado, 

presente e futuro numa dimensão intrínseca. De acordo com a teoria desse 

pesquisador, todas as pessoas são portadoras de algum nível de consciência 
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histórica adquirida não apenas no ensino, mas diretamente ligada a todas às formas 

de pensamento histórico que transcende o espaço escolar (RÜSEN, 2010). A partir 

dela, os alunos começam a compreender a sua inserção dentro da história e a se 

reconhecer como sujeito histórico. Nessa perspectiva: 

 

Trabalhar-se-ia conceitos partindo do conhecimento prévio dos alunos que 
envolvem a temporalidade e a localidade “mais próxima” deste, mas 
principalmente os conceitos, as significações históricas que lhes são 
familiares, para só então relacionar esse conhecimento prévio com os 
conteúdos históricos curriculares. (BERNARDO, 2010, p.87-88). 

 

Para tanto, há de se considerar que, nos dias atuais, com a forte presença 

das mídias no cotidiano extraescolar dos alunos, eles têm acesso a muitas 

informações históricas, que não apenas pode, mas devem ser exploradas pelo 

professor em sala de aula. Desse modo: 

 

[...] os alunos chegam à sala de aula com algum tipo de conhecimento 
referente à sua existência no tempo e no espaço, obtidos a partir de meios, 
como a televisão, o cinema, as histórias familiares e de amigos. Esse capital 
cultural prévio não deve ser excluído no processo de construção do 
conhecimento, mas sim, deve ser desenvolvido em conjunto com o que 
pode ser construído e aprendido em sala de aula. (POTIER, s. d., p. 3). 

 

Diante dessa realidade em que “o cotidiano escolar sofre múltiplas relações 

com outras instâncias de circulação e difusão de saberes” (FONSECA, 2003, p.8), 

valores, conceitos e noções históricas são veiculadas através de instâncias, como 

mídia, família e Igreja, e interferem, mesmo que parcialmente, na maneira que o 

aluno (re) elabora sua consciência histórica (BERNARDO, 2010, p. 94). É importante 

ressaltar que, em virtude da intenção ideológica das mídias em geral e de outras 

instâncias sociais e políticas de repassar uma visão dos fatos de acordo com os 

interesses dos grupos dominantes – e que isso passa despercebido pela maioria das 

pessoas e logicamente pelos alunos dessa faixa etária que não tem ainda a 

capacidade de fazer uma leitura crítica das informações –, é imprescindível que o 

professor, na sua prática docente, assume uma postura mais crítica e reflexiva, que 

possa ajudá-los a desenvolver um pensamento questionador frente ao que lhe é 

apresentado.  

Sob esse olhar, defendemos a necessidade de se trabalhar no ensino de 

História as informações, sejam elas veiculadas pelo livro didático ou pelas mídias no 

contexto escolar e fora dele pelo professor, tratando-as de modo que possam ser 
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transformadas em conhecimento. Esse entendimento vai ao encontro do 

pensamento abaixo, quando diz que: 

 

sem que a informação seja devidamente organizada, sistematizada, re 
(elaborada) e contextualizada, não se criam condições para desenvolver o 
entendimento dos conceitos, processos, temporalidades, enfim, dos 
componentes-chave desta disciplina escolar. (BERNARDO, 2010, p. 85). 

 

Além disso, dada a grande quantidade de conteúdo a ser trabalhado, faz-se 

necessário que o professor selecione, dentre os conteúdos, aqueles que podem 

contribuir de forma mais significativa para a construção da consciência histórica dos 

alunos. Principalmente nos 4º e 5º anos, tendo em vista a exigência da escola e da 

família, mesmo que disfarçada, de “bater a capa” do livro didático e a dificuldade de 

fazer isso dentro do tempo estabelecido pelo calendário escolar da instituição, em 

uma perspectiva de uma abordagem que contemple a discussão, o debate e o 

questionamento.  

Entendemos que nos anos iniciais do Ensino Fundamental a eficiência no 

ensino de História passa necessariamente pela capacidade do professor de saber 

fazer a ponte entre os conhecimentos históricos que os alunos já dispõem com os 

novos a serem apreendidos. Nessa perspectiva, estabelece-se uma relação direta 

do ensino com o aprendizado definido por Cerri (2011, p. 69) como “um ato de 

colocar saberes novos em relação com saberes anteriores”. Esse entendimento 

também é compartilhado por Góis e Cavalcante (2018, p. 20), quando elas 

defendem que os conhecimentos prévios dos alunos “constituem a base sobre a 

qual o professor organizará as situações de aprendizagem”. Segundo as autoras, 

“os conhecimentos entram em relação com os precedentes e, quando isso não 

ocorre, pode ocasionar a reprodução mecânica, dificultando a aprendizagem” (GÓIS; 

CAVALCANTE, 2018, p. 20).  

Isso implica para além de conhecer e respeitar a estrutura cognitiva dos 

alunos; identificar os saberes já existentes e fazer com que eles sejam de alguma 

forma associados aos novos. É a partir dessa interação entre aquilo que eles já 

sabem com o desconhecido que se inicia um processo de reelaboração de um novo 

conceito sujeito a um ciclo de permanente mudanças, conforme as informações 

históricas incorporadas, acrescentadas e compreendidas.  
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Desse modo, compartilhamos com o pensamento de Azevedo (2010a, p. 11), 

de que “não existe uma única fórmula definitiva, infalível sobre como ensinar a 

matéria”. Entretanto, para nós, seja qual for o método de ensino adotado, o 

estabelecimento dessa ponte e a ligação dos aspectos discutidos pelos autores 

acima só poderão ser possíveis se de fato o professor conquistar uma relação 

afetiva de empatia com os discentes. Junto a isso, é imprescindível que essa 

aproximação possa ajudá-lo a construir um repertório de informações sobre os 

discentes, que vão desde aspectos cognitivos e motores até o contexto em que 

estes estão inseridos. De posse dessas informações, cabe ao docente fazer com 

que elas sejam inseridas de forma reflexiva no seu planejamento pedagógico, 

servindo-as de referência para a elaboração e execução de atividades e tarefas 

compatíveis com o nível de aprendizagem correspondente.  

Na concepção de Rüsen (2001), o ensino de História tem o importante papel 

de ajudar a construir nos alunos um entendimento do passado que lhes sirva de 

referência para melhor compreender as transformações do mundo e a si mesmo de 

forma a não se perder diante dessa realidade. Principalmente, num cenário em que 

se encontra a sociedade atual, onde os avanços tecnológicos são cada vez mais 

surpreendentes, as mudanças no mundo do trabalho acontecem em ritmo cada vez 

mais acelerado, a cultura do imediatismo e a fragmentação do conhecimento é uma 

realidade sem precedentes.  

Essa função atribuída ao ensino de História é complexa e demanda um 

trabalho a longo prazo. No nosso entender, precisa ser desenvolvido desde os anos 

iniciais do Ensino Fundamental de forma coletiva, intencional e sistematizada; o que 

requer o compromisso não apenas do professor e da escola, mas também de outras 

instâncias, como a família, a Igreja, as associações comunitárias, os meios de 

comunicação e o Estado como provedor da educação escolar.  

Segundo Barca (2007), essa complexidade se dá em virtude de que não 

basta apenas passar para as crianças e os jovens o conteúdo como um pensamento 

único de um determinado grupo influente. Entendemos que é preciso orientar os 

alunos quanto a possibilidade de considerar diferentes interpretações, não apenas 

para o conhecimento histórico ensinado na sala de aula, como também para os 

diversos fatos, eventos, acontecimentos e experiências vivenciados nos mais 

variados espaços de convivência. Nesse ensejo: 
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Não se trata de fazer das crianças pequenos historiadores, mas introduzir 
uma metodologia de trabalho que permita desencadear um processo em 
que elas vão aprendendo a construir o conhecimento, a pesquisar, a 
formular perguntas e não se limitam tão somente a responder as perguntas 
feitas pelo professor, nos moldes da memorização de viés tradicional, cujos 
objetivos principais constituíam na realização de avaliações nas quais o 
aluno deveria falar ou colocar no papel aquilo que havia decorado. (OTTO, 
2009, p. 174). 

 

Isso implica uma série de mudanças, entre as quais citamos a necessidade 

dos professores e dos profissionais de história de repensar o ensino desse 

componente curricular, “procurando colocá-la como instrumento capaz de contribuir 

com à transformação da sociedade” (PASTRO; CONTIERO, 2002, p. 66). Além 

disso, fazer com que a sala de aula não seja apenas “um espaço onde transmite 

informações, mas onde uma relação entre interlocutores constrói sentidos” 

(BITTENCOURT, 2011a, p. 57), bem como substituir a velha História de fatos e 

nomes pela História social e cultural (PINSKY, 2010).  

Sob esse olhar, Schmidt e Cainelli (2009) acrescentam que é preciso levar em 

consideração, no ensino de História desenvolvido pelo professor em sala na 

educação básica, a particularidade de cada aluno e sua relação direta com o 

processo de elaboração de suas percepções acerca do conhecimento histórico. 

Essas particularidades devem ser iniciadas informalmente já nos primeiros anos de 

vida, de forma a entender que não existe uma receita pronta para ser aplicada com 

eficiência em sala de aula. 

Criados em 1997 para subsidiar o professor no desenvolvimento de um 

ensino que atenda a essas mudanças, os Parâmetros Curriculares Nacionais de 

História (BRASIL, 1997) tornaram-se uma referência por apresentar uma 

fundamentação teórica e metodológica consistente e viável de ser implementada em 

sala de aula nas diversas escolas públicas do país, localizadas em diferentes 

regiões, por atender e respeitar às peculiaridades e particularidades de cada 

localidade. Embora não ficaste imune às críticas, algumas consistentes e outras não, 

esse documento veio suprir, em parte, a enorme carência dos professores no que se 

refere aos aspectos teóricos, metodológicos, conceituais e avaliativos.  

Assim, em consonância com os estudos, debates, discussões e pesquisas 

produzidas, os PCNs de História estabelecem um conjunto de objetivos que devem 

ser alcançados pelos alunos de forma gradativa até a conclusão dos três primeiros 

anos iniciais do Ensino Fundamental. Isso acontece, principalmente, pelo meio 
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acadêmico desde a década de 1990, e vale-se da base teórica de muitos 

historiadores ligados a uma historiografia mais recente na educação brasileira que 

confronta e critica os pressupostos positivistas, propondo a substituição gradativa e 

processual por outras bases historiográficas como a Nova História, o Marxismo e a 

História Cultural e Social. Logo, deve-se: 

  

Comparar acontecimentos no tempo, tendo como referência a anterioridade, 
posterioridade e simultaneidade; reconhecer algumas semelhanças e 
diferenças sociais econômicas e culturais, de dimensão cotidiana, 
existentes no seu grupo de convívio escolar e na localidade; reconhecer 
algumas permanências e transformações sociais, econômicas e culturais 
nas vivências cotidianas das famílias, da escola e da coletividade, no 
tempo, no mesmo espaço de convivência; caracterizar o modo de vida de 
uma coletividade indígena, que vive ou viveu na região, distinguindo suas 
dimensões econômicas, sociais, culturais e religiosas; identificar diferenças 
culturais entre o modo de vida de sua localidade e da comunidade indígena 
estudada; estabelecer relações entre o presente e o passado e identificar 
alguns documentos históricos e fontes de informações discernindo algumas 
de suas funções. (BRASIL, 1997, p. 39-40). 

 

Para os dois anos seguintes (4º e 5º ano), os objetivos do ensino de História 

reforçam os anteriores. Eles consolidam e exigem um grau mais elevado de 

competências e habilidades a serem atingidos, de forma que, ao concluir esse nível 

de escolaridade, os alunos sejam capazes de: 

 

Reconhecer algumas relações sociais, econômicas, políticas e culturais que 
a sua coletividade estabelece ou estabeleceu com outras localidades, no 
presente e no passado; identificar as ascendências e descendências das 
pessoas que pertencem à sua localidade, quanto à nacionalidade, etnia, 
língua, religião e costumes, contextualizando seus deslocamentos e 
confrontos culturais e étnicos, em diversos momentos históricos nacionais; 
identificar as relações de poder estabelecidas entre sua localidade e os 
demais centros políticos, econômicos e culturais, em diferentes tempos; 
utilizar diferentes fontes de informação para leituras críticas e valorizar as 
ações coletivas que repercutem na melhoria das condições de vida das 
localidades. (BRASIL, 1997, p. 45-46).  

 

Como podemos perceber, esses objetivos procuram incorporar no ensino de 

História desenvolvido em sala de aula as bases e pressupostos encontrados nas 

novas correntes historiográficas já citadas neste trabalho e debatidas com mais 

veemência a partir dos anos finais da década de 1990 e anos iniciais do século XXI 

em seminários, simpósios, congressos e outros eventos de natureza científica e 

acadêmica. Tudo isso, visa promover a disseminação e o compartilhamento dessas 

ideias entre os profissionais e as instituições envolvidas com a educação escolar a 
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fim de que possam impactar diretamente no processo educativo e na produção de 

resultados mais satisfatórios em termos de aprendizagem e formação do aluno. 

Contudo, temos ciência de que colocar em prática, e de forma efetiva, as 

ideias e proposições discutidas no campo da teoria é tarefa complexa por envolver o 

enfrentamento e a consequente superação de uma série de barreiras e desafios de 

natureza pedagógica, política, administrativa, financeira e ideológica, entre outras, 

presente na educação pública brasileira ao longo de sua trajetória. Nesse cenário, 

defendemos cada vez mais, não apenas a importância de uma formação docente 

inicial de qualidade, mas também de um processo permanente de qualificação e 

aperfeiçoamento profissional.  

Ao nosso ver, isso é imprescindível para que os docentes possam adquirir 

uma base teórica e metodológica capaz de superar práticas enraizadas na educação 

pública brasileiras. Há séculos que ainda não foram capazes de atender as 

necessidades reais de aprendizagem e de formação daqueles que, 

impreterivelmente, dependem da escola não apenas para obter os conhecimentos 

básicos para se viver em uma sociedade letrada, mas, talvez, como o único caminho 

legal para conquistar espaço em um mercado de trabalho cada vez mais exigente.  

 

1.3 Fontes históricas: conceitos, definições e classificação 

 

Pensar História sem relacioná-la com as fontes históricas utilizadas no seu 

estudo é algo inimaginável. Isso porque todo processo de descoberta e produção do 

conhecimento histórico acumulado ao longo de gerações só foi e é possível graças 

ao uso das fontes históricas. Tal relevância já era defendida pelo historiador francês 

Seignobos, no século XIX, quando atribuía à fonte histórica como o princípio da 

operação historiográfica através da frase: sem documento não há história. 

(SEIGNOBOS apud VILAR, 2014). Mas o que de fato são fontes históricas? 

De acordo com a literatura vigente, o conceito de fonte histórica apresenta 

variações em alguns aspectos, dependendo dos seus autores. Entretanto, de uma 

forma geral, há uma grande convergência no sentido de entender que fonte histórica 

é tudo aquilo que, produzido pelo homem ou trazendo vestígios de sua interferência, 

pode nos proporcionar acesso à compreensão do passado humano (BARROS, 

2011). Tudo o que é registrado por escrito, por meio de sons, imagens, ou que 

deixou indícios de modos de fazer, viver e pensar dos homens (AZEVEDO; LIMA, 
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2011). São artefatos culturalmente construídos e repletos de intencionalidade pelos 

grupos que as originaram (XAVIER, 2010, p. 1101). Tudo que o homem diz ou 

escreve, tudo que fabrica, tudo o que toca pode e deve informar sobre ele (BLOCH, 

2001 apud XAVIER, 2010, p. 1101). As fontes históricas compreendem diferentes 

tipos de materiais utilizados pelos historiadores a partir de abordagens específicas e 

de diferentes métodos e variadas técnicas para produzirem seus discursos históricos 

(PINSKY, 2008, p. 7). São as fontes que o historiador ou outro estudioso que 

pesquise a História usa para realizar seu trabalho (VILAR, 2014). São vestígios de 

naturezas diversas deixados pela sociedade do passado (FIALHO; MACHADO; 

SALES, 2016, p. 1051). Numa perspectiva mais abrangente e objetiva: 

 

Fonte histórica, documento, registro, vestígio são todos termos correlatos 
para definir tudo aquilo que é produzido pela humanidade no tempo e no 
espaço; a herança material e imaterial deixada pelos antepassados que 
serve de base para a construção do conhecimento histórico. (SILVA; SILVA, 
2009, p. 158). 

 

De modo semelhante, Oliveira (2012, p. 269), ao conceituar as fontes e 

documentos, atribui o mesmo sentido de linguagens, concebendo-os como “os 

muitos produtos culturais, criados por nossa sociedade, e que fazem parte, portanto, 

do nosso cotidiano”. Assim, podemos dizer que as fontes históricas apresentam uma 

grande variedade e representam diferentes aspectos da vida do homem em 

sociedade nos diversos tempos e espaços. Nesse entendimento, é preciso 

compreender que todo produto cultural, seja ele de natureza material ou imaterial, 

são constitutivos de uma simbologia que carrega em si um determinado sentido que 

não pode e nem deve ser generalizado.  

Numa perspectiva mais pedagógica, Carvalho (2015) conceitua fontes 

históricas como ferramentas úteis para a construção do conhecimento histórico em 

sala de aula, as quais permite ao aluno compreender evidências do passado a partir 

do presente. Nesse entendimento, o sentido de ferramentas tanto pode ser atribuído 

para facilitar o ensino e a aprendizagem quanto para promover transformações nas 

suas concepções, como verificamos no trecho abaixo: 

 

As fontes historiográficas no meio escolar permitem que o aluno e o 
professor desenvolvam novas perspectivas acerca dos objetos, onde aquele 
conhecimento histórico acabado e cristalizado, pela verdade absoluta dos 
fatos, passa a ser compreendido como uma nova possibilidade de 
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interpretação; fruto de uma construção social. (MANOSSO; ALMEIDA, 
2015, p. 7). 

 

Além dos autores citados, também utilizamos como referência Schmidt e 

Cainelli (2009), quando na oportunidade, ao discutir na obra Ensinar História, em 

capítulo específico sobre as fontes históricas e o ensino da História, atribui à palavra 

documento duas interpretações. A primeira se refere ao uso do documento para fins 

didáticos, sendo produzido com a finalidade específica de atingir os objetivos 

educacionais previamente estabelecidos. Nessa abordagem as autoras se reportam 

especificamente a um tipo de fonte histórica que é o documento de natureza escrita, 

seja ele em forma de manuscrito ou gráfico, impresso ou não.   

Dada essas características, esses documentos são enquadrados na categoria 

de suporte informativo, que carregam em si a dimensão da subjetividade, 

devidamente expressa no olhar individual de quem os produziu. A produção desses 

materiais se dá em larga escala, em virtude da elevada demanda do contexto 

escolar e certamente apresentam entre si pontos de convergência e divergência, a 

depender dos seus autores. Nessa categoria, podem ser incluídos os livros didáticos 

e paradidáticos, os mapas, jornais, revistas, matérias jornalísticas, entrevistas, 

reportagens, imagens, ilustrações, pinturas, poesias e o filme histórico, dentre 

outros. 

Nesse entendimento, há uma corrente de pensamento que questiona a 

contribuição que essas fontes/documentos podem ter na formação histórica do 

aluno. As críticas direcionadas a esta categoria de fontes/documentos revelam o seu 

caráter limitado ao se conceber a elas um papel secundário, alegando-se que sua 

compreensão se restringe a uma mera ilustração ou complemento do tema 

abordado (FARIAS JÚNIOR, 2012, p. 2).  

Na segunda interpretação, as autoras concebem a palavra documento como 

sinônimo de fonte, “fragmentos ou indícios de situações já vividas, passíveis de 

serem exploradas pelo historiador” (SCHMIDT; CAINELLI, 2009, p. 112). Nessa 

categoria, há uma vasta e rica variedade de documentos que podem facilitar o 

entendimento dos fatos históricos do passado. Por serem portadores legítimos 

desses acontecimentos, uma vez que foram produzidos diretamente no ambiente e 

pelos sujeitos envolvidos, revelam aspectos e impressões que outros documentos 

produzidos em outros contextos e por outros sujeitos seriam incapazes de mostrar. 

Assim, entre estes documentos\fontes, encontram-se as fotografias, os artefatos, 
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certidões de nascimento, cartões de vacina, cartas, diários pessoais, obras de arte, 

pinturas, retratos, leis, decretos, portarias e vestimentas, entre outras.  

Outra referência adotada é Fonseca (2009), cujo entendimento converge com 

a ideia de que, com a consolidação das mudanças em torno de um novo ensino de 

História, o repertório de fontes históricas a serem exploradas e utilizadas em sala de 

aula pelo professor como ferramenta pedagógica se ampliou consideravelmente. 

Para essa autora, a inserção de novas fontes históricas ultrapassou os limites das 

tradicionalmente conhecidas e trabalhadas em sala de aula, como o livro didático e 

outros documentos de natureza escrita, e expandiu-se para a incorporação dos bens 

materiais e culturais. 

Ainda de acordo com a autora, entre os bens materiais pertencentes aos 

lugares de memória e ao patrimônio material, podem ser citados as bibliotecas 

públicas, os museus, os cinemas, os arquivos, os casarões, os objetos, os 

monumentos, os sítios arqueológicos, as paisagens, os parques, os centros 

históricos urbanos e as comunidades rurais. Entre os bens culturais que guardam a 

memória e também compõem o patrimônio imaterial, podem ser citadas as 

manifestações populares, as cantigas, o folclore, as religiões, o modo de falar e de 

vestir, entre outros.  

Nesse olhar, através da investigação, temos a oportunidade de verificarmos 

se o ensino de História desenvolvido pela professora tem algum ponto de 

aproximação com o pensamento dos autores citados.  

Não obstante, abordar todas as formas de classificação das fontes históricas 

no universo da historiografia é tarefa que está longe do alcance deste trabalho, dada 

às múltiplas possibilidades. No entanto, é possível indicar horizontes que apontem 

para algumas convergências, entre as quais a que classifica as fontes históricas em 

escritas, orais, iconográficas, visuais, audiovisuais, sonoras, impressas e digitais. 

Para tanto, compreendida a impossibilidade de abarcar todos os tipos de 

classificação existentes, além das já abordadas anteriormente, apresentaremos, a 

seguir, outra classificação que desfruta de grande prestígio e validade entre os 

historiadores, pesquisadores e professores de História. Essa classificação 

basicamente divide as fontes históricas em três categorias, a saber: fontes escritas, 

fontes materiais não-escritas e fontes não materiais ou imateriais. 

As fontes escritas são compostas basicamente por documentos e materiais 

impressos que se utilizam da linguagem escrita para transmitir informações e 
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conhecimentos de natureza diversa. Essa definição vai ao encontro do pensamento 

de Vilar (2014), que conceitua as fontes escritas como documentos escritos em 

papéis ou digitalizados, que registram um acontecimento do passado. 

Esse tipo de documento representou, durante muito tempo, as únicas fontes 

confiáveis adotadas pela corrente historiográfica positivista. Em sala de aula, todo o 

ensino de História se baseava exclusivamente nessas fontes como forma de 

assegurar, de maneira objetiva e confiável, a transmissão das informações 

necessárias para se compreender os fatos, os acontecimentos e os fenômenos 

históricos do passado. 

No entanto, é preciso trazer a contribuição de Silva e Silva (2009). Para eles, 

vale ressaltar que, mesmo vigorando no século XIX a ideia de documento como 

sinônimo de fonte escrita, nem toda fonte escrita era validada e reconhecida pelos 

historiadores como documento.  

A credibilidade da fonte escrita só era legítima e confiável se fosse produzida 

pelo governo ou pelos órgãos, entidades, funcionários e autoridades 

governamentais. Isso reforça a ideia comumente compartilhada pelos historiadores 

positivistas de que nem todo documento manuscrito, impresso, possuem um valor 

histórico significativo. Nesse sentido, enquadrava-se nessa categoria, os relatórios, 

as atas, as notas, as cartas oficiais, os memorandos, as declarações, o diário oficial, 

os documentos jurídicos, militares e administrativos.  

Atualmente, apesar das constantes mudanças no rumo da historiografia, as 

fontes históricas escritas perderam a exclusividade na forma de se estudar história, 

porém, não perdeu sua importância. Mesmo dividindo espaço no contexto escolar 

com outros tipos de fontes, ainda constitui um elo importante e indispensável entre o 

conhecimento histórico e a aprendizagem do aluno. Ainda são as fontes mais 

comuns adotadas na sala de aula, pois a clareza nas informações, junto ao caráter 

objetivo, fazem desse tipo de fonte a principal referência utilizada pelo professor de 

História no exercício da prática docente.  

As fontes materiais não escritas são aquelas cuja constituição é destituída de 

registros impressos, escritos ou digitalizados. São materiais portadores de um 

conhecimento histórico vasto e enriquecedor. Registram, de diferentes maneiras, o 

passado de grupos sociais localizados em tempos e espaços distantes.  

Essas fontes são variadas e de natureza diversa. Essa categoria é composta, 

segundo Vilar (2014), por uma vasta gama de objetos, utensílios, ferramentas, 
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armas, roupas, máquinas, veículos, instrumentos, construções, pinturas, esculturas, 

espaços artificiais e naturais, fenômenos naturais, corpo humano, animais, plantas e 

alimentos. Esse tipo de fonte, até então negligenciada pela historiografia positivista, 

passou a ganhar importância no estudo da História a partir do século XX com o 

surgimento das novas correntes historiográficas, principalmente a Nova História ou 

História das Mentalidades.  

 As fontes imateriais, assim como as materiais não-escritas, não utilizam a 

linguagem escrita como suporte para transmitir determinadas informações acerca do 

passado das pessoas, grupos ou fatos históricos. Para Vilar (2014), a fonte imaterial 

se caracteriza como aquilo que não é tangível, que não está registrado num suporte 

físico, mas que transmite através da cultura de forma oral, corporal e simbólica.  

Essa categoria também comporta um vasto e variado repertório de fontes que 

se encontram à disposição de pesquisadores, historiadores, professores e pessoas 

comuns. São fontes que, de forma direta ou indireta, estiveram e estão inseridas na 

realidade de cada grupo social pesquisado, para representar e indicar o seu modo 

de vida relacionado aos aspectos sociais e culturais. Assim, são fontes imateriais as 

festas, os ritos, os cultos, as celebrações, a música, a dança, o teatro, os ofícios, a 

história oral, os costumes, os hábitos, as lendas, os saberes, o folclore, a mitologia, 

as superstições e as tradições. Isso nos leva a direcionar nossa atenção na 

observação para tentar perceber se esse tipo de fonte é reconhecido pela professora 

e se em algum momento das aulas trabalhadas será feito alguma referência a elas. 

Posto isso, é preciso admitir que tanto as fontes materiais não-escritas quanto 

as imateriais apresentam características distintas e específicas. Por carregarem um 

forte teor de subjetividade, essas fontes exigem daqueles que as pesquisam ou 

estudam uma capacidade de raciocínio que seja capaz de ajudá-los a enxergar 

aquilo que está oculto, além do visível e do palpável. 

Existe ainda um outro modelo de classificação que se diferencia dos 

anteriores por se tratar da origem e do tratamento que essas fontes recebem no 

processo de produção e assimilação do conhecimento histórico. Essa abordagem 

classifica as fontes em duas categorias distintas, sendo elas: fontes primárias e 

secundárias. De modo geral, as fontes pertencentes as duas categorias podem ser 

encontradas em diferentes formas, como escrita, oral, iconográfica, material, 

imaterial, visual, auditiva, audiovisual e entre outras. Nesse entendimento, algumas 
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fontes utilizadas em sala de aula podem assumir mais de uma forma, por exemplo, o 

mapa histórico, que é caracterizado como registro de natureza escrita e visual.  

As fontes primárias são aquelas produzidas em tempo real (FARIAS JÚNIOR, 

2012, p. 7), ou seja, são contemporâneas dos acontecimentos históricos; 

caracterizam-se por ser de primeira mão e serem testemunhas do passado 

(SCHMIDT; CAINELLI, 2009, p. 118). Ao traçar uma tipografia para as fontes 

primárias, as autoras as classificam como de natureza material: utensílios, 

mobiliários, roupas, ornamentos (pessoais e coletivos), armas, símbolos, 

instrumentos de trabalho, construções (templos, casas, sepulturas), esculturas, 

moedas, restos (de animais ou animais mortos), ruínas e nomes de lugar (toponímia) 

e entre outros; escritas: documentos jurídicos (constituições, códigos, leis, decretos), 

sentenças, testamentos, inventários, discursos escritos, cartas, livros de 

contabilidade, livros de história, autobiografias, diários, biografias, crônicas, poemas, 

novelas, romances, lendas, mitos, textos de imprensa, censos, estatísticas, mapas, 

gráficos e registros paroquiais; visuais: pinturas, caricaturas, fotografias, gravuras, 

filmes, vídeos e programas de televisão; orais: entrevistas, gravações de entrevistas, 

lendas contadas, programas de rádio, CDs, DVDs e entre outros. 

As fontes secundárias contêm reconstruções do passado, são aquelas 

produzidas por pesquisadores a partir das fontes primárias, tomando-as como 

referência para a construção de um modelo explicativo dos acontecimentos 

históricos do passado (FARIAS JÚNIOR, 2012, p. 7). Trazendo novamente a 

contribuição de Schmidt e Cainelli (2009, p. 119), “são registros que contêm 

informações sobre os conteúdos históricos resultantes de uma ou mais elaborações 

realizadas por diferentes pessoas”. Essas fontes são produzidas não 

necessariamente por pesquisadores ou historiadores, mas por qualquer pessoa ou 

grupo de pessoas que, tomando como referência diferentes testemunhas, relatos e 

documentos de fonte primária, reconstroem o passado ou determinados fatos e 

acontecimentos a partir de sua própria interpretação das fontes referenciadas. 

Nesse entendimento, podem ser contemplados nessa categoria “as 

explicações do professor de História em sala de aula, os livros didáticos, os mapas 

históricos, os gráficos” (SCHMIDT; CAINELLI, 2009, p. 119), as músicas, os textos 

informativos, as matérias jornalísticas, o jornal impresso e os documentários. Em 

conformidade com o pensamento das autoras, percebemos que, de modo geral, o 
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ensino-aprendizagem de História desenvolvido em sala de aula pelo professor tem 

sido baseado indubitavelmente nesses tipos de fontes.  

Os múltiplos olhares que perpassam o conceito de fonte histórica 

apresentados neste trabalho dão à dimensão teórica a consistência e a 

fundamentação necessária à investigação. Todavia, no que pese a contribuição dos 

autores usados como referência, adotamos para este estudo nosso próprio conceito, 

o qual definimos como o conjunto de artefatos materiais e de representações 

simbólicas de natureza imaterial, construídos e utilizados pelo ser humano nos 

diferentes tempos, espaços e contextos históricos para atender a determinadas 

necessidades de sobrevivência e de convivência com seus pares e com a natureza. 

      

1.4 A incorporação das diversas fontes históricas no contexto de sala de aula: 

possibilidades e limites 

 

Uma das questões de grande pertinência nas discussões atuais acerca de um 

novo rumo para o processo de ensino e aprendizagem de História é a utilização, em 

sala de aula, das fontes históricas. O trabalho com a variedade de fontes históricas é 

uma prática recente nesse componente curricular. O crescimento das novas 

correntes historiográficas e o declínio da influência positivista na estrutura curricular 

de História são fenômenos interligados. O documento escrito foi e continua sendo a 

base do ensino de História. Entretanto, embora sua relevância continue inabalável, 

recentemente, outras fontes históricas passaram a ser inseridas como instrumentos 

capazes de viabilizar uma nova proposta de ensino e de aprendizagem desse 

componente curricular.  

A proposta de inserção das diferentes fontes históricas como ferramentas 

pedagógicas para melhorar a qualidade do processo de ensino e aprendizagem de 

História é defendida pelos PCNs (BRASIL, 1997), quando afirma, entre outras 

vantagens, que a utilização dessas fontes históricas no cotidiano de sala de aula 

pode ajudar os alunos a compreenderem a relação entre os conhecimentos 

históricos escolares e seu processo de produção científica, resultante do trabalho de 

historiadores no campo das pesquisas historiográficas e acadêmicas. Para Azevedo 

(2010a, p. 10), a utilização de diferentes linguagens e fontes pode contribuir com a 

melhoria no ensino de História na medida em que proporciona “aos alunos 
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alternativas de leituras que poderão ser confrontadas com o texto oficial do livro 

didático”. 

Tendo em vista o novo cenário em que se encontra a educação pública 

brasileira no século XXI, na qual o professor deixou de ser o único transmissor de 

informações para assumir o papel de mediador entre o conhecimento encontrado 

nas fontes históricas e o aluno, elas representam, para o ensino e a aprendizagem 

de História ferramentas que viabilizam um trabalho de qualidade, capaz de facilitar a 

mediação entre o que é proposto pelo professor nas atividades cotidianas de sala de 

aula em termos de ensino e da aprendizagem histórica. Todavia, é preciso 

reconhecer que 

 

[...] se, por um lado, novas fontes, novas linguagens podem contribuir para a 
renovação metodológica no ensino de História, por outro lado, requer, por 
parte dos professores, domínio sobre o uso desses materiais para que não 
sejam mera ilustração do conteúdo tradicional da disciplina, sem trabalhos 
de reflexão. (AZEVEDO, 2010a, p. 10). 

 

Nesse entendimento, o simples fato de se utilizar diferentes linguagens e 

fontes em sala de aula não significa, necessariamente, que se tenha um ensino de 

qualidade, pois, o uso por si só, desacompanhado de uma eficiência pedagógica, 

não garante a obtenção de bons resultados. Pelo contrário, o uso indevido desses 

recursos pode trazer efeitos indesejáveis no processo de aprendizagem dos alunos. 

Por isso, o uso adequado e eficiente dessas fontes históricas enquanto ferramentas 

pedagógicas em sala precisam estar devidamente respaldadas à luz de um 

referencial teórico e metodológico que viabilize o êxito do professor em relação ao 

ensino e do aluno em relação à aprendizagem histórica dos conteúdos estudados. 

A partir das ideias da escola dos Annales, mudou-se o foco dos documentos 

escritos com ênfase nos eventos políticos e seus representantes legais para estudar 

e investigar o cotidiano e as especificidades da vida em sociedade. A partir daí os 

pesquisadores passaram a valorizar e estudar aspectos simples do modo de viver, 

pensar e fazer história dos diferentes grupos sociais que, de uma forma ou de outra, 

estão inseridos na estrutura social vigente. 

Ao transitar de um campo de estudo estritamente político e econômico, 

focado nos eventos e nos feitos dos grandes homens, concebidos como heróis, e 

nas datas comemorativas, para estudar o cotidiano das pessoas nos seus diferentes 

aspectos, vividos por homens comuns, as fontes históricas, até então baseadas 
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apenas na análise e estudo dos documentos escritos, tornaram-se insuficientes no 

processo de construção do conhecimento histórico. Nesse momento: 

 

Os questionamentos sobre o uso restrito e exclusivo de fontes escritas 
conduziu a investigação histórica a levar em consideração o uso de outras 
fontes documentais, aperfeiçoamento das várias formas de registros 
produzidos. A comunicação entre os homens, além de escrita, é oral, 
gestual, figurada, musical e rítmica. (CERRI; FERREIRA, 2007, p. 72). 

 

Com isso, modificou-se radicalmente o conceito de fontes históricas e 

ampliou, de forma significativa, o repertório dessas fontes, uma vez que, nesse 

cenário, tudo que possa, de forma direta e indireta, representar vestígios e registros 

que revelam aspectos diversos do cotidiano do grupo de indivíduos como objeto de 

estudo, passa a ser visto e tratado como fontes históricas. No entanto, é preciso 

ressaltar que: 

 

As fontes podem ser de origem diversa e oferecer elementos diferentes e 
complementares sobre determinada experiência histórica. Embora, de uma 
maneira geral todos os vestígios do passado possam se constituir em fontes 
para o historiador, nem todos têm a mesma qualidade, ou seja, dependem 
de um processo de crítica que os classifica em termos de importância e 
representatividade para as perguntas que o historiador faz ao seu objeto de 
estudo. (FERREIRA; FRANCO, 2009, p. 63). 

 

Assim, com base nas ideias das autoras, os mesmos princípios utilizados pelo 

historiador pode ser transportado para o campo do ensino, uma vez que a utilização 

desses pelo professor como ferramenta pedagógica em sala de aula vai depender 

de aspectos particulares e variáveis, como o conteúdo a ser trabalhado, os objetivos 

de aprendizagem propostos pelo professor para o aluno, os conhecimentos prévios 

dos alunos em relação ao tema estudado e a fonte histórica e a complexidade das 

informações e conhecimentos a serem adquiridos. Consoante a isso, concordamos 

com Azevedo e Lima (2011), quando elas ressaltam que a escolha desses materiais 

está diretamente ligada às concepções que o professor tem sobre o conhecimento, 

como ele será apreendido pelo aluno e do tipo de formação que almejamos. Dessa 

forma, é preciso compreender que: 

 

Fontes foram criadas com propósitos diferentes e, portanto, possuem 
diferentes níveis de validade, frequentemente são incompletos. Por isso, os 
historiadores fazem inferências sobre as fontes, no sentido de saber como 
foram feitas, usadas e o que podem ter significado para as pessoas que os 
produziram e os utilizaram. (COOPER, 2006, p. 175). 



59 

 

Em virtude disso, devemos levar em consideração o pensamento de Azevedo 

e Lima (2011) ao dizerem que o uso de fontes no ensino escolar exige cuidados 

teórico-metodológicos, entre os quais citam a definição clara das intenções didáticas 

a serem atingidas e a consideração da especificidade da temática histórica 

estudada. Para as autoras: 

 

Muitas vezes, em sala de aula, essas linguagens são usadas apenas 
como ilustração do conteúdo tradicional, não havendo trabalho de reflexão 
sobre a sua natureza, especificidades, limites e elementos históricos que 
as constituem. Utilizadas apenas como ilustração, perdem o sentido 
histórico esperado, de acordo com as atuais discussões historiográficas 
(AZEVEDO; LIMA, 2011, p. 59). 

 

Com base nessas colocações, ter uma fundamentação teórica-metodológica 

que permita ao professor conhecer a fundo as fontes históricas à disposição. A sua 

origem, o contexto de produção, a autoria, a dimensão temporal-espacial e as 

finalidades, entre outras, ajudam o professor no processo de escolha, classificação e 

utilização em sala de aula de forma consciente e produtiva.     

Diante disso, se, para os historiadores da Nova História, os livros de receitas, 

as fotografias, o cinema, a música, a literatura, os artefatos, os diários, os museus, 

as vestimentas, os filmes, as certidões de nascimentos, os cartões de vacina, os 

documentos pessoais, os jornais, as revistas, os mapas e as imagens são utilizados 

como fontes de valor relevante no processo de investigação e de produção do 

conhecimento histórico, para o professor são ferramentas que, se usadas 

adequadamente, possibilitam ao aluno compreender historicamente os fatos ou 

fenômenos estudados.  

Para tanto, devemos partir de um diálogo fecundo entre o passado e o 

presente, e estabelecer uma ligação entre esses de modo a perceber os processos 

de semelhanças e diferenças, mudanças e permanências, rupturas e continuidades. 

Ou seja, competências primordiais na construção de uma aprendizagem histórica, 

na formação da cidadania e no estabelecimento do sujeito histórico, produtor de 

cultura e da própria história.  

De acordo com Dutra (2005), ao conhecer e compartilhar as diferentes fontes 

históricas utilizadas pelos historiadores no processo de investigação, o aluno se 

aproxima do fazer do historiador e passa a perceber que esse não pode ser 

concebido como foi posto durante muito tempo pelos livros didáticos e pelo 
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professor, como pronto, acabado e cristalizado, mas como algo em permanente 

construção social. Assim, o uso das diferentes fontes históricas em sala de aula 

deve acontecer dentro de um contexto de dinamicidade e dialogicidade com a 

finalidade de desenvolver a consciência histórica do aluno, não para torná-lo 

historiador, mas para compreender a sua importância e a sua função tanto para a 

formação do cidadão quanto para a transformação da sociedade e das estruturas 

sociais vigentes. 

Desse modo, o uso das diferentes fontes históricas se insere nesse novo 

contexto de inovação pedagógica como um imperativo imprescindível no processo 

de melhoria do ensino ofertado, como mostra a citação abaixo: 

 

O trabalho com fontes oportuniza uma aprendizagem mais adequada às 
novas teorias da aprendizagem por possuir um caráter ativo, onde os 
estudantes aprendem a resolver problemas a partir de perguntas e de 
evidências, desafiando seus próprios esquemas de pensamento, processo 
que os ajudará a dar sentido àquilo que estudam. (BOURDILLON, 1994 
apud PEREIRA; ROSA, 2013, p. 6). 

  

Para essa autora (1994), através das fontes históricas, o professor deve 

conduzir as atividades de forma que o exercício promova a aproximação de 

diferentes realidades a partir do estudo da linguagem e da forma de pensar dos 

diferentes grupos sociais situados em diferentes tempos e lugares. Nesse estudo, os 

alunos devem identificar algumas linguagens e formas de pensar que se 

assemelham em alguns aspectos e outras que se distanciam. Todavia, é importante 

ressaltarmos que o uso por si só de variadas fontes históricas utilizadas pelo 

professor em sala não se traduz automaticamente em aprendizagem do discente. 

Principalmente no que se refere à aprendizagem histórica, é preciso que essas 

fontes sejam utilizadas a partir de estratégias metodológicas diversificadas que 

possibilitem ao mesmo construir o próprio entendimento das questões trabalhadas 

por intermédio de um processo contínuo de descoberta e busca pelo conhecimento. 

Para tanto, é preciso reconhecermos que, embora sejam portadoras de uma 

potencialidade enorme no que se refere à formação histórica do aluno, trazendo 

para a sala de aula muitas possibilidades, elas também apresentam limites. É 

preciso termos o cuidado para que o uso das fontes históricas não aconteça sob o 

viés de uma abordagem conservadora, com ênfase predominante na competência 

simplista de apenas ler e decifrá-las, valorizando excessivamente o caráter 
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informativo mediante um roteiro narrativo sobre acontecimentos do passado. Assim, 

o uso das fontes históricas deve está diretamente ligado ao caráter formativo do 

aluno e sua exploração deve instigar a capacidade de analisar, problematizar, 

questionar e interpretar não apenas aquilo que está explícito, mas também o que 

está implícito.  

Ensinar História nessa perspectiva exige uma prática que possibilite aos 

alunos problematizar os conteúdos estudados sobre o passado, reportando-se às 

questões do presente e perspectivando o futuro. Isso será considerado na pesquisa 

tanto no momento da observação participante quanto nas respostas da professora 

ao questionário. Para isso, as novas abordagens do ensino de História se utilizam de 

várias fontes históricas, como “músicas, poemas, mapas, pinturas, textos 

jornalísticos contemporâneos, entre outros recursos, os quais dependem da 

especificidade do tema a ser abordado” (FARIAS JÚNIOR, 2012, p. 5).  

Dessa forma, diversos pesquisadores ligados à nova historiografia são 

adeptos da ideia de se trabalhar os conteúdos de História a partir de uma 

abordagem problematizadora. Entre esses pesquisadores, Rüsen, que embora não 

atribua especificamente o uso de fontes históricas em sala de aula de forma 

problematizadora com a sua perspectiva de aprendizagem histórica, compartilha a 

ideia de que, quando o ensino de História se apropria dessa abordagem, as 

respostas obtidas a partir de indagações feitas sobre o passado fazem sentido no 

presente e ajuda o aluno a encontrar “uma orientação histórica para a sua vida 

cotidiana” (RÜSEN, 2007, p. 133). 

O trabalho com as fontes históricas no Ensino Fundamental, segundo os 

PCNs (BRASIL, 1997), tem como finalidade central proporcionar aos alunos o 

contato e a leitura de diversas fontes de informação, de forma que, gradativamente, 

se construa a autonomia intelectual. Assim, o aluno pode extrair, de forma crítica, as 

informações e as mensagens e situá-las na dimensão espaço-temporal. Para que 

isso aconteça, de fato, é imprescindível que o professor trabalhe com as fontes 

históricas na perspectiva defendida pelos Parâmetros Curriculares do Ensino 

Fundamental e Médio, quando, segundo Pereira e Rosa (2013), em análise 

realizada em torno desses documentos, constatou-se que o uso das fontes 

históricas em sala deve possibilitar ao discente uma leitura crítica das informações, 

um olhar desconfiado sobre o seu contexto de produção e o exercício de 

contextualização.  
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Seguindo esse raciocínio, a utilização das fontes históricas apenas como 

suporte de leitura com a finalidade específica de extrair determinadas informações 

cobradas pelo professor, faz delas meros instrumentos de busca de informação, 

que, em relação ao uso do livro didático, tão criticado, pouco agrega no processo de 

construção do conhecimento histórico. Principalmente, quando não se percebe a 

riqueza e as possibilidades nelas contidas, nem tão pouco explora a capacidade de 

raciocínio, de questionamento e de reflexão do aluno.     

Essa linha de pensamento é compartilhada por Brodbeck (2009), quando 

defende que é a partir desse trabalho de exploração das fontes históricas e do 

desenvolvimento das capacidades acima mencionadas, que o aluno passa a 

compreender o sentido do fazer histórico e a ver os fatos, os acontecimentos e os 

fenômenos históricos sob o viés de um olhar crítico. Sobre isso, a autora escreve: 

 

O estudo e a análise de fontes históricas pode ser um ponto de partida do 
que entendemos como “o fazer histórico” na sala de aula, ajudando o aluno 
a desenvolver o espírito crítico, a interpretação e o significado de fonte 
histórica assim como possibilita ao aluno a percepção sobre o ofício do 
historiador e o trabalho de escrever a História a partir das fontes. 
(BRODBECK, 2009, p. 43). 

 

Ainda de acordo com a autora, o desenvolvimento frequente de atividades 

que possibilitem ao discente analisar fontes diversas em situações e contextos 

diferentes pode ajudá-lo a perceber a diferença entre os diversos tipos de fontes 

históricas. Segundo ela: 

 

Com o exercício e a prática da análise das fontes, permitimos ao aluno 
estabelecer a distinção entre documentos propriamente ditos, usados com 
finalidades didáticas (ex: da carta de Pero Vaz de Caminha) e aqueles como 
textos e filmes, que auxiliam a construção do saber, mas que foram 
produzidos a partir de olhares e questões de quem os produziu (ex: textos 
de jornais, quadros, mapas, livros, enciclopédias, entre outros). 
(BRODBECK, 2009, p. 43). 

 

No entanto, Nemi, Martins e Escanhuela (2009, p. 33) lembram que a 

inserção do aluno na leitura de fontes deve ser feita a partir dos conhecimentos 

prévios daquele e que o professor deve utilizá-los como referência para organizar e 

aprofundar as informações e os conhecimentos contidos nelas. O trabalho com as 

fontes históricas se revela como uma possibilidade de ajudar o aluno a estabelecer 

uma relação entre os conhecimentos que ele adquiriu de forma espontânea, nos 
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diversos espaços de convivência, e aqueles organizados, sistematizados e 

transmitidos pela escola através da intermediação do professor com a intenção de 

ajudá-lo a se reconhecer como sujeito histórico.  

Assim, o ensino com as fontes históricas deve ser permeado de sentido e 

valor histórico, deixando explícito que essas fontes, independentemente de suas 

especificidades, constituem produções culturais carregadas de significado, de forma 

que sua utilização não pode ser associada simplesmente a mera ilustração daquilo 

que o professor deseja transmitir. Esse entendimento é compartilhado por Hermeto 

(2012), ao ressaltar que o uso pedagógico dessas fontes não pode pretender 

apenas ilustrar historicamente os fatos narrados, mas, para que isso não aconteça 

faz-se necessário um trabalho que apresente as especificidades de linguagens 

contidas em cada fonte, o modo pelo qual é inserida no meio social, sua relação com 

os aspectos históricos e a realidade a qual representa.   

Esse processo de construção da historicidade do aluno é algo que não se dá 

em um espaço curto de tempo e, dada a sua complexidade e relevância na 

formação histórica, precisa ser trabalhada desde o início da escolarização a partir da 

realidade vivida por ele e considerando-se os conhecimentos construídos nas 

experiências cotidianas vivenciadas nos diferentes espaços de convivência. Para 

tanto, compete ao professor, no uso das diferentes fontes históricas utilizadas em 

sala de aula, fazer uma ponte com aquilo que o discente já sabe. Nesse 

entendimento: 

 

Há que se considerar também que existe a possibilidade de, no processo de 
construção da noção de documento, proporcionar aos educandos a 
experiência deles próprios estarem imersos em uma historicidade, ou seja, 
que eles percebam que também fazem parte da história e que se 
constituem como sujeitos e agentes históricos. (CANO, 2012, p. 24). 

 

Outra possibilidade atribuída ao trabalho com as fontes históricas em sala de 

aula, segundo Cano (2012), é a de fazer com que o aluno possa confrontar o que as 

fontes históricas apresentam com outros aspectos de natureza social, política e 

econômica de determinada sociedade. Assim, “a História se abre como campo de 

múltiplas possibilidades [...] o documento histórico em sala de aula permite novas 

leituras sob o olhar atento de seu interlocutor” (CANO, 2012, p. 24).  

Ao considerarmos as suas intencionalidades constitutivas, podemos inferir um 

conjunto de possibilidades para se trabalhar em prol de uma aprendizagem histórica, 
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baseada no desenvolvimento da cognição do aluno. Nesse sentido, o uso das fontes 

históricas, para além da transmissão de informações, deve ter como finalidade 

primordial a construção e a produção do conhecimento histórico.  

De acordo com Fonseca (2009), um dos limites do trabalho do professor com 

as fontes históricas é a ausência em muitas cidades brasileiras de lugares de 

memória, como biblioteca pública, museus, cinema, arquivo. No entanto, a autora 

complementa dizendo que, para além desses lugares de memória, existe uma série 

de registros e objetos importantes que guardam histórias desprezadas nas casas 

das famílias dos alunos, em fazendas e nas ruas da cidade, e que, em virtude da 

rotina estressante do professor, falta tempo para observar, localizar, recuperar e 

refletir sobre esses artefatos. Com a investigação, podemos identificar se, entre as 

fontes utilizadas pela professora em sala de aula, encontra-se alguma relacionada a 

esses lugares de memória.  

Nesse contexto, Fonseca (2009) ressalta a importância e a necessidade de se 

trabalhar, desde os anos iniciais, o ensino e a aprendizagem de História articulado 

com a educação patrimonial. Segundo ela, a riqueza tanto dos bens materiais, como 

casarões, objetos, monumentos, sítios arqueológicos, paisagens, parques, centros 

históricos urbanos e comunidades rurais quanto dos bens culturais, como as 

manifestações populares, as cantigas, o folclore, as religiões, os modos de falar, de 

vestir e outros elementos que compõem a riqueza e a diversidade cultural do país 

são imprescindíveis na formação histórico do aluno na medida em que o marca, 

distingue e o identifica enquanto sujeito histórico e na formação de cidadãos críticos. 

Portanto, podemos concluir que tanto a ruptura de velhos quanto a construção 

e a consolidação de novos paradigmas são processos que não se definem em uma 

duração curta de tempo. Por isso, é preciso compreender que as intensas 

transformações que vem ocorrendo no modo de ensinar e de aprender História faz 

parte de um longo e complexo processo que envolve rupturas com o já constituído e 

construção de novas perspectivas. Daí o entendimento de que um trabalho eficiente 

com o uso das fontes históricas utilizadas em sala de aula, em articulação com uma 

aprendizagem histórica, é algo recente, se considerarmos a trajetória da História no 

currículo escolar brasileiro e que requer tempo e compromisso daqueles que 

exercem a função formativa na escola, especialmente o professor. Nesse percurso, 

cabe a esse encontrar os caminhos que possam lhe conduzir no exercício de uma 



65 

 

prática pedagógica de qualidade em meio às possibilidades e aos limites que lhes 

são postos. 
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CAPÍTULO 2 – ENSINO DE HISTÓRIA: O PAPEL DO PROFESSOR E O LIVRO 

DIDÁTICO FRENTE AO DESAFIO DA APRENDIZAGEM HISTÓRICA  

 

Neste capítulo, discutimos sobre o papel do professor no tocante ao desafio 

de oportunizar aos alunos um ensino de História comprometido com as 

necessidades de aprendizagem em meio às demandas de uma sociedade cada vez 

mais voltada para a produção do conhecimento. Fazemos uma explanação acerca 

de alguns aspectos que envolvem o uso do livro didático de História em sala de aula, 

enquanto mostramos alguns elementos de análise em torno do qual ele se configura 

como um material de qualidade e destacamos diferentes pontos de vistas em 

relação ao seu uso nas aulas de História. Concluímos o capítulo apresentando as 

ideias, os princípios e os pressupostos da aprendizagem histórica que devem 

fundamentar o trabalho do professor.   

 

2.1 O papel do professor como mediador entre as fontes históricas e a 

aprendizagem do aluno 

 

As propostas inovadoras do ensino de História defendidas pelas novas 

correntes historiográficas, como a Nova História, a Nova História Cultural, a História 

Social e a Marxista, entre outras, marcadas pela diversidade das temáticas 

estudadas, das abordagens utilizadas e pela ampliação das fontes históricas, 

modifica de forma significativa o papel do professor. Nessa perspectiva, essa 

mudança no fazer pedagógico do professor deve caminhar no sentido de possibilitar 

ao aluno uma aprendizagem histórica, marcada não pelo acúmulo de informações, 

mas pela capacidade dele de construir seu próprio conhecimento se utilizando de 

estratégias cognitivas capazes de transformar as informações contidas nas 

diferentes fontes históricas em conhecimento. Para que isso aconteça, é preciso que 

o professor compreenda que “os processos de aprendizagem não são constituídos 

unicamente pela presença maior de conteúdos históricos, mas pelos processos de 

estruturação do pensamento que ocorrem por trás destes conteúdos” (RIBEIRO, 

2015, p. 407). 

Isso não significa, dentro da concepção da aprendizagem histórica, que os 

conteúdos não sejam relevantes e deixem de ser ensinados na sala de aula. O que 

se propõe a partir desse entendimento é “olhar para esses conteúdos a partir da 
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possibilidade de construir com os alunos novas questões diante de conteúdos 

postos pela historiografia” (SCHMIDT; CAINELLI, 2009, p. 20). Com isso, podemos 

inferir que os conteúdos em si apresentam elementos que podem e devem ser 

questionados, refletidos, discutidos e interpretados, tanto pelo professor quanto pelo 

aluno. Assim, “aprender história é discutir evidências, levantar hipóteses, dialogar 

com os sujeitos, os tempos e os espaços históricos” (SCHMIDT; CAINELLI, 2009, p. 

20).   

Nessa perspectiva, segundo Barca (2005), é preciso oportunizar aos alunos 

situações que lhes permitam selecionar e interpretar fontes, tirar conclusões e 

avaliá-las por comparação. Desse modo, torna-se imprescindível que o trabalho com 

as fontes históricas seja organizado de forma a desenvolver no discente algumas 

capacidades importantes para uma aprendizagem histórica, como saber ler fontes 

históricas diversas, confrontar as fontes nas suas mensagens, nas suas intenções, 

na sua validade, saber levantar novas questões e novas hipóteses a investigar.  

Dessa forma, para que o aluno possa de fato desenvolver as capacidades 

descritas por Barca (2005), é preciso que o docente leve em consideração, tanto no 

momento do planejamento das atividades, quanto no momento da execução, o tipo 

de relação a ser estabelecida entre o aluno e as fontes históricas utilizadas. Se o 

objetivo é oportunizar situações onde o aluno possa construir um entendimento das 

temáticas trabalhadas, é preciso superar “a visão de que o documento fala por si, 

uma vez que ele está imerso em intencionalidades” (CANO, 2012, p. 21). Para isso, 

acrescenta o autor, compete ao professor direcionar o olhar às perguntas que 

atendam às especificidades da temática trabalhada. Além disso, ele precisa ser 

conhecedor de que, “no trabalho com documentos históricos, é imprescindível que 

fique evidente para o aluno que o documento expressa um ponto de vista e não a 

verdade sobre um período histórico ou uma sociedade” (CANO, 2012, p. 21).  

Para Brodbeck (2009, p. 46), “esse trabalho com fontes históricas exige um 

constante aprimoramento nas técnicas de leitura e de interpretação de texto”, pois, 

segundo a autora, “o trabalho com imagens, sejam elas, pinturas, ilustrações ou 

fotografias têm também importante papel na proposta reflexiva do estudo da 

História”. Diferentemente do ensino tradicional, no qual o professor apenas extraía 

as informações do livro didático, o trabalho com as fontes históricas requer do 

docente a capacidade de compreender o que está nas entrelinhas, para que possa, 

a partir do seu próprio entendimento, transmitir ou ajudar o aluno a construir um 
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conhecimento que ultrapasse os limites da informação contida em uma única fonte 

específica. Afinal, como ressaltam Ribeiro e Mendes (2016, p.133), “para se formar 

cidadãos críticos precisa-se de profissionais que se pensem como produtores do 

saber e não meros aplicadores de fórmulas prontas”. E isso, especialmente no 

componente curricular de História, em que a responsabilidade de formar pessoas 

críticas com a capacidade de conhecer a realidade a sua volta com um olhar 

consciente e autônomo é cada vez mais necessário; é imprescindível que os 

professores sejam “formados com autonomia intelectual e pensamento crítico”, pois, 

“ninguém ensina o que não aprendeu ou não teve a chance de compartilhar” 

(RIBEIRO; MENDES, 2016, p. 133). Dessa forma, compete ao professor a tarefa de: 

 

Selecionar um conjunto inicial de fontes e de elucidá-las de forma 
preliminar, construindo o seu próprio conjunto de questões e de 
conhecimentos sobre elas e, ainda, identificando possibilidades de usos e 
de leituras que poderão ser explorados pelos estudantes, através de seus 
próprios questionamentos. (PEREIRA; ROSA, 2013, p. 12). 

 

O trabalho do docente com as fontes históricas em sala de aula exige uma 

série de fatores que precisam ser observados e refletidos sob pena de utilizá-las fora 

de contextos ou desvinculados dos objetivos previamente propostos. Assim, é 

preciso selecionar as fontes compatíveis com os objetivos e os conteúdos a serem 

estudados, identificar as ideias e os conhecimentos prévios dos alunos em relação a 

essas fontes, escolher a maneira mais apropriada para utilizá-las, privilegiando o 

trabalho de interpretação, comparação, análise, reflexão e crítica em detrimento da 

pura leitura e da extração de informações. 

Através das fontes históricas, o professor pode conduzir as atividades de 

forma a possibilitar ao discente a compreensão de que o estudo da História se dá a 

partir dos vestígios, dos rastos deixados pelo homem nos diferentes tempos e 

espaços. Esses vestígios são muitos e de natureza diversa, compondo tanto a 

cultura material, como objetos, vestimentas, alimentação, mapas, monumentos, e 

parques, quanto à cultura imaterial, tais como os festejos, a fé, as superstições e as 

tradições, a linguagem, os hábitos, os costumes e entre outros. No entanto, a sua 

utilização com fins pedagógicos exige do professor um conhecimento para além da 

superficialidade, o que requer a capacidade de dominar com precisão os métodos de 

interpretação; um olhar crítico em relação a sua confiabilidade, validade, 

intencionalidade e historicidade. 
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Em consonância com o exposto acima, é pertinente trazermos as 

contribuições de Cano (2012, p. 25), quando apresenta algumas observações a 

serem consideradas pelo professor ao se trabalhar a leitura das fontes históricas em 

sala de aula. Para o autor, antes de usar a fonte histórica como recurso didático para 

fins de compreensão de determinado conteúdo, o docente deve trabalhar com o 

aluno a identificação das informações básicas, como data de produção, autor e local, 

quando for possível; em relação ao documento escrito, classificar o tipo de texto, se 

é descritivo, narrativo ou dissertativo; a intencionalidade do autor ao produzir a fonte 

e a forma como ela se apresenta, se foi produzida a partir de uma problematização, 

de um questionamento, de uma crítica, de uma argumentação, de uma narração ou 

de uma descrição. 

Posto isso, fica evidente o quanto o professor precisa ampliar os seus 

espaços de atuação, pois, como já foi dito anteriormente, a história pode ser 

estudada a partir de um conjunto de vestígios e evidências representativas da ação 

do homem em diferentes tempos e espaços. Tudo isso pode ser encontrado em 

diferentes lugares e, dependendo do olhar e da formação histórica do professor, 

podem ser identificados e transformados em ferramentas pedagógicas utilizadas a 

favor da construção de uma aprendizagem histórica do aluno.  

Sob esse olhar, compete ao docente estender a sua ação para além das 

quatro paredes da sala de aula. Visitas às bibliotecas, aos museus, os cinemas, os 

parques, às praças, às fazendas, aos centros históricos, aos monumentos históricos 

e entre outros, são atividades que contribuem significativamente para uma 

aprendizagem histórica e, por extensão, para a formação histórica do aluno.  

No entanto, o trabalho com as fontes históricas deve levar em consideração o 

pensamento de Ferreira e Franco (2009, p. 64), de que não há documento neutro, 

nem fonte que traga a verdade embutida, de forma que elas sejam escritas 

(documentos oficiais, cartas, diários, leis), orais ou iconográficas (pinturas, retratos, 

esculturas), devem estar submetidas à análise crítica; o professor precisa ter essa 

consciência e adotá-la como pressuposto indispensável no trabalho com as fontes 

históricas, e mostrar para o aluno, de forma clara e precisa, que esse pressuposto 

está contido e pode ser observado, explorado e analisado em todas as fontes 

históricas, desde que se tenha um olhar voltado para esse fim.  

Assim, considerando-se que a formação de uma postura crítica do aluno está 

inserida no rol dos principais objetivos da História ao longo da Educação Básica, e 
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que esse processo não é algo que se dá naturalmente, de forma espontânea, mas é 

fruto de uma prática constante de questionamento e argumentação face à leitura das 

fontes históricas utilizadas em sala de aula, o professor precisa se conhecedor que 

tal objetivo é resultado dos debates historiográficos contemporâneos. Mais do que 

isso, ele precisa entender que o desenvolvimento da criticidade do aluno é mais uma 

atribuição de sua competência nesse novo papel de facilitador e mediador da 

aprendizagem.  

Nessa perspectiva, Phillips (2002 apud PEREIRA; ROSA, 2013) aponta 

quatro estágios diferentes que podem auxiliar o professor a desenvolver estratégias 

de ensino exitosas para desenvolver a consciência histórica do aluno. Primeiro, o 

conhecimento sobre o passado é recebido como produto acabado. Nesse estágio, 

os discentes não conseguem diferenciar com precisão fontes históricas com 

conhecimentos históricos; ainda enxergam os historiadores e professores como uma 

enciclopédia que tudo sabe sobre o passado, nem tão pouco são capazes de 

interpretar os acontecimentos do passado para além de uma única visão e ponto de 

vista.  

Segundo, a fonte histórica é vista como informação privilegiada sobre o 

passado. Nesse estágio, os alunos começam a lançar alguns questionamentos 

acerca da problemática metodológica da construção do conhecimento histórico e de 

sua relação com as fontes. Embora, eles ainda encontrem dificuldades para 

perceber alguns aspectos relacionados aos vestígios, mantendo assim a 

confiabilidade nas informações com status de verdade absoluta.   

Terceiro, a fonte histórica se torna uma referência para pensar o passado sob 

o seu olhar. Nesse estágio, os alunos conseguem fazer a distinção entre fontes 

históricas e conhecimentos históricos, passam a identificar as atribuições que 

exercem no processo de transposição didática do conhecimento científico para o 

escolar e conseguem avaliá-las em relação à determinados aspectos. No último 

estágio, consciência da historicidade do passado, os alunos passam a construir um 

entendimento em relação aos aspectos metodológicos da pesquisa histórica, 

conseguem perceber a ligação estabelecida entre aquilo que é produzido pelos 

historiadores com as fontes utilizadas e a partir disso compreender que essas 

produções se configuram como reconstrução do passado.   

Em meio a diversidade e a singularidade de cada fonte histórica utilizada pelo 

professor em sala de aula como ferramenta pedagógica, Pereira e Seffner (2008) 
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chamam a atenção para a necessidade de ensinar aos estudantes a especificidade 

da narrativa histórica em relação a outras narrativas do passado, como o cinema, a 

televisão, a literatura, a música, a matéria jornalística e entre outras. 

Isso se faz necessário porque as fontes históricas são portadoras de uma 

subjetividade que expressa o ponto de vista de quem as produziu. Assim sendo, é 

imprescindível que o professor, ao trabalhar com as fontes históricas, leve em 

consideração o caráter subjetivo impresso nas informações. Desse modo, compete a 

ele, no ato da leitura das fontes históricas, instigar o aluno a questionar e interpretar 

essas informações levando-se em consideração os múltiplos olhares e os diversos 

pontos de vista. Todavia, precisamos enaltecer a importância da formação docente 

como aspecto imprescindível no desenvolvimento de um ensino compatível com os 

novos desafios que se impõem, pois, como ressaltam Pinsky e Pinsky (2010, p. 22): 

  

Um professor mal preparado e desmotivado não consegue dar boas aulas 
nem com o melhor dos livros, ao passo que um bom professor pode até 
aproveitar-se de um livro com falhas para corrigí-las e desenvolver o velho e 
bom espírito crítico entre os seus alunos. 

  

Sob esse prisma, corroboramos com a ideia de Pinsky e Pinsky (2010, p. 23), 

quando, ao colocar o docente como “o elemento que estabelece a intermediação 

entre o patrimônio cultural da humanidade e a cultura do educando”, defendem a 

necessidade de que, para o exercício de um ensino eficiente, ele precisa ser 

portador de conteúdo, de cultura e de erudição. Sobre o domínio dos conteúdos, 

Azevedo (2010a) ressalta que trabalhar com eles e com os métodos de ensino 

diante das novas perspectivas contemporâneas exige um sólido e atualizado 

conhecimento acerca deles, sob pena de desperdiçar ideias inovadoras da 

pedagogia com o exercício de práticas vazias e demagógicas.  

Seguindo essa linha de pensamento, Pinsky e Pinsky apresentam algumas 

sugestões importantes para se manter um nível de qualificação apropriada diante 

das exigências postas, entre as quais citamos: “entrar em contato com uma 

bibliografia atualizada, conhecer novas linhas de pensamento e discutir com os 

colegas estratégias para melhor operacionalizar nas salas de aula o patrimônio 

cultural e histórico” (PINSKY; PINSKY, 2010, p. 22).  

Diante disso, faz-se necessário analisarmos alguns elementos que possam 

mostrar como anda a formação continuada da professora, o tempo de conclusão da 
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graduação, a participação em eventos e cursos de qualificação profissional. Além da 

leitura de referenciais na área de História, como revistas, artigos, dissertações, teses 

e documentos, e a troca de experiências com colegas.    

Ao assumir o papel de mediador e facilitador da aprendizagem do aluno por 

intermédio das diversas fontes históricas disponíveis no espaço de sala de aula e 

fora dela, novas atribuições foram incorporadas. Muitas delas se constituem no 

campo das novidades para quem ainda não se apropriou dos discursos, dos debates 

e das novas perspectivas de ensino que se consolidam no meio educacional, como 

a solução para a constituição de um novo ensino de História comprometido com uma 

formação histórica consciente, crítica, problematizadora e cidadã.  

 

2.2 Livro didático e ensino de História: interfaces entre um estado de dependência e 

um pensamento radical  

 

Nessa seção, a nossa discussão tem como foco o livro didático de História. 

Considerando-se que toda a investigação está voltada para o ensino desenvolvido 

pela professora em sala de aula, não podemos desvincular desse a utilização do 

livro didático (LD), tendo em vista que esse material é disponibilizado de forma 

gratuita e obrigatória pelo poder público para as escolas públicas da Educação 

Básica do país em todos os componentes curriculares. É uma ferramenta 

imprescindível e indispensável no fazer pedagógico do professor. Ele facilita o 

trabalho na medida em que apresenta, de forma organizada e sistemática, a relação 

dos conteúdos a serem trabalhados em cada ano de escolarização.  

Para Germinari e Moura (2017, p. 103), “a complexidade e a centralidade do 

livro didático na organização do trabalho didático-pedagógico e na prática de sala de 

aula têm atraído o interesse de pesquisadores de vários países”. Para os autores, as 

pesquisas em torno desse material abrangem diferentes ângulos teórico-

metodológicos que contemplam análises diacrônicas e problemas atuais do ensino-

aprendizagem. Nessa linha de pesquisa, destaca Germinari e Moura (2017), os 

livros didáticos de História assumem posição de destaque, estando entre os mais 

analisados em vários países, e, segundo Bittencourt (2008), no campo de 

investigação em ensino de História, eles ocupam lugar privilegiado nos debates, nos 

encontros, nos seminários especializados e na produção nacional. 
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A presença do livro didático de História na educação brasileira data desde a 

sua constituição enquanto componente curricular no século XIX, e acompanha a 

partir de então, segundo Caimi (2015), o desenvolvimento do ensino e as 

transformações ocorridas desde a incorporação de conteúdos e metodologias, 

modificações no currículo, nas abordagens e nos processos e critérios avaliativos. 

De acordo com Ramos (2018, p.4), seu caráter conteudista tem colocado na posição 

de “peça integrante de um quebra cabeça da aprendizagem, proporcionando o norte 

na formação do aluno frente à sociedade”. Na visão do autor, o livro didático de 

História segue o curso da sociedade de tal maneira que acompanha todas as 

mudanças que os costumes e culturas sociais têm sofrido ao longo do tempo, 

corroborando assim com a afirmação de Azevedo e Lima (2011, p. 73), de que o LD 

não é apenas um instrumento pedagógico, mas também “um objeto da indústria 

cultural, um veículo portador de um sistema de valores, de um cultura e mesmo de 

uma ideologia, não sendo dessa forma um objeto neutro, imparcial, diante da 

complexidade do real histórico”.  

Em virtude disso, Ramos (2018, p. 4) complementa que, na escola básica 

contemporânea, o LD “tem assumido papel ainda mais fundamental que em outros 

momentos, tornando óbvia sua posição como ferramenta cada vez mais atual, longe 

de tornar-se obsoleto”. Desse modo, pelos aspectos contemplados, o livro didático, 

no atual cenário em que se encontra a sociedade contemporânea e o modelo de 

educação vigente, 

 

[...] além do diálogo com a ciência de referência, atende a demandas sociais 
e pedagógicas diversas, como as políticas educacionais públicas, as 
expectativas sociais de uma formação cidadã, o currículo escolar, a 
metodologia de ensino-aprendizagem, o mercado editorial, entre outras. 
(MUNAKATA, 1998 apud RAMOS, 2018, p. 5). 

 

Numa realidade descrita por Gatti Júnior (2004), onde muitos professores 

ainda não tem uma formação sólida e compatível com as exigências do exercício 

docente, enfrentando dificuldades tanto na obtenção de outros materiais didáticos 

quanto a cursos de atualização, juntamente a uma carga horária de 40 horas 

semanais que restringe o tempo de leituras e pesquisas, os livros didáticos tornam-

se “os organizadores das atividades didático-pedagógicas exercidas pelos docentes 

para viabilizar os processos de ensino e de aprendizagem” (GATTI JR. 2004, p. 27). 

Entre as vantagens didático-pedagógicas, destacamos “a possibilidade de ampliar a 
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leitura dos alunos; o uso das ilustrações e a sistematização dos conteúdos e o 

emprego na preparação das aulas” (BERNARDO, 2010, p. 86). Nesse sentido, o LD 

torna-se um instrumento com o poder de determinar o que deve ser ensinado, e 

como isso deve ser feito interferindo na maneira de se trabalhar os componentes 

curriculares em sala de aula (BERNARDO, 2010).  

No entender de Bezerra (1999), mesmo ao reconhecer que o trabalho em sala 

de aula depende fundamentalmente da competência do professor, o livro didático, 

quando utilizado como instrumento que potencializa e fortalece o ensino, tanto pode 

estar a serviço de uma formação ampliada do aluno quanto servir de suporte para 

manutenção, renovação ou nova aquisição didática para o professor. Todavia, 

compete ao professor a tarefa de analisar e avaliar até que ponto ele deve ser 

seguido e implementado em sala de aula. Essa recomendação se faz necessária 

porque, segundo Cainelli (2010), se por um lado ele pode auxiliar o professor a 

ensinar história no ensino fundamental, por outro lado também pode trazer alguns 

problemas para o entendimento desse componente curricular, entre os quais ela 

cita: “entender a história como pronto e acabado, com conteúdos pré-definidos sem 

levar em conta o conteúdo e os sujeitos envolvidos no processo de ensino-

aprendizagem” (CAINELLI, 2010, p. 25).  

Dentre as problemáticas recorrentes nos livros didáticos de História, a 

professora e pesquisadora na área, Flávia Eloísa Caimi (2014), identificou as 

seguintes: atividades e exercícios restritos à compreensão de conteúdos em caráter 

memorístico; documentos escritos e iconográficos figurando apenas como ilustração 

dos conteúdos, sem o devido tratamento em sua função histórica e o tratamento 

ainda incipiente de temas como história e cultura da África, inserção dos povos 

afrodescendentes na sociedade contemporânea, valorização do papel da mulher nas 

sociedades, história e cultura dos povos indígenas e dentre outros. Em vista disso, 

Silva (2011) chama a atenção para a necessidade de que, ao trabalhar com o livro 

didático de História, o professor possa, junto com os alunos, questionar as imagens 

depreciativas dos negros e a forma como eles são representados. Sobre isso, 

Fonseca (1999) ressalta a necessidade de se fazer um esforço no sentido de se 

interrogar o LD com o objetivo de desconstruir os discursos e as imagens postas, e 

abrir assim possibilidades de se compreender, por meio de discussões, a 

historicidade dos fatos históricos estudados.  
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Em suas pesquisas na área de História, Bittencourt (2011a), ao analisar as 

críticas direcionadas às deficiências no livro didático referentes às falhas de 

conteúdos, lacunas e erros conceituais e informativos, ressalta que a problemática 

envolvida nas análises desse material reside no fato de haver ainda uma concepção 

da existência de um LD ideal, uma visão que atribui a ele a salvação dos problemas 

de ensino; um substituto do professor. Para ela, esse material deve ser visto como 

um recurso que possui limites, vantagens e desvantagens, assim como os demais 

materiais de natureza semelhante, de forma que é assim que ele deve ser avaliado.  

A saída para a superação dos entraves e das deficiências encontradas no 

livro didático está, segundo Fonseca (1999), no professor, que deve fazer uma 

revisão das formas de seu uso. Assim, deve-se reconhecer a importância dele 

enquanto fonte de ensino que, não sendo a única, precisa ser complementada pela 

diversidade de outras fontes. 

O fato do LD apresentar uma série de falhas que possivelmente poderá 

comprometer a qualidade do ensino, não justifica deixá-lo de lado, pois 

 

[...] mesmo que tragam uma visão conservadora da história, não deve ser 
meramente descartado na prática do professor em sala de aula desde que 
seja avaliado em suas lacunas, compromissos políticos, adesão 
historiográfica, etc, ou seja, desde que (re) interpretado junto aos alunos. 
(BERNARDO, 2010, p. 86). 

 

Entendemos que o seu abandono faz parte de um pensamento radical 

encabeçado por alguns professores da escola pública que prejudica todo o processo 

de escolarização. Ao invés disso, o professor precisa analisá-lo com atenção, com a 

finalidade de fazer as correções devidas e aproveitar o que ele oferece para 

favorecer a aprendizagem do aluno. Isso, é claro, vai depender da competência, da 

formação e da experiência que o docente dispõe.  

Nesse contexto, corroboramos com o pensamento de Bittencourt (1997, p. 

74), quando defende que mesmo ao apresentar textos de caráter impositivo e 

diretivo e exercícios prescritivos, “existem formas diversas de uso nas quais a 

atuação do professor é fundamental”. Além disso, Priori (1995) ressalta ainda que 

por pior que seja o livro didático, por mais generalizante e por mais factual que se 

apresente, alunos e professores poderão elaborar um trabalho crítico, que consiga, 

com a introdução de novas fontes, ampliar os limites da análise histórica.  Em meio à 

diversidade de pensamento, há quem considere ainda que 
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[...] o planejamento e estratégias do professor são capazes de fazer do pior 
livro didático o melhor processo de aprendizagem, desde que o professor 
seja ousado articulando com outros saberes, recursos e considerando a 
realidade educacional que atua. (SANTOS; BIANCHEZZI, 2017, p. 408). 

 

Independentemente do nível de ensino e do componente curricular, o livro 

didático é portador de uma gama de conhecimentos acumulados ao longo de várias 

gerações e selecionados como indispensáveis para a formação das atuais e futuras 

gerações. Nessa perspectiva, ele passa a ser visto, segundo Oliveira (1989 apud 

SANTOS; COUTINHO, 2010, p. 845) como um recurso que carrega em seu 

conteúdo parte significativa da “história cultural da nossa civilização” elaborado 

especificamente para ser utilizado em situações de ensino e aprendizagem, de tal 

forma que sejam considerados os diferentes sujeitos como o(s) autor(es), editor, 

trabalhadores e, sobretudo, professores e alunos. Nesse sentido, o livro didático de 

História deve ser portador de um variado repertório de documentos que possam 

dinamizar as fontes utilizadas e facilitar a compreensão dos alunos. Ou seja, além 

do uso do texto escrito, deve-se recorrer aos mapas, as imagens, os desenhos, as 

ilustrações, as tabelas, os gráficos, os quadros, as tirinhas, as músicas, os poemas, 

as charges, as caricaturas, as cartas, as fotografias, os trechos de documentos 

oficiais e entre outros. 

Também é função do livro didático dispor de um conjunto de atividades que 

desenvolvam nos alunos diferentes saberes, competências e habilidades que sejam 

imprescindíveis no seu processo de formação integral. Além disso, Souza (2014) 

acrescenta ainda a função de facilitar na apropriação de certos métodos que possam 

ser usados em outras situações e contextos. Nessa linha de pensamento, Bezerra 

(1999, p. 5) destaca que um bom livro didático deve “incorporar parte da renovação 

historiográfica, manifestar algum grau de conhecimento das grandes linhas 

historiográficas”, além de contemplar as experiências dos alunos em suas diferentes 

dimensões, “partir do princípio de que o aluno não é uma cabeça vazia que precisa 

ser preenchida com algum conteúdo, assimilado de qualquer forma”. Em estreita 

relação com o exposto acima, corroboramos com a ideia de que a função do livro 

didático consiste em: 

 

Padronizar e delimitar a matéria; apresentar aos docentes métodos e 
processos julgados como eficientes pelos seus autores para melhorar os 
resultados do ensino e colocar ao alcance de todos, especialmente alunos, 
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estampas, desenhos, mapas e textos de difícil acesso ou muito raros. 
(FREITAG, 1997, p. 174). 

 

Todavia, no que pese os argumentos a favor do uso do livro didático em sala 

de aula e os contrapontos apresentados, deixamos aqui um alerta e um cuidado 

para que professores e escolas, ao analisarem os pros e os contras, cheguem a um 

consenso e reconheçam a sua importância para desenvolver um ensino de 

qualidade; desde que complementado com outras fontes e recursos, sem 

extremismos. Isso porque, se por um lado as deficiências encontradas no LD não é 

razão para ignorá-lo enquanto material didático-pedagógico, por outro lado as 

vantagens não podem fazer com que ele seja utilizado em sala como muleta para a 

efetivação da ação docente (POTIER, s. d.). No entender da autora: 

 

Sua importância, no que tange ao auxílio ao professor pode parecer óbvia, 
porém, um livro não fala por si, tendo em vista que, ao realizarmos uma 
leitura interna mais profunda, perceberemos uma série de elementos que 
envolvem sua produção. Mesmo assim, a correta mediação realizada pelo 
professor\historiador é imprescindível, e acontecerá de maneira mais 
proveitosa se esse detiver domínio sobre os métodos e técnicas relativos à 
pesquisa histórica, aplicando-os com o objetivo de ajudar a desenvolver 
consciência histórica junto a seus alunos em salas de aula de História. 
(POTIER, s. d. p. 6). 

 

Diante da necessidade de conhecermos melhor as implicações decorrentes 

do uso desse material em sala de aula e para nos fundamentar na análise que 

faremos do livro didático adotado pela turma investigada, vejamos o que dizem 

alguns autores:  

 

O livro didático é um dos vários instrumentos portadores de imagens, 
utilizados na ação pedagógica e se caracteriza como meio de veicular 
informações e conhecimentos necessários à aprendizagem. (SOUZA, 2014, 
p. 95); 
 
O livro didático é o material que propõe a uma ação educativa, cujo 
conteúdo é pensado e elaborado tendo em vista as concepções e os 
valores que o produtor, no caso do autor, e a escola consideram desejáveis 
para sua clientela. (PASTRO; CONTIERO, 2002, p. 62); 
 
O livro didático é um produto complexo, porque entrecruza diferentes 
perspectivas teóricas, editoriais, pedagógicas, mercadológicas, políticas e 
ideológicas, e por isso, principalmente na transição dos séculos XX e XXI, 
tem despertado tantas críticas favoráveis e desfavoráveis, e a cada dia 
ocupa mais espaço tanto na cultura escolar de inúmeras salas de aula 
espalhadas pelo Brasil quanto nas pesquisas acadêmicas. (SILVA, 2012, p. 
566). 
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Essas definições nos apontam que o livro didático utilizado pelo professor em 

sala de aula se tornou a principal referência para se ensinar e o suporte de leitura, 

informação e conhecimento mais presente no cotidiano escolar. Principalmente 

pelos professores que tem uma formação generalista, conforme defende Cainelli 

(2012): passado por várias etapas e fases de seleção e escolha em diferentes 

órgãos e instituições e por especialistas, que o legitima como detentor de um 

conjunto de informações e conhecimentos considerados adequados e necessários 

ao desenvolvimento e aprendizagem dos alunos nos anos de escolaridade 

correspondente.  

Em seus estudos Rüsen (2011) aponta um descompasso entre a importância 

do livro didático e sua relação com o professor. Para ele, mesmo sendo o principal 

instrumento de trabalho para uma parcela significativa dos docentes, exercendo uma 

influência no modo de ensinar, capaz de interferir de forma incisiva na maneira pela 

qual os alunos constroem suas leituras e interpretações da realidade, a participação 

efetiva e o envolvimento desses docentes nos debates e estudos acerca desse 

material ainda é muito pequena. 

No entendimento de Abud (2007, p. 115), “a importância que os livros 

didáticos adquiriram faz deles os mais poderosos instrumentos na produção do 

currículo no cotidiano escolar”. A exemplo de outros autores (CAINELLI, 2012; 

SILVA, 2012; SANTOS; BIANCHEZZI, 2017), Abud (2007) também compartilha da 

ideia de que o LD quase sempre é adotado como o único material de apoio 

disponibilizado aos professores, o que faz com que ele seja a parte central da 

prática de ensino. Para a autora, é com base nele que os docentes selecionam os 

conteúdos que devem ser trabalhados, planejam as aulas, elaboram situações 

didáticas, exercícios e atividades avaliativas. Ou seja, todo o fazer pedagógico é 

organizado em torno desse material.      

Sobre isso, é importante esclarecer que o processo de avaliação e 

distribuição do livro didático é coordenado pelo Programa Nacional do Livro Didático 

(PNLD), criado em 1985 pelo Governo Federal. E segundo Potier (s. d., p. 4), “vem 

sendo reconfigurado desde então, tendo, com o tempo, se tornado um dos maiores 

programas de avaliação e distribuição de livros didáticos de todo o mundo”. De 

acordo com Cassiano (2013 apud CAVALCANTI, 2016), até 1996, o programa era 

responsável pelo planejamento, compra e distribuição para os alunos, passando, 

desde então, a assumir também a função de os avaliar. Nessa fase, é 
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responsabilidade do programa emitir parecer aprovando ou não o material para 

compor ou não o Guia do Livro Didático.  

Assim, até chegar ao aluno, o livro didático percorre várias etapas, que 

começa, segundo Freitas (2007), com o lançamento do edital para as editoras, que, 

em seguida, submetem seus livros a um processo de avaliação, realizado por 

especialistas pertencentes ao quadro de escolas e Universidade públicas de todo o 

país. Com a liberação dos livros, elabora-se o Guia do Livro Didático, que contém, 

segundo Cavalcanti (2016), a relação dos livros aprovados e as respectivas 

resenhas, os fundamentos e princípios que conduziram a avaliação pedagógica, os 

modelos das fichas de análise e o hiperlink das obras aprovadas. Esse guia é 

adotado com referência para a escolha feita pelos coordenadores, supervisores e 

professores nas respectivas unidades de ensino para serem adquiridos e 

distribuídos pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) sob a supervisão do 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).  

Adotando uma perspectiva mais política, Bittencourt (2011a) vem dizer que o 

livro didático é um veículo de um sistema de valores, ideologias e cultura. Nesse 

entendimento, para que seu uso em sala de aula não aconteça de forma mecânica, 

sem reflexão e olhares críticos (SOUZA, 2014), levando até os alunos uma 

aprendizagem de cunho tradicional, é necessário, segundo Bittencourt (2011a), que 

ele seja revisto e se está de acordo com as condições de aprendizagem dos alunos.  

Para Bittencourt (2006), muitas pesquisas apontam em textos e ilustrações de 

obras didáticas a presença de estereótipos e valores ligados aos grupos 

dominantes. E isso repassa uma concepção de família, de escola, de homem, de 

criança, de etnia e de várias temáticas abordadas nos livros didáticos segundo os 

preceitos da sociedade branca burguesa. 

No entender de Nosella (1978 apud SANTOS; COUTINHO, 2010, p. 838), a 

ideologia dominante no livro didático “tem a função de mistificar os objetivos reais de 

exploração e discriminação sociais, a fim de manter o ethos capitalista, que favorece 

a classe dominante”. Sob esse olhar, alinhamos nosso entendimento ao de Lisbôa, 

Silva e Souza (2014) ao afirmarem que o LD tem sido utilizado historicamente como 

“instrumento de controle de ensino por parte de diversos agentes do poder”, na 

medida em que “os não ditos e as verdades absolutas” estão intencionalmente 

direcionadas para atender aos interesses desses grupos.   
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Isso precisa ser identificado pelo professor sob pena de continuar a repassar 

para a geração atual uma concepção tradicional da história que reproduz a visão 

ideológica dos grupos dominantes e ignora a presença dos grupos sociais 

economicamente desfavorecidos como sujeitos históricos. De acordo com Souza 

(2014), o docente precisa, por meio de uma análise cuidadosa, entender os 

propósitos ideológicos contidos nos conteúdos dos livros didáticos, os perigos e os 

efeitos que esses discursos representam para a formação dos alunos, que são 

diretamente influenciados por eles. Frente a essa realidade, Pastro e Contiero 

(2002) nos alertam para a necessidade de não se abandonar, em hipótese alguma, 

as indagações acerca do que é produzido, veiculado e aprovado até mesmo pelo 

Ministério da Educação (MEC).  

Nesse sentido, Souza (2014, p. 100) diz que “é de extrema importância que 

os educadores, comprometidos com uma pedagogia crítica e uma educação 

democrática, se empenhem na análise e reflexão que perpasse pelas escolhas dos 

livros”. A autora ressalta ainda a relevância do compromisso do professor em utilizar 

esse instrumento de forma contextualizada e crítica. Entendemos ser essa uma 

maneira de evitar que o LD se efetive na vida escolar como, segundo Bittencourt 

(2006), um instrumento de reprodução de ideologias e do saber oficial imposto por 

determinados setores do poder e do estado. Assim, independente de quem produziu 

ou aprovou os livros didáticos para serem utilizados nas escolas, é tarefa 

permanente e indispensável do docente olhar sempre com um viés crítico, reflexivo 

e questionador. Visto por esse ângulo: 

 

Seria ingenuidade intelectual pensarmos que os autores ou, mais 
especificamente, as editoras proporiam mudanças – de qualquer natureza 
ou direcionamento – na produção de livros didáticos que pudessem de 
alguma maneira entrar em rota de coalisão com os procedimentos 
avaliativos dos editais, pois, não sendo aprovados, os livros não poderão 
ser escolhidos pelas escolas, logo não serão comprados pelo Estado, 
situação que significaria grande prejuízo financeiro para as editoras. 
(CAVALCANTI, 2016, p. 272) 

 

Esse pensamento reforça ainda mais a necessidade de que o docente possa 

reconhecer a importância desse recurso como “ferramenta cultural em seus vários 

aspectos” (LISBÔA; SILVA; SOUZA, 2014, p. 39), mas passível de análises e 

reflexões. Sobre essa análise, vista por Bezerra (1999) como um trabalho complexo 

que exige tempo e conhecimento sobre o que se quer analisar, é preciso, segundo a 
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autora, levar em consideração alguns aspectos, como a neutralidade do autor, os 

erros de composição ou ortográficos, a adequação à realidade do aluno e linguagem 

apropriada e entre outros.  

Além disso, é importante destacar outro aspecto apontado por Fonseca 

(1999) que se refere à interligação do livro com o contexto político e cultural do 

aluno. No entendimento de Germinari e Moura (2017, p. 104), a análise do livro 

didático de História “precisa estabelecer critérios normativos da aprendizagem 

histórica” e requer, segundo os autores, um estudo em dois níveis. O primeiro nível é 

o teórico, sobre o qual se debruça nas especificidades do livro de História, e o 

segundo é empírico, cuja preocupação deve ser direcionada para os conhecimentos 

considerados necessários a formação do aluno e a maneira pela qual eles se 

encontram configurados no livro.  

No que tange ao momento recente, Lisbôa, Silva e Souza (2014) afirmam que 

para se adequar as exigências impostas pelo Ministério da Educação e aos anseios 

da sociedade vigente, sistematizadas pelas políticas públicas de formação de 

professores e pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), o livro didático se 

encontra em um processo contínuo de mudanças que são consolidadas de forma 

lenta e gradual em virtude da resistência de alguns setores frente as transformações 

propostas. Nesse ínterim, novas proposições nos livros didáticos de História buscam 

contribuir para inovar as práticas de ensino, embora ainda se encontre resquícios de 

concepções antigas e tradicionais intercalados às concepções modernas, mas que 

não representam necessariamente rupturas em virtude da existência de fatores que 

se entrecruzam como a mistura de diferentes concepções, a lentidão com que as 

coisas acontecem e, principalmente, pela distância ainda muito grande entre o que 

se apresenta no discurso e o que de fato se efetiva no chão da sala de aula.  

Por fim, concluímos ressaltando que as mudanças apresentadas nos livros 

didáticos de História só representarão melhorias para o processo ensino-

aprendizagem se esse recurso for utilizado por um professor que possua as 

competências, as habilidades e a capacidade de explorar esse material a favor de 

uma aprendizagem significativa, autônoma e formativa. Afinal, o livro por si só não 

tem o poder de mudar, mas de servir de suporte, ferramenta de apoio e instrumento 

que facilita o trabalho do professor.  

 

2.3 Aprendizagem histórica na educação brasileira: caminhos percorridos 
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Dentre as múltiplas temáticas relacionadas ao ensino de História pesquisadas 

e discutidas no meio acadêmico e historiográfico, estudaremos uma que merece 

atenção pelo importante papel que desempenha na formação do aluno em 

atendimento às reais necessidades exigidas pelo atual cenário em que se encontra a 

sociedade contemporânea brasileira. Trata-se da aprendizagem histórica, que tem 

conquistado cada vez mais espaço nos debates, nos estudos e nas pesquisas 

acadêmicas como forma de influenciar e contribuir com a melhoria do ensino de 

História no chão das escolas públicas. 

A aprendizagem histórica surge em um contexto de profundas mudanças no 

campo das diferentes ciências e, especificamente, no campo da História. Sob um 

olhar interdisciplinar, as ciências da linguagem, da cognição e das humanas e 

sociais, direcionam seu foco de pesquisa para descobrir novas formas de se 

conceber o processo de ensino e de aprendizagem. Nessa perspectiva, o esforço se 

dá no sentido de contar com a contribuição de diferentes áreas de conhecimento, 

como a Pedagogia, a História, a Psicologia, a Sociologia e a Linguística e entre 

outras, para construir novas bases de pensamento e reforçar as já existentes em 

torno da consolidação de um aporte teórico e metodológico capaz de possibilitar a 

melhoria do ensinar e do aprender.  

No Brasil, as pesquisas sobre aprendizagem histórica foram introduzidas e 

conduzidas por professores historiadores e remonta da década de 1990, a partir das 

discussões e eventos realizados na Europa, em países como Inglaterra e Alemanha, 

que já investigavam a temática desde os anos de 1970. Nesse contexto, os estudos 

acerca dessa temática já se encontravam em um nível considerado de maturidade, 

pois, segundo Fronza (2017), as pesquisas já se apresentavam: 

 

Com percurso epistemológico próprio a partir da relação com a teoria da 
consciência histórica, de Jörn Rüsen e avançou após as décadas de 1990 a 
2010 para diversas partes do mundo, tais como Portugal, Espanha, Irlanda, 
Grécia e Turquia, na Europa, Estados Unidos e Canadá, na América do 
Norte, Cabo Verde, Moçambique e Angola, na África. (FRONZA, 2017, p. 4). 

 

Essas ideias foram incorporadas no Brasil por intermédio de algumas 

universidades federais e estaduais, mas teve como principal espaço de 

disseminação o Laboratório de Pesquisa em Educação Histórica, da Universidade 

Federal do Paraná (LAPEDUH\UFPR), formado por um grupo de professores 

historiadores e sob a coordenação da pesquisadora Maria Auxiliadora Schmidt, que 
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passou a dar visibilidade à temática a partir de trabalhos de teses, dissertações e 

artigos. Tendo suas raízes nas teorias da aprendizagem fundamentadas pela 

Psicologia e depois pela História, percorreu diferentes etapas e caminhos, que, 

segundo Fuentes (2002), foram influenciadas pela psicologia da aprendizagem, 

pelas pesquisas sobre a consciência histórica e da própria História enquanto ciência.  

Nesse percurso, os estudos de Jean Piaget serviram de referência para as 

descobertas acerca da cognição e dos processos de aprendizagem das crianças nas 

diferentes fases de desenvolvimento. Essa influência pode ser identificada a partir 

do trecho abaixo: 

 

Durante a década de sessenta e princípios da década de setenta, a 
investigação em educação foi fortemente influenciada pela teoria piagetiana, 
enfatizando o desenvolvimento cognitivo ao longo de três estágios 
principais, sequenciais e invariantes. Esta corrente reflectiu-se na discussão 
sobre o lugar da História no currículo [...] e em estudos sobre o pensamento 
dos alunos em História. (BARCA, 2000 apud URBAN, 2014, p. 147). 

 

Numa linha mais ligada à ciência da História e à educação histórica, as 

investigações sobre aprendizagem histórica no Brasil têm ganhado corpo a partir 

das pesquisas de Schmidt (2009, 2016), Cainelli (2010), Rüsen (2001,) Barca 

(2000), com foco na cognição histórica situada. Essas pesquisas procuram estudar 

os princípios e os fundamentos da História enquanto área de conhecimento humano 

para embasar os estudos sobre educação histórica. No que se refere à cognição 

histórica situada, sua preocupação se reporta em estudar como os sujeitos 

constroem seu saber histórico no ambiente escolar em consonância com a teoria 

acerca da consciência histórica à medida que envolve conceitos de segunda ordem. 

No Brasil, nos últimos anos, a produção de trabalhos que abordam as 

pesquisas na área de educação histórica, com foco na cognição histórica, na 

consciência histórica e na aprendizagem histórica, tem alcançado resultados 

relevantes e promissores para se construir um referencial teórico e metodológico 

capaz de fundamentar o ensino de História numa perspectiva inovadora e 

comprometida com uma formação histórica que atenda aos anseios de uma 

sociedade capitalista, globalizada e tecnológica. Entre teses, dissertações e artigos, 

destacamos Cavalcante (2014), Schmidt e Urban (2016), Urban (2014), Germinari 

(2010), Theobald (2007), Junior (2010), Silva (2011), Oliveira (2012) e Fronza (2012) 

e entre outros. 
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Considerando-se que a aprendizagem histórica pode acontecer nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental e desenvolver-se gradativamente ao longo do 

percurso educativo, nossa pesquisa buscou compreender se esse tipo de 

aprendizagem está sendo contemplado por meio do ensino desenvolvido pela 

professora, sujeito da investigação.  

Para Schmidt e Urban (2016, p. 21), a aprendizagem histórica acontece na 

medida em que o docente utiliza em sala de aula metodologias ativas que leve o 

aluno a desenvolver o pensamento dedutivo e o interesse pelo passado. Também 

defendem as autoras que já existem estudos que mostram que essa relação, entre o 

conhecimento histórico e a aprendizagem histórica do aluno, é menos uma questão 

de maturidade do que de adequação do ensino.  

Tendo em vista que a aprendizagem histórica constitui uma categoria de 

análise da pesquisa, faz-se necessário apresentar nesse espaço algumas definições 

que podem nos ajudar a entender e a analisar com mais clareza o ensino de História 

a partir dessa perspectiva.  

Assim, começamos com a definição de Schmidt, Barca e Martins (2010, p. 

43), que estão entre os pioneiros na divulgação das pesquisas realizadas no Brasil. 

Segundo eles, a aprendizagem histórica é definida como “o processo mental de 

construção de sentido sobre a experiência do tempo através da narrativa histórica, 

na qual as competências para tal narrativa surgem e desenvolvem”. Definição 

semelhante é trazida por Silva (2011, p. 39), quando recorre a Rüsen (2007), que a 

concebe como um processo de apropriação da história por meio da “flexibilização 

das condições temporais das circunstâncias presentes da vida” de forma narrativa 

como processo de conhecimento e domínio de si e do seu tempo. Outro conceito de 

aprendizagem histórica, também fundamentado em Rüsen (2001, 2007), é o que o 

concebe como: 

 

Um processo de mudança estrutural na cognição histórica, por meio de 
processos relativos ao desenvolvimento do pensamento e da formação da 
consciência histórica que não se limitam à acumulação de dados, 
informações, datas, períodos, agentes dispersos na temporalidade. 
(RIBEIRO, 2015, p. 407). 

 

No mesmo sentido, citamos ainda Cainelli e Barca (2018, p. 2), quando 

definem a aprendizagem histórica como um modelo diferenciado de estudo em que 

os conteúdos históricos são compreendidos e produzidos a partir da consciência de 
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que o entendimento sobre o passado se dá com base em evidências históricas, que 

atribuem sentido tanto para a história quanto para si próprio.  

Diante do exposto, compreendemos que as ideias defendidas pelos autores 

referenciados convergem no sentido de que a aprendizagem histórica estar 

diretamente vinculada à capacidade do aluno de estabelecer uma ponte entre o 

conhecimento histórico acumulado ao longo das gerações passadas a partir da sua 

própria subjetividade com a sua vida prática.  

Nesse tipo de aprendizagem, o aluno assume o papel de protagonista e 

transforma as informações transmitidas pelo professor e pelas diferentes fontes 

históricas em conhecimento. Sob esse olhar, a compreensão dos conteúdos 

trabalhados se dá mediante uma postura crítica, reflexiva, questionadora e 

problematizadora do discente frente às questões postas pelo professor e pelo 

material utilizado, o que lhe confere sentido e ao mesmo tempo serve de suporte ou 

referência para orientar as suas decisões e ações cotidianas nos diversos contextos 

e espaços de convivência.  

Trabalhar na perspectiva da aprendizagem histórica não significa 

necessariamente recorrer às abordagens inovadoras, uma vez que as ideias acerca 

desse tipo de estudo não são mais vistas como novidades. Trata-se de colocar em 

prática questões que já vem sendo pesquisadas e discutidas há alguns anos na 

educação brasileira, entre as quais citamos a necessidade de respeitar e adequar às 

atividades ao nível de desenvolvimento cognitivo do aluno, ao mesmo tempo que 

consideramos o desenvolvimento das funções cognitivas e psicológicas. Afinal, 

entendemos que a compreensão dos conteúdos e conceitos históricos evolui a partir 

dos estímulos externos, denominados por Vigotsky (2008) de signos, que podem ser 

representados, segundo Lisiane e Fernando (2014), por narrativas históricas, fontes 

e evidências históricas, como documentos, fotos, objetos e outros instrumentos 

utilizados em sala de aula e fora dela como constitutivos da construção do 

conhecimento histórico.  

Para Rüsen (2009), o desenvolvimento da aprendizagem histórica pode ser 

estimulado a partir do trabalhado com a memória, já que, segundo o autor, ela torna 

o passado significativo, à medida que dá vida a história por meio de uma elaboração 

que ultrapassa os limites da vida individual e remonta a uma unidade temporal 

aberta para o futuro que oferece às pessoas uma interpretação da mudança 

temporal. 
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Um dos empecilhos que tem dificultado o desenvolvimento de uma 

aprendizagem histórica no ensino de História, tanto no Ensino Fundamental quanto 

no Médio, evidenciado em trabalho de dissertação (RODRIGUES; GONZÁLEZ, 

2014), se refere à dependência dos professores em relação ao livro didático como 

única fonte para ministrar as aulas. Nessa perspectiva, esse material apresenta 

determinadas lacunas, que, dependendo da formação e da preparação do professor, 

pode limitar o seu trabalho e dificultar a realização de um ensino inovador e 

compatível com as condições de aprendizagem dos alunos.  

Além disso, em contramão aos princípios da aprendizagem histórica, o uso 

exclusivo do livro didático como fonte de suporte para o ensino ignora o estágio de 

desenvolvimento do aluno e visa uma memorização de conteúdos e conceitos 

desprovidos de significado. Com isso, as aulas se limitam a um modelo “conteudista 

que torna o aprendizado superficial, sem estabelecer um sentido para a construção 

conceitual, não havendo assim uma efetivação do aprendizado” (RODRIGUES; 

GONZÁLEZ, 2014, p. 4) 

De acordo com Schmidt e Cainelli (2009), a concepção de aprendizagem 

histórica encontra respaldo teórico nos pressupostos construtivistas. Isso a partir dos 

referenciais da psicologia, segundo o qual a aprendizagem do aluno acontece na 

medida em que ele possa participar de situações diversas que envolvem resolução 

de problemas e tomada de atitudes, de forma a utilizar e desenvolver tanto o 

aspecto cognitivo como o sistema de representação espacial e temporal.  

Para as autoras, nesse tipo de estudo, deve-se levar em consideração a 

relevância dos conhecimentos prévios dos alunos no processo de aprendizagem e a 

sua participação ativa na construção do saber histórico. Isso o tornará produtor 

desse saber e a capacidade de atribuir a esse sentido a sua aplicação nas diferentes 

situações da vida cotidiana, caracterizando-se pela ênfase que se dá ao 

entendimento em detrimento do acúmulo de informações desprovidas de significado. 

Nessa perspectiva, como pesquisadora da aprendizagem histórica, Cainelli 

(2009) apresenta, através de seus estudos, a ideia de que o êxito do ensino de 

História, respaldado nesse tipo de estudo está vinculado a uma prática docente que 

contemple no trabalho diário de sala de aula, atividades voltadas para o 

desenvolvimento tanto de habilidades ou operações mentais de caráter mais 

didático, tais como resumir, selecionar, sintetizar e comparar, quanto aquelas 

relacionadas ao desenvolvimento do pensamento histórico, como deduzir, inferir, 
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levantar hipóteses e narrar. Nesse entendimento, é importante ressaltarmos que a 

variedade de fontes históricas que podem ser usadas como ferramentas 

pedagógicas pelo professor, tanto no espaço de sala de aula como nos demais 

espaços de formação, podem contribuir para o desenvolvimento das habilidades 

acima mencionadas.  

Sob esse olhar, podemos dizer que a aprendizagem histórica não pode ser 

concebida apenas no ambiente restrito de sala de aula a partir do uso limitado das 

fontes históricas tradicionais, como o livro didático e os mapas. Pelo contrário, 

quanto mais diversos forem os espaços de formação e os tipos de fontes históricas 

utilizadas, mais possibilidade se terá de oportunizar ao aluno as condições de 

pensar sobre como o conhecimento histórico foi e é produzido em determinados 

contextos sociais.  

A aprendizagem histórica se torna efetiva na medida em que o aluno adquire 

a capacidade de interpretar, associar, relacionar, confrontar e generalizar o conjunto 

de conhecimentos, informações e explicações históricas adquiridas tanto no 

contexto escolar como fora dele com a sua vivência no cotidiano em situações 

diversas (BRASIL, 1998). Afinal, de acordo com Cainelli (2009, p. 19), “o ensino de 

História precisa se relacionar com os sujeitos que aprendem começando pela tarefa 

de ensinar aos alunos a sua história e o seu papel enquanto sujeitos históricos”. 

Nessa perspectiva de aprendizagem, o ensino de História deve fazer uso de 

diferentes fontes e de estratégias metodológicas diversificadas que possam ajudar a 

desenvolver nos discentes as habilidades descritas abaixo:  

 

Saber encontrar e selecionar os fatos que são importantes para explicar o 
presente. Conseguir organizar os fatos numa perspectiva temporal, 
mostrando como eles se sucedem, como fatos diferentes acontecem ao 
mesmo tempo no mesmo lugar e em lugares diferentes, como e por que 
ocorrem as mudanças, as permanências, as rupturas. Aprender a ler, 
questionar e interpretar os documentos que “falam” sobre esses fatos. 
Construir explicações próprias sobre as relações entre o passado e o 
presente, a história de outros povos, outras pessoas, e sua história pessoal. 
Para isso, podemos usar a escrita, o desenho e outras linguagens que 
existem. (SCHMIDT; CAINELLI, 2009, p. 67). 

 

Com o desenvolvimento dessas habilidades, os alunos passam a 

compreender a História enquanto processo dinâmico, repleto de conflitos de 

interesses e de contradições entre os diversos grupos sociais. Nesse sentido, as 
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atividades trabalhadas em sala de aula devem ser direcionadas para que o discente 

possa: 

 

Analisar tanto os conflitos de ordem social que deram origem às 
transformações quanto os agentes coletivos que participaram desse 
processo. Para tanto, o professor precisa despertar no aluno, desde os anos 
iniciais, o interesse em conhecer os grupos com os quais convive em sua 
comunidade e com os quais entra em contato nos meios de comunicação 
de massa e o desejo de atuar no sentido de transformá-la. (NEMI; 
MARTINS; ESCANHUELA, 2009, p. 29). 

 

Nesse entendimento, Nemi, Martins e Escanhuela (2009, p. 45) destacam que 

a aprendizagem histórica exige do aluno o confronto dos grupos sociais em defesa 

dos seus objetivos próprios e o desenvolvimento de noções e conceitos, como 

tempo e espaço, semelhança e diferença, mudança e permanência, ruptura e 

continuidade. Assim, de acordo com Brodbeck (2009, p. 22), “quanto mais o 

professor dialogar e interagir com os alunos, terá maior clareza sobre o que oferecer 

para assegurar o bom andamento das aulas”, de forma que 

 

[...] é importante que o professor crie situações rotineiras, nas suas aulas, 
de atitudes questionadoras diante dos acontecimentos e das ações dos 
sujeitos históricos, possibilitando que sejam  interpretados e compreendidos 
a partir das relações (de contradições ou de identidade) que estabelecem 
com outros sujeitos e outros acontecimentos do seu próprio tempo e de 
outros tempos e outros lugares, isto é, relações que estabelecem por suas 
semelhanças, suas diferenças, suas proximidades, suas dependências, 
suas continuidades. (PCNs apud BRODBECK, 2009, p. 22). 

 

Nesse contexto, a construção da identidade do aluno passa a ser considerada 

um dos principais objetivos do ensino de História. E, segundo orienta os PCNs 

(BRASIL, 1997), os conteúdos para os primeiros anos do Ensino Fundamental 

deverão partir da história do cotidiano da criança, em seu tempo e espaços 

específicos, para incluir contextos históricos mais amplos. Esse aspecto se torna 

relevante na medida em que, segundo defende Zamboni (1993, p. 7), o processo de 

construção da história de vida do aluno, de suas relações sociais, situado em 

contextos mais amplos, contribui para situá-los historicamente em sua formação 

intelectual e social, a fim de que seu crescimento social e afetivo lhe desenvolva o 

sentido de pertença.  

Dessa maneira, o ensino de História deve contemplar em suas temáticas, 

desde o início da escolarização, os conceitos de tempo e de espaços com a 
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finalidade de que os discentes possam, de forma gradativa, se “perceber como um 

ser social, alguém que vive numa determinada época, num determinado país ou 

região, oriundo de determinada classe social, contemporâneo de determinados 

acontecimentos” (PINSKY; PINSKY, 2010, p. 28). Nesse olhar, será que a 

professora conseguirá, no trabalho com os conteúdos, estabelecer alguma relação 

que possa, mesmo que de forma breve, ajudar os discentes a se perceberem como 

sujeitos históricos e reconhecer que a própria existência está diretamente ligada a 

uma dimensão situada no tempo e no espaço?  

Nessa perspectiva, Brodbeck (2009, p. 48) defende que o trabalho do docente 

em sala de aula não deve ter como foco a busca pelo privilégio da informação, mas 

o desenvolvimento de habilidades relacionadas aos conceitos das ciências humanas 

por meio da leitura de textos e resolução de questões de natureza operacional e 

reflexiva. Sob esse novo olhar, o desenvolvimento da aprendizagem histórica está 

diretamente ligado à cognição histórica, que, segundo Barca e Gago (2001), tem 

como ponto de referência as ideias tácitas dos alunos, construídas a partir da 

vivência desses, e os conceitos históricos. Nesse sentido, acrescenta os autores, a 

cognição histórica acontece quando: 

 

[...] os conceitos históricos são compreendidos pela sua relação com os 

conceitos da realidade humana e social que o sujeito experiencia. Quando o 

aluno procura explicações para uma situação do passado, à luz da sua 

própria experiência, mesmo sem apreciar as diferenças entre as suas 

crenças e valores e as de outra sociedade. (BARCA; GAGO, 2001, p. 241). 

 

Contudo, é preciso ressaltarmos que a assimilação dos conceitos históricos, 

por parte do aluno, não é tarefa simples nem se dá de forma imediata. No entanto, 

dada a sua complexidade e ao mesmo tempo sua relevância no percurso de uma 

aprendizagem histórica, não podendo, de forma alguma ser negligenciada pelo 

professor, já que comprometeria a compreensão geral da História enquanto 

processo dinâmico e de verdades provisórias, é preciso considerar que: 

 

O desenvolvimento das noções de tempo, semelhança, permanência, 
mudança normalmente irão sendo aprofundadas ao longo das séries, 
através da reelaboração constante das noções assimiladas que leva a 
novos significados e dimensões, em que os dados se alteram de forma 
qualitativa em relação ao conhecimento anterior onde a apreensão de um 
determinado conceito, evolui em complexidade e abstração, sendo 
incorporado ao raciocínio e a linguagem do aluno. (BRODBECK, 2009, p. 
49). 



90 

 

Nessa linha de pensamento, além de Schmidt (2009) e Cainelli (2009), 

autores como Lee (2001) e Barca (2001) comungam com a ideia de que, por meio 

da cognição histórica, o aluno organiza o raciocínio de forma elaborada a partir de 

situações que favoreça uma aprendizagem capaz de situá-lo melhor no tempo e no 

espaço. Para que isso aconteça, é necessário que os conteúdos trabalhados em 

sala de aula pelo professor se articulem, de alguma maneira, com os conhecimentos 

que o discente já dispõe no seu contexto de vivência e que lhe faz sentido por está 

diretamente relacionado ao seu cotidiano. Daí a importância de que o docente 

incorpore, no seu fazer pedagógico, fontes históricas que façam parte da vida do 

aluno em diferentes contextos. Será que isso será feito na prática de ensino 

desenvolvida pela professora? Veremos nas análises.  

Para tal fim, a nova historiografia defende o estudo e a exploração de um 

vasto e diversificado conjunto de fontes históricas. Elas, até então, são 

negligenciadas pela historiografia positivista, incorporadas no contexto educacional 

como ferramentas pedagógicas capazes de revelar aspectos importantes para se 

compreender os conceitos e as dimensões de tempo e espaço contemplados nos 

conteúdos de História. Desse modo, matérias jornalísticas, filmes históricos, 

documentários, visita a museus e a monumentos históricos, fotografias, músicas, 

danças, decretos, leis, cartas oficiais e pessoais, vestimentas, obras de artes e entre 

outras, podem e devem ser utilizadas pelo professor de história com a finalidade de 

facilitar a aprendizagem histórica no aluno. 

No entanto, mesmo dispondo e fazendo uso de todas as fontes disponíveis, é 

preciso ressaltar que a aprendizagem histórica não acontece de forma simples e 

imediata, mas a partir do momento em que o aluno consegue estabelecer um 

diálogo com o passado. Só assim ele será capaz de narrá-lo com base no presente, 

de identificar nessa relação a identidade dos envolvidos, e a sua própria identidade, 

e aprender a pensar historicamente, ao se utilizar para isso das ferramentas próprias 

dos historiadores (SCHMIDT; CAINELLI, 2009). 

Para Schmidt e Cainelli (2009), a aprendizagem histórica tem como 

pressupostos a ideia de que a história é sempre uma interpretação e a de que existe 

estreita relação entre história e narrativa. No primeiro, questiona-se a crença na 

existência e na legitimação de uma única e verdadeira história, concebendo-a a 

partir de uma visão multiperspectiva. Nesse sentido, defende as autoras: 
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O ensino de história deve contribuir para uma educação histórica, em que 
os alunos estabeleçam relações cada vez mais complexas com as ideias 
históricas e possam se ver como produtores do conhecimento, no sentido 
possível de recriação das relações entre história do presente e do passado. 
(SCHMIDT; CAINELLI, 2009, p. 67-68). 

 

No segundo pressuposto, evidencia-se o retorno das narrativas como produto 

dos questionamentos produzidos pelas novas correntes historiográficas. Assim, 

considera-se que: 

 

Esse retorno da narrativa não significa organizar o material em ordem 
cronológica, mas compreende uma perspectiva mais específica, a qual 
entende que a construção dos argumentos históricos explicativos pressupõe 
a análise da ação, dos agentes e do contexto onde ocorre a ação. Para isso 
é necessário falar de situações específicas do passado e realizar sua 
interpretação, ressignificando o presente, do ponto de vista individual e 
coletivo, de forma a construir uma orientação para a ação e intervenção na 
realidade social. (SCHMIDT; CAINELLI, 2009, p. 68). 

  

Para as autoras, a formação da consciência histórica é uma das principais 

finalidades da aprendizagem histórica. No entanto, não é uma consciência qualquer, 

mas aquela capaz de ir além das formas tradicionais que concebiam as narrativas a 

partir de um tempo linear. Segundo elas, 

 

[ ... ] é uma consciência crítico-genética, cuja relação presente-passado seja 
fundamentada em narrativas mais complexas, que prestem a uma 
orientação temporal para a vida presente, baseadas em alguns princípios, 
como liberdade, democracia e direitos humanos, fundamentos de uma 
formação para a cidadania. (SCHMIDT; CAINELLI, 2009, p. 69). 

  

Para Cainelli (2009, p. 25), “a narrativa se caracteriza como o método de 

aprendizagem histórica de grande relevância na formação do pensamento histórico 

do aluno”. Nesse sentido, “a essência do ensino seria a constituição de narrativas 

concebidas pela descrição, análise e explicação” (MATTOZZI, 1998 apud CAINELLI, 

2009, p. 25). No entanto, dependendo da faixa etária e do ano de escolarização em 

que se encontra o aluno, Oliveira (2009) ressalta que é preciso o professor ter 

clareza do momento em que é recomendável, necessário e desejado conhecer as 

narrativas, confrontá-las, interpretá-las e compreendê-las.  

Cainelli (2009, p. 25) destaca ainda outros fatores importantes no 

desenvolvimento do pensamento histórico, como o levantamento de hipóteses e 

“principalmente não ensinar história como repetição mecânica, mas como 
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experiências únicas complexas que constituíram a perspectiva de um ensino 

consciente em História”. O trecho abaixo reforça o exposto acima: 

 

Ensinar a pensar historicamente significa desenvolver a capacidade de 
transitar de um modo de argumentar para outro, de relacionar a experiência 
humana com a vida prática de cada um. Este pensar se concretiza a partir 
da constituição da narrativa quando o indivíduo interpreta o passado 
seguindo os princípios e regras da ciência da história. (RUSEN, 2001 apud 
CAINELLI, 2009, p. 19). 

 

No entender de Cainelli (2009, p. 27), o conhecimento consciente em História 

e o desenvolvimento do pensamento histórico só acontece se, além de compreender 

as informações contidas nos textos e no livro didático como parte das produções 

historiográficas, assumir uma postura questionadora e interrogativa, ao mesmo 

tempo que levanta hipóteses sobre a narrativa do livro. Desse modo: 

 

Um dos principais significados para a aprendizagem histórica é transformar 
informações em conhecimentos, apropriando-se das ideias históricas de 
forma cada vez mais complexa, no sentido da construção de uma literacia 
histórica, ou seja, de seu próprio processo de alfabetização histórica 
significativa. (SCHMIDT; CAINELLI, 2009, p. 66). 

 

Sobre a literacia histórica, as autoras assim escrevem: 

 

O conceito de literacia histórica entende que a finalidade do ensino da 
História é levar à população os conteúdos, os temas, os métodos, os 
procedimentos e as técnicas que o historiador utiliza para produzir o 
conhecimento histórico, ressalvando que não se trata de transformar todas 
as pessoas em historiadores, mas de ensinar a pensar historicamente. 
(SCHMIDT; CAINELLI, 2009, p. 66). 

 

Nesse tipo de aprendizagem há uma diferenciação entre o saber informal e o 

saber escolar (SCHMIDT, 2009), ou seja, entre o saber de caráter não intencional, 

espontâneo, e o saber sistematizado, organizado, intencional e com finalidades pré-

estabelecidas para determinados fins específicos. A diferença entre esses saberes 

pode servir de ponto de partida ou de referência para a condução do planejamento 

do professor em relação às etapas de aprendizagem do aluno. Afinal: 

 

As estruturas dos conceitos espontâneos, que a criança já possui pelas 
relações que estabelece no seu cotidiano, passam por uma transformação 
na escola, onde entram em contato com a formalização do conceito 
científico e adquirem uma percepção mais globalizante da sociedade. 
(NEMI; MARTINS; ESCANHUELA, 2009, p. 43) 
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Assim, a partir das ideias desses autores, podemos dizer que, sendo o 

desenvolvimento do pensamento histórico do aluno um dos objetivos da 

aprendizagem histórica, ele se torna efetivo na medida em que consegue, de forma 

consciente, articular o conhecimento histórico transmitido pela escola 

sistematicamente com outros conhecimentos apreendidos fora dela e que, de 

alguma forma, se revestiu de significado, sendo capaz de, a partir desses, fazer 

inferências, confrontá-los e diferenciá-los. 

Esse processo de transformação dos conceitos e saberes espontâneos do 

aluno para os conceitos e saberes científicos requer do professor, segundo defende 

Nemi, Martins e Escanhuela (2009), uma atuação eficiente no papel de articulador e 

mediador desses conceitos e saberes com o discente. Nesse sentido, acrescenta 

Oliveira (2010), a tarefa de promover a aproximação entre o conhecimento do senso 

comum e o conhecimento histórico, de caráter científico, constitui atualmente um 

grande desafio para os profissionais de História, uma vez que o fosso que existe 

entre esses dois tipos de conhecimento é imenso. Contudo: 

 

A mediação do professor permitirá que os alunos saiam do plano do 
conhecimento informal que já trazem consigo para a escola e cheguem ao 
conhecimento formal, resultado das negociações e sistematizações feitas 
em classe. (NEMI; MARTINS; ESCANHUELA, 2009, p. 41). 

 

Desse modo, defende Schmidt (2009, p. 210), a aprendizagem histórica torna 

explícita, no processo de aprendizagem, a diferença entre o conhecimento escolar e 

o conhecimento científico. Além disso, deve-se ter a racionalidade histórica como 

base da cognição que permite ao aluno aprender de forma relevante os 

conhecimentos históricos, que, por sua vez, tem nos processos cognitivos a mesma 

epistemologia da História enquanto ciência. 

Considerando-se as ideias apresentadas neste capítulo, podemos concluir 

que a aprendizagem histórica, embora já tenha se inserido no rol das temáticas 

discutidas na educação brasileira há algumas décadas, ainda não se efetivou com 

predominância no ensino desenvolvido nas escolas. Esse tipo de aprendizagem 

prima por um modelo de educação, cujo foco principal é ajudar o aluno a 

desenvolver a capacidade de pensar historicamente e de construir uma consciência 

histórica capaz de orientar suas ações cotidianas nos diversos espaços de 

convivência.  
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A partir dessa fundamentação, formulamos nosso próprio conceito de 

aprendizagem histórica, o qual adotamos para respaldar a investigação. Assim, 

definimos como um processo de compreensão e de assimilação do conhecimento 

histórico, consolidado pela capacidade de estabelecer conexões entre a dimensão 

temporal e a espacial e destas com a própria realidade. 
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CAPÍTULO 3 – PERCURSO METODOLÓGICO 

 

Este capítulo tem por objetivo apresentar o percurso metodológico da 

investigação. Para tanto, apresentamos o campo da pesquisa e justificamos com 

base no aporte teórico e metodológico as escolhas referentes à metodologia, ao 

delineamento quanto à natureza das fontes utilizadas e as técnicas de construção de 

dados. Nele apresentamos o percurso da investigação de forma sistemática, 

envolvendo o processo de observação em sala de aula, a aplicação do questionário 

para a professora, sujeito da pesquisa, e as fases de análise e interpretação dos 

dados construídos a partir das categorias de análise.  

 

3.1 Situando o campo da pesquisa 

 

A pesquisa, intitulada O ensino de História a partir das fontes históricas: 

possibilidades e limites de uma aprendizagem histórica no 5º ano do Ensino 

Fundamental, foi desenvolvida na Escola Municipal João Bernardino de Lima. Para 

situar melhor, apresentamos a seguir alguns aspectos de natureza física, material e 

humana que definem esse locus. 

Localizada no município de Riacho de Santana/RN, na Rua Clodomiro Elias, 

nº 104, centro, a referida instituição oferta o Ensino Fundamental do 1º ao 7º ano, 

nos turnos matutino e vespertino. Atende em torno de 380 alunos com faixa etária 

entre 6 e 15 anos. Sessenta e cinco por cento (65%) desses alunos reside na zona 

urbana (cidade), e devido à proximidade com a escola, eles se deslocam até ela de 

carro particular, moto, bicicleta e ou a pé. Trinta e cinco por cento (35%) reside nas 

zonas rurais (campo) do município e se deslocam até a escola através do ônibus 

escolar, adquirido com recursos do governo federal por meio do Programa Caminho 

da escola.  

Sobre o transporte escolar é pertinente colocar que esse tem sido um 

problema corrente durante o ano letivo, devido a sua falta em muitos dias, o que 

repercute diretamente no trabalho da escola e no processo de ensino-aprendizagem, 

tendo em vista a elevada quantidade de aulas perdidas, inclusive por alunos da 

turma pesquisada. Esses discente pertencem às famílias de classe baixa e média. A 

maioria são filhos de agricultores, comerciantes de pequeno e médio porte, 

autônomos, funcionários públicos e aposentados (PPP, 2016).  
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A turma no qual realizamos nossa observação é um 5º ano do Ensino 

Fundamental, composta por 30 alunos com faixa etária de 10 à 11 anos, sendo 20 

do sexo feminino e 10 do sexo masculino. Esses discentes residem na zona urbana 

e rural, e pertencem às famílias de classe baixa, sendo filhos de agricultores, 

pequenos comerciantes e funcionários públicos (PPP, 2016). Com exceção de dois, 

todos os demais foram aprovados no ano anterior. Além disso, a maioria tem um 

bom domínio da leitura e da escrita, e nenhum é portador de necessidade 

educacional especial.  

No que diz respeito à heterogeneidade da turma, encontramos alunos que 

gostam de conversar muito, falar alto e de passear pela sala, bem como alunos 

tímidos, que raramente falam e quando fazem isso quase não se escuta, e ficam 

praticamente a aula sem levantar da cadeira. Também há discentes mais ativos e 

atenciosos às aulas e outros distraídos, alunos que gostam de ler e outros não, 

alguns mais tranquilos e outros de temperamento mais explosivo, e alunos que 

demonstram mais interesse pelos estudos e outros que não gostam de estudar.  

A maioria alega não gostar de estudar História porque considera os 

conteúdos difíceis e cansativos. A trajetória escolar desses alunos não consta 

reprovação ou abandono em nenhum ano, estando, portanto, na faixa etária 

correspondente. Isso se deve, em parte, pelo fato de terem passado pelo processo 

de alfabetização sem maiores dificuldades. 

A professora regente da turma é formada em Pedagogia, tendo concluído no 

ano de 1996, e Especialização em Psicopedagogia Escolar e da Aprendizagem, com 

conclusão em 2008. Tem vinte anos de efetivo exercício na docência, todos na 

escola onde trabalha atualmente; faz parte do quadro permanente da rede municipal 

de ensino de Riacho de Santana/RN desde 1998, quando foi aprovada em concurso 

público de provas e títulos; tem uma jornada de trabalho de trinta horas semanais 

distribuídas em sala de aula (20), planejamentos e estudos na escola (05) e 

atividades de elaboração de aulas, confecção de materiais e correção de trabalhos 

em casa (05); não tem outro vínculo empregatício; exerce seu trabalho com 

responsabilidade, respeitando o cumprimento da carga horária, dias letivos e 

horários designados; participa regularmente do planejamento pedagógico e dos 

estudos de formação pedagógica desenvolvido pela escola. 

Quanto à formação continuada, com exceção dos estudos mensais realizados 

na escola, não participou de nenhum curso ou formação recente. Os últimos foram 
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os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) em ação, concluído em 2004, com 

carga horária de 180 horas; I Curso de Formação Continuada de Professores do Alto 

Oeste Potiguar do Ensino Fundamental em 2002, com carga horária de 120 horas e 

I Seminário de Atualização de Professores e Especialistas em Educação da Rede 

Municipal de Ensino Fundamental de Riacho de Santana/RN, em 1999, com carga 

horária de 80 horas. Conforme disse em resposta no questionário, além do livro 

didático, não usa outra referência (autor-obra) na área de História para fundamentar 

suas aulas. 

No que se refere à estrutura física da escola, essa é composta por uma 

diretoria, uma secretaria, uma biblioteca, uma sala de vídeo/informática, uma sala de 

professores, uma sala de apoio pedagógico, uma cozinha, um almoxarifado, um 

depósito, um auditório, um refeitório, um banheiro para os funcionários, dois 

banheiros para os alunos, sete salas de aula e uma quadra esportiva (PPP, 2016). 

As salas de aula apresentam condições satisfatórias no que se refere ao tamanho, 

porém, a ventilação e a iluminação não satisfazem as necessidades adequadas. 

Quanto aos outros espaços físicos citados, a maioria apresenta problemas de 

instalação elétrica e hidráulica – inclusive com riscos de pane e curto circuito – 

espaços reduzidos, ventilação e cobertura – teto antigo, com goteiras e telhas 

quebradas.  

A quadra esportiva, apesar de ser bem próxima da escola, não fica dentro das 

instalações dessa, não sendo, portanto, exclusiva para as atividades escolares, o 

que dificulta em certos momentos o trabalho dos professores em virtude da 

presença e, por vezes, da interferência de pessoas da comunidade local. Além 

disso, o mau estado de conservação, incluindo a ausência de limpeza em alguns 

momentos, faz com que ela não apresente as condições satisfatórias de trabalho.   

O quadro administrativo, técnico e pedagógico é formado por uma diretora, 

um vice-diretor, uma supervisora, duas auxiliares de secretaria, duas auxiliares de 

biblioteca e um auxiliar de sala de vídeo. Em relação ao vínculo empregatício, todos 

são funcionários efetivos da rede municipal de educação que exercem 

provisoriamente os respectivos cargos sob indicação e nomeação do gestor 

municipal.  

O quadro docente é formado por quatorze professores, sendo onze efetivos e 

três contratados. Os efetivos ingressaram na docência por meio do concurso público 

de provas e títulos realizado no ano de 1997 e nomeados no ano seguinte, 
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perfazendo assim um total de vinte anos de experiência de sala de aula. Desses, 

alguns começaram a lecionar nas escolas rurais e, posteriormente, foram 

transferidos para a escola atual. No decorrer desse tempo, já trabalharam em 

diferentes anos ofertados pela instituição (1º ao 7º), de acordo com o perfil 

profissional, da identificação de cada um com o nível de escolarização e das 

necessidades da escola. Possuem uma média de idade em torno de 35 à 45 anos, 

três têm outro vínculo empregatício como professores da rede estadual do Rio 

Grande do Norte/RN, dois residem em outros municípios vizinhos e todos são 

casados e com filhos.  

Os contratados não têm outro vínculo empregatício e, em média, possuem em 

torno de uns cinco ou seis anos de experiência em sala de aula, não tendo vagas 

asseguradas porque tanto o contrato anual quanto a sua locação e o nível de ensino 

a ser ministrado depende da necessidade do quadro de professores nas escolas da 

rede municipal de ensino. O quadro de apoio é formado por dois porteiros, duas 

merendeiras e quatro auxiliares de serviços gerais (PPP, 2016). 

 

3.2 O processo metodológico da pesquisa  

 

Toda pesquisa científica prescinde de uma escolha metodológica que garanta 

a legitimidade e a confiabilidade do processo de investigação quanto dos seus 

resultados. Nessa linha de raciocínio, no intuito de desenvolvermos uma 

investigação com o respaldo teórico de quem estuda e pesquisa sobre metodologia, 

procuramos ler alguns trabalhos de autores como André (1995), Azevedo (2010), 

Minayo (2009), Gil (2002-2008), Severino (2007), Marconi e Lakatos (1999), Laville e 

Dionne (1999) e Yin (2016). Nos apropriarmos de algumas de suas ideias e de 

alguns elementos norteadores para, a partir deles escolhermos, de forma consciente 

e objetiva, a metodologia da pesquisa e os instrumentos de construção de dados, e 

traçar assim os caminhos a serem percorridos ao longo de toda a trajetória 

investigativa. 

Posto isso, decidimos trabalhar com a abordagem qualitativa atentos ao alerta 

de André (1995) sobre o risco de empregar esse termo de forma genérica e 

extensiva para não cairmos no extremo de chamar de qualitativo qualquer tipo de 

estudo que não envolva números. Ao mesmo tempo conscientes de que, nessa 

abordagem, a preocupação é “procurar responder questões muito particulares e 
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ocupar-se de estudar aspectos da realidade que não pode ou não deveria ser 

quantificado” (MINAYO, 2009, p. 21). 

Sob esse viés, procuramos nos aproximar do campo de investigação, a sala 

de aula, para conhecermos os sujeitos da pesquisa, alunos e professora, e o 

ambiente de investigação. Isso é relevante, porque, segundo André (1995), o 

contexto particular em que ocorre o fato é um elemento essencial para a sua 

compreensão.  

Considerando-se que um dos pressupostos da abordagem qualitativa é a 

construção dos dados direto no ambiente natural, procuramos não apenas descrever 

a maneira pela qual a professora desenvolve o ensino com o uso das fontes 

históricas em sala, mas interpretá-lo. Entre as escolhas feitas, optamos por trabalhar 

com duas técnicas de construção de dados, a observação participante e o 

questionário aberto. Procuramos guiar nossa pesquisa sob o pressuposto de que a 

valorização das diferentes etapas do processo investigativo é algo que deve ser 

considerado importante para o resultado final.  

Nessa perspectiva, para compreendermos melhor a problemática estudada, 

direcionamos a investigação atentos no sentido de traduzir os dados construídos, 

tanto na observação participante quanto no questionário aberto, não em forma de 

números e indicadores quantitativos, mas em uma linguagem descritiva, 

interpretativa e reflexiva. No tocante a descrição, procuramos fazê-la em 

consonância com o pensamento de Azevedo (2010b, p. 225), quando essa defende 

que “a descrição em pesquisa não pode ser confundida com uma simples 

enumeração de características”. Compartilhamos da ideia da autora quando ressalta 

a necessidade de haver um detalhamento do descrito, tendo em vista que a 

descrição não é para quem o faz, mas sobretudo para alguém que supostamente 

não conhece o assunto ou objeto descrito. 

Assim, considerando-se a metodologia como o caminho do pensamento e a 

prática exercida na abordagem da realidade (MINAYO, 2009a), a opção pela 

abordagem qualitativa se deu no sentido de utilizar seus pressupostos teóricos e 

metodológicos como caminho que pudesse facilitar e contribuir para o êxito do 

processo de investigação.  

Dessa forma, em consonância com a abordagem utilizada, e considerando 

que nessa investigação não apenas descrevemos a forma como a professora utiliza 

as fontes históricas em sala de aula, mas buscamos compreender como ocorre o 
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ensino no seu cotidiano, adotamos, conforme André (1995), o estudo do tipo 

etnográfico. Segundo a autora, esse tipo de pesquisa é uma adaptação da 

etnografia para a educação que dispensa alguns requisitos, como a “longa 

permanência do pesquisador em campo, o contato com outras culturas e o uso de 

amplas categorias sociais na análise de dados (ANDRÉ, 1995, p. 28). 

Optamos por ela, porque corroboramos com a ideia de que atende melhor as 

necessidades de pesquisas como a nossa. Afinal, buscamos descrever, 

compreender e interpretar os fenômenos educativos que ocorrem em contextos 

escolares (AZEVEDO, 2010b) e por atendermos as cinco características atribuídas 

por André (1995) para caracterizar esse tipo de pesquisa.  

Primeiro quando fazemos uso de técnicas tradicionalmente associadas à 

etnografia, como a observação participante, o questionário aberto e a análise de 

documentos; o que, segundo ela, constitui a primeira característica desse tipo de 

pesquisa. Segundo, quando interagimos com o objeto pesquisado na medida em 

que vivenciamos, durante cinco dias, o processo de ensino desenvolvido em sala de 

aula, aproximando-se assim da segunda característica descrita por essa autora, que 

é o pesquisador como instrumento principal na coleta e na análise dos dados.  

Nesse entendimento, isso nos permite ter a flexibilidade necessária para 

responder ativamente às circunstâncias do momento, e podemos, se preciso, 

modificar técnicas, rever questões e até o percurso da investigação. A adoção dessa 

postura flexível é importante porque, segundo Azevedo (2010b), nos ajuda na 

percepção de novas orientações que poderá olhar as análises a partir de outra 

perspectiva que nos direcione para novas interpretações. A terceira característica 

apontada por André (1995, p. 29) diz respeito “a ênfase no processo, naquilo que 

está ocorrendo e não no produto ou nos resultados finais”. Isso é contemplado na 

nossa pesquisa, tendo em vista que nos interessamos em compreender como a 

professora desenvolve o processo de ensino de História, na utilização das fontes 

históricas e sua relação com a aprendizagem histórica do aluno. Isso requer de nós 

a capacidade de uma averiguação mais aguçada frente ao que nos apresentam os 

dados, tendo em vista que aspectos aparentemente ignorados podem ser de grande 

relevância para se atingir os objetivos propostos.  

A quarta característica, “a preocupação com o significado, com a maneira 

própria com que as pessoas veem a si mesmas” (ANDRÉ, 1995, p. 29), está 

presente na pesquisa, quando, por exemplo, procuramos discutir como as fontes 



101 

 

históricas são trabalhadas pela professora em sala de aula. Isso implica um cuidado 

especial para que não façamos uma análise do ensino desenvolvido pela docente 

pautada somente a partir do nosso ponto de vista, sem considerar o dela e os 

fatores que estão diretamente ligados as ações desenvolvidas. A quinta 

característica “envolve um trabalho de campo” (ANDRÉ, 1995, p. 29), e está 

bastante claro e definido na nossa pesquisa quando nos aproximamos diretamente 

do ambiente da sala de aula e das pessoas que ali convivem.  

No tocante à objetividade da pesquisa, em todas as suas etapas, mesmo 

reconhecendo a subjetividade como uma marca da abordagem qualitativa, 

procuramos manter uma atenção especial para que ela não interferisse a ponto de 

comprometer o resultado. 

Assim sendo, conferimos aos dados coletados um exame intensivo e 

minucioso, cuja preocupação foi a de inter-relacioná-los e interpretá-los, com o 

objetivo de construir uma compreensão do objeto de estudo coerente com a 

realidade pesquisada.  

 

3.3 O delineamento da pesquisa quanto à natureza das fontes utilizadas 

 

No tocante a este aspecto, a investigação fez uso da pesquisa bibliográfica e 

documental. A primeira, “desenvolvida a partir de material já elaborado, constituído 

principalmente de livros e artigos científicos” (GIL, 2008, p. 50), “abrange uma 

bibliografia já tornada pública em relação ao tema de estudo” (Marconi; Lakatos, 

2003, p. 183). Assim, ao fazermos uma leitura na literatura vigente acerca da 

temática da nossa pesquisa, entramos em contato direto com as produções escritas 

e publicadas não apenas em livros e artigos científicos, mas também em capítulos 

de livros, periódicos, dissertações, teses, anais de eventos e sites educacionais.  

Nesse sentido, ao escrever sobre a trajetória da História no currículo escolar 

brasileiro, recorremos a autores como Nadai (1984), Moraes (1994), Pilleti (1997), 

Hipolide (2009), Fonseca (2009), Azevedo (2010a), Bittencourt (2010, 2011), 

Mathias (2011), Brodbeck (2012), Cano (2012), Cavalcante (2014), Fialho, Machado 

e Sales (2016), Martins e Souza (2017) e Siqueira e Souza (2010) e entre outros.  

No que se refere ao livro didático, contamos com a contribuição de Priori 

(1995), Bittencourt (1997, 2011), Freitag, Costa e Motta (1997), Pastro & Contiero 

(2002), Gatti Júnior (2004), Freitas (2007), Abud (2007), Schmidt, Barca e Martins 
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(2010), Rüsen (2011), Souza (2014), Cavalcanti (2016), Santos e Bianchezzi (2017) 

e Potier (s. d.). 

Sobre o ensino de História nos anos iniciais do Ensino Fundamental, nos 

fundamentamos em Chervel (1990), Caniato (1997), Carreteiro (1997), Fonseca 

(2003), Barca (2007), Bernardo (2010), Cerri (2011), Gil e Almeida (2012), Rüsen 

(2001, 2010), Gois e Cavalcante (2018), Azevedo e Stamatto (2010) e entre outros.  

A discussão sobre as fontes históricas teve o respaldo teórico de autores 

como Bittencourt (1996), Faustino e Gasparin (2001), Dutra (2005), Cooper (2006), 

Monteiro (2007), Cerri e Ferreira (2007), Pinsky (2008), Caime (2008), Schmidt 

(2008), Fonseca (2009), Schmidt e Cainelli (2009), Silva e Silva (2009), Brodbeck 

(2009), Ferreira e Franco (2009), Nemi, Martins e Escanhuela (2009), Azevedo 

(2010a), Pinsky e Pinsky (2010), Oliveira (2012), Cano (2012), Barros (2013), 

Pereira e Rosa (2013), Vilar (2014), Manosso e Almeida (2015), Carvalho (2015) e 

Farias Júnior (2012.).  

Em relação a aprendizagem histórica, utilizamos Rüsen (2001, 2007, 2009), 

Schmidt (2009), Schmidt e Cainelli (2009), Schmidt, Barca e Martins (2010), Silva 

(2011), Urban (2014), Rodrigues e Gonzalez (2014), Carvalho (2015), Ribeiro 

(2015), Schmidt e Urban (2016), Fronza (2017), Cainelli e Barca (2018), dentre 

outros.  

A segunda natureza, a documental, que se utiliza basicamente de “materiais 

que não receberam ainda um tratamento analítico” (GIL, 2008, p. 51), foi 

contemplada mediante a análise do livro didático de História Aprender Juntos, do 5º 

ano, das autoras Raquel dos Santos Funari e Mônica Lungov, da editora SM, 

adotado para trabalhar com a turma alvo da investigação e a consulta ao Projeto 

Político Pedagógico da escola para o levantamento de dados.  

Ao mantermos um diálogo constante e fecundo com esses autores por meio 

da leitura de suas obras, foi possível nos apropriarmos de alguns de seus estudos e 

de suas pesquisas na intenção de compreendermos melhor o nosso objeto de 

pesquisa. A apropriação das ideias defendidas pelos autores supracitados foi de 

fundamental importância, na medida em que nos possibilitou compreender a 

temática pesquisada a partir de múltiplos olhares.  

 

3.4 Os primeiros passos da investigação  
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Ao seguir o protocolo necessário para iniciar a observação participante em 

campo, fomos até a escola locus da investigação no dia 08 de maio de 2018, terça-

feira, às 8:00 horas da manhã, portando o termo de encaminhamento. Conversamos 

com a diretora sobre a possibilidade de realizarmos a observação na turma do 5º 

ano como parte do trabalho de conclusão do Curso de Mestrado em Ensino, da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), Campus Pau dos 

Ferros/RN. Com o aval dela, entramos em contato com a professora regente da 

turma e conversamos em uma sala reservada sobre a disponibilidade dela em 

participar, junto com os alunos, da nossa pesquisa de Mestrado, cuja temática 

estaria relacionada ao ensino de História tendo como foco o uso das fontes 

utilizadas em sala de aula e sua relação com a aprendizagem histórica do aluno.  

Na oportunidade, informamos à docente os objetivos da investigação e a 

utilização da observação participante e do questionário aberto como técnicas de 

investigação. Combinamos que a observação participante aconteceria uma vez por 

semana, conforme o horário de aula adotado na turma, nas quartas-feiras, das 

7:00hs às 9:30hs. Em seguida, apresentamos o termo de consentimento que foi lido 

e assinado pela professora. Posteriormente, no decorrer da pesquisa e com a 

observação em andamento, sentimos a necessidade de analisar o livro didático 

trabalhado, tendo em vista a sua importância para o ensino e para o enriquecimento 

das discussões propostas. 

Fomos até a sala de aula com a professora, onde nos apresentamos na 

condição de pesquisador. Nesse momento, explicamos para a turma alguns 

aspectos da pesquisa, como: a finalidade, os objetivos e a maneira pela qual ela 

seria desenvolvida. Depois disso, procuramos interagir e conhecer um pouco sobre 

os alunos, ao perguntar, por exemplo, se eles gostam de estudar História e 

justificarem.  

Após quinze aulas observadas em cinco dias (23 de maio à 11 de julho), 

faltava algumas informações referentes à professora, como ano de conclusão da 

graduação, formação continuada, cursos de qualificação e aperfeiçoamento 

profissional e participação em eventos ligados à educação. Nesse período, a escola 

desenvolveu uma série de atividades, como semana de avaliação, eventos 

relacionados ao dia dos pais, do estudante e do folclore, e os jogos escolares 

interclasses, o que tornou inviável a observação durante a realização desses 

trabalhos. 



104 

 

Nessa circunstância, combinamos com a professora de enviar tais 

questionamentos via rede social WhatsApp. Todavia, quando enviamos, ela não 

respondeu, e justificou está muito ocupada e sem tempo para fazer isso. Assim 

sendo, solicitamos a diretora o Projeto Político Pedagógico da escola, onde 

pudemos ter acesso às informações que precisávamos para incluir na pesquisa.   

 

3.5 O processo investigativo a partir das técnicas de construção de dados 

 

 Após a concessão de autorização da escola para a realização da pesquisa, 

em concordância com a professora regente da turma e a nossa apresentação junto 

aos alunos, iniciamos a etapa de observação participante em sala de aula e da 

aplicação do questionário aberto à professora. O propósito era colher informações 

direto na fonte que pudesse contribuir para o entendimento do trabalho dela com as 

fontes históricas numa relação com a aprendizagem histórica por parte dos alunos. 

Entendemos que a observação participante das aulas nos possibilita 

documentar sistematicamente as ações e as ocorrências que são particularmente 

relevantes para as questões e tópicos da investigação (ABRAHÃO, 2006). Afinal, 

“constitui um meio fundamental de colher informação” (LAVILLE; DIONNE, 1999, p. 

182) e por meio dela podemos produzir um quantitativo imenso de dados, bem como 

obtermos descrições detalhadas sobre eles (BECKER, 1999). 

Com esse intuito, escolhemos trabalhar com a observação participante 

conceituada por Abrahão (2006, p. 225), como “aquela em que o pesquisador se 

observa e observa o outro, torna-se membro do contexto pesquisado, participando 

de sua cultura e atividades”, e por Minayo (2009b, p. 70), como “um processo pelo 

qual um pesquisador se coloca como observador de uma situação social com a 

finalidade de realizar uma investigação científica”. Para a autora (2009b), nesse tipo 

de observação, o observador fica em relação direta com seus interlocutores no 

espaço social da pesquisa, com a finalidade de colher dados e compreender o 

contexto dela. Esse tipo de observação “é chamada de participante porque parte do 

princípio de que o pesquisador tem sempre um grau de interação com a situação 

estudada, afetando-a e sendo por ela afetado” (ANDRÉ, 1995, p. 28). Nessa 

escolha, levamos em consideração o entendimento de que: 
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[...] a própria natureza da pesquisa na escola ou no contexto organizacional, 
implica que o pesquisador seja participante, embora na prática de 
observação participante possa haver diferentes níveis de envolvimento na 
situação da pesquisa. (MCDONOUGH; MCDONOUGH, 1997 apud 
ABRAHÃO, 2006, p. 226). 

 

Assim, adotamos essa linha de raciocínio para definir nossa observação como 

participante porque, mesmo reconhecendo que nela o envolvimento e a interação 

com a turma e com as aulas se deu de forma esporádica e com um baixo nível de 

regularidade, sem que houvesse intervenções diretas, ainda assim, em alguns 

momentos participamos diretamente ao nos aproximarmos dos alunos e da 

professora para conversarmos a respeito de alguns tópicos observados nas aulas 

bem como para observar de perto as atividades realizadas no caderno.   

Corroboramos com o pensamento acima e com Minayo (2009b), quando diz 

que, com a observação participante, a proximidade com os interlocutores, longe de 

ser um inconveniente, é uma virtude e uma necessidade, e que o observador 

consegue compreender aspectos que vão aflorando aos poucos, vincular os fatos a 

suas representações e desvendar as contradições entre as normas e regras e as 

práticas vividas no cotidiano. Nosso objetivo é o de registrar o processo de ensino 

da professora em sala de aula com o uso das fontes históricas, a fim de que 

pudéssemos analisar, interpretar e compreender se há uma relação do ensino com a 

aprendizagem histórica dos alunos.  

Nessa perspectiva, iniciamos a observação no dia 23 de maio de 2018 e 

concluímos no dia 11 de julho. No decorrer desse período, observamos nos dias de 

quarta-feira três aulas semanais de cinquenta minutos cada uma, perfazendo um 

total de 15 aulas observadas em cinco dias.  

Para o registro da observação, utilizamos notas de campo, definidas como 

“descrições ou relatos de eventos no contexto da pesquisa que são escritos de 

forma relativamente objetiva” (ABRAHÃO, 2006). Assim, sentados em uma cadeira 

no fundo da sala, registramos, por escrito, em notas de campo, o que ocorreu 

durante as aulas de História. A observação contemplou diferentes momentos, desde 

a preparação inicial com a chamada no diário de classe e a leitura deleite dos 

alunos, à exposição oral da professora, a realização das atividades tanto da docente 

por meio da escrita na lousa quanto dos alunos com a transcrição para o caderno, a 

resolução das atividades individuais e coletivas e a correção dessas atividades.  
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Desse modo, procuramos focar a observação em torno de três pontos: a 

identificação das fontes históricas utilizadas em sala de aula; a metodologia através 

da qual essas fontes são utilizadas; e se ela favorecia ou não a aprendizagem 

histórica do aluno. Assim, de um modo geral, elencamos alguns aspectos que foram 

observados que contemplam esses três pontos citados: 

 Os tipos de fontes históricas utilizadas; 

 A natureza dessas fontes; 

 O domínio da professora em relação a elas; 

 A contextualização das fontes utilizadas;  

 A exploração dos conhecimentos prévios dos alunos e do seu cotidiano; 

 As estratégias utilizadas no uso das fontes históricas; 

 O tipo de relação estabelecida entre as fontes históricas e a realidade do 

aluno; 

 A finalidade da utilização das fontes históricas.  

Dessa maneira, a partir desses pontos, registramos em tempo real os 

aspectos relevantes para compreendermos como a professora desenvolvia as aulas 

em um contexto de situação real do cotidiano escolar. Isso nos possibilitou conferir 

veracidade e autenticidade dos dados coletados, uma vez que esses foram obtidos 

em um contexto de situações reais na escola.                  

Corroborando com a ideia de Laville e Dionne (1999, p. 182), de que a 

observação não pode ser concebida como uma técnica exclusiva, mas deve, diante 

da necessidade e das circunstâncias, se prestar, às vezes, admiravelmente, a 

casamentos com outras técnicas, reconhecemos a necessidade e a relevância de 

usarmos outra técnica. Em virtude disso, optamos por trabalhar, junto com a 

observação, o questionário aberto, que tem por objetivos explorar as percepções 

pessoais, crenças e opiniões dos informantes, e buscar respostas mais ricas e 

detalhadas (ABRAHÃO, 2006).  

Nossa escolha levou em consideração o fato de que esse tipo de questionário 

apresenta a vantagem de buscar o conhecimento que se necessita por meio de 

perguntas, o que garante precisão e clareza, e a de obter os dados coletados em 

diferentes momentos e locais (MC DONOUGH; MC DONOUGH, 1997 apud 

ABRAHÃO, 2006). Assim, atentos à recomendação de que na elaboração do 

questionário aberto devem ser cuidadosamente considerados o nível de linguagem e 
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conhecimento do informante, a extensão, a brevidade e a clareza das respostas 

(ABRAHÃO, 2006), elaboramos as questões subjetivas visando obter um feedback 

que mostrasse como a professora desenvolve o ensino de História a partir das 

fontes. 

Sob esse olhar, levamos em consideração o fato de que, nesse tipo de 

questionário, “o sujeito pode elaborar as respostas com suas próprias palavras, a 

partir de sua elaboração pessoal” (SEVERINO, 2007, p. 126). Consideramos 

também o caráter subjetivo das respostas como um fiel indicador do posicionamento 

da professora em relação às questões levantadas. 

Assim, elaboramos o questionário com 12 questões subjetivas para serem 

respondidas pela professora. A finalidade é colher informações referentes à 

formação inicial e o tempo de efetiva docência em sala de aula na instituição campo 

de investigação; a sua compreensão de fontes históricas; quais fontes são utilizadas 

nas aulas e a metodologia proposta; os critérios adotados; as dificuldades 

enfrentadas no trabalho com as fontes; a avaliação da aprendizagem dos alunos; 

a(s) referência(s) adotada(s) para se trabalhar em sala de aula; o seu entendimento 

sobre aprendizagem histórica; e em que aspectos o trabalho com as fontes 

históricas contribuem para a aprendizagem histórica dos alunos.  

Uma das vantagens dessa técnica de investigação é a liberdade que se tem 

para responder as questões no momento e no lugar que julgar conveniente, sem a 

interferência do pesquisador ou de terceiros. Assim, entregamos o questionário logo 

nas primeiras aulas observadas para que a professora pudesse responder em casa, 

com mais tranquilidade, e de acordo com a disponibilidade do seu tempo. O uso das 

duas técnicas nos possibilitou confrontar os dados colhidos e fazer uma análise mais 

consistente no que se refere a confiabilidade desses dados.  

Contudo, ao fazermos uma auto avaliação da aplicação dessa técnica 

percebemos que algumas questões não estavam tão claras quanto deveriam, o que 

fez com que a professora a interpretassem diferentemente do sentido posto por nós 

pesquisadores. Ao identificarmos essa deficiência conversamos com a professora 

sobre as questões mal elaboradas e explicamos oralmente o que pretendíamos com 

elas. Desse modo, obtivemos as respostas que necessitávamos. 

No caminhar da pesquisa, percebemos a necessidade de incluir no processo 

investigativo a análise do livro didático de História, tanto, que o colocamos, inclusive, 

como categoria de análise. Isso se sucedeu tendo em vista que a presença dele é 
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indispensável, além de assumir muitas vezes o papel central enquanto recurso 

didático que viabiliza o ensino, sendo fundamental para se compreender como ele é 

desenvolvido em sala de aula.  

Para tanto, procuramos fazer uma análise detalhada do livro atentos às ideias 

defendidas por autores como Rüsen (2010-2011), principal referência, Germinari e 

Moura (2017), Bittencourt (2008-2011b), Caimi (2010), Cavalcanti (2016), Cainelli 

(2010-2012), Santos e Bianchezzi (2017), Azevedo e Lima (2011), Fabrício, Azevedo 

e Cunha (2014) e Faustino et. al. (2016). Dessa forma, partimos do pressuposto de 

que um bom livro didático deve, segundo Rüsen (2011), apresentar quatro 

características básicas, sendo elas: um formato claro e estruturado, uma estrutura 

didática clara, uma relação eficaz com o aluno e uma relação prática com a aula.  

 

3.6 A fase de análise e interpretação dos dados construídos a partir das categorias 

de análise: Livro didático de História, fontes históricas e aprendizagem histórica   

 

Concluída a fase de construção de dados, embora ela possa se estender ao 

longo de toda a pesquisa conforme a necessidade, iniciamos a fase de análise e 

interpretação desses dados. Essa fase foi marcada por um minucioso e criterioso 

processo de seleção das informações colhidas. A princípio, esses dados passaram 

por um processo de triagem, momento em que procuramos estabelecer uma relação 

entre o que a professora informou no questionário aberto com os registros da 

observação participante e a análise do livro didático.  

Assim, selecionamos as informações e organizamos de acordo com as três 

categorias de análise: livro didático de História, fontes históricas e aprendizagem 

histórica. Nesse sentido, procuramos desenvolver a análise e a interpretação dos 

dados respaldado no referencial teórico estudado. As categorias, fontes históricas e 

aprendizagem histórica, foram definidas antecipadamente no momento da 

elaboração do projeto de pesquisa. A categoria do livro didático de História foi 

construída no decorrer do processo investigativo. Dessa forma, formulamos as três 

categorias de análise com seus respectivos indicadores, que contemplam os dados 

referentes à observação participante, ao questionário aberto e à análise do livro 

didático de História, conforme mostra o quadro a seguir: 
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Quadro 1 - Categorias de análises e seus indicadores 

 

Categorias Indicadores 

 

 

Livro didático de História 

 

 Formato claro e estruturado; 

 Estrutura didática clara; 

 Relação eficaz com o aluno; 

 Relação prática com a aula. 

 

 

Fontes históricas 

 Concepção de fontes históricas;  

 As fontes históricas utilizadas; 

 Critérios adotados; 

 Objetivos de aprendizagem; 

 Tratamento dado às fontes históricas. 

 

 

 

Aprendizagem histórica 

 Compreensão da professora; 

 Construção de sentido do conhecimento 

histórico; 

 Capacidade de interpretação da História; 

 O processo de transformação das 

informações em conhecimento. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 

Na primeira categoria, analisamos o livro didático de História com o objetivo 

de identificar elementos que pudessem favorecer a aprendizagem histórica do aluno. 

Esse material se configurou como um recurso que deve apresentar, em seus 

diversos elementos, as condições necessárias para promover um ensino e 

aprendizagem de qualidade. Para isso, os indicadores dessa categoria de análise 

correspondem as quatro características defendidas pelo filósofo, pesquisador e 

historiador alemão Jörn Rüsen (2011) para se ter em um bom livro didático, como já 

citamos anteriormente.  

Na segunda categoria, analisamos a compreensão da professora acerca das 

fontes históricas, quais fontes foram utilizadas, o tipo, os critérios adotados, as 

vantagens e desvantagens, os objetivos de aprendizagem propostos e o tratamento 

dado a elas.  
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Na terceira e última, analisamos a compreensão da docente em relação à 

aprendizagem histórica, à construção de sentido do conhecimento histórico, por 

parte dos alunos como requisito para desenvolver o gosto. E também a 

compreensão da História a partir da sua realidade, a capacidade de interpretar a 

História quando considerada a existência de múltiplas visões dos fatos históricos e o 

processo de transformação das informações em conhecimento.  

A organização dos dados construídos nas três categorias de análises e seus 

indicadores serviu de referência para que pudéssemos analisar, refletir e interpretar 

acerca da relação entre o uso das fontes históricas em sala de aula e a 

aprendizagem histórica do aluno. Isso exigiu a capacidade de irmos além do que foi 

dito ou observado, sendo essa uma competência inerente e fundamental nas 

pesquisas de abordagem qualitativa. 
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CAPÍTULO 4 – DISCUTINDO O ENSINO DE HISTÓRIA: O VELHO E O NOVO SE 

ENTRECRUZAM 

 

Este capítulo será dedicado à análise dos dados coletados na observação 

participante, no questionário aberto aplicado à professora sujeito da pesquisa e no 

livro didático de História adotado para trabalhar na turma. No intuito de organizarmos 

melhor a sistemática de estudo, levamos em consideração as três categorias de 

análises norteadoras da pesquisa: o livro didático de História, as fontes históricas e a 

aprendizagem histórica. Dentro dessas, escolhemos alguns indicadores que serão 

analisados como fios condutores que se entrelaçam no decorrer do efetivo processo 

de ensino. A nossa análise buscará encontrar subsídios que nos ajudem a 

compreender o ensino de História a partir do trabalho com as fontes históricas e com 

o livro didático de História e sua relação com a aprendizagem histórica. Para tanto, 

no intuito de facilitar a compreensão do leitor nos deteremos, no primeiro momento, 

em descrever as aulas observadas e fazer uma análise de caráter mais geral para, 

posteriormente, analisá-las mais especificamente conforme as categorias 

destacadas. 

 

4.1 O processo de ensino de História e o uso das fontes 

 

Iniciamos a nossa observação no dia 23 de maio de 2018, uma quarta-feira, 

às 7: 00 horas da manhã, conforme o horário de aula. Para iniciar, a professora fez a 

chamada da frequência no diário de classe. Depois disso foi realizado o momento da 

leitura, ocasião em que solicitou a três alunos, seguindo a ordem do número da 

chamada no diário de classe, para se posicionarem em frente à lousa e fazer a 

leitura deleite dos textos literários: A menina dos brincos de ouro, A galinha medrosa 

e A escola da bicharada. Essa atividade faz parte da rotina diária da turma e tem por 

objetivo incentivar nos alunos o gosto pela leitura, ampliar seu repertório literário e 

desenvolver a competência leitora. Percebemos nos três alunos entusiasmo pela 

leitura e satisfação em realizá-las. Outro aspecto bastante favorável nesse 

momento, foi a atenção dada pelos demais alunos que ouviam atentamente e sem 

interrupções. Atividades desse tipo é uma demonstração clara de que o incentivo à 

leitura pode e deve ser trabalhado diariamente em sala de aula.  
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Feito isso, a professora iniciou a aula de História pedindo aos alunos que 

abrissem o caderno para fazer a correção da atividade referente ao município de 

Riacho de Santana/RN. Vale ressaltar que essa atividade faz parte do planejamento 

coletivo elaborado a nível de Secretaria de Educação em decorrência da 

emancipação política do município, comemorado no dia 10 de maio. Nesse ensejo, 

em todas as turmas da escola, foram desenvolvidas atividades voltadas para estudar 

determinados aspectos do município, tais como origem, economia, política, 

transportes, religião, esporte, composição territorial, meio ambiente e entre outros.  

Com exceção de uma questão, que era para os alunos pesquisarem em casa 

ou na comunidade com pessoas mais velhas sobre quem foram os primeiros 

moradores do município e os doadores do terreno da capela de São João Batista, os 

demais quesitos eram do tipo perguntas e respostas, entre as quais citamos: Qual a 

data de emancipação política do município? Quantos anos o município está 

completando? Quem foi o primeiro prefeito a administrar? Quais são as atividades 

econômicas desenvolvidas? Quem foram os primeiros habitantes? A quem pertencia 

as terras antes da emancipação? Quais cidades fazem limite com o nosso 

município?  

Nesse momento, notamos que todos os alunos tinham respondido a atividade. 

De pé, em frente a lousa, a docente fazia a pergunta oral com base na sequência 

das questões da atividade. A cada pergunta, dava-se um tempo para ouvir as 

respostas lidas pelos alunos; nem todos liam a sua resposta, porque o tempo dado 

não era suficiente para isso. Assim, depois de ouvi-los, isso em torno de seis ou 

sete, a professora compartilhava a resposta correta. Dava-se um tempo, entre três à 

quatro minutos, para que as respostas que estivessem diferentes das anunciadas 

por ela pudessem ser corrigidas.    

No decorrer da correção, a professora chamava a atenção dos alunos para 

alguns aspectos de ordem gramatical, como escrever os nomes de pessoas e 

municípios com letra maiúscula. Isso é uma iniciativa que consideramos pertinente, 

pois, ao fazer um trabalho onde alguns componentes curriculares se relacionam, 

promove-se uma aprendizagem não fragmentada, uma vez que os ensinos de 

gramática e de ortografia não devem se restringir apenas às aulas de Língua 

Portuguesa, principalmente nos anos iniciais do Ensino Fundamental, quando um 

único professor trabalha com todos os componentes curriculares.  
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Notamos que uns três a quatro alunos, mais lentos na reescrita das 

respostas, não conseguiram acompanhar a correção no ritmo estabelecido e ficaram 

por fazer as alterações em algumas questões. Nem a professora percebeu nem os 

alunos se pronunciaram.  

Concluída a correção da atividade, foi solicitado aos discentes que abrissem o 

livro didático na página 40, para trabalhar sobre o Brasil Imperial, e observassem a 

imagem da página de abertura do conteúdo. Era a imagem de um edifício localizado 

no centro histórico do Rio de Janeiro, onde funcionou o palácio dos imperadores e já 

foi sede do governo do Brasil.  

Passados alguns instantes, os alunos foram questionados sobre o que a 

imagem representa, que leitura eles fazem dela, se já a conheciam, o que 

funcionava ali, para que servia, quem trabalhava lá e onde ela estava localizada. 

Quatro alunos se manifestaram e disseram se tratar de um prédio velho e antigo. Em 

seguida, a professora leu as informações escritas na legenda ao lado, sem, contudo, 

acrescentar outras informações e deixando alguns dos questionamentos feitos sem 

resposta ou sem que eles elaborassem outras hipóteses.  

A forma com que a docente fez referência a imagem de abertura do conteúdo 

foi relevante, porque lançou alguns questionamentos para os alunos refletirem sobre 

a figura e levantassem algumas suposições. Porém, na sequência, limitou-se a 

repassar apenas as informações da legenda, sem dá pistas do que seria estudado 

posteriormente. A professora poderia ter explorado mais a imagem com informações 

que ajudassem os alunos a construir um entendimento inicial do conteúdo.  

Após a exploração da imagem, foi utilizado um procedimento metodológico 

muito importante no ensino, que é o levantamento dos conhecimentos prévios dos 

alunos acerca do tema trabalhado. Dessa forma, foi perguntado a eles se já ouviram 

falar de Império: reis, rainhas, príncipes, princesas, imperadores, independência, 

democracia; se eles achavam que o Brasil sempre teve essa forma de governo 

atual; ou se todas as pessoas de antes podiam votar como as de hoje. Alguns 

alunos, entre cinco e seis, se manifestaram e disseram que já ouviram muitas 

histórias de reis, rainhas, príncipes e princesas. Outros disseram que já assistiram 

filmes e novelas com esses personagens. A professora ressalta que o conteúdo a 

ser estudado abordaria esses personagens e alguns termos, como democracia, 

independência, política, constituição e conflitos.  



114 

 

Em seguida, ela pediu aos alunos que prestassem atenção na explicação e 

começou a fazer a leitura oral do texto informativo do livro didático: “O início do 

período monárquico”, enquanto eles acompanhavam pelo próprio material. Na 

medida em que se fazia a leitura, intercalava-a com exposição oral. Desse modo, lia 

dois ou três parágrafos, parava e reforçava as informações principais, geralmente 

centradas nos conceitos, nos nomes dos protagonistas e nas datas e lugares dos 

eventos e acontecimentos. Notamos que as ilustrações postas no LD, como os 

retratos de Dom Pedro I, Juan Carlos, rei da Espanha até 2014, pintura de Maria 

Quitéria, mapa político e reprodução de uma nota de cem mil-réis não foram 

mencionadas. A exposição dos retratos, lado a lado de Dom Pedro I e de Juan 

Carlos, se configura como uma oportunidade de fazer com que os alunos pudessem 

entender algumas mudanças e permanências presentes no decorrer do tempo, mas 

que não foi observado pela professora. 

Concomitante a exposição, ela abria espaços, embora bastante reduzidos, 

para que os alunos se posicionassem acerca de determinadas questões. Na maioria 

das vezes, eles permaneciam em silêncio e não expressavam o seu entendimento, 

apenas dois alunos tinham uma participação mais assídua, quando solicitados a 

falar. Essa maneira de expor o conteúdo, em que se alterna a fala da professora 

com alguma participação dos alunos, mesmo que pequena, já representa um 

pequeno avanço em direção a uma aula mais participativa.  

No decorrer da exposição oral da professora, em alguns momentos, ela 

conseguia relacionar o conteúdo que estava sendo trabalhado com o tempo 

presente, e fazia isso ao trazer exemplos da atualidade para comparar os fatos que 

aconteceram no Período Imperial. Por exemplo, foi citado a configuração política de 

hoje, mas isso foi feito de forma que não possibilitava ainda o aluno pensar a história 

como um processo.  

Toda a exposição era feita a partir dos pontos destacados no texto do livro 

didático, do qual era seguido rigorosamente a sua sequência. De modo geral, a 

participação dos alunos era muito pequena, com destaque para dois que 

perguntavam com uma certa frequência sobre determinados aspectos do conteúdo, 

bem como citavam exemplos relacionados à temática estudada. Em resposta a 

essas indagações, a professora usava sempre como referência a versão 

apresentada pelo material. Ao final da explicação, ela fez várias perguntas orais 
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sobre as questões estudadas, as quais foram, em sua maioria, respondidas 

corretamente pelos alunos.  

Durante a exposição do conteúdo, presenciamos algo difícil de se ver na sala 

de aula nos dias atuais, a atenção e o silêncio dos discentes. Pelo que pudemos 

observar, o domínio de classe e do conteúdo e a atuação firme e disciplinar da 

professora foi um fator que muito contribuiu para isso, pois, a forma segura com que 

ela conduzia a aula, não dava muito espaço para que os alunos se dispersassem 

com conversas paralelas ou brincadeiras. Sempre que necessário, ela chamava a 

atenção deles com uma autoridade peculiar e raro, fato que é difícil de se ver nos 

dias de hoje. E, às vezes, de forma mais dura e com uma seriedade, característica 

típica do perfil próprio da docente.  

Na sequência, após a explicação oral, foi feita uma atividade escrita na lousa 

com questões de perguntas e respostas sobre o conteúdo trabalhado, para serem 

respondidas em grupos de dois e três componentes, com o livro didático como 

suporte. Vimos no LD que, algumas questões de caráter mais descritivo e 

comparativo, foram ignoradas, por exemplo, citamos a que pedia para fazer a 

comparação do mapa político do Brasil Monárquico com o atual, destacando as 

semelhanças e as diferenças, e outra que solicitava a pesquisa no dicionário da 

palavra constituição.  

A indicação do site da biblioteca virtual também não foi mencionada pela 

professora. Notamos que todos os alunos escreviam a atividade da lousa para o 

caderno, e enquanto faziam isso, conversavam moderadamente sobre assuntos 

diversos, mas sem atrapalhar o andamento da tarefa. Sempre que o tom das 

conversas aumentava, a professora chamava-lhes logo à atenção pedindo silêncio, 

e ela era prontamente atendida. Nisso, chegou a hora do intervalo, às 9:30 horas e 

todos saíram para lanchar.  

No segundo dia de observação, 30 de maio de 2018, quarta-feira, no horário 

marcado, o início da aula seguiu o mesmo ritual da aula anterior, com a chamada da 

frequência e o momento da leitura deleite do texto literário: A chácara do Chico 

Bolacha, realizada por um aluno. Depois disso, a professora fez a correção da 

atividade escrita da aula anterior tal como fez no primeiro dia de observação. Em 

alguns momentos da correção, três ou quatro alunos tentavam desviar a atenção 

dos colegas com conversas paralelas, mas logo eram repreendidos pela docente.  

No momento posterior, os discentes foram orientados à escreverem e responderem, 
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em duplas, uma atividade no livro didático de História sobre “Rebeliões: questões 

sociais e políticas”; as páginas que os alunos deveriam ler para encontrar as 

respostas foram indicadas. 

Mais uma vez notamos nessa atividade que a professora não explorou as 

ilustrações presentes no texto, como mapas, retratos, figuras e desenhos. Também 

não trabalhou as questões voltadas para a observação, comparação e descrição 

dessas ilustrações, bem como as que solicitavam a opinião do aluno acerca do que 

estava sendo estudado. Sobre isso, ela disse preferir trabalhar diretamente com as 

questões interrogativas diretas por contemplar os pontos principais e necessários 

para a aprendizagem dos alunos. Segundo ela, a necessidade de preparar os alunos 

para cursarem o 6º ano com uma bagagem maior de conteúdos influencia na 

escolha das questões a serem trabalhadas. 

Observamos que não houve um critério por parte dela para formar as duplas. 

Os próprios alunos fizeram isso sem que houvesse contratempo ou divergências que 

pudessem atrasar o tempo da aula ou atrapalhar o seu andamento. No momento em 

que realizavam a tarefa, alguns discentes perguntavam sobre as respostas de 

algumas questões, por sua vez, a professora não dava a resposta pronta, sempre os 

orientava para encontrarem em determinado ponto do texto informativo do livro 

didático. Esse procedimento de ensino se torna relevante na medida em que 

direciona e incentiva os alunos para buscar as informações nos suportes de leitura, 

e que acaba por contribuir, dessa forma, com o desenvolvimento de suas ações, que 

possam favorecer a sua autonomia na realização das atividades.  

Um procedimento que notamos no decorrer da atividade que é alvo de críticas 

em virtude de se tratar de alunos que ainda não possuem autonomia suficiente para 

entender as questões somente com sua leitura, refere-se ao fato da professora não 

fazer o acompanhamento da tarefa proposta mais de perto, ao passar de cadeira em 

cadeira. Nesses momentos, ela tirava as dúvidas e orientava os alunos da sua 

mesa. Desse modo, considerando-se que há nessa turma alguns alunos tímidos que 

tem vergonha de se expressar e de se locomover até ela para resolver algum 

problema, esse procedimento pode prejudicá-los na medida em que não se oferece 

um atendimento individual.  

No nosso entendimento, uma das peculiaridades do ensino nos anos iniciais 

do Ensino Fundamental é a aproximação entre professor e alunos. Primeiro por se 

tratar de discentes que se encontram em processo inicial de autonomia cognitiva, 
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necessitando, portanto, de acompanhamento e orientações mais detalhadas e 

específicas para determinadas tarefas. Segundo, porque, diferentemente dos anos 

finais, quando há a compartimentação dos componentes curriculares e o professor 

fica pouco tempo em cada turma (quando muito, duas aulas de cinquenta minutos 

cada), o professor dos anos iniciais fica o tempo integral de quatro horas diárias, o 

que lhe permite disponibilidade para organizar o tempo de forma a possibilitar aos 

discentes um atendimento necessário para suprir as suas necessidades individuais. 

Além disso, hoje em dia, fala-se muito no papel mediador do professor, mas, pelo 

que observamos, essa distância estabelecida pela professora fez com que não 

houvesse a mediação adequada entre o conteúdo do livro didático, as atividades 

propostas e a aprendizagem do aluno. Antes que eles pudessem concluir a 

atividade, chegou a hora do intervalo e eles saíram.  

No terceiro dia de observação, 06 de junho de 2018, quarta-feira, após a 

chamada, a professora iniciou a aula com a entrega do texto informativo, O fim da 

escravidão, para cada aluno e solicitou que fosse feita uma leitura silenciosa. 

Atendida a solicitação, ela leu oralmente enquanto os alunos a acompanhavam pelo 

texto deles.  

Na medida em que lia, explicava o conteúdo e reforçava os pontos principais 

para que os alunos pudessem compreender melhor as informações contidas no 

texto. Notamos que a explicação ficou muito atrelada ao conteúdo da leitura, onde 

ela utilizou como estratégia de compreensão a repetição das informações. Sentimos 

falta tanto do levantamento dos conhecimentos prévios dos alunos sobre o tema 

quanto da complementação com informações e dados adicionais ao do texto que 

pudessem ampliar o entendimento do que estava sendo estudado. 

O foco principal da explicação era repassar para os discentes os conceitos de 

escravidão, abolição, tráfico negreiro; a identificação dos sujeitos envolvidos, como 

escravos, donos de escravos, capitão do mato, Zumbi, Princesa Isabel; de lugares 

como senzala, casa grande, quilombo, engenhos; e das datas correspondentes às 

leis abolicionistas. Sem tirar a importância de trabalhar esses pontos, uma vez que 

eles são imprescindíveis no processo de construção do conhecimento histórico, e 

que a professora soube explorar ao demonstrar domínio e segurança, sentimos falta 

também de uma abordagem mais crítica e problematizadora por parte dela, tendo 

em vista que esse conteúdo carrega em si uma série de questões emblemáticas e 
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permeadas por controvérsias que requer uma postura questionadora, reflexiva e 

crítica diante do que é apresentado.  

Não se trata de fazer com que o aluno consiga compreender todas as 

questões envolvidas, visto que isso é impossível para essa faixa etária, mas de 

mostrar a eles, por exemplo, que a escravidão ainda é presente nos dias de hoje de 

diferentes maneiras. De apontar elementos que demonstrem o quanto o preconceito 

e a discriminação racial ainda estão enraizados na nossa cultura. De oportunizar 

uma discussão acerca da contribuição que eles tiveram e tem na formação histórica 

do Brasil. De mostrar a importância da valorização e do respeito às diferenças.  

A maioria dos textos que abordam a temática da população negra, refere-se 

apenas ao período da escravidão e desprezam toda uma história de lutas que se 

sucedeu, permeadas por algumas mudanças ainda que lentamente e muitas 

dificuldades e permanências. Isso precisa ser observado e trabalhado pelo professor 

de História em sala de aula para que não seja feita somente a reprodução daquilo 

que é posto pelos textos. 

Depois da exposição do conteúdo, a professora escreveu na lousa uma 

atividade escrita com questões de perguntas e respostas sobre o tema trabalhado 

para ser feita e respondida pelos alunos no caderno. Enquanto escreviam, os 

discentes conversavam de forma moderada e sem muito barulho sobre assuntos 

diversos do cotidiano, como futebol, brincadeiras, acontecimentos e eventos 

passados no município. Antes deles concluírem a tarefa chegou a hora do intervalo 

e eles saíram da sala. 

A professora disse gostar de trabalhar com a exposição oral dos conteúdos a 

partir do livro didático, porque acredita que desse modo os alunos compreendem as 

informações com mais facilidade. Segundo ela, através da fala, consegue reforçar os 

pontos mais relevantes que precisam ser compreendidos por eles. Em relação ao 

tipo de atividade desenvolvida, na concepção dela, as questões diretas de perguntas 

e respostas se caracteriza como o meio mais eficaz de verificar se os alunos 

conseguiram absorver as informações principais dos conteúdos trabalhados. 

Diante do que foi observado na aula ministrada, ficou claro que o ensino 

desenvolvido pela professora, do ponto de vista pedagógico, apresenta uma boa 

organização didática, uma sequência bem definida e um planejamento 

sistematizado. Porém, um olhar específico desse componente curricular revela haver 

uma distância no que se refere às orientações propostas para o ensino de História. 
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A docente não apresentou nessa aula um conhecimento conceitual, epistemológico 

e metodológico compatível com as discussões, debates e propostas em torno de um 

ensino de História inovador e comprometido com uma formação consciente, cidadã 

e autônoma. 

No quarto dia de observação, 04 de julho de 2018, quarta-feira, a aula teve 

início às 7:00 horas com a chamada da frequência feita pela professora no diário de 

classe. Em seguida, um aluno fez a leitura deleite na frente da lousa do texto Ali Bá 

Bá e os sete ladrões. Nesse momento, toda a turma escutava atenciosamente a 

leitura, demonstrando interesse e curiosidade pela história. Esse comportamento 

dos alunos se deve, em grande parte, pelo trabalho desenvolvido diariamente pela 

docente sobre a importância e a necessidade de ouvir e respeitar a fala do outro. 

Depois disso, ela escreveu na lousa um texto informativo, que tinha como título 

Período Regencial, e pertencia a outro livro didático diferente do adotado pela 

instituição, sendo ele escrito pelos alunos no caderno.  

O texto trazia de forma bem resumida algumas informações sobre o período 

regencial: o que foi, os motivos, como se deu, a duração, os principais envolvidos e 

algumas consequências. A utilização desse texto é pertinente porque traz para os 

alunos uma outra referência que não seja o livro didático adotado pela turma, e 

possibilita para eles o acesso a outro material.  

Sendo um texto trazido de outra fonte, em nenhum momento a professora fez 

alguma relação com o texto do livro didático adotado, seja para mostrar as 

afinidades e semelhanças, seja para apresentar as especificidades, diferenças, 

pontos de vistas defendidos pelos seus autores e abordagens contempladas. Ao 

trabalhar o texto a partir de sua escrita na lousa, ela abriu mão novamente de um 

recurso importante e necessário para se trabalhar História, principalmente nessa 

faixa etária, que é as ilustrações. 

 Concluída a escrita no caderno, a professora fez a leitura oral do texto 

informativo. Para explorar o conteúdo, ela intercalava algumas perguntas orais para 

os alunos junto a sua explicação. Desse modo, destacamos algumas: O que vocês 

entenderam sobre o período regencial? Qual o motivo de sua existência? O que 

levou Dom Pedro I a abdicar do trono? Quanto tempo durou o período regencial? 

Quem governou o Brasil nesse período? Como ficou a situação econômica do Brasil 

nesse período? A partir dessas questões, ela direcionava sua explanação.  
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Percebemos que uma única leitura do texto não era suficiente para que os 

alunos pudessem responder aos questionamentos orais da professora. Apenas três 

ou quatro alunos respondiam as questões, ora corretas, ora não. Nesse momento, a 

docente mostrava um bom domínio das informações contidas no texto e repassava 

para os discentes de forma segura e clara. Averiguamos que ela sempre tinha a 

preocupação, na sua explicação, de questionar se eles estavam compreendendo e o 

cuidado de explicar as questões mais complexas de forma mais clara e objetiva, tais 

como os conceitos. Assim, sempre que necessário, ela reforçava repetidamente os 

quesitos que os alunos apresentavam mais dificuldades para compreender, e isso 

mostra o compromisso, a responsabilidade e o respeito da professora com a 

aprendizagem dos alunos.  

Depois da explicação do conteúdo, a professora escreveu na lousa uma 

atividade escrita. As questões, a maioria de perguntas e respostas, que ela fez 

referência na explicação, e uma coluna para numerar alguns acontecimentos as 

suas respectivas datas, visavam identificar a compreensão dos alunos sobre o 

assunto estudado. Para tanto, teriam como referência a explanação dela e o texto 

informativo. Dessa forma, percebemos a importância desse tipo de texto no 

processo de formação dos alunos, considerando-se que somente a explicação oral 

da professora seria insuficiente para trabalhar um conteúdo com tantas informações. 

Os alunos escreveram e começaram a responder, individualmente, mas não 

conseguiram concluir até o fim da aula.  

No quinto dia de observação, 11 de julho de 2018, quarta-feira, a professora 

começou com a chamada da frequência e, em seguida, passou nas cadeiras dos 

alunos para entregar um texto, A história das copas do mundo. Ao mesmo tempo, 

ela orientava para que eles fizessem a leitura silenciosa, pois depois seria feita a 

leitura oral e uma atividade escrita. 

Observamos que, por cerca de vinte minutos, todos os alunos realizaram a 

leitura silenciosa sem conversas paralelas, enquanto a professora ficava sentada à 

sua mesa observando a turma. Passado esse tempo, levantou-se e ficou de pé, em 

frente aos alunos, onde realizou a leitura oral do texto. A maneira pela qual a 

docente realizava a leitura, ela procurava facilitar a compreensão deles na medida 

em que era feita em um tom de voz que dava para todos ouvirem sem dificuldades, 

mesmo os que se sentavam na parte de trás na sala. Além disso, era uma leitura 

pausada, que dava para identificar as informações contidas em cada parágrafo. A 
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fluência e a voz segura da professora faziam com que as informações do texto 

chegassem aos alunos de forma clara. 

Concluída a leitura, ela fez oralmente algumas perguntas para os alunos com 

o objetivo de verificar o entendimento deles acerca do texto. Essas perguntas se 

referiam diretamente ao que estava escrito, tais como: Onde aconteceu a copa do 

mundo de 2014? Quem ganhou? Para quem o Brasil perdeu e de quanto? Qual o 

país que venceu mais vezes a copa, e quantas vezes? Quem é o melhor jogador do 

mundo de todos os tempos? Em qual país aconteceu a primeira copa do mundo? 

Quem são os maiores artilheiros das copas do mundo?  

Nem todas as questões foram respondidas de imediato pelos discentes, 

mesmo porque apenas uma leitura é insuficiente para isso. Constatamos uma 

participação bem mais ativa de cinco ou seis alunos, que sempre procuravam 

responder as questões expressando seus entendimentos. Vimos também que vários 

passavam um visto rápido no texto para tentar encontrar as respostas, o que 

demonstra interesse pelo assunto. Aproximadamente dez a doze alunos apenas 

ouviam, sem responder nem procurar ver no texto as respostas; aqueles mostravam 

um nível de concentração, atenção e interesse inferior aos demais.  

Após os questionamentos orais, a professora escreveu na lousa uma 

atividade escrita sobre o texto trabalhado. Enquanto os alunos escreviam no 

caderno, ela solicitou que eles se organizassem em duplas ou em grupos de três 

para responderem o exercício. Eles se agruparam conforme solicitado, e de acordo 

com as pessoas que já tinham afinidade e costume de trabalhar em grupo.  

Essa atividade se diferenciou um pouco das demais trabalhadas nas aulas 

anteriores por apresentar um caráter mais diversificado. Além de conter algumas 

questões de perguntas e respostas, como as levantadas oralmente, incluiu outras 

que solicitavam dos alunos não apenas o procedimento de transcrever partes do 

texto, entre as quais citamos a de organizar os nomes de países presentes no 

material em ordem alfabética, pesquisar no dicionário o significado de algumas 

palavras retiradas do texto e retirar desses nomes próprios, palavras oxítonas, 

paroxítonas e proparoxítonas. Assim, averiguamos que essa atividade de História se 

aproximou de uma ação interdisciplinar ao fazer uma ponte com a Língua 

Portuguesa. Antes de concluírem a atividade, chegou a hora do intervalo e a aula 

encerrou.  
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Conforme descrito acima, a observação nos permitiu construir um 

entendimento de que as aulas de História apresentaram pouca variação 

metodológica e seguiram um roteiro predefinido. Iniciavam sempre com a explicação 

oral da professora mediante a leitura do conteúdo no livro didático ou de um texto 

informativo escrito na lousa, complementado por explanações feitas por ela para 

reforçar o que estava posto no texto, seguida por uma atividade escrita na lousa 

predominantemente com questões de perguntas e respostas para que os alunos 

respondessem pesquisando as respostas no texto informativo do livro didático, às 

vezes, individualmente, outras em grupos. Essa alternância de atividades individuais 

e em grupo é necessária porque possibilita aos discentes tanto a capacidade de 

desenvolver sua autonomia na execução de tarefas quanto de aprender a trabalhar 

no coletivo, onde as ideias de todos os membros precisam ser ouvidas e 

respeitadas. 

A correção das atividades era feita sempre de forma oral, onde a professora 

em pé e em frente para os alunos, fazia as perguntas e escutava deles as respostas. 

Nesse momento, observamos que havia, por parte dela, uma preocupação em não 

deixar pendências ou dúvidas quanto ao teor das respostas. Além de confirmar, de 

forma clara e objetiva os quesitos corretos, sempre que necessário repetia 

novamente para que os discentes pudessem fazer as devidas correções. 

Quando iniciamos a observação, ficou perceptível a quebra da naturalidade 

na rotina diária da turma. Os alunos demonstraram apreensão, timidez e um 

comportamento um pouco retraído, tirando a espontaneidade nas ações e nas falas, 

mas logo voltou a normalidade e eles passaram a agir como se a nossa presença 

não mais incomodasse. No que se refere a organização do tempo de aula, notamos 

que uma porcentagem menor da aula era reservada para a exposição oral dos 

conteúdos, cerca de 20 à 25 minutos, ficando mais tempo para a escrita e a 

resolução das atividades, aproximadamente 50 a 60 minutos, seguida da correção, 

em torno de 35 à 40 minutos.  

Verificamos, por meio da observação, um fato já apontado por Oliveira (2017) 

referente à forte presença da aula expositiva como técnica de ensino ao longo de 

toda a história da educação brasileira. Assim, corroboramos com a afirmação da 

autora de que, apesar das críticas dirigidas a essa técnica em virtude do seu caráter 

verbalista e monótono, ela ainda é utilizada demasiadamente pelos professores em 

sala de aula. Considerando que a aula expositiva “é uma técnica de ensino 
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autoritária, verbalista, que tem o professor como a figura central do processo” 

(OLIVEIRA, 2017, p. 181), observamos, de fato, um ensino que ainda se aproxima 

desse perfil, embora já tenha havido uma leve abertura para a participação dos 

alunos no momento da exposição, mas sem chegar ainda na substituição da 

exposição verbalista por um autêntico diálogo entre professor e alunos (LIMA, 2010 

apud OLIVEIRA, 2017, p. 180).  

Durante a exposição, a professora não utilizava a técnica de fazer anotações 

na lousa dos pontos principais. Sempre que a exposição se prolongava um pouco 

mais, a maioria dos alunos começava a perder a concentração, dando menos 

atenção e tornando-se apáticos e desinteressados. No momento da exposição, a 

leitura oral no livro didático e nos textos informativos eram feitas pela professora em 

voz alta, sem que os alunos participassem dessa tarefa. Quando indagada sobre o 

uso demasiado de aulas expositivas, ela disse acreditar ser essa a maneira mais 

eficiente e prática de trabalhar os conteúdos dentro do tempo disponível, com 

resultados melhores na aprendizagem dos alunos.   

No decorrer das aulas observadas, alguns pontos devem ser enaltecidos por 

favorecer um ensino de qualidade. Por exemplo, o domínio e a segurança da 

professora no momento de expor os conteúdos e de conduzir as atividades. Essa é 

uma competência imprescindível e necessária para ensinar bem. Todavia, dominar 

bem o conteúdo não significa, necessariamente, que se consiga organizar 

didaticamente as atividades de modo que os saberes disciplinares sejam facilmente 

obtidos. Nisso, a professora conseguiu fazer bem. 

A exposição dos conteúdos era feita sempre de forma compreensível em uma 

linguagem acessível aos alunos. A professora conhecia bem a realidade deles e 

usava esse conhecimento na condução das atividades propostas. Constatamos 

assim, que ela recorre e utiliza em suas aulas os saberes da formação profissional 

(TARDIF, 2013) adquiridos tanto na licenciatura em Pedagogia quanto nos cursos e 

formações docentes realizadas ao longo da carreira, como o dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais em ação. Entre esses saberes, destacamos a competência 

disciplinar na maneira de lidar com os alunos e na manutenção de um ambiente 

onde a disciplina é mantida tanto no cumprimento das regras e normas 

estabelecidas quanto na relação entre os envolvidos, professora e alunos.  
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4.2 Livro didático de História: objeto de análise e referência no fazer pedagógico da 

sala de aula 

 

Nessa seção, analisaremos o livro didático de História utilizado pela 

professora nas aulas observadas com o objetivo de identificarmos se ele apresenta 

elementos que favorecem à aprendizagem histórica do aluno. Para isso, nos 

fundamentamos em autores como Rüsen (2010-2011), Bittencourt (2011b), Caimi 

(2010), Silva (2011), Lisbôa, Silva e Souza (2014), Schmidt e Garcia (2005), Mendes 

e Ribeiro (2016), Germinari e Moura (2017), Cavalcanti (2016), Cainelli (2010-2012), 

Santos e Bianchezzi (2017), Azevedo e Lima (2011), Fabrício, Azevedo e Cunha 

(2014), Faustino et. al. (2016) e Ramos (2018). 

Rüsen (2010) destaca quatro características necessárias para um bom livro 

didático, definido por ele como um livro que desenvolva a percepção histórica dos 

alunos, a capacidade de interpretar fatos e acontecimentos a partir de suas 

convicções e das evidências apresentadas pelas fontes, que estimule e oriente a 

tomada de decisões no presente em consonância com as perspectivas de futuro. 

Assim, para o autor o livro ideal deve ter um formato claro e estruturado; uma 

estrutura didática clara; uma relação produtiva com o aluno; e uma relação com a 

prática da aula. Para Bittencourt, o livro ideal é aquele que atende as condições de 

aprendizagem dos discentes. 

Assim, analisamos o livro didático do aluno de História do 5º ano, “História – 

Ensino Fundamental – Anos iniciais, 5º ano”, das autoras Raquel dos Santos Funari 

e Mônica Lungov, que pertence à coleção Aprender Juntos, da Editora SM – São 

Paulo, do PNLD 2016, 4ª edição. A capa do livro chama a atenção pelo aspecto 

visual de um colorido forte, letras grandes e bem legíveis, com destaque para o 

desenho de um rádio antigo, algo desconhecido para os alunos dessa faixa etária. 

Na apresentação, a equipe editorial diz que o material foi pensado para ajudar os 

alunos a construir uma aprendizagem sólida e cheia de significados úteis, tanto para 

o presente quanto para o futuro, por meio de estímulos para a criação, reflexão, 

expressão de ideias e pensamentos, e troca de experiências e conhecimentos.  

Os temas, atividades, imagens e textos visam desenvolver os alunos como 

cidadãos, de modo que cultivem valores universais, como responsabilidade, 

respeito, solidariedade, liberdade e justiça. Depois da apresentação, encontra-se um 

tópico denominado “Conheça seu livro”, que apresenta de forma clara e objetiva a 



125 

 

composição das unidades e dos capítulos. Em seguida, o sumário com uma 

organização visual bem definida das unidades, capítulos, seções e tópicos com uma 

marcação diferenciada por meio de letras diferentes no tipo de fonte e no seu 

tamanho. 

O livro é organizado em quatro unidades, cada uma com três capítulos. Em 

cada unidade, o tema é exposto na parte de cima da página em letra grande. Essas 

unidades são introduzidas por imagens ampliadas relacionadas ao tema a ser 

abordado, o que chama a atenção pelo tamanho. Ao lado das imagens, um texto 

introdutório que informa sobre o tema da unidade, uma legenda que explica o que 

elas representam, algumas questões acerca dos conhecimentos prévios dos alunos 

e outras que pedem a opinião deles sobre determinadas questões relacionadas aos 

conteúdos.  

Os capítulos são subdivididos em seções e tópicos, os quais são demarcadas 

em cor alaranjada e compostas por textos, ilustrações e atividades. Os textos 

apresentam as informações de forma clara e precisa, porém, muito resumidas. As 

ilustrações coloridas e em preto e branco, distribuídas em forma de imagens, mapas, 

gráficos, pinturas, fotografias, retratos, desenhos, charges, são disponibilizadas em 

grande quantidade e todas devidamente legendadas com letras legíveis e em 

tamanho adequado. Todas apresentam uma ligação direta com as informações 

textuais, de tal modo que serve ao propósito não só de ilustrar, mas também de 

reforçar e complementar, além de dá suporte para responder questões.  

As atividades apresentam um variado repertório de questões. Algumas são 

interrogações diretas, que exigem do aluno a ação de ler os textos, identificar e 

transcrever as respostas conforme são postas pelo autor. Outras são formuladas a 

partir das ilustrações, e exige a capacidade de observá-las com propósitos pré-

definidos. Em menor número, algumas são direcionadas para pesquisar em 

dicionários palavras desconhecidas. E presente em todas as atividades, encontra-se 

questões de cunho pessoal, que procura saber a opinião dos alunos em relação à 

determinados aspectos dos conteúdos estudados, geralmente uma questão desse 

tipo para cada atividade.  

No corpo dos textos, ao lado da página, são disponibilizados ao longo de todo 

o livro, um glossário com breves explicações de palavras e expressões 

desconhecidas, que se encontram claramente destacadas no texto. O material 

também conta com um item denominado: “Saiba mais”, que apresenta, em um 
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quadro pequeno na parte inferior de algumas páginas, algumas informações 

complementares relacionadas aos assuntos estudados. No mais, são 

disponibilizados ao longo das atividades três ícones, que sinalizam se elas são em 

dupla, em grupo e oral com toda a sala. 

No final de cada capítulo, são desenvolvidas atividades de reforço cujo título: 

“Agora já sei”, tem por objetivo fazer uma revisão dos conteúdos trabalhados. 

Utilizam-se de diferentes e variados suportes de leitura, como pequenos textos 

informativos complementares, trechos de músicas e poemas e artigos de 

documentos oficiais; ilustrações, como pinturas, imagens, desenhos, manchetes de 

jornal, anúncios, charges, cartazes, caricaturas, tabelas e mapas; tudo devidamente 

acompanhado das respectivas legendas.  

As atividades escritas são baseadas nos suportes de leitura citados acima e 

elaboradas de formas variadas, com questões do tipo interrogativas diretas, de 

opinião, de descrição, de produção textual, de pesquisa em dicionários e de 

explicação. A parte final dessas atividades é composta por questões sinalizadas com 

o ícone: “Saber ser”, que embasadas no conteúdo proposto, possibilita ao professor 

refletir com os alunos sobre questões relacionadas à valores. Além disso, em alguns 

capítulos, são indicados alguns sites educativos da biblioteca virtual, jornal, revistas 

e museus.  

No final de cada unidade, além das atividades de reforço já descritas, são 

acrescentadas mais duas seções. A primeira, denominada: “Vamos fazer”, que 

propõe algumas atividades práticas relacionadas às temáticas estudadas, como a 

construção de um jornal mural, de um mapa histórico, de um cartaz educativo e de 

um jogo que envolve os assuntos estudados na unidade. Essas atividades têm por 

finalidade ajudar os alunos a entender melhor os conteúdos abordados.  

A segunda seção, cuja denominação é: “O que aprendi? ”, com a mesma 

configuração da seção da primeira, propõe atividades que objetiva verificar o que os 

alunos aprenderam nas respectivas unidades. No final do livro, antes da bibliografia, 

é disponibilizado um espaço chamado: “Sugestões de leitura”, que indica duas obras 

literárias para cada unidade que apresenta relação direta com o assunto trabalhado. 

Para situar o leitor acerca do recorte temporal do livro e dos pontos 

abordados nos respectivos conteúdos, apresentamos, de forma detalhada, como 

esses estão organizados. A primeira unidade tem como título: “A independência do 

Brasil” e divide-se em três capítulos. O primeiro capítulo: “A mudança da família real 
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portuguesa para o Brasil”, que se divide em duas seções e três tópicos. A primeira 

seção: “A situação da Europa”, se divide em dois tópicos: a decisão dos portugueses 

e a saída. A segunda seção: “A chegada da família real ao Brasil”, tem um tópico: a 

primeira medida.  

O segundo capítulo: “A corte portuguesa no Brasil”, é apresentado em duas 

seções e três tópicos. A primeira seção: “Mudanças no dia a dia”, tem um tópico: 

novos espaços e instituições, e a segunda seção: “O Brasil pintado por viajantes”, 

tem dois tópicos: Debret e a expedição Langsdorff. O terceiro capítulo: “O processo 

de independência”, encerra a unidade com duas seções e cinco tópicos. A primeira 

seção: “A um passo da autonomia política”, tem dois tópicos: O Brasil é um reino e A 

família Real retorna a Portugal. A segunda seção: “O governo de Dom Pedro, 

príncipe regente”, tem três tópicos: A independência, O preço do reconhecimento da 

independência e O que mudou para a maioria?.  

A segunda unidade, cujo título: “O Brasil imperial”, é composta por três 

capítulos. O primeiro capítulo: “O início do período monárquico”, é dividido em duas 

seções e seis tópicos. A primeira seção: “Dom Pedro I governa o Brasil”, tem quatro 

tópicos: A consolidação da independência, Brasileiros e portugueses se enfrentam 

na Bahia, A primeira Constituição do Brasil e A abdicação do imperador. A segunda 

seção: “Regentes governam o Brasil”, tem dois tópicos: Rebeliões - questões sociais 

e políticas e O golpe da maioridade.  

O segundo capítulo: “1840 - O Brasil tem novamente um imperador”, tem três 

seções e cinco tópicos. A primeira seção: “Dom Pedro II governa o Brasil”, tem três 

tópicos: Os dez primeiros anos, Modernização tecnológica e Desigualdades. A 

segunda seção: “A cultura nacional”, tem um tópico: A vida na corte. A terceira 

seção: “A guerra do Paraguai”, tem um tópico: Consequências da guerra do 

Paraguai. O terceiro capítulo: “O fim da monarquia”, tem duas seções e três tópicos. 

A primeira seção: “Crise da monarquia”, tem dois tópicos: As camadas médias da 

sociedade e Abolição da escravidão. A segunda seção: “A proclamação da 

república”, tem um tópico: A partida da família imperial. 

Na terceira unidade: “O Brasil republicano I”, os conteúdos são apresentados 

em três capítulos. O primeiro capítulo: “A primeira república”, é composto por duas 

seções e cinco tópicos. A primeira seção: “Uma república oligárquica”, tem três 

tópicos: A Constituição de 1891, O poder das oligarquias e Os coronéis e as práticas 
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eleitorais. A segunda seção: “Movimentos sociais na primeira república”, tem dois 

tópicos: No campo e Na cidade.  

O segundo capítulo: “O governo Vargas”, é constituído por duas seções e seis 

tópicos: A primeira seção: “O golpe de 1930”, tem dois tópicos: O governo provisório 

e A Constituição de 1934. A segunda seção: “O Estado Novo”, tem quatro tópicos: O 

governo ditatorial de Vargas, O estilo Vargas, O rádio e O fim do Estado Novo. O 

terceiro capítulo: “Redemocratização e populismo”, é composto por duas seções e 

cinco tópicos. A primeira seção: “A redemocratização e o governo Dutra”, tem três 

tópicos: A Constituição de 1946, A política de Dutra e o contexto mundial e A 

televisão brasileira. A segunda seção: “O retorno de Vargas”, tem dois tópicos: 

Políticas nacionalistas e O fim do governo Vargas. 

Na quarta unidade: “O Brasil republicano II”, a organização dos conteúdos é 

feita em três capítulos. O primeiro capítulo: “O Brasil democrático”, é composto por 

duas seções e seis tópicos. A primeira seção: “O período de 1955 a 1964”, tem 

quatro tópicos: Juscelino Kubitschek (1956-1960), Jânio Quadros (1961), João 

Goulart (1961-1964) e O golpe militar. A segunda seção: “A vida nos anos 1950-

1960”, tem dois tópicos: Mudanças nos costumes e Um mundo mais consciente.  

O segundo capítulo: “Governos militares”, é composto por duas seções e dois 

tópicos. A primeira seção: “A ditadura”, tem um tópico: As primeiras reações à 

ditadura. A segunda seção: “Anos de chumbo”, tem um tópico: O “milagre 

econômico”. O terceiro capítulo: “A volta da democracia”, é constituído por duas 

seções e cinco tópicos. A primeira seção: “O início de uma nova república”, tem 

quatro tópicos: Um presidente civil e a nova Constituição, Os povos indígenas e a 

Constituição de 1988, As terras indígenas e Eleição direta para presidente. A 

segunda seção: “Desigualdade e exclusão social”, tem um tópico: Cidadania hoje. 

Diante do exposto, entendemos que o livro didático atende a primeira 

característica: um formato claro e estruturado. A forma como está organizado se 

torna atrativa, tanto pelas ilustrações que traz como pela distribuição das 

informações apresentadas. A composição das unidades, capítulos, seções e tópicos 

formados pela sequência: texto, ilustração e atividade, caracteriza-se como uma 

estratégia que procura facilitar o entendimento do aluno e a motivação em relação 

aos conteúdos trabalhados por meio de uma abordagem que não o expõe à textos 

demasiadamente longos e atividades extensas, que se tornam cansativas e 

desestimulantes. Com a diversidade de ilustrações, favorece um entendimento 
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melhor das questões estudadas e pela variedade de habilidades e competências 

exigidas na realização das atividades.  

Um aspecto relevante exaltado por Germinari e Moura (2017) presente em um 

bom livro didático que identificamos na obra analisada diz respeito à relação das 

imagens com os textos. Nesse sentido, as imagens não apenas fortaleciam as 

exposições textuais do autor, mas também permitiam que os alunos construíssem 

suas próprias interpretações acerca do que elas representam.    

Encontramos nessa descrição, diversos elementos que apontam uma 

adequação à segunda característica: uma estrutura didática clara. A forma como as 

seções e tópicos estão dispostos em cada capítulo facilita a identificação dos pontos 

principais e ajuda no entendimento dos conceitos. A diversidade de suportes de 

leitura presentes ao longo de todo o livro se configura como uma estratégia didática 

com grande possibilidade de despertar o interesse e promover a motivação dos 

alunos no decorrer das atividades realizadas.  

Essa configuração vai ao encontro do pensamento de Cavalcanti (2016), 

quando defende que a elaboração de sentidos acerca dos acontecimentos históricos 

não se dá apenas por meio de narrativas escritas, mas também por meio de 

múltiplas formas de apresentação. A presença desses suportes dá ao aluno a 

oportunidade de conhecê-los e de aprender a fazer diferentes tipos de leitura e de 

interpretação, que se configura como estratégias importantes para o 

desenvolvimento do processo investigativo e da busca por informações em variados 

meios. Além disso, o glossário, junto ao corpo do texto, é uma forma de facilitar a 

compreensão da leitura, tendo em vista que os alunos não precisam sair da página 

para procurar o significado das palavras ou expressões em outro local. 

A conexão entre as unidades, os capítulos, as seções e os tópicos apresenta 

uma coerência didática devidamente demarcada pela importância cronológica dos 

acontecimentos, fatos e eventos históricos pertencentes a cada período. Isso facilita 

a compreensão do discente na medida em que consegue estabelecer uma ligação 

direta entre as informações trabalhadas.  

Assim, no que se refere aos aspectos acima relatados, o livro didático 

analisado atende as exigências defendidas por Germinari e Moura (2017) de ter um 

formato que prima pela clareza e uma estruturação que facilita a aprendizagem e 

possibilita aos alunos o entendimento a respeito das intenções didáticas e aos 

pontos principais dos conteúdos. Outro aspecto destacado pelos autores que são 
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essenciais para um bom livro, e se encontra bastante presente na obra, diz respeito 

aos anexos, índices, glossários, bibliografia e indicações de obras, que permitem um 

aprofundamento das temáticas trabalhadas.  

No tocante à terceira característica: uma relação eficaz com o aluno, 

consideramos que o livro está de acordo com as condições de aprendizagem dos 

discentes por dispor de uma linguagem simples, clara, objetiva e apropriada. 

Analisamos como um ponto que deixa a desejar a versão resumida dos fatos, 

acontecimentos e eventos históricos apresentados nos textos informativos, os quais 

consideramos muito pequenos; embora, parte desse prejuízo, seja recompensado 

pelos textos complementares incluídos no final dos capítulos e com um repertório de 

informações pertinentes e, algumas vezes, mais atrativos que o próprio texto 

principal, por apresentar uma riqueza de detalhes que permite entender o tema de 

uma forma mais ampla e próxima da realidade vivenciada pelos sujeitos históricos.  

Em relação à forma como os conteúdos são apresentados no decorrer dos 

capítulos, percebemos que há, em vários momentos das atividades e pela presença 

de imagens e ilustrações antigas e atuais, a intenção de trabalhar um aspecto muito 

importante na concepção de Santos e Bianchezzi (2017). Fazer com que os alunos 

percebam as relações do cotidiano com os processos históricos se fez presente, 

além de conceber a eles a capacidade de entender a relação do presente com o 

passado por meio da ressignificação das experiências em tempos e espaços 

distintos.  

Essa intenção é bastante perceptiva quando identificamos um número 

considerável de questões e de ilustrações voltadas especificamente para atender 

essa finalidade e desenvolver essa capacidade tão importante e, ao mesmo tempo, 

complexa para esse nível de escolaridade. Ao longo do livro, tanto na introdução das 

unidades quanto dos capítulos, há uma preocupação em estabelecer uma ligação 

entre os acontecimentos do passado com o tempo presente de tal forma que em 

nenhum momento esses conteúdos são introduzidos de forma solta, aleatória, 

descontextualizada, ou desarticulada das demandas do tempo presente, como 

defende Ribeiro e Mendes (2016).  

Essa ligação é feita de diferentes maneiras e momentos. Ora reporta-se 

primeiro ao passado para abordar questões atuais, ora faz referência ao tempo 

presente para se chegar aos fatos históricos do passado. Outro meio bastante 
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utilizado para se fazer isso é por meio da comparação de imagens que retratam os 

dois tempos, seja de personagens, objetos, lugares ou fontes diversas.  

Ao fazer isso, o LD contribui para o desenvolvimento de um aspecto relevante 

na concepção de Germinari e Moura (2017) que é a percepção histórica do aluno 

por meio do estabelecimento de relações de diferenças e semelhanças e entre 

passado e presente. Nesse sentido, o livro se torna um importante instrumento 

didático que ajuda o professor a transmitir e propagar a História de maneira 

contextualizada, ao mesmo tempo que relaciona o sujeito, o tempo e o espaço em 

uma perspectiva de produção e transformação da sociedade (SCHMIDT; GARCIA, 

2005). 

Entendemos que o livro procura estabelecer uma relação entre os conteúdos 

históricos do passado com o tempo presente dos alunos quando disponibiliza uma 

estrutura organizacional de espaço e situações necessárias para que isso aconteça. 

As iniciativas são pertinentes e suficientes para começar a desenvolver nesses 

discentes essa capacidade, que deve ser ampliada posteriormente conforme o 

processo de escolarização em curso. Desse modo, esse aspecto é devidamente 

contemplado, visto que há uma atenção voltada para tal fim. Por outro lado, 

sentimos falta, ao longo das atividades disponibilizadas no livro, de questões que 

pudessem aproximar o conhecimento histórico estudado em sala de aula com os 

espaços de convivência próximo do aluno, como o contexto familiar, a comunidade 

local e a realidade regional.  

Assim, considerando-se o pensamento de Germinari e Moura (2017), 

entendemos haver ainda uma distância para com o universo de convivência 

imediata, real e presencial em que os alunos cotidianamente vivem, como a família, 

a escola, a comunidade, o mercado de trabalho, os meios de transportes e de 

comunicação que eles têm acesso, dentre outros. Afinal, segundo os autores, os 

conteúdos do livro didático precisam manter um relacionamento muito próximo com 

as experiências e anseios dos alunos de tal forma que a maneira como eles serão 

abordados devem estar ligados aos problemas vivenciados no presente, devendo, 

segundo Rüsen (2011), contribuir para possíveis orientações para a vida destes na 

sociedade e no meio em que estão inseridos. 

Sobre isso, os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997) orientam 

que, em virtude da diversidade de conteúdos possíveis, cabe aos professores e a 

escola fazer a opção por aqueles considerados mais significativos para serem 
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trabalhados com determinados grupos de alunos. No entendimento desse 

documento, os conteúdos de História não podem ser fixados rigorosamente a ponto 

de não atender as necessidades específicas de cada comunidade e das respectivas 

escolas e alunos a que pertencem. Sob esse olhar, é imprescindível que os 

professores possam recriá-los e adaptá-los de acordo com a realidade local e 

regional. 

Em relação à quarta característica: uma relação prática com a aula, 

entendemos que o livro não se limita a simples e pura transmissão de informações. 

Isso porque apresenta uma diversidade de atividades que trabalham com o 

desenvolvimento de múltiplas habilidades e competências, como a de ler, registrar, 

entender, interpretar, explicar, descrever, relacionar, produzir, opinar, pesquisar e 

criar.  

A exposição dos conteúdos não se dá de forma mecânica, como crítica 

Germinari e Moura (2017), mas, ao contrário disso, ele procura envolver o aluno 

como estratégia de trabalho. Nesse sentido, o livro vai ao encontro do pensamento 

de Ramos (2018), que defende a necessidade dos livros didáticos modificarem a 

metodologia tradicional, oportunizarem novos recursos, fomentarem “uma formação 

mais reflexiva e uma construção ativa de modo a despertar no aluno novas 

competências e habilidades que levem a construção de um pensar historicamente”, 

excluindo, segundo o autor, “as atividades e exercícios que tenham como objetivo 

unicamente o reforço da transmissão de conteúdos” (RAMOS, 2018, p. 13).  

Essa diversidade de atividades se torna imprescindíveis porque dá ao aluno a 

oportunidade de desenvolver tarefas que exigem e desenvolvem competências e 

habilidades variadas. Isso faz com que ele se identifique com algumas e outras não, 

ou apresente mais facilidade ou dificuldade, conforme o nível de desenvolvimento 

cognitivo de cada um. O livro atende a exigência de ter uma relação prática com a 

aula na medida em que procura incentivar a participação mais ativa do aluno, ao 

colocar questões em que ele possa opinar, expressar-se, emitir seu ponto de vista e 

demonstrar sua compreensão acerca das temáticas trabalhadas, seja por meio da 

oralidade, nas discussões e debates, ou da escrita, mediante a produção textual.  

Nessa configuração, o livro atende a um dos aspectos defendidos por Cainelli 

(2010), de estabelecer situações que ajudem o aluno a construir ideias, questionar e 

levantar hipóteses em relação aos conteúdos dos livros. Essa relação também é 

contemplada em vários momentos no livro quando tenta trazer para os conteúdos 
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trabalhados na aula os conhecimentos prévios que os discentes já dispõem sobre as 

temáticas propostas. 

A sugestão de encerrar cada unidade com o desenvolvimento de uma 

atividade prática relacionada ao tema estudado se configura como uma 

oportunidade para envolver os alunos em tarefas que exijam uma demonstração de 

aprendizagem da teoria repassada. Mais do que isso, visa desenvolver nele a 

capacidade de trabalhar coletivamente e de entender que a convivência saudável e 

produtiva em sociedade passa necessariamente pela colaboração recíproca dos 

seus membros. 

Considerando-se o pensamento de Fabrício, Azevedo e Cunha (2014), 

identificamos na análise realizada algumas fragilidades que ainda precisam ser 

superadas para que o LD possa se tornar de fato um recurso didático-pedagógico a 

favor da aprendizagem do aluno e não um instrumento portador de uma ideologia a 

serviço dos grupos dominantes. Afinal, conforme os autores, é preciso ver o livro 

didático como um material com limitações, qualidades e defeitos, que precisa, 

segundo Faustino et. al. (2016, p. 8), ser “analisado, interpretado e lapidado pelo 

professor, adequando-os às diversas realidades encontradas em sala de aula”. 

Identificamos também um conjunto de elementos que apontam para uma abordagem 

da História alinhada com as correntes historiográficas de cunho mais inovador e 

comprometida com a superação de práticas de ensino-aprendizagem tradicionais. 

Assim, entre as fragilidades encontradas, destacamos: a ausência de vozes dos 

sujeitos históricos invisíveis aos olhos dos historiadores e autores das obras 

históricas a exemplo de grupos economicamente desfavorecidos e as minorias, 

entre os quais citamos negros, índios, mulheres, pobres, desempregados, excluídos 

e entre outros.  

Toda a narrativa histórica ainda é construída a partir do discurso dos sujeitos 

detentores do poder político, econômico e ideológico. Nesse aspecto, passadas 

várias décadas, a influência da classe dominante (empresários, políticos, 

banqueiros) ainda é predominante nesse material que a princípio deveria estar a 

serviço da construção de uma nação mais preparada do ponto de vista educacional.  

Principalmente quando partirmos da afirmação de Bittencourt (2011b, p. 500) de que 

desde os anos 1980 e 1990, “as análises sobre as produções didáticas de História 

recaíam, majoritariamente, nas denúncias do caráter ideológico de que era revestido 

o conjunto da literatura escolar”. 
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A presença de preconceitos, discriminação, estigmas e exclusão dos grupos 

étnicos e das minorias são apresentados somente em situações degradantes e 

desumanas que reforçam o seu sofrimento e o estado de opressão e alienação a 

que eram submetidos, relegando a esses grupos a existência da dignidade, do 

respeito, da condição de cidadãos e de uma cultura própria. De acordo com a nossa 

análise, o livro não se preocupou em atender a uma das atribuições apontadas por 

Silva (2011), que é a de questionar as imagens depreciativas e as formas com que 

esses grupos étnicos são apresentados. E também por Lisbôa, Silva e Souza 

(2014), de desmistificar os preconceitos embutidos tanto nos textos quanto nas 

imagens, restringindo-se a analisar somente os processos de exploração e 

submissão que os envolvem. Nesse aspecto, o livro deixou a desejar tendo em vista 

que não ofereceu aos alunos a possibilidade de refletir sobre os mecanismos de 

dominação e de perceber o teor ideológico presente nele. Embora isso seja algo 

complexo e difícil de se obter, é preciso que esse trabalho comece ainda cedo, antes 

mesmo do 5º ano, para se ter alguma possibilidade de êxito.   

Há exclusão de alguns aspectos relacionados à regionalidade. Concordamos 

com Cainelli (2012, p.173) ao atribuir ao livro didático o papel de discutir e contribuir 

com a formação da identidade dos alunos, sendo um “fiel depositário de memórias e 

valores”. Nesse sentido, faz-se necessário que o livro contemple elementos que 

ajudem os alunos a reconhecer e valorizar a própria identidade em torno dos seus 

espaços de convivência próximo, como família, escola e comunidade. Para isso, 

defende Caimi (2010), o livro de História precisa estabelecer a interação de 

dimensões diferentes, entre elas o local e o regional. Nesse quesito, o LD analisado 

deixou a desejar porque não fazia referência direta a esses espaços específicos.  

Por outro lado, destacamos os seguintes pontos favoráveis: a linguagem 

clara, simples, direta, objetiva e básica está devidamente apropriada ao nível de 

desenvolvimento cognitivo dos alunos e facilita a aprendizagem. Demonstra uma 

preocupação com a participação ativa dos discentes e a sua colocação enquanto 

protagonista do processo ensino-aprendizagem, ao procurar em diversas situações 

e atividades envolvê-los. Os conteúdos são ajustados ao nível deles na linguagem, 

no vocabulário e na construção das frases. Apresenta situações diversas onde a 

capacidade de opinar, comparar, refletir, argumentar, interpretar e descrever são 

constantemente trabalhadas, incentivada e aguçada. Com isso, o aluno é estimulado 

e incentivado a expressar sua opinião e a construir sua autonomia intelectual.  
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A forma com que os conteúdos são apresentados faz com que os alunos 

estabeleçam um diálogo com os textos, as ilustrações e as atividades de modo a 

relacionar o presente com o passado e fazer as devidas comparações e 

aproximações, e a compreender, por meio de percepções, as diferenças e 

semelhanças, permanências e transformações entre os diferentes momentos e 

espaços.  

A diversidade e variedade de suportes de leitura presentes no livro possibilita 

aos alunos o contato com as diferentes linguagens e meios de informação, 

ajudando-os a utilizá-las de forma crítica, conforme orienta os Parâmetros 

Curriculares Nacionais de História (BRASIL, 1997). Ao fazer isso, o LD cumpre a 

função mencionada por Azevedo e Lima (2011, p. 68), de “possibilitar ao aluno uma 

aprendizagem comprometida com seu tempo”, algo que não se encontrava nos 

livros didáticos de tendência mais tradicional e também não é contemplado por 

alguns produzidos recentemente.  

Diante disso, essa análise vem corroborar com a afirmação de Azevedo e 

Lima (2011, p.68) quando ressaltam que “a produção didática no Brasil, nos últimos 

anos, tem mostrado melhorias”, e apontam, especificamente no caso de História, “a 

incorporação das discussões acadêmicas na mudança de algumas características 

das obras”, sendo a maior delas “a incorporação de diferentes fontes e linguagens 

no ensino”. Desse modo, finalizamos a análise compartilhando a ideia de que “o 

livro, ao ser compreendido não como um detentor de um poder em si mesmo, mas 

entendido como documento histórico, contribui para que professores e alunos 

vivenciem experiências didáticas contextualizadas e diversas” (AZEVEDO; LIMA, 

2011, p. 72).  

Portanto, a análise do livro didático nos permitiu concluir que ele, apesar de 

ainda deixar algumas lacunas que precisam ser identificadas e corrigidas pelo 

professor a partir da sua visão crítica, reflexiva e problematizadora, já incorpora 

alguns e importantes elementos de renovação historiográfica discutidos por 

pesquisadores e historiadores no meio acadêmico há algumas décadas e que são 

imprescindíveis para que o ensino de História assuma de fato o compromisso de 

possibilitar ao aluno uma formação histórica compatível com as reais necessidades 

de uma sociedade democrática, igualitária e inclusiva. Por fim, afirmamos que o LD 

analisado favorece, em diversos aspectos, a aprendizagem histórica do aluno. 
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4.3 Ensinando com as fontes históricas: desafios e possibilidades 

 

Nessa seção, o nosso foco se volta para a categoria de análise: as fontes 

históricas e seus indicadores. Mais do que identificar os tipos de fontes utilizadas em 

sala de aula, interessa-nos discutir os desafios e as possibilidades inerentes ao seu 

uso como instrumentos de ensino. 

Começamos fazendo uma análise do que a professora compreende por 

fontes históricas. Sobre isso, ela respondeu no questionário: “São documentos que 

permitem que o historiador possa reconstruir e recontar a história” 

(QUESTIONÁRIO, 2018). Entendemos a partir dessa resposta que a sua 

compreensão é abrangente e diversa, tendo em vista que são muitos os documentos 

que revelam múltiplos aspectos da história da humanidade nos diferentes tempos e 

espaços. Ela se aproxima, em alguns aspectos, da concepção expressa por Barros 

(2011) no que se refere à possibilidade de se compreender o passado através dos 

vestígios produzidos e deixados pelo homem.  

No campo pedagógico, muitos documentos servem a esse propósito de 

ajudar na reconstrução da história por meio de narrativas. Segundo Schmidt e 

Cainelli (2009), eles apresentam um caráter didático, que é, inclusive, produzido 

especificamente para fins educacionais, como é o caso do livro didático, que, por 

sua vez, se caracteriza como um portador de diferentes fontes históricas. 

O entendimento da professora vai além do LD em si. Quando diz que esses 

documentos permitem reconstruir e recontar a história, sinaliza um conjunto de 

documentos que também podem ser encontrados nos livros didáticos de História 

com esse objetivo, entre os quais citamos: imagens, cartas, reportagens 

jornalísticas, biografias, autorretratos, músicas, poemas, mapas, ilustrações, trechos 

de documentos oficiais, caricaturas, tabelas, gráficos e entre outros. Nesse 

entendimento, a docente reconhece a existência de um vasto repertório de fontes 

históricas que podem ser exploradas em sala de aula para favorecer a 

aprendizagem do aluno em relação aos conteúdos trabalhados.  

Em meio as fontes acima destacadas, se tomarmos como referência o 

pensamento da professora em atribuir às fontes históricas a função de reconstruir e 

recontar a história, gostaríamos de destacar duas consideradas por nós como 

imprescindíveis e necessárias na formação histórica do aluno que são as obras 

literárias voltadas para essa faixa etária e algumas canções e músicas. As obras 
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literárias podem ser encontradas, embora limitadas, no acervo da escola e também 

na Internet, assim como as canções e músicas. Essas fontes podem ocupar um 

espaço maior no ensino de História, sendo utilizadas com mais frequência, tanto 

para introduzir os conteúdos quanto para complementar as informações trabalhadas 

no texto base e na exploração oral, conforme o planejamento feito. Para Azevedo e 

Lima (2011), o trabalho com o texto literário nas aulas de História requer do 

professor a capacidade de saber delimitar as fronteiras em volta desse discurso e de 

respeitar a especificidade desse tipo de texto. 

No que se refere as possibilidades de uso das fontes em sala, Manosso e 

Almeida (2015) ressaltam a necessidade de se considerar as singularidades de cada 

uma e destacam que elas podem ser utilizadas de diferentes maneiras e com 

objetivos bastantes diversos, de forma que o desafio maior do professor não está 

exatamente na escolha, mas sim em saber fazer o uso correto delas. Desse modo, 

as fontes podem ser utilizadas com o objetivo de apenas ilustrar o conteúdo 

programático, explicitar uma situação histórica ou servir de introdução ao tema de 

estudo. Para Almeida (2014), quando utilizadas de diferentes maneiras, as fontes 

históricas conseguem ser portadoras de muitas respostas, e servir ainda, de acordo 

com a versatilidade do professor, para complementar os conteúdos didáticos. 

Quando perguntada sobre quais fontes utiliza nas aulas de História, a 

professora se expressou no questionário da seguinte maneira: 

 

“Escolhendo um tema que motive a turma para o estudo do conteúdo a ser 
trabalhado; e a partir deste desafio, pedir para que os mesmos possam 
construir seus próprios conhecimentos com base em estudos de textos, 
pesquisas e análises do que foi estudado.” (QUESTIONÁRIO, 2018). 

 

Pela resposta, aparece de forma clara apenas os textos. Quando se refere a 

pesquisas, deixa subtendido que fontes são usadas para tal. No decorrer da 

observação participante, averiguamos que os textos informativos, seja do livro 

didático utilizado na turma ou de outras referências, é a fonte usada com mais 

frequência. As ilustrações do livro didático foram trabalhadas apenas de forma 

esporádica, com uma frequência bem menor e com pouca exploração. Outras fontes 

utilizadas foram dicionários de Língua Portuguesa e relatos orais de pessoas.  

Vale ressaltar que as condições de trabalho na escola onde a pesquisa foi 

realizada, especificamente no que se refere a disponibilidade de fontes históricas, é 
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bastante precária. A biblioteca não dispõe de um acervo adequado tanto em termos 

de quantidade quanto de qualidade em livros voltadas para esse componente 

curricular, como obras literárias, revistas, almanaques, jornais e histórias em 

quadrinhos. O pouco que tem se encontra avulso, misturado com materiais 

específicos de outros componentes curriculares. Essa desorganização acaba se 

tornando um dos fatores que dificulta a utilização dessas fontes em sala de aula, 

uma vez que algumas delas nem se quer chega ao conhecimento da professora. 

Além disso, o responsável pela biblioteca não participa dos planejamentos 

pedagógicos, o que inviabiliza o acompanhamento do trabalho desenvolvido na 

turma e, por extensão, a contribuição com a sugestão, indicação e seleção de 

materiais que poderiam agregar ao trabalho da professora.  

Apesar de ter uma sala de vídeo/informática em funcionamento, e embora a 

escola disponha de Internet, os computadores estão desconectados, sem acesso à 

banda larga. No momento, a televisão e o data show estão quebrados e não existe 

um acervo de filmes históricos nem documentários a disposição da professora. Vale 

ressaltar também que nem sempre tem um funcionário na sala disponível para dá o 

apoio necessário. Assim como o funcionário da biblioteca, o da sala de 

vídeo/informática, pelos mesmos motivos, não consegue dá o suporte necessário 

para a implementação de uma aula desenvolvida com os usos de recursos que 

poderiam facilitar o ensino e a aprendizagem dos conteúdos estudados. Não há, por 

parte desses profissionais, nenhum projeto ou ação integrados ao planejamento da 

professora para dinamizar o ensino desenvolvido em sala de aula.  

O planejamento pedagógico é realizado quinzenalmente, na escola, no contra 

turno e a supervisora acompanha, em parte, a execução do plano de aula. Traz 

sugestões de atividades, textos e materiais didáticos pedagógicos e orienta a 

implementação em sala de aula. Quanto ao espaço físico da sala de apoio 

pedagógico, esse dispõe de um notebook e uma impressora para atender as 

necessidades de pesquisa e impressão de xérox para os professores, mas em uma 

quantidade limitada por semana. Nesse espaço é disponibilizado aos docentes do 

Ensino Fundamental alguns textos literários e um acervo razoável de obras voltadas 

para a formação docente, fundamentação teórica e apoio pedagógico. Encontra-se 

também a disposição dos professores, em pequenas quantidades, recursos 

didáticos, como revistas e jornais para recortes, mapas, globo terrestre, maquetes, 
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cartazes temáticos, dicionários, enciclopédias, almanaques e jogos como quebra-

cabeças, dominós e da memória.  

Apesar das limitações materiais, sentimos falta de outras fontes que 

pudessem complementar ou enriquecer o conteúdo do livro didático, por exemplo, 

textos literários com temáticas históricas. Os que foram utilizados como leitura 

deleite, no início das aulas, não apresentavam nenhuma ligação com o que estava 

sendo estudado.   

Esse tipo de fonte, segundo Azevedo e Lima (2011, p. 62), quando 

respeitadas as suas especificidades artísticas, “podem nos oferecer pistas do modo 

de viver e agir das pessoas de determinada época”. Ainda de acordo com as 

autoras, pode também “contribuir para o desenvolvimento da imaginação do aluno, 

que, muitas vezes, depara-se com livros de História ou apostilas organizadas por 

esquemas de textos marcados por sínteses de conteúdo”. 

Desse modo, os textos lidos na leitura deleite poderiam ter sido selecionados 

de acordo com os conteúdos trabalhados e manter com esses uma relação. Assim, 

a professora tinha a oportunidade de usá-los como referência para introduzir os 

conteúdos. Outra opção seria trabalhar uma obra literária que abordasse o conteúdo 

estudado, o que possibilitaria relacionar, na exposição, as informações da obra 

trabalhada com as do livro didático. 

Sobre a utilização desse material nas aulas de História, Azevedo e Lima 

(2011) chamam a atenção para a importância de o professor saber que a escrita dos 

textos está impregnada de muitos aspectos da época em que o autor escreveu. Com 

isso, mesmo considerando o caráter ficcional da obra literária, pode haver uma 

compreensão do contexto de produção dos textos. 

Sem desconsiderar a importância dos documentos escritos, como os textos 

informativos dos livros didáticos, mesmo porque eles ainda são os principais 

recursos utilizados em sala de aula, verificamos que no próprio LD utilizado pela 

professora havia um conjunto de imagens, mapas e ilustrações diversas que 

poderiam ter sido exploradas com mais ênfase para ampliar o conhecimento acerca 

do que estava sendo trabalhado. Essa constatação vai ao encontro dos resultados 

da pesquisa realizada por Silva (2012), quando apontou que apesar do livro didático 

ocupar um tempo central nas aulas, muitos professores ainda o utilizam de forma 

parcial e limitada em suas potencialidades.  
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Além de não fazer uso de todos os suportes de informações disponíveis no 

livro, também não foram devidamente exploradas as atividades que exigiam do 

aluno o seu ponto de vista em relação às temáticas trabalhadas. Se considerarmos 

que um dos pontos norteadores da nossa pesquisa é a aprendizagem histórica, 

entendemos que o apego ao texto informativo do livro didático e a exploração 

esporádica e com pouca profundidade das imagens e ilustrações são insuficientes 

para desenvolver nos alunos as competências, as habilidades e as capacidades 

inerentes a esse tipo de aprendizagem. 

Ao traçarmos um paralelo entre a fala da professora e a observação em sala 

de aula, notamos haver uma distância considerável entre o que se diz e o que se 

faz. A visão abrangente de fonte histórica apresentada no questionário não se 

efetivou no ensino com a mesma intensidade e variedade. A ideia repassada por ela 

na pesquisa nos levou a esperar que no cotidiano de sala de aula encontraríamos a 

utilização de um repertório de fontes variadas capazes de chamar a atenção dos 

alunos e de tornar as aulas mais atrativas e mais significativas na construção do 

conhecimento histórico, o que de fato não se concretizou.  

Sob esse olhar, Cavalcanti (2016) nos chama a atenção quanto a variedade 

de materiais didáticos que podem ser utilizados pelo professor nas aulas de História 

para facilitar a compreensão e apreensão do conhecimento histórico. Para o autor, 

além do livro didático, materiais didáticos como filmes, músicas, pinturas, revistas, 

jogos, mapas, painéis, poemas e entre outros, quando usados corretamente podem 

desempenhar a função de mediadores no processo de construção do conhecimento 

histórico. Além disso, acrescenta Azevedo (2010a, p. 12), “a diversificação de meios 

didáticos consegue fazer com que o aluno se interesse pela aprendizagem e reflita, 

com resultados [...] muito melhores do que a simples memorização, sempre 

enganosa, temporária, de conteúdos históricos”. 

O ensino que não se utiliza ainda da variedade de fontes e recursos didático-

pedagógicos disponíveis e necessários para a sua inovação e a consequente 

melhoria da aprendizagem parece manter ainda uma certa ligação ou alguns 

resquícios com os resultados apresentados nas pesquisas de Libâneo (1999), 

quando se constatou que muitos professores ainda continuam a utilizar apenas o giz 

e o quadro negro como recursos para as aulas. Conforme o autor, mesmo sendo 

importantes, esses recursos não podem ser exclusivos, de modo que o docente 
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deve diversificar as aulas e utilizando outros materiais, como objetos, periódicos e 

data show, desde que sem exageros.  

A escolha das fontes para ser utilizadas nas aulas de História se configura 

como um dos desafios do professor. Nesse olhar, perguntamos no questionário 

sobre os critérios adotados pela docente na escolha das fontes utilizadas em sala e 

obtivemos a seguinte resposta:  

 

“Com o objetivo de desenvolver ou aprimorar competências e habilidades 
dos alunos, procuro seguir alguns recursos didáticos utilizando em 
atividades que contribuam para o processo ensino-aprendizagem de 
história. Para isso, trabalhamos com imagens, fazendo um levantamento 
das impressões, avaliando os conhecimentos prévios dos mesmos. Como 
também uso de tabelas, gráficos, mapas, textos, entrevistas e pesquisas.” 
(QUESTIONÁRIO, 2018). 

 

A partir do exposto, identificamos na resposta um aspecto de grande 

relevância para o estudo da História que é o desenvolvimento e aprimoramento de 

competências e habilidades. Esse discurso vai ao encontro do que é proposto pelos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997) e pelas Diretrizes Curriculares 

Nacionais Gerais da Educação Básica (BRASIL, 2013). Contudo, as palavras citadas 

deixam a entender que critérios e objetivos são tomados como sinônimos. 

Uma escolha consciente e adequada às necessidades de aprendizagem do 

aluno requer, entre outros critérios, que as fontes sejam atrativas, o vocabulário 

compatível com o nível de aprendizagem, uma linguagem simples, clara e objetiva e 

o conteúdo acessível à faixa etária e à extensão do tempo da aula. Na seleção das 

fontes, o professor precisa levar em consideração os objetivos de aprendizagem que 

se pretende alcançar e fazer o alinhamento destes com o que as fontes possibilitam 

aprender.  

Esse processo de escolha envolve a sensibilidade do docente, que precisa 

identificar, entre as fontes disponíveis, a que melhor se adequa ao ensino e a 

aprendizagem de determinado conteúdo. De todo modo, independente da fonte 

utilizada, é importante o professor deixar claro para o aluno que os registros e 

marcas do passado podem ser encontrados em diversas fontes, de natureza 

diferentes, como as escritas, as orais, as iconográficas e as imateriais e outras.  

Ao apresentar como estratégias o levantamento das impressões e dos 

conhecimentos prévios dos alunos e a julgar pela diversidade de fontes que a 

professora destacou, entendemos se tratar da competência para leitura, de textos e 
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imagens, para extrair informações e coletar dados em diferentes linguagens e 

suportes, e a competência para a escrita, como forma de sistematizar o 

conhecimento. Averiguamos na observação participante que a leitura ocupou um 

lugar de destaque no ensino e, como sabemos, a compreensão e a assimilação dos 

conteúdos trabalhados em qualquer componente curricular passa, necessariamente, 

pela capacidade leitora dos alunos. Especificadamente de História, considerando-se 

o seu caráter formativo, essa leitura precisa ser trabalhada de forma crítica, reflexiva 

e problematizadora. 

 O trabalho com os conteúdos passava necessariamente pela leitura. No 

primeiro momento silenciosa e individual, para que os alunos se familiarizassem com 

o texto estudado e obtivessem uma ideia inicial do que seria estudado, depois 

compartilhada, quando acompanhavam pelo livro didático/texto a leitura feita em voz 

alta pela professora, dando-lhes a oportunidade de perceber alguns aspectos 

importantes da leitura, como fluência, ritmo, entonação e outros. E outra vez quando 

liam os textos sozinhos ou em grupos em busca de respostas para as questões da 

atividade escrita, extraindo as informações principais.  

Desse modo, se considerarmos que o déficit e as dificuldades em torno da 

leitura são problemas correntes nas escolas públicas brasileiras, é preciso 

reconhecer o trabalho desenvolvido pela professora. Ela oportunizou espaços e 

situações em que a leitura fosse praticada em sala de aula como uma atividade 

rotineira e necessária para o desenvolvimento de competências e habilidades 

indispensáveis na aprendizagem dos alunos. Contudo, essas leituras precisam ainda 

ser trabalhadas sob o viés de uma perspectiva crítica, reflexiva e problematizadora 

da história. A forma como foram trabalhadas se prendeu muito em identificar as 

informações ainda desprovidas de um caráter questionador. 

Assim, a leitura foi trabalhada pela docente com o propósito de ajudar o aluno 

a identificar as principais informações dos conteúdos. Essa forma apresenta 

fragilidades no que se refere a ela como atividade produtora de sentidos e de 

significações pessoais. Nesse sentido, não favoreceu o pensar historicamente do 

discente, porque a interlocução entre texto, professor e aluno ficou comprometida. A 

superação dessa prática de leitura de caráter mais mecânico e memorístico nas 

aulas de História passam, necessariamente, pelo entendimento da professora de 

que a reflexão histórica e o pensar historicamente estão diretamente condicionados 

a criação de espaços para refletir aquilo que é lido.  
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O ato de ensinar só ganha sentido quando relacionado ao de aprender. O 

ensino e a aprendizagem são processos interligados e complementares. Assim, 

procuramos saber da professora quais objetivos de aprendizagem ela propõe para 

os alunos. Vejamos a resposta: 

“Procurando fazer com que o aluno seja capaz de construir a identidade 
pessoal e social na dimensão histórica, a partir do reconhecimento do seu 
papel como sujeito nos processos históricos; identificar permanências e 
rupturas entre passado e presente; reconhecer as transformações sociais, 
econômicas e culturais na vivência cotidiana da família, da escola e da 
coletividade no tempo e no espaço e produzir leituras críticas da realidade 
que os cerca, pautadas pelo uso de variadas fontes de informações e por 
uma postura de questionamento.” (QUESTIONÁRIO, 2018). 

 

Percebemos nessa resposta que a professora tem conhecimento dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais de História e que seus objetivos estão alinhados 

com o que é proposto por esse documento. Isso é muito importante tendo em vista 

que os PCNs constituem documentos norteadores da prática docente, cujas 

orientações podem contribuir para a melhoria do ensino ofertado na medida em que 

apontam as estratégias, os objetivos, os conteúdos e os processos avaliativos que 

deverão ser implementados em sala de aula.  

Os objetivos apresentados pela professora (construção da identidade pessoal 

e social, reconhecimento do aluno como sujeito histórico, capacidade para identificar 

permanências, rupturas e transformações e produzir leituras críticas da realidade) 

são contemplados também por documentos mais recentes, como as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Básica (BRASIL, 2013) e a Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC) ainda em fase de discussão. As discussões atuais em 

torno de um ensino de História mais comprometido com a formação cidadã do aluno 

defendem a importância de trabalhar em sala de aula atividades voltadas para atingir 

esses objetivos, como forma de atender as exigências impostas pelo modelo de 

sociedade capitalista, globalizada e tecnológica. 

Esses objetivos fazem parte do arcabouço teórico que envolve a 

aprendizagem histórica. Constituem caminhos necessários para alcançar alguns 

princípios desse tipo de aprendizagem discutidos neste trabalho, como a construção 

de sentido do conhecimento histórico e o desenvolvimento das capacidades de 

interpretar a história e de transformar as informações em conhecimento. 

No entanto, essa resposta é muito abrangente e demandaria um tempo maior 

de observação para termos condições de realizar alguma análise sobre a sua 
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aplicabilidade. Em virtude disso, voltamos a conversar com a professora e 

reformulamos a pergunta de tal maneira que ficasse claro se tratar especificamente 

dos objetivos para as aulas observadas. Nesse sentido, a resposta foi direta e 

objetiva: “O principal objetivo é a compreensão dos conteúdos estudados”. 

Desse modo, verificamos através da observação o foco do ensino em 

transmitir as informações mais relevantes dos conteúdos estudados, havendo uma 

preocupação em trabalhar todos os conteúdos do livro didático. Isso porque a 

sistemática de trabalho com a exposição oral seguida da atividade escrita é, 

segundo a professora, “o modo mais rápido e eficiente para se trabalhar todos os 

conteúdos de História dentro da carga horária disponível”. 

A metodologia de ensino adotada nas aulas observadas, embora favoreça a 

obtenção de muitas informações, pode dificultar, em parte, uma compreensão 

acerca do conteúdo estudado na medida em que se torna carente de momentos 

voltados para discussões, debates e análises permeadas por um teor mais crítico e 

reflexivo. A transcrição de informações do livro didático para o caderno, desprovida 

de um pensamento próprio do aluno, é fator preponderante para desenvolver nele a 

capacidade de acumular um número expressivo de informações que, nem sempre 

ou na maioria das vezes, não implica em compreensão. Mesmo reconhecendo que o 

número de aulas observadas (15) não seja ideal para servir de parâmetro para uma 

análise mais extensa e minuciosa de determinados aspectos do ensino, ainda assim, 

entendemos que há uma divergência entre a resposta do questionário e o que 

observamos em sala de aula.  

Na resposta da professora, destacamos termos e expressões bem elaboradas 

que refletem um ensino pautado em um discurso alicerçado numa historiografia 

inovadora, como construção de identidade; sujeitos históricos; identificação de 

permanências e rupturas entre passado e presente; reconhecimento das 

transformações sociais, econômicas e culturais vivenciadas no cotidiano familiar, 

escolar e coletivo no tempo e no espaço; produção de leituras críticas; uso de 

variadas fontes de informações e postura de questionamentos, mas que foram, nas 

aulas, substituídos por objetivos como a memorização; e a  compreensão das 

informações transmitidas oralmente pela professora e lida nos textos informativos do 

livro didático. Desse modo, houve uma incompatibilidade entre teoria e a prática. A 

primeira, claramente identificada com uma corrente historiográfica moderna, mais 

próxima da Escola dos Annales, já a segunda, visivelmente enraizada em um 
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modelo de ensino tradicional com forte influência da corrente historiográfica 

Positivista. 

Em relação ao tratamento dado às fontes históricas, no que se refere às 

imagens, consideramos pertinentes as indagações iniciais feitas aos alunos para 

explorar seus conhecimentos prévios. Todavia, é preciso ir além e não se limitar as 

respostas dadas por eles. A leitura da legenda é necessária, mas não suficiente; é 

imprescindível nesse momento mostrar aos discentes a importância de identificar o 

autor, o contexto em que ela foi produzida e a sua finalidade. O trabalho com as 

imagens deve ser permeado de situações e espaços para que os alunos possam 

emitir suas impressões iniciais, fazer comentários e interpretações, expor ideias, dá 

um título e nomear pessoas, lugares e eventos, escrever sobre elas. Isso pode 

ajudar a professora a fazer uma contextualização com os conteúdos abordados, 

utilizando-se das ideias levantadas por eles e acrescentando outras apontadas tanto 

pelo livro didático como de sua própria autoria. 

Concordando com o pensamento de Manosso e Almeida (2015, p. 4), a 

professora poderia ter explorado melhor as imagens, tanto para facilitar a introdução 

do conteúdo quanto para instigar os alunos a refletirem sobre a representação 

daquelas imagens para o Período Imperial. Afinal, “em uma época em que todas as 

informações são associadas às imagens, saber interpretar corretamente as 

representações visuais tornou-se uma asserção relevante tanto aos acadêmicos de 

história, quanto aos professores”. Poderia ter aproveitado o momento para motivar 

os discentes a fazerem questionamentos e a se posicionarem criticamente, por meio 

do levantamento de hipóteses sobre as suas representações. Poderia ainda utilizá-

las como referência para ajudá-los a entender os processos de mudanças e 

permanências, rupturas e continuidades.  

Com isso, percebemos uma dificuldade dela em conduzir melhor a exploração 

das imagens. Diante dessa constatação, concordamos com o pensamento de Caimi 

(2008, p. 141), de que “os procedimentos a serem desenvolvidos no tratamento de 

fontes em sala de aula requerem competências específicas do professor de história 

na organização do trabalho pedagógico”.        

Averiguamos que o uso das imagens serviu somente ao propósito de 

introduzir o conteúdo e, nessa circunstância, pouco contribui ou acrescenta para a 

aprendizagem dos alunos. O tratamento dado a esse tipo de fonte pela professora 

nas aulas observadas teve relacionado a um caráter meramente ilustrativo, o que vai 
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na contramão da renovação do ensino de História para os dias atuais. Em estudo 

que analisa as propostas de ensino de história nos livros didáticos, nos parâmetros 

curriculares nacionais e no programa nacional do livro didático, Caimi (2008, p.141) 

aponta que a tendência atual de conceber as fontes em sala “preconizam o papel 

ativo do estudante nos procedimentos de compreensão e interpretação”.  

Pelas imagens postas no livro didático, a docente poderia ter feito a 

exploração do conteúdo ao priorizar pelo desenvolvimento de algumas habilidades 

importantes na construção do conhecimento histórico. Tais habilidade poderiam ser 

a observação, a problematização, a comparação, o levantamento de hipóteses, a 

produção de sínteses e outras. 

No livro didático de História utilizado pela professora havia várias imagens 

que conseguiriam enriquecer a exposição e facilitar a compreensão do aluno, que 

foram simplesmente ignoradas. A disponibilização dessas imagens no LD se 

configurou como uma oportunidade que a docente tinha de articular os conteúdos 

com o desenvolvimento da capacidade do aluno de compreender as semelhanças e 

diferenças, as permanências e mudanças imbricadas nesses conteúdos.  

Nesse trabalho, o espaço reservado à fala do aluno deve ser maior do que o 

disponibilizado pela professora. Não basta levantar alguns questionamentos apenas 

no momento inicial da aula, mas principalmente durante todo o processo de ensino, 

desde a introdução até a correção das atividades. Deve haver um trabalho de 

motivação e incentivo. É preciso instigar o aluno a comentar, descrever, analisar, 

refletir e interpretar as imagens postas, levando-o a relacionar as mensagens e 

informações apresentadas com o contexto de produção. 

Nessa direção, os discentes podem perceber que a composição das imagens 

está para além da ilustração e da mera comprovação do dito verbalmente, mas 

como algo carregado de sentido e significado que pode e deve ser interpretado de 

diferentes maneiras, dependendo de quem as vejam ou as analisem. É claro que o 

desenvolvimento de todas essas habilidades é um trabalho a longo prazo que requer 

tempo e estratégias de ensino diversificadas.  

Contudo, o ensino desenvolvido pela professora esteve distante de atender a 

construção do conhecimento histórico. Além disso, outro ponto relevante que não 

percebemos nas aulas observadas se refere à preocupação com a desconstrução 

ideológica de certos estereótipos e preconceitos embutidos nas imagens. Daí a 

necessidade, segundo Fonseca (1999), de que o professor interrogue o livro didático 
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num esforço de desconstrução dos discursos e das imagens postas, objetivando 

com isso possibilitar ao aluno discussões que permitam compreender a historicidade 

presente em cada conteúdo.   

Em relação ao LD, notamos o quanto ele é importante e presente no ensino 

de História. É uma ferramenta sobre a qual a docente tem domínio, segurança e 

disponibilidade assegurada, razão pela qual adota como referência. No entanto, a 

maneira pela qual ele foi utilizado nos revela uma dependência dela que pode 

muitas vezes limitar a qualidade do ensino.  

A análise do livro didático de História usado pela professora mostrou que ele 

favorece, em muitos aspectos, a aprendizagem histórica do aluno, mas, conforme 

descrevemos, não foi bem trabalhado. Um aspecto que consideramos limitar esse 

ensino diz respeito a adoção de um único LD para fundamentar as aulas. 

Sobre isso, alguns autores se posicionam contrários a esta estratégia de 

trabalhar com um único livro didático por entender que compromete a qualidade do 

ensino ofertado. Para Fonseca (2003), a utilização em sala de aula de um único livro 

ou fonte histórica simplifica a forma do currículo e do conhecimento histórico. Isso 

pode levar o discente a formar uma concepção de história como verdade absoluta e 

do livro didático como uma fonte inquestionável.  

Nessa linha de pensamento, o recomendável é que o professor selecione, 

dentre os livros didáticos disponíveis na escola, no mínimo, dois que apresente uma 

proposta de trabalho compatível com a dele. Afinal, o “[...] ideal é usar vários livros, 

fazer comparação entre eles e compreender que o livro também é uma 

interpretação, um ponto de vista, é uma visão – pensamento do autor sobre 

determinado assunto” (OTTO, 2009, p. 180). 

Ainda assim, mesmo sendo um dos subsídios mais utilizados pelo professor 

em sala, o uso restrito pode ser insuficiente para chamar a atenção, despertar o 

interesse do aluno e atender às demandas de aprendizagem em relação ao 

conhecimento histórico. Nesse sentido, o LD “deve ser usado de forma articulada 

com outros recursos didáticos” (SANTOS; BIANCHEZZI, 2017, p. 418), como 

figuras, vídeos, retratos de família, músicas, filmes, obras literárias, visita a museus, 

às bibliotecas, entre outros, que podem auxiliar no aprendizado do discente. 

Ele deve ser visto como um material que agrega várias possibilidades de se 

trabalhar e desenvolver o pensamento histórico do aluno. Para isso, precisa ser 
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trabalhado adequadamente com a exploração eficiente de suas potencialidades e 

qualidades. 

Junto ao LD há muitas possibilidades de se trabalhar com documentos de 

natureza diversa em sala de aula, que, segundo Monteiro (2001), pode fazer com 

que o aluno se sinta motivado a participar mais ativamente das aulas. Esses 

documentos tanto podem levá-lo a tomar consciência da importância do fato 

histórico e compreender o seu contexto histórico quanto desenvolver a própria 

capacidade de fazer análises e sínteses. 

No que se refere especificamente às fontes escritas, Fabrício, Azevedo e 

Cunha (2014) ressaltam a importância de se trabalhar esse material como 

instrumentos auxiliares ao livro didático. Defendem também que, sendo trabalhados 

numa perspectiva problematizadora, onde o aluno é visto como sujeito ativo do 

processo ensino-aprendizagem, dinamiza as aulas e contribui para o seu 

desenvolvimento do pensamento histórico ao permitir que ele compreenda os 

elementos contidos na fonte, tanto do contexto histórico quanto dos aspectos sociais 

ligados diretamente aos indivíduos envolvidos.    

Nesse entendimento, esse apego ao livro didático condicionou a professora a 

seguir ao pé da letra a organização imposta por ele, limitando-se a adotar uma única 

metodologia, o que inviabilizou a realização de adaptações que pudessem se 

aproximar mais da realidade da turma. Essa realidade torna explícita a existência de 

um fato preocupante e ainda muito presente nas escolas públicas brasileiras que é o 

papel exercido pelo professor de “simples reprodutor de discursos já postos” 

(SANTOS; COUTINHO, 2010).  

Entendemos que essa postura da docente precisa ser superada 

urgentemente sob pena de continuar desenvolvendo um trabalho que venha reforçar 

a exclusão, os estigmas, os preconceitos e os estereótipos presentes em muitos 

livros didáticos. Para que essa superação aconteça é necessário que “o docente 

desenvolva o seu olhar crítico, diante dos silêncios, não ditos e intenções múltiplas 

das narrativas históricas” (LISBÔA; SILVA; SOUZA, 2014, p 43).     

Isso nos leva a apontar essa dependência da professora em relação ao livro 

didático como um dos empecilhos para a obtenção de uma aprendizagem histórica. 

Contudo, atribuir somente ao LD a culpa pelas falhas, deficiências e limitações 

encontradas no ensino observado é, no mínimo, ingenuidade, tendo em vista a 

existência de outros fatores envolvidos no fazer pedagógico.  
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É preciso compreendermos que a maneira pela qual ele foi utilizado pela 

professora em sala de aula está diretamente ligado ao preparo e a formação que ela 

possui. Quando o docente tem uma formação específica em História e consegue ter 

clareza dos princípios históricos e pedagógicos, aumenta a possibilidade de 

desenvolver um trabalho eficiente e favorável ao tipo de aprendizagem em 

discussão, mesmo dispondo de um livro didático limitado e com deficiência em 

relação a algum aspecto. 

No questionário, quando perguntada sobre a forma como a professora 

utilizava as fontes históricas nas aulas de História, assim se posicionou: 

 

“Procurando fazer adaptações convenientes com o processo ensino-
aprendizagem de forma que facilite meu trabalho e que o aluno possa 
assimilar melhor os conhecimentos a serem adquiridos”. (QUESTIONÁRIO, 
2018). 

 

Embora essas adaptações tenham ocorrido em alguns momentos 

esporádicos da exposição oral, de um modo geral, o fato das aulas terem seguido 

um mesmo roteiro, sempre com o respaldo do livro didático e supervalorizando a 

versão apresentada nesse como suficiente para se compreender a história, 

averiguamos que não ocorreram proposições que fossem capazes de sair da 

proposta do material a ponto de criar novas situações que levassem os alunos a 

assumirem uma postura mais participativa nos diferentes momentos da aula. 

Embora, vale destacar, o próprio LD apresente uma estrutura didática e 

organizacional que permite a professora fazer isso.  

Adequações se fazem necessárias em virtude das especificidades da escola, 

da família e da comunidade em que os alunos estão inseridos. É preciso mostrar 

para eles que os conhecimentos históricos foram produzidos em diferentes 

contextos e estão diretamente vinculados aos interesses dominantes em cada 

período. Trazer o mundo do aluno para os conteúdos sistematizados no livro didático 

e estudados em sala de aula ou levar esses conteúdos estudados na escola até o 

mundo dele é tarefa que requer do professor a capacidade de estabelecer diálogos e 

pontes entre a educação formal e a informal. Pelo que pudemos observar, a docente 

não conseguiu realizar isso nas aulas que foram observadas.  

Nessa perspectiva, compreendemos que a forma como o livro didático foi 

utilizado em sala de aula induziu uma relação de passividade, tanto da professora 
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quanto dos alunos. Enquanto ela assumiu a tarefa de fazer a exploração dos 

conteúdos de acordo com a versão apresentada pelo livro, restou a eles assumirem 

a condição de “meros receptores passivos e preocupados em decorarem o conteúdo 

ou o ponto ensinado” (SCHMIDT; CAINELLI, 2009, p. 113).   

Diante do exposto, fica evidente que o tratamento dado às fontes históricas 

pela professora para trabalhar os conteúdos desse componente curricular não 

viabilizou e nem contribuiu para que os discentes pudessem obter uma 

aprendizagem histórica. Esse tratamento estimulou uma postura demasiadamente 

receptiva por parte desses, quando apenas os estimulou a reescreverem do texto as 

respostas tal qual estavam postas no livro, sem, contudo, possibilitar a eles uma 

leitura crítica das informações e um olhar desconfiado sobre o contexto de produção 

e de contextualização.   

Nesse sentido, reafirmamos nossa posição com o respaldo de Schmidt e 

Cainelli (2009, p. 19-20) que “o conhecimento histórico que é aprendido 

simplesmente pela recepção evita, em vez de promover, a habilidade de dar sentido 

à história, e de se orientar de acordo com a experiência histórica”. Desse modo, 

constatamos que o tratamento concedido às fontes pela professora nas aulas 

observadas permitiu aos alunos o contato com um volume de informações 

relevantes para se compreender o passado, porém, ainda distante dos pressupostos 

da aprendizagem histórica. 

Face ao que foi analisado até aqui, no que diz respeito às fontes utilizadas 

pela professora, verificamos que o ensino de História ainda está demasiadamente 

enraizado nos pressupostos da historiografia positivista de cunho tradicional. 

Principalmente, na medida em que a docente ainda se encontra com um ensino que 

envolve o uso acentuado do documento escrito, no caso o livro didático, para 

trabalhar os conteúdos de História. 

Sabemos que precisamos considerar as especificidades de cada maneira de 

ensinar e entender que elas estão diretamente ligadas a diferentes aspectos, como 

formação docente, perfil profissional, condições de trabalho, concepção de cidadão, 

de educação, de sociedade e objetivos de aprendizagem. Para tanto, em cada tipo 

de ensino existem particularidades que podem ser considerados como favoráveis 

para uma determinada aprendizagem e para outras não. Todavia, se considerarmos 

que os debates e as discussões atuais em torno da renovação do ensino de História 

passam necessariamente pela incorporação no fazer pedagógico de um vasto 
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repertório de fontes históricas concebidas como ferramentas de aprendizagem e por 

um envolvimento maior dos alunos com essas fontes, concluímos que a forma com 

que o ensino de História se desenvolveu nas aulas observadas, ainda se encontra 

distante das novas orientações historiográficas e, consequentemente, da 

aprendizagem histórica, apesar de já apresentar alguns aspectos em fase de 

transição, como a abertura para a participação dos discentes e a relação, mesmo 

que tímida, com a realidade deles. 

 

4.4 Pensando o ensino de História sob a ótica da aprendizagem histórica   

 

Nesta seção entra em evidência a análise a partir da terceira categoria de 

análise: aprendizagem histórica e seus indicadores. Para isso, procuramos 

identificar se o ensino de História desenvolvido pela professora em sala de aula, 

com as fontes históricas, contempla alguns dos princípios, finalidades, pressupostos 

e dimensões dessa aprendizagem. Desse modo, analisamos se há uma relação do 

ensino com a construção de sentido do conhecimento histórico estudado, com o 

desenvolvimento da subjetividade e da capacidade do aluno de interpretar a história 

a partir das informações disponibilizadas e com o processo de transformação dessas 

informações em conhecimento. 

 Para isso, consideramos pertinente iniciarmos com a análise da 

compreensão da professora sobre aprendizagem histórica. Assim, quando 

perguntada sobre o que ela entende, respondeu da seguinte forma: 

 

“Entendo que o professor não age apenas como um transmissor de 
conhecimento, mas como um mediador entre o objeto a ser aprendido e o 
aluno. Elas devem servir para que o aluno seja capaz de fazer 
diferenciações, abstrações que o permitam fazer a leitura das distintas 
temporalidades as quais estamos submetidos. ” (QUESTIONÁRIO, 2018). 
 

Em seu discurso, a docente se aproxima, em alguns aspectos, da 

aprendizagem histórica, ao mencionar o papel de mediador exercido pelo professor 

e fazer referência à capacidade do aluno de realizar diferenciações e abstrações no 

processo de construção de temporalidades. Esse reconhecimento da mudança do 

papel do professor é um passo importante e necessário para se entender as novas 

dinâmicas que permeiam o ensino de História em um cenário marcado pela 

globalização e pela presença constante das novas tecnologias. Outro aspecto 
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relevante que merece ser apontado na resposta, diz respeito à compreensão de que 

o ensino de História deve ser trabalhado na perspectiva de oferecer aos alunos 

espaços e situações onde eles possam aprender a fazer diferenciações e 

abstrações a partir de diferentes temporalidades. 

Contudo, ao longo das aulas observadas, averiguamos que o papel 

desempenhado pela professora esteve, na maior parte do tempo, mais próximo de 

uma transmissão de informações do que propriamente de mediação. Isso porque a 

mediação envolve uma relação intrínseca entre professor, aluno e conhecimento. 

Nessa relação, o discente deve desempenhar um papel mais ativo. Nesse 

entendimento, não dá para dizer que a docente assumiu o papel de mediadora, 

mesmo que em alguns momentos ela tenha se aproximado dele, por exemplo, 

quando tentava estabelecer um diálogo com os alunos ao trabalhar determinados 

conteúdos.  

A mediação não pode ser caracterizada apenas pelo fato de levantar alguns 

questionamentos para introduzir o conteúdo. Ela precisa permear todo o processo 

de ensino, desde a fase inicial, onde é feito o apontamento do tema a ser 

trabalhado, passando pela sua exploração e pela resolução das questões propostas 

na atividade, até a correção. Além disso, a mediação se materializa quando são 

estabelecidas situações em que o encontro entre o conhecimento e a sua 

apropriação se dê de forma dialógica e interativa.   

Quanto à contribuição das fontes históricas para a aquisição da aprendizagem 

histórica, a professora assim se posicionou:  

 

“As fontes históricas representam uma base, um apoio conceitual para todo 
o conhecimento adquirido pelos alunos. É difícil pensar no estudo da 
história sem as fontes, pois elas marcam a diferença entre a veracidade dos 
fatos e pura falácia. ” (QUESTIONÁRIO, 2018). 

 

Desta resposta, depreendemos que, segundo ela, o uso das fontes históricas 

favorece a construção, por parte dos alunos, dos conceitos referentes aos conteúdos 

estudados e a garantia da veracidade dos fatos históricos. Assim, se considerarmos 

que o livro didático é a principal fonte utilizada pela professora para desenvolver 

suas aulas, ele é de fato um material que goza de prestígio e reconhecimento, tendo 

em vista que, até chegar às mãos do professor para ser trabalhado em sala de aula, 

ele passa por um rigoroso processo de seleção e aprovação.  
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Esse processo tem início com a análise de vários especialistas do MEC até a 

escolha feita pelos professores em cada unidade de ensino. Todavia, apesar disso, 

é preciso olhar com cuidado e atenção a ideologia contida por traz dos conteúdos, 

que muitas vezes passa despercebida e acaba por servir para legitimar 

determinadas concepções e estereótipos que reforçam a manutenção de uma 

sociedade desigual, excludente e incapaz de quebrar as amarras impostos pelos 

grupos sociais detentores do poder político, econômico e ideológico. Desse modo, 

confiar plenamente na veracidade das informações contidas em qualquer fonte 

histórica, inclusive no livro didático e nas fontes que ele traz, é uma postura que se 

deve evitar. 

Como já pontuamos anteriormente, a precariedade da escola na oferta de 

outras fontes, que possam subsidiar o ensino de História em sala de aula, justifica, 

em parte, a pouca variedade de fontes utilizadas e a adoção do livro didático como a 

base do ensino. Na falta de outras fontes e dada a necessidade de um aporte teórico 

e metodológico que sirva de referência e de apoio para trabalhar os conteúdos, é 

preciso reconhecer o quanto ele contribui para o ensino desenvolvido em sala.  

O diálogo estabelecido com a turma nos diferentes momentos das aulas 

apresentou fragilidades, porque os espaços reservados para isso eram limitados. 

Nessa configuração, a construção de sentido do conhecimento histórico ficou 

comprometido na medida em que a reescrita das informações prevaleceu sobre a 

produção sistemática do entendimento do aluno sobre aquelas. Isso pode ser visto 

como um indicativo de que o ensino ministrado não rompeu ainda com algumas 

amarras de uma educação tradicional voltada para o repasse de informações. Essa 

lacuna compromete, dificulta e por vezes inviabiliza uma formação cidadã, crítica, 

reflexiva e autônoma. O diálogo tem se tornado um elemento imprescindível no 

ensino de todos os componentes curriculares e, principalmente, no de História, pelo 

seu caráter formativo. 

Segundo Garrido (2002, p. 45), por meio do diálogo, “as ideias vão tomando 

corpo, tornando-se mais precisas, o conflito de pontos de vista aguça o espírito 

crítico, estimula a revisão das opiniões e contribui para relativizar posições”. Para a 

autora, a reflexão decorrente dessa metodologia possibilita ao aluno internalizar a 

consciência de sua atividade cognitiva.  

O foco do ensino priorizou trabalhar com uma definição solta dos conceitos e 

apresentação dos eventos e nomes de lugares, personagens e datas. Os fatos do 
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passado não foram devidamente situados e contextualizados no momento da 

exposição dos conteúdos. Assim, dialogando com Pinsky e Pinsky (2010, p. 21), 

quando ressaltam que “cada estudante precisa se perceber, de fato, como sujeito 

histórico, e isso só se consegue quando ele se dá conta dos esforços que nossos 

antepassados fizeram para chegarmos ao estágio civilizatório no qual nos 

encontramos”, observamos que não foram trabalhadas situações que ajudassem os 

alunos a pensarem historicamente e de compreenderem que a história do passado 

está, de certa forma, interligada a história do presente.  

Trabalhar os conteúdos nessa perspectiva pode dificultar, por parte do aluno, 

a construção de sentido do conhecimento histórico. Os conteúdos foram trabalhados 

dentro de uma concepção tradicional de ensino, no qual passado, presente e futuro 

não dialogavam. O levantamento das ideias prévias que os discentes tinham dos 

conteúdos a serem estudados aconteciam de forma muito esporádica e a exploração 

dessas ideias eram feitas de forma muito superficial, quando, por exemplo, ao 

introduzir os conteúdos trabalhados, a professora se limitou a perguntar o que eles 

entendiam, se já tinham ouvido algo a respeito, mas sem formular outras indagações 

que pudessem trazer para a discussão em sala de aula aspectos da vida cotidiana.  

Esse tipo de ensino diverge do pensamento de Gadotti (2004), quando esse 

defende que o processo de mediação entre o ato de ensinar e de aprender não deve 

apagar ou ignorar os conhecimentos preexistentes que o aluno elabora a partir da 

sua leitura de mundo. Pelo contrário, é primordial nesse processo que os saberes 

que o discente traz para a escola sejam levados em consideração. Nessa linha de 

pensamento, Santos e Bianchezzi (2017) enfatizam a importância e a necessidade 

de que os conteúdos de História possam ser dialogados e contextualizados com os 

conhecimentos de que o aluno dispõe. Para as autoras, ao partir do princípio de que 

a História não pode ser concebida como pronta e acabada, é imprescindível 

questionar as narrativas dos livros didáticos para que se possa construir noções de 

tempo e espaço, entre outros aspectos.  

Desse modo, considerando-se o pensamento de Nemi, Martins e Escanhuela 

(2009, p. 33), entendemos que a professora poderia ter aproveitado a oportunidade 

para dá voz aos alunos e de fazer com que eles participassem de forma mais ativa 

no processo de construção do conhecimento histórico. Afinal, segundo os autores, a 

inserção do discente na leitura de fontes deve ser feita a partir dos seus 

conhecimentos prévios, fazendo uso deles como referência para organizar e 
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aprofundar as informações trabalhadas nos conteúdos estudados. Um elemento 

relevante nessa direção seria que os conteúdos trabalhados em sala servissem de 

referência para se discutir e problematizar situações vivenciadas no tempo presente 

nos diferentes espaços de convivência.  

Pelo que constatamos, havia uma grande diferença durante a exposição oral 

dos conteúdos, entre o tempo de fala da professora e dos alunos. O repasse das 

informações postas no livro didático se mostrou uma prioridade no ensino e o tempo 

reservado à escuta da fala dos alunos foi ínfimo. No decorrer de todas as 

exposições, raramente a professora os instigava a pensarem historicamente. O 

contraste na distribuição entre o tempo da fala dela e da deles pode ser considerado 

um aspecto desfavorável para o novo tipo de aprendizagem que se almeja. Para 

Azevedo e Lima (2011, p. 58), “ao expor suas opiniões, mesmo que em frases curtas 

apenas, o aluno estará pouco a pouco se desenvolvendo e criando condições de ser 

um cidadão social, capaz de refletir sobre sua própria vida inserida em diferentes 

contextos”. 

Diante da dificuldade da professora em desenvolver um ensino de História 

compatível com as novas exigências e orientações de uma sociedade 

contemporânea repleta de desafios e conflitos, Caimi (2008) ressalta que o livro 

didático pode contribuir para o desenvolvimento do pensamento histórico do aluno. 

Obviamente, para isso, o docente precisa estabelecer uma proposta de trabalho 

interativa, em que os alunos possam não só dialogar com os documentos em si, 

mas, sobretudo, trabalhar com diferentes tipos de fontes sobre o mesmo tema. 

Sentimos falta tanto no momento da exposição do conteúdo quanto na 

realização das atividades de um direcionamento que pudesse ajudar os discentes a 

encontrarem uma funcionalidade prática para sua vida naquilo que estavam 

estudando, capaz de orientá-los a se reconhecerem como sujeitos históricos 

situados em um determinado tempo e espaço. Segundo Fialho, Machado e Sales 

(2016, p. 1054), “ao permitir que o aluno se perceba parte da História e se 

compreenda como ser social ativo, que interfere no curso dessa história viva, 

possibilita-se que o conhecimento se torne mais significativo para o aluno”. Dessa 

forma, acrescenta os autores, o aluno compreende “que não estará estudando algo 

alheio a sua pessoa, mas, ao contrário, estará compreendendo a própria dinâmica 

de vida articulada socialmente no tempo e no espaço”.  
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Nesse entendimento, para que isso aconteça, é preciso que a sala de aula 

seja vista como espaço de vivência, capaz de dá sentido a vida do aluno e do seu 

grupo de referência (MASETTO, 1997). Isso só será possível na medida em que o 

discente discute e encontra pistas e encaminhamentos para questões da própria 

vida e das pessoas que constituem seu grupo vivencial, “quando seu dia-a-dia de 

estudos é invadido e atravessado pela vida, quando ele pode sair de sala de aula 

com as mãos cheias de dados, com contribuições significativas para os problemas 

que são vividos lá fora” (MASETTO, 1997, p. 35). 

Assim, dado que não conseguiu explorar as ideias iniciais dos alunos acerca 

dos conteúdos estudados nem de fazer uso de metodologias que proporcionasse 

uma maior participação, a professora perdeu uma grande oportunidade de aproximar 

os fatos históricos contemplados nos conteúdos com a realidade deles. Isso poderia 

ser feito por meio de situações que possibilitassem aos discentes debaterem, 

questionarem e confrontarem os acontecimentos do passado com o contexto 

histórico atual e, mais especificamente, com a realidade a qual fazem parte.  

À luz da teoria, alinhado com o pensamento dos autores que discutem a 

aprendizagem histórica, e tomados como referência nesse trabalho (SCHMIDT; 

CAINELLI, 2009), (SCHMIDT; URBAN, 2016), (CAINELL; BARCA, 2018), 

(SCHMIDT; BARCA; MARTINS, 2010), além de nossa própria compreensão, 

entendemos que o ensino de História proposto nas aulas observadas dificultou a 

construção de sentido do conhecimento histórico porque não conseguiu fazer com 

que os alunos estabelecessem uma conexão dos fatos históricos dentro de uma 

temporalidade, nem trabalhou situações que os ajudassem a entender o processo 

de construção de sua própria identidade. 

Procuramos observar as aulas seguindo a ideia de que “o ensino de História 

precisa se relacionar com os sujeitos que aprendem começando pela tarefa de 

ensinar aos alunos a sua história e o seu papel enquanto sujeitos históricos” 

(CAINELLI, 2009, p. 19). Sob esse prisma, compreendemos que nesse aspecto esse 

ensino deixou uma lacuna grande, tendo em vista que as atividades desenvolvidas 

não levaram os alunos a refletirem e a se colocarem na condição de sujeitos 

históricos. O estudo do passado não se deu de forma dialógica com o presente. 

Houve tentativas de aproximação em algumas aulas, mas apenas na parte 

introdutória dos conteúdos. Não havia um direcionamento que ajudasse os discentes 
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a perceber a relação existente entre os acontecimentos do passado com o tempo 

presente. 

Assim, na ótica da aprendizagem histórica, o ensino de História precisa 

adequar-se as exigências da realidade. Isso se faz ao articular os conteúdos às 

reflexões conscientes do passado, do presente e do futuro, de modo que haja uma 

contextualização histórica e social que articule ensino e realidade (LIBÂNEO, 1995). 

Na perspectiva defendida neste trabalho, de que “cada aluno, tem de se 

perceber como um ser social, alguém que vive numa determinada época, num 

determinado país ou região, oriundo de determinada classe social” (PINSKY; 

PINSKY, 2010, p. 21), compreendemos que a maneira pela qual as aulas foram 

ministradas, a construção de sentido do conhecimento histórico ficou comprometida. 

Isso se deve aos poucos espaços e situações em que os discentes pudessem agir 

ativamente e assumirem, no processo de ensino-aprendizagem, o papel de 

protagonistas.  

Estudar História considerando a possibilidade de múltiplas interpretações para 

os fatos históricos é um pressuposto que deve ser importante nas aulas desse 

componente curricular. Principalmente, quando se pensa em trabalhar na 

perspectiva da aprendizagem histórica. 

Nesse entendimento, averiguamos que a exploração dos conteúdos se 

respaldou na versão apresentada no livro didático, como se esse fosse detentor de 

uma verdade única, pronta e inquestionável. No decorrer das aulas, não foi dado aos 

alunos a oportunidade necessária de expressarem seus pontos de vistas acerca do 

que estava sendo trabalhado. A estratégia de mediar os conteúdos dando mais 

ênfase às atividades de cunho mais didático, como transcrever, comparar e 

relacionar em detrimento de atividades que desenvolvam no aluno a capacidade de 

opinar, interpretar e produzir faz com que a compreensão dos conteúdos aconteça 

de forma fragmentada e desprovida de subjetividade. 

Para se trabalhar no aluno a capacidade de ver a História como interpretação 

é importante fazer com que ele entenda que a neutralidade é algo que não se 

encontra nas fontes históricas. Sejam elas de natureza escrita, oral ou iconográfica, 

nenhuma carrega em si a verdade embutida, devendo, portanto, serem submetidas 

à análise crítica. 

Desse modo, o espaço da sala de aula não se configurou em um ambiente 

propício para o desenvolvimento da subjetividade dos alunos e da capacidade de 
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encontrar novas interpretações para um mesmo fato histórico. Entendemos que isso 

não é algo que se dá de forma espontânea e imediata, mas que precisa ser 

estimulada e desenvolvida ao longo da escolarização e de preferência no ambiente 

escolar, inclusive começando nos anos iniciais. A partir disso, verificamos que faltou 

incentivo e motivação necessária para que os discentes pudessem procurar novas 

evidências ou pistas, mesmo que em um nível ainda inicial em virtude de se tratar de 

uma turma de 5º ano, que levassem a possibilidade de interpretar os fatos históricos 

estudados a partir de uma versão diferente da apresentada pelo livro didático.  

Sobre a motivação, Gil (1994) a considera um elemento indispensável no 

aprendizado do aluno e na atenção que ele dedica à exposição do professor. Nisso, 

para que o docente possa ter êxito nessa tarefa, é preciso, segundo o autor, 

identificar os interesses dos alunos para o conteúdo trabalhado e estabelecer com 

estes um relacionamento amistoso. Ou seja, apresentar os conteúdos de forma que 

eles se sintam instigados a descobrir respostas para questões do seu interesse e 

mostrar claramente o quanto a História pode ser importante.  

Entendemos que nesse nível de escolaridade os alunos já têm condições de 

começar a entender que os documentos não falam por si. Eles já são capazes de 

compreender que isso parte do autor, pois estão imersos em intencionalidades e 

expressam um ponto de vista e não a verdade sobre fatos e acontecimentos 

históricos (CANO, 2012).  

Um dos agravantes com relação a um ensino centrado em uma única versão 

das narrativas históricas, foi a não utilização em sala de aula de outras linguagens e 

fontes históricas que pudessem trazer novos elementos acrescentados por outros 

pesquisadores. A título de exemplo, podemos citar a utilização, como ferramenta 

pedagógica, de filmes históricos, documentários, obras literárias, matérias 

jornalísticas, poesias e canções que abordam determinado fato histórico de 

diferentes maneiras. Essas diferentes abordagens refletem o caráter subjetivo dos 

seus autores e a interpretação que eles fazem dos fatos pesquisados.  

Sobre a utilização dessas diferentes linguagens em sala, Azevedo e Lima 

(2011, p.69) chamam a atenção para o fato de que o seu uso “não pode se sobrepor 

à explicação histórica, mas contribuir para uma melhor compreensão dos alunos a 

respeito das questões de cunho histórico”. Com isso, as novas linguagens e fontes 

históricas não substituem nem dispensa o discurso do professor. Elas não podem 

nem devem ser mais importantes do que a atuação do docente, pois, por si só, está 



159 

 

impregnada de uma visão histórica que pode apresentar os fatos tanto de uma 

perspectiva conservadora, sem espaço para questionamentos e reflexões, quanto 

problematizadora, reveladora de conflitos, interesses e contradições. 

Trazendo a perspectiva da aprendizagem histórica, na qual o professor deve 

assumir o papel de mediador entre o aluno e o conhecimento histórico, é 

imprescindível que ele possa apresentar, independente da fonte utilizada, a 

capacidade de construir sua própria interpretação dos fatos históricos estudados. 

Quando o professor exerce, de fato, o papel de mediador, abre-se a possibilidade de 

que ele possa, segundo Garrido (2002), aproximar o aluno do conhecimento 

histórico, criar pontes, colocar andaimes, estabelecer analogias, semelhanças ou 

diferenças entre as culturas espontânea e informal do aluno. E por meio das teorias 

e das linguagens formalizadas da cultura elaborada, favorecer o processo interior de 

ressignificação e retificação conceitual.  

Nesse ensejo, sentimos falta na atuação da professora de um posicionamento 

próprio acerca das questões estudadas. Uma postura intelectual aguçada pode 

transformar o espaço de sala de aula em um ambiente de trocas de experiências e 

de construção de conhecimentos. Para isso, é imprescindível que o docente de 

História, além de ser detentor de uma sólida base teórica, também seja capaz de 

construir, a partir dos conhecimentos adquiridos, uma visão própria dos fatos 

históricos.  

As formações iniciais e continuadas, bem como as “experiências e leituras de 

mundo que permeiam os sujeitos educacionais no seu cotidiano” (LISBÔA; SILVA; 

SOUZA, 2014, p.43) podem ajudar o professor de História a desenvolver um olhar 

crítico diante dos silêncios, dos não ditos, das intenções e das múltiplas narrativas 

históricas. Uma estrutura curricular de História que tenha o propósito de desenvolver 

no aluno esse tipo de aprendizagem defendida neste trabalho, precisa tornar clara a 

intenção de fazer com que ele adquira a capacidade de transformar as informações 

em conhecimento. Nesse raciocínio, havia uma preocupação da professora em 

transmitir um maior número possível de informações, sem, contudo, se preocupar 

em verificar se elas estavam sendo tomadas como ponto de partida para a 

construção do saber. 

A utilização desse tipo de metodologia, que adota a aula expositiva como 

principal estratégia de ensino e a realização de atividades com questões mais 

voltadas para a transcrição direta das informações postas no livro didático/texto 
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informativo, caminhou na contramão da aprendizagem histórica. O uso de novas 

formas de ensino pode tornar uma aula mais participativa, despertar a motivação 

dos alunos e promover a vivência de novas experiências, configurando-se como um 

caminho necessário para transformar o saber histórico em algo prazeroso. 

Sobre a aula expositiva, entendemos que a distância de um ensino inovador 

está mais ligada à postura, à disponibilidade e à abertura da professora para 

introduzir novas maneiras de se ensinar do que propriamente a técnica da exposição 

oral. Esse tipo de aula, se conduzida de forma dinâmica e didaticamente 

estimulante, produz resultados satisfatórios, podendo, se usada com 

responsabilidade, estimular a participação do aluno e desenvolver a curiosidade 

científica, o pensamento crítico, criativo e reflexivo (LOPES, 1991). Em que pese às 

críticas, é preciso considerar que esse tipo de aula constitui uma estratégia de 

ensino que apresenta “vantagens e limitações, recomendável em certas situações e 

contraindicada em outras” (GIL, 1994, 65). 

Nesse sentido, independente da metodologia utilizada, a postura do docente 

será sempre o diferencial na oferta de um ensino de qualidade. Comprometido com 

uma educação autônoma e transformadora, cabe a ele o bom senso e a capacidade 

de saber quando ela será ou não adequada à aula que se almeja desenvolver. 

Nessa perspectiva de aprendizagem, a assimilação dos conteúdos históricos 

está diretamente relacionada à forma como se dá a estruturação do pensamento, 

que, por sua vez, é estimulado mediante a realização de tarefas voltadas para ajudar 

os alunos a organizar as ideias e as informações que lhes interessa. Assim, não se 

oportunizou aos discentes, situações que os levassem a desenvolver, mesmo que 

de forma inicial, esse processo de estruturação do pensamento com a organização 

das informações recebidas. Não foram criadas situações que pudessem favorecer a 

construção, por parte dos alunos, do seu próprio conhecimento, por meio da 

exploração de estratégias cognitivas. 

Informação e conhecimento são coisas diferentes. Se o professor de História 

almeja desenvolver no aluno a aprendizagem histórica, precisa não as tratar como 

sinônimos, mas como algo que está intrinsicamente interligado. Atualmente, a 

quantidade e a velocidade que a informação se propaga nos meios de comunicação 

e nas mídias digitais é algo surpreendente; porém, ela só se transforma em 

conhecimento quando é devidamente organizada.  
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Esse tem sido um dos grandes problemas da educação contemporânea, o 

que requer do professor um papel cada vez mais importante como mediador e 

facilitador nesse processo de transformar a informação em conhecimento. O 

desenvolvimento dessa capacidade é algo complexo que precisa ser desenvolvido a 

longo prazo conforme o nível de maturidade cognitiva do aluno.  

Sabemos que “o processo de aprendizagem histórica tem início na primeira 

fase de escolarização e evolui conforme o desenvolvimento do educando” 

(RODRIGUES; GONZÁLEZ, 2014, p. 3). Por isso, a relevância de se começar nesse 

nível de escolaridade um trabalho voltado para orientar os alunos a selecionar entre 

o universo de informações disponíveis por meio dos diversos meios de 

comunicação, principalmente pela Internet, as que são descartáveis e as que podem 

contribuir no processo de formação e crescimento individual e intelectual. Nesse 

sentido, compartilhamos nosso pensamento ao de Azevedo e Lima (2011), quando 

defendem que “trabalhar em prol da promoção da ampliação da consciência dos 

alunos no processo de recepção acerca do que se transmite via televisão e cinema é 

função da escola, como instituição social voltada à formação dos sujeitos”. 

No que tange as aulas observadas, não houve, em qualquer momento, 

nenhuma ação, por parte da professora, cuja preocupação fosse ajudar os alunos a 

entenderem que a construção do conhecimento passa, necessariamente, não pelo 

acúmulo de informações, mas pela compreensão das informações que possam, de 

fato, explicar as ações humanas no contexto de uma dimensão espaço-temporal, às 

vezes, influenciadas, outras vezes determinadas por fatores de ordem política, 

econômica, social, cultural e religiosa. A dificuldade da professora em atender esse 

princípio da aprendizagem história não é algo intencional e consciente, mas, muito 

mais como decorrência de uma formação deficitária ou pela ausência dessa nesse 

componente curricular. Afinal, como sabemos, a formação em Pedagogia, apesar de 

fornecer um embasamento de cunho didático e pedagógico, com conhecimentos 

gerais dos princípios e fundamentos da educação voltada para os anos iniciais do 

Ensino Fundamental, não prepara o professor com as bases teóricas e 

metodológicas da área específica de História para exercer com competência e 

qualificação o exercício que a função lhe exige, tendo em vista que o componente 

curricular Ensino de História integrado a grade do Curso de Pedagogia dispõe de 

uma carga horária reduzida que dificulta e, por vezes, inviabiliza o estudo 

aprofundado da História.  



162 

 

Essas constatações se encontram respaldas nas argumentações de Rüsen 

(2001) e Schmidt (2009), quando defendem que o entendimento da aprendizagem 

histórica está diretamente vinculado a referência teórica e metodológica da História 

enquanto ciência. Em consonância com esse pensamento, outras pesquisas, entre 

elas a de Sanches (2011, p.8), já verificavam que de fato os professores dos anos 

iniciais com formação em Pedagogia “apresentam pouco conhecimento sobre o 

assunto epistemológico das disciplinas específicas”. Nesse entendimento: 

 

A formação voltada para o ensino nas séries iniciais garante a estes 
professores relativa facilidade em intervenções didáticas em sala de aula, 
porém metodologias específicas de História não são utilizadas em situação 
de ensino. (SANCHES, 2011, p. 8). 

 

De fato, pudemos perceber, de forma clara e objetiva, que o processo de 

ensino desenvolvido pela professora estava alinhado a um conjunto de ações 

didaticamente bem organizadas e pedagogicamente bem conduzidas e 

sistematizadas. Porém, no que diz respeito às especificidades da História, ficou 

evidente a ausência de metodologias próprias e específicas, bem como o domínio 

epistemológico e conceitual que pudessem contribuir de maneira mais significativa 

com o desenvolvimento nos alunos das competências, habilidades e saberes 

necessários nessa área de conhecimento. 

Assim, a descrição detalhada das aulas observadas e a interpretação dos 

dados coletados nos permitiu identificar, à luz do referencial teórico estudado e da 

nossa compreensão, que a forma pela qual a professora conduziu as aulas, desde a 

exposição do conteúdo, passando pelo modelo de atividade realizada até a sua 

correção, ao invés de favorecer, distanciou-se desse tipo de aprendizagem. 

Entendemos também que os vinte anos de efetiva docência em sala de aula não foi 

um fator que contribuiu muito para o desenvolvimento de um ensino inovador capaz 

de fazer uso do repertório de fontes históricas disponíveis dentro e fora da escola 

que pudessem favorecer a aprendizagem histórica dos alunos. Pelo exposto, a 

experiência adquirida com o tempo ajudou no domínio da turma, na condução das 

atividades, na manutenção de sua autoridade frente aos alunos, na implantação de 

um regime disciplinar adequado e necessário para a realização das aulas e na 

construção de um ambiente de trabalho marcado pelo respeito e pela 

responsabilidade. Contudo, apesar disso, entendemos que esses fatores não foram 
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decisivos para a melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem histórica na 

perspectiva defendida por nós nesta dissertação. 
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CONCLUSÃO 

 

Neste trabalho, procuramos investigar como a professora desenvolve o 

processo de ensino da História, na utilização das fontes históricas e sua relação com 

a aprendizagem histórica. Através da análise dos dados colhidos na observação 

participante, no questionário aberto e no livro didático de História, apresentamos os 

seguintes resultados.  

No que se refere ao uso das fontes históricas utilizadas nas aulas 

observadas, entendemos que o ensino ministrado pela professora ainda se encontra 

restrito ao uso do livro didático e as fontes disponibilizadas nele. Mesmo 

considerando a limitação da escola na oferta de espaços, lugares e recursos 

materiais e didático-pedagógico que pudessem ajudar na implementação de aulas 

mais diversificadas. 

A precariedade nas condições de trabalho da escola é um fator que dificulta e 

desestimula o fazer docente em sala de aula, porém, não pode ser tomada como 

justificativa para não buscar desenvolver um serviço de qualidade. Há de se 

considerar que as mídias e as novas tecnologias, principalmente a Internet, 

possibilitam aos docentes buscar outras fontes que possam contribuir para o 

desenvolvimento de um ensino de melhor qualidade. Essa busca por novas 

informações, fontes, linguagens e estratégias de ensino é de responsabilidade do 

professor em qualquer nível ou componente curricular, como parte da função 

docente, especialmente na área de História, onde a competência para ensinar deve 

estar alinhada a capacidade do professor de ser também um pesquisador das 

temáticas relacionadas a esse campo de conhecimento e da própria prática. 

Quanto à metodologia de ensino, a professora apresenta segurança e firmeza 

na condução das atividades e domínio dos conteúdos. Porém, com pouca variação 

nos tipos de atividades, que, por sua vez, precisam ser diversificadas. As que foram 

desenvolvidas não explorou a autonomia do aluno e a capacidade de trabalhar as 

informações sem considerá-las um fim em si mesmo.  

Faltaram atividades que cobrassem a produção escrita do discente. O modelo 

de transcrever e copiar limita a capacidade do aluno de escrever, com as próprias 

palavras, o seu entendimento acerca das temáticas estudadas. É preciso explorar de 

forma mais intensa e contínua, por meio de atividades voltadas para tal fim, a 

capacidade de expressar por escrito, de maneira organizada e coesa, a assimilação 
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total ou parcial de algumas informações relevantes para se construir uma 

compreensão do que está sendo estudado.  

Na exposição dos conteúdos, em alguns momentos, havia, embora de forma 

ainda superficial, o levantamento das ideias prévias dos alunos, espaço para 

apresentarem o entendimento dos conteúdos e a contextualização com a realidade, 

estabelecendo assim um vínculo entre o estudo do passado com o tempo presente, 

o que pode ser considerado relevante para o desenvolvimento da aprendizagem 

histórica. Com a exploração mais intensa e aprofundada desses aspectos, há uma 

possibilidade maior de que o ensino seja capaz de se tornar mais dinâmico e 

atrativo, com mais chances de se compreender melhor os conteúdos. 

Todas as vezes que se fazia levantamento das ideias prévias do discente 

para introduzir os conteúdos, isso ficava apenas no campo da oralidade. 

Recomenda-se fazer o registro escrito dessas ideias na lousa para que se possa 

usá-lo como referência no decorrer da exposição oral da professora. 

Outro apontamento que consideramos necessário destacar como medida 

para melhorar a eficiência na exposição dos conteúdos diz respeito ao número de 

alunos que participam efetivamente desse momento. É preciso direcionar mais 

atenção, incentivo e estímulo para os que não se envolvem diretamente nas 

discussões. O desafio de abrir um diálogo constante e produtivo com todos eles, 

requisito de grande relevância no processo de ensino e de aprendizagem, precisa 

ser encarado pela docente como uma oportunidade de melhorar o modo de ensinar 

e de se aproximar mais deles, desenvolvendo uma empatia capaz de promover uma 

participação espontânea e efetiva em todas as atividades desenvolvidas em sala de 

aula.     

Conforme apresentamos anteriormente, o ensino ministrado pela professora 

com foco na transmissão dos pontos principais dos conteúdos, com o objetivo de 

fazer com que os alunos obtivessem o maior volume possível de informações, 

poderia, no nosso entendimento, apresentar uma qualidade melhor se essas 

questões ao invés de serem apenas repassadas fossem discutidas, debatidas, 

questionadas e problematizadas. Há de se considerar também que o texto 

informativo do livro didático apresenta uma versão resumida e simplificada dos 

acontecimentos históricos, que pode ser superada com a utilização de outros textos, 

inclusive de gêneros diferentes, como literários, musicais e jornalísticos, os quais 

possam acrescentar ou complementar as informações trabalhadas em sala de aula.  
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A análise do livro didático nos revelou que esse recurso apresenta uma 

estrutura organizacional, didática-pedagógica e metodológica compatível com o nível 

de aprendizagem da turma, e disponibiliza um conjunto de atividades que favorecem 

a aprendizagem histórica dos alunos, à medida em que contempla alguns dos 

pontos inerentes a esse tipo de aprendizagem discutidos ao longo do trabalho. 

Porém, constatamos que, na sua utilização, a docente não explorou eficientemente o 

potencial disponibilizado, tanto na riqueza e diversidade das fontes quanto das 

atividades. 

De toda a estrutura oferecida pelo LD, o seu uso ficou restrito aos aspectos 

que definimos como mais próximo de uma prática de ensino tradicional. Ao utilizar 

os textos informativos de cada conteúdo e as atividades escritas de perguntas e 

respostas diretas, deixando de lado a exploração das imagens, as questões de 

cunho pessoal e reflexiva e as tarefas práticas, entendemos haver claramente uma 

resistência da professora em fazer uso de fontes diversas, inclusive as do próprio 

livro didático. Diante dessa constatação, podemos inferir que a forma pela qual esse 

material didático é utilizado torna as aulas mais cansativas, enfadonhas e 

desestimulantes, podendo ter ligação direta com o desinteresse e a falta de 

motivação dos alunos para aprender História. 

Nossa pesquisa revela que o ensino de História ministrado pela professora 

apresenta avanços importantes que foram destacados ao longo da análise. 

Entretanto, embora se encontre em fase de transição para adoção de um ensino 

mais aberto e flexível, ainda está enraizado em concepções tradicionais de base 

positivista, cuja preocupação central ainda é a transmissão de informações para 

serem decoradas pelos alunos e aplicadas na resolução das atividades, trabalhos e 

provas. Há, portanto, a necessidade de repensar esse ensino e de implementar na 

sala de aula atividades e estratégias diversificadas e inovadoras, capazes de 

contribuir para uma formação histórica crítica, reflexiva, problematizadora e 

autônoma. 

Compreendemos a partir dos dados analisados que o trabalho da docente 

com as fontes históricas não favoreceu nem contribuiu para a aprendizagem 

histórica dos alunos. Ela estabeleceu uma relação de distanciamento com esse tipo 

de aprendizagem, logo o ensino desenvolvido não estimulou nem explorou 

adequadamente a construção de sentido do conhecimento histórico, a capacidade 

de entender que a história pode ser apresentada a partir de múltiplas visões e com 
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isso, construir sua própria interpretação para os fatos históricos e a capacidade de 

transformar as informações obtidas nos diferentes conteúdos e fontes trabalhadas 

em conhecimento. 

Reafirmamos, portanto, que o ensino de História apresentado nas aulas 

analisadas não aproximou os alunos de uma aprendizagem histórica e, 

consequentemente, de uma formação compatível com as ideias defendidas pelas 

novas correntes historiográficas. Isso porque o uso das fontes históricas, além de se 

restringir ao livro didático e ao texto informativo, serviram tão somente de fonte de 

leitura, relegando aos discentes a possibilidade de desenvolver a capacidade de 

criticar, analisar, refletir, questionar e problematizar.  

Apesar das particularidades e especificidades presentes na realidade 

pesquisada, os resultados da investigação convergem com outras pesquisas 

realizadas nessa área, no sentido de mostrar a existência de problemas comuns e 

históricos vivenciados pela maioria das escolas públicas brasileiras. Eles vêm 

corroborar com muitas dessas pesquisas ao reforçar a ideia de que no Brasil existe 

uma distância muito grande entre o que é discutido, estudado, debatido e 

pesquisado com o que de fato é desenvolvido em sala de aula. 

Sob pano de fundo, a pesquisa mostrou também a precariedade da escola e 

as condições desfavoráveis em que o trabalho é desenvolvido. Imbricados no ensino 

de cada professor, existe uma série de fatores, aspectos e elementos, invisíveis a 

primeira vista ou a olho nu, que interfere, influencia e/ou determina o fazer 

pedagógico de cada profissional impossíveis de serem, por essa pesquisa 

contemplados.  

A responsabilidade pelos resultados alcançados na educação, sejam eles de 

sucesso ou fracasso, satisfatórios ou não, devem ser compartilhados e atribuídos a 

todos os envolvidos, os quais incluímos família, escola, professor, aluno e gestores 

públicos. Nessa linha de raciocínio, no que compete especificamente ao professor, é 

preciso ressaltar o comprometimento e a busca incessante de muitos desses 

profissionais pela melhoria da qualidade da educação, independente das condições 

de trabalho e dos problemas vivenciados no chão das escolas.  

Não podemos ignorar o fato de que, em nenhum momento da história, a 

educação no Brasil foi tratada como prioridade. Ao longo de sua trajetória foram 

elaboradas e implementadas políticas educacionais que se configuravam como 
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projetos de governos voltados para atender os interesses políticos em detrimento 

dos interesses e das necessidades da nação. 

A precariedade nas estruturas físicas e materiais das escolas, as condições 

desfavoráveis de trabalho a que os professores são submetidos, as fragilidades das 

políticas de formação docente e a desvalorização da profissão, traduzida em baixa 

remuneração, desrespeito, falta de reconhecimento e de incentivo financeiro para o 

seu aperfeiçoamento e qualificação permanente, entre outros, revela um cenário 

desolador. Além disso, demonstra o quanto é preciso avançar para fazer da 

educação um instrumento eficiente de formação humana, pessoal e profissional e de 

transformação das estruturas sociais responsáveis pela desigualdade, pelo 

autoritarismo e pela exclusão.     

Nesse momento de retrocesso em que vive a sociedade brasileira e por 

extensão a educação pública, com o desmonte intencional, planejado e sistemático 

dos avanços obtidos nos últimos anos, o papel do professor se torna imprescindível, 

especialmente o de História, cuja função é ajudar o aluno a pensar historicamente e 

a desenvolver a consciência histórica como parte constitutiva de uma formação 

cidadã, autônoma, crítica, reflexiva, problematizadora e transformadora. Só assim o 

país terá alguma chance de se livrar das amarras do autoritarismo, da desigualdade 

e da exclusão social em ascensão, para trilhar o caminho da democracia plena e 

não disfarçada, da igualdade social e da inclusão de todos.     

Os resultados apresentados nesta pesquisa são alicerçados tanto no 

arcabouço teórico e metodológico adotado nessa investigação, quanto pelos 

conhecimentos adquiridos ao longo da nossa trajetória de formação acadêmica e 

profissional. Concluímos conscientes de que no atual estágio em que se encontra a 

sociedade contemporânea, as ciências humanas e sociais trabalham com verdades 

provisórias e relativas. Essa constatação nos leva a entender que a nossa pesquisa, 

assim como as demais realizadas nessa área, converge no sentido de produzirem 

resultados que podem e devem ser aprofundados. 
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APÊNDICE A ---- QUESTIONÁRIO ABERTO 
 

Questões 

1. Qual a sua formação? 

 

2. Quanto tempo atua como professor? E na escola? 
 

3. O que você compreende por fontes históricas? 
 

4. Quais fontes históricas você utiliza como suporte para ministrar as aulas de 
História? 
 

5. Que critérios você adota para selecionar as fontes históricas utilizadas nas aulas? 
 

6. Que objetivos de aprendizagem você propõem para os alunos ao utilizar as 
fontes históricas nas aulas? 
 

7. Como você utiliza as fontes históricas nas aulas de História? 
 

8. Você encontra alguma dificuldade no trabalho com as fontes históricas? Se sim, 
qual (ais)? 
 

9. Como você avalia a aprendizagem dos alunos em relação ao uso das fontes 
históricas utilizadas nas aulas? 
 

10. Você tem algum autor que usa como referência para trabalhar com as fontes 
históricas em sala de aula?  
 

11. O que você entende por aprendizagem histórica? 
 

12. . Em que aspectos o uso das fontes históricas contribuem para a aprendizagem 
histórica dos alunos? 
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APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO 
 

 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – UERN 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPEG 

CAMPUS AVANÇADO “PROFª. MARIA ELISA DE A. MAIA” – CAMEAM 

PROGRMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO - PPGE 

 

PESQUISA: O ensino de História a partir das fontes históricas: 

possibilidades e limites de uma aprendizagem histórica no 5º ano do Ensino 

Fundamental  

Aluno Pesquisador: José Aldaécio de Lima 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO  

Declaro, por meio deste termo, que concordei em participar da pesquisa “O ensino e a 

aprendizagem de História a partir das fontes históricas: possibilidades e limites de uma 

aprendizagem histórica”, cujo objetivo é investigar como a professora desenvolve o processo 

de ensino-aprendizagem da História e sua relação com a aprendizagem histórica, na utilização 

de fontes históricas, na turma do 5º ano do Ensino Fundamental. Afirmo que aceitei participar 

por minha própria vontade, sem receber qualquer incentivo financeiro ou ter qualquer ônus e 

com a finalidade exclusiva de colaborar para o sucesso da pesquisa. Fui informada dos 

objetivos estritamente acadêmicos do estudo, que são identificar as fontes históricas  

utilizadas pelo professor nas aulas de História; descrever como as fontes históricas são 

trabalhadas pela professora e analisar que aspectos do processo de ensino-aprendizagem, com 

as fontes históricas, podem possibilitar a aprendizagem histórica dos alunos. A pesquisa é de 

natureza qualitativa. Sendo assim, concordo em participar da pesquisa prestando 

informações através da observação não participante das minhas aulas de História e da 

aplicação de um questionário aberto.    

Fui também esclarecida de que os usos das informações por mim oferecidas estão submetidos 

às normas éticas destinadas à pesquisa envolvendo seres humanos. Permito, também, que 

sejam feitas fotografias da turma e das atividades realizadas para serem usadas na pesquisa e 

em publicações delas derivadas e autorizando que as informações por mim fornecidas por 

meio de observação não participante e do questionário aberto, sejam tornados públicos, desde 

que sem prejuízo de minha imagem pessoal e profissional, conforme a Resolução do 

Conselho Nacional de Ética em Pesquisa, Res. CONEP nº 196/96, do Conselho Nacional de 

Saúde. 

Fui ainda informada de que posso me retirar dessa pesquisa a qualquer momento, sem 

prejuízo para quaisquer sanções ou constrangimentos.   

 

Atesto recebimento de uma cópia assinada deste Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido. 

  

Pau dos Ferros, 08 de maio de  2018 

 

Assinatura da participante: ____________________________________________________  

RG:__________________ 

 

 

Assinatura do (a) testemunha (a): ________________________________________________ 
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ATIVIDADES ESCRITAS NA LOUSA 
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ATIVIDADES ESCRITAS NO CADERNO 
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LIVRO DIDÁTICO ADOTADO NA TURMA 
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CONTEÚDOS TRABALHADOS NO LIVRO DIDÁTICO 
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