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Sabe-se que os alunos têm ideias sobre o passado e sobre a história 

indiferente do que e como nós o ensinamos. O passado é inescapável; ele 

é construído em nossas formas de pensar sobre nós mesmos  

 

(LEE , 2001) 
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RESUMO 

 

Esta dissertação tem como objeto a concepção de passado em crianças. O objetivo principal foi 

a compreensão do conceito de passado em crianças que estudam o 5 º Ano do Ensino 

Fundamental, a partir dos conhecimentos históricos que são trabalhados em sala de aula. As 

inquietações que motivaram a pesquisa nasceram da atuação como professora de História nos 

anos finais do Ensino Fundamental e Metodologia do Ensino de História, no curso Normal 

Médio, antigo Magistério.Os sujeitos da pesquisa são crianças matriculadas no Centro de 

Educação MunicipalProfº Paulo Freire, localizada no município de Vitória da Conquista e três 

professoras que lecionam nas turmas do 5º Ano. A pesquisa insere nas discussões da Educação 

Histórica, com o foco na aprendizagem histórica. Compreende-seque a aprendizagem histórica 

das crianças perpassa pelo entendimento da relação que estas estabelecem com a História, com 

as pessoas e objetos do passado, uma vez que, os saberes históricos são construídos em diversos 

espaços e não somente na escola. Nesse sentido, nos aproximamos da perspectiva defendida 

por Hilary Cooper (2012), Lee (2003), Russen (2010), Oliveira (2006) no tocante a 

compreensão das ideias históricas e temporalidade apresentadas pelas crianças nos anos iniciais 

de escolarização. O conceito de passado dialogou com a perspectiva adotada por Lowenthal 

(1998) e Oaskehott (2003). Adotamos a pesquisa qualitativa como abordagem metodológica e 

a Análise de Conteúdos para o tratamento dos dados. Neste estudo adentramos nos significados 

sobre o passado e a história, construídos pelas crianças no espaço escolar, relacionando com o 

processo de ensino e aprendizagem da disciplina História. Verificamos que as crianças não 

estabelecem uma relação de proximidade com o passado. O passado elaborado por elas não as 

leva a desenvolver a empatia histórica, o que permitiria uma aprendizagem histórica mais 

significativa. Nesse sentido, as ideias históricas sobre o passado e as fragilidades identificadas 

na elaboração do conceito de tempo pelas crianças nos permite indicar que o conhecimento 

histórico é visto como um processo de acúmulo de fatos e eventos ao longo do tempo (LEE, 

2006). Perde-se, nessa concepção, a compreensão da função da História de “orientar, 

intencionalmente, sua vida prática no tempo” (RUSEN, 2010, p. 57). 
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ABSTRACT 

 

 

The object of this research is the past conception of the children. The main goal was the 

comprehension about the past concept of the children that studies at 5th grade of Elementary 

School, from the historic knowledgestharwas presented in classroom by the teachers. The 

concerns that motivates this research was my practice like a History teacher at the final years 

of the Elementary School and when I study at technical course in Teaching, at the High School. 

The investigation subjects are children enrolled at Center for Children´s Education Paulo Freire, 

located in Vitoria da Conquista city, in addition to three teachers that act at 5th grade of 

Elementary School. This research belongs to the discussions about History Education, with 

focus on student’s historical learning. It’s understandable that children’s historical learning 

running through the understanding about the relations that students stablish with the History, 

with people and objects of the past, considering the historical knowledges are improved in many 

spaces, besydes the school. Seen in this terms, we’ve considered the perspective of Hilary 

Cooper (2012), Lee (2003), Russen (2010), Oliveira (2006) concerning to the comprehension 

about the historical and temporality ideas showed by the childrens at the schoolinh early years. 

The concept of the past considered in this research agrees on the perspective adopted by 

Lowenthal (1989) e Oaskehott (2003). We chosen the qualitative research as methodolica 

approach, and the Content Analysis to the data processing. In this study, we’ve considered the 

meanings of  the past and the history that was developed by the children at school, related this 

concepts with the processo of teaching and learning of the History subject. It was concluded 

that the children dont’tstablish a close relatioship with the past. The past developed by the 

studentsdont’t permits that they developed a historical empathy, and it would allow a meaningfil 

learning. In this way, the historical ideas about past and the fragilities identified in the 

elaboration of the time’s concept by the children allow us to affirm that the historical knowledge 

is understood as aacumulation process of facts and events over the years (LEE, 2006). In that 

conception is lost the comprehension about the function of the History that is “to guide, 

intentionally, the pratical life over the years” (RUSEN, 2010, p. 57). 
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INTRODUÇÃO 

 

Aproximação com o objeto 

 

O ensino de História vivenciado na Educação Básica é um campo muito atrativo 

para pesquisadores que se dedicam a estudar e compreender como se dá a didatização do 

conhecimento histórico nas diversas fases da escolarização de crianças e adolescentes. A 

disciplina História permeia todo o percurso escolar do estudante até a conclusão do Ensino 

Médio, mas o primeiro contato com a disciplina acontece nos primeiros anos de escolarização, 

que é o foco dessa investigação. 

Considerando a importância de refletir sobre o ensino de História nos Anos Iniciais, 

essa pesquisa tem como objeto de estudo a compreensão sobre o conceito de passado de 

crianças no 5º ano do Ensino Fundamental, a partir dos conhecimentos históricos trabalhados 

em sala de aula, entendido aqui como um dos importantes saberes escolares necessários ao 

processo formativo de todos os estudantes em seu percurso escolar. 

O que  motivou a pesquisa sobre o ensino de História vivenciado nos Anos  Iniciais 

é resultado da minha experiência profissional de dezesseis anos atuante nos anos finais do 

Ensino Fundamental e no Ensino Médio, nas redes privada e pública, em Vitória da Conquista 

e em Tremedal1. 

No ano de 1996 concluí o curso de Habilitação para o Magistério de 1º grau da 1ª a 

4ª série, mas a minha experiência prática com crianças limitou-se apenas ao período reservado 

ao Estágio Supervisionado. No segundo semestre de 1999, ingressei no curso de Licenciatura 

em História e no começo do ano seguinte iniciei minha efetiva atuação no exercício da docência, 

lecionei para turmas da 8ª série do Ensino Fundamental ao 3º Ano do Ensino Médio. 

A docência iniciada ainda durante o período de graduação me apresentou o espaço 

escolar real composto por estudantes que demonstravam pouco interesse na disciplina de 

História, além de considerarem como uma disciplina fácil em que precisavam apenas decorar e 

reproduzir os conteúdos presentes nos livros didáticos. O quadro descrito me provocava 

inquietações sobre a metodologia e a finalidade da disciplina, o que levou a aproximação das 

discussões e reflexões trazidas pela área de Metodologia e Ensino de História que me auxiliaram 

a problematizar a metodologia aplicada e refletir sobre outras opções de abordagens possíveis 

de serem realizadas em sala de aula. 

                                                 
1 Município distante aproximadamente 82, 7 km de Vitória da Conquista. 
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Num período que vai de 2004 até 2011ensinei para as turmas da 5ª série (atual 6º 

ano) e comecei a conviver com estudantes recém-saídos dos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental. Eram crianças imersas em uma rotina pedagógica distante do universo 

vivenciado até então. A disciplina História era percebida por muitos como fácil e decorativa e, 

quando comparada a Língua Portuguesa e Matemática perdia um pouco da sua importância. Ao 

mesmo tempo, observava certo fascínio ou mesmo curiosidade, na maioria das crianças, em 

relação à abordagem sobre determinados temas do “passado”. Conteúdos relacionados às 

Civilizações Antigas (Egito, Grécia e Roma, principalmente) provocava nas crianças uma 

sensação de deslumbre diante da possibilidade da existência ou não de determinados aspectos 

dessas civilizações. Essa experiência permitiu perceber a dicotomia relacionada ao ensino da 

disciplina. Eram crianças curiosas e fascinadas pelo passado vivido que lhes era apresentado, 

mas que ao mesmo tempo não gostavam da disciplina História e consideravam que era mais 

fácil memorizar e reproduzir o conteúdo contido no livro.  

Ao mesmo tempo, era um público desconhecido, pois embora tivesse experiência 

com a docência, o trabalho com alunos na faixa etária de 10-11 anos se colocou como um grande 

desafio. Foi preciso encontrar uma linguagem que mediasse o diálogo e promovesse uma 

aproximação mais afetiva com as aulas de História. Os trabalhos mais significativos eram 

aqueles que se assemelhavam ao universo lúdico das crianças. O trabalho inicial voltado para a 

desconstrução do ensino baseado apenas na reprodução do conteúdo do livro era realizado com 

atividades que estimulassem as crianças a produzirem suas narrativas. O resultado dessas 

mudanças na abordagem da disciplina era percebido, principalmente, ao final do ano letivo e 

mais efetivamente ao término do Ensino Fundamental, quando os alunos mudavam de escola 

para iniciar o Ensino Médio. 

Outra experiência significativa ocorreu no período trabalhado no curso Normal 

Médio (antigo Magistério) entre os anos de 2004 a 2006, pois eram estudantes que se 

preparavam para atuar como professores dos anos iniciais e apresentavam muitas dificuldades 

em fazer análises, comparações e interpretações sobre os conteúdos estudados em sala. Durante 

o estudo com a disciplina de Metodologia do Ensino de História encontrei dificuldades para 

desconstruir o conceito da disciplina vista como o estudo do passado de forma linear que 

priorizava os grandes eventos e, na perspectiva dos estudantes, o trabalho em sala deveria se 

pautar na memorização de fatos e datas cívicas. Um destaque importante foi o período do 

Estágio Supervisionado, pois o programa curricular entregue aos estagiários pelos professores 

regentes para ser trabalhado durante a unidade correspondente ao estágio apresentava poucos 

conteúdos de História e para algumas séries eles sequer apareciam. 
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A experiência vivenciada com crianças a partir do 6º ano e  a preparação de futuros 

professores para atuar nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental provocou questionamentos 

sobre a História ensinada no começo da escolarização: como é estabelecido esse contato? Quais 

são os conteúdos trabalhados? Qual a metodologia aplicada? E ao mesmo tempo, reflexões 

sobre como a criança pensa e aprende o conhecimento histórico a partir dos elementos que são 

apresentados a ela nos Anos Iniciais. 

Segundo Maria Borges e Jezulino Braga (2006) o importante no ensino de História 

nos Anos Iniciais é a construção do conceito de História para essas crianças, uma vez que ele 

precisa ser compreendido como o produto da ação de diversos grupos e não de um indivíduo 

ou grupo isolado. E nesse processo de construção, os fatos históricos não podem ser 

apresentados de forma isolada e descontextualizados dos aspectos econômicos, sociais, 

culturais, religiosos e políticos. Assim, será possível que a criança se perceba como sujeito 

histórico e com capacidade para compreender a realidade que a cerca. 

Compreendendo, portanto, que o conhecimento produzido durante todo o percurso 

escolar até chegar ao final do Ensino Médio é fruto de um processo contínuo de aprendizagem, 

iniciada ainda na Educação Infantil e, que vai se consolidando ao longo das demais fases, quais 

são os saberes históricos que precisam ser desenvolvidos nos Anos Inicias para sustentar a 

aprendizagem histórica nas fases escolares subsequentes e nas próprias relações que serão 

estabelecidas por essa criança ao longo da vida cotidiana? 

Há uma prescrição curricular que orienta e de certa forma regula o que ensinar sobre 

a História para as crianças. Os documentos oficiais emitidos pelo Ministério da Educação e 

pelas Secretarias Estaduais, assim como os livros didáticos, assumem o papel prescritivo no 

sentido de direcionar o que ensinar para as crianças. A disciplina História, segundo os 

Parâmetros Curriculares Nacionais, ao longo do Ensino Fundamental deve gradativamente 

assegurar que os alunos possam ler e compreender sua realidade, posicionar-se, fazer escolhas 

e agir criteriosamente (BRASIL, 1998, p. 33). Ainda segundo os PCN’s, os trabalhos com os 

conceitos históricos: fato histórico, sujeito histórico e tempo histórico são fundamentais na 

compreensão do conhecimento histórico pelo aluno em sua trajetória escolar. Ao mesmo tempo, 

a sua abordagem em sala de aula, orienta a concepção de História a ser adotada, pois 

 

[...] refletem distintas concepções de História e de como ela é estruturada e 

constituída. Orientam, por exemplo, na definição dos fatos que serão investigados, os 

sujeitos que terão a voz e as noções de tempo histórico que serão trabalhadas 

(BRASIL, 1997, p. 31). 
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Mesmo compreendendo que o currículo prescrito direciona a prática pedagógica, 

ele não reproduz a voz dos sujeitos que o vivencia no cotidiano da sala de aula. Portanto, a 

pergunta inicial não se responde apenas pela prescrição dos documentos oficiais, as pesquisas 

sobre a aprendizagem histórica também buscam respondê-la. No que tange aos Anos Iniciais, 

as pesquisas devem levar em consideração a relação que a criança estabelece com alguns 

conceitos históricos e, portanto, como ela compreende a História.  

A compreensão sobre a aprendizagem dos conceitos históricos leva em 

consideração a distinção entre conceitos históricos substantivos e os conceitos de segunda 

ordem, 

 

Os conceitos históricos substantivos são específicos da História e estão mais 

vinculados às informações históricas, por exemplo: Revolução Francesa, Feudalismo, 

Renascimento, Guerra de Canudos, Revolução Industrial, etc.  

Os conceitos de segunda ordem são constitutivos da cognição histórica, isto é, dizem 

respeito aos fundamentos teóricos e metodológicos da História, à natureza do 

conhecimento histórico, entre outros: explicação histórica, fontes e evidências, 

consciência histórica, inferência, imaginação histórica, interpretação, narrativa, etc. 

Tais conceitos também são ligados à noção temporal, como mudança, permanência, 

evolução e transição (LEE, 2001 apud RAMOS, 2012, p. 10). 

 

Embora em sala de aula o professor priorize, na maioria das vezes, o trabalho com 

os conceitos substantivos, uma vez que estes estão prescritos nos programas curriculares, é, 

como afirma Peter Lee (2001) o trabalho com os conceitos de segunda ordem ou também 

denominado de meta-histórico, os elementos fundamentais para que o estudante consiga 

compreender a natureza do pensamento histórico. Na perspectiva de Lee (2001), a compreensão 

sistemática dos conceitos substantivos e dos conceitos de segunda ordem dará o ritmo da 

aprendizagem histórica. Ao mesmo tempo, o autor alerta para a importância que é preciso dar 

as ideias que as crianças possuem sobre os conceitos que constituem a natureza histórica, pois 

uma vez apropriadas de forma errada será difícil desconstruí-las. Nas palavras do autor, “é 

importante investigar as idéias das crianças sobre estes conceitos, pois se tiverem idéias erradas 

acerca da natureza da História elas manter-se-ão se nada fizer para as contrariar” (LEE, 2001 apud 

GERMINARI, 2011, p. 58). 

A pesquisa, portanto, direciona o seu olhar para o estudo sobre os conceitos de 

segunda ordem que devem ser trabalhados nos Anos Iniciais e que serão importantes para a 

compreensão da natureza histórica nos níveis seguintes. Sendo assim, dentre os conceitos de 

segunda ordem, que devem ser abordados desde o início da escolarização, escolheu-se o 

conceito de passado produzido pelas crianças. 
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A escolha deste conceito justifica-se pelo entendimento de que o conhecimento 

histórico é produzido dentro de uma perspectiva temporal. Assim, acreditamos que o conceito 

de passado produzido pelas crianças, afeta a sua relação com a disciplina e com o aprendizado 

histórico escolar. Outro elemento que justifica a escolha pelo estudo com crianças é por se 

aproximar do pensamento de Hilary Cooper (2012) ao defender que a criança possui uma 

percepção de passado e, portanto, capacidade de aprender História. Siman (2005), discordando 

da perspectiva piagetiana, que considera os conceitos de mudanças e permanências abstratos 

demais para crianças, defende que a criança possui uma noção de tempo, embora ainda não 

possua um conceito elaborado de tempo, pois o tempo histórico é distinto do tempo cronológico, 

embora faça uso das suas demarcações.  

 

No entanto, o tempo histórico, embora utilize-se das medidas do tempo para estimar 

as durações dos fenômenos, pensar a velocidade das mudanças, identificar seus 

marcos históricos no ‘continuun’ do tempo, deste se diferencia (SIMAN, 2005, p. 

112). 

 

Segundo Lee (2003), a compreensão da criança sobre a narrativa histórica estará 

relacionada a associação que a mesma estabelece com o passado recente, que é conhecido. 

Nesses casos, o autor considera que é fundamental o trabalho com as evidências como uma 

possibilidade de se aproximar do passado, quando as crianças compreendem os vestígios deste 

como evidência é que a História se alicerça. As crianças visualizam o presente como o ponto 

de partida para a compreensão do passado.  

O ponto-chave, portanto, para a compreensão da aprendizagem histórica das 

crianças perpassa pelo entendimento da relação que estas estabelecerão com a História, com as 

pessoas e objetos do passado, uma vez que, os saberes históricos são construídos em diversos 

espaços e não somente na escola.  

Portanto, a pesquisa tem como objetivo entender como as crianças que estudam no 

5º ano do Ensino Fundamental do Centro de Educação Municipal Professor Paulo Freire, 

pertencente à Rede Municipal de Vitória da Conquista, a partir dos conhecimentos históricos 

trabalhados em sala de aula, compreendem o conceito de passado. 

Busca-se então: 

a) Analisar o conceito de passado da criança para se pensar historicamente. 

b) Identificar as ideias de mudanças, ruptura e permanência e as relações 

passado/presente desenvolvidas pelas criançasnesse nível de ensino.  

c) Compreenderas relações entre a concepção de ensino de História da professora e os 

conceitos históricos produzidos pela criança. 
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O estudo debruça-se sobre a aprendizagem histórica vivenciada e produzida nos 

Anos Iniciais dentro do espaço escolar. A definição do lócus de investigação ser a escola, não 

significa entender que a aprendizagem e o saber histórico são produzidos somente na sala de 

aula, mas sim entendemos que diversos elementos contribuem na construção da consciência 

histórica do sujeito (FREITAS, 2010, p. 19).  

Portanto, o que é o passado sobre o ponto de vista da criança? Como ele é por ela 

elaborado e ao mesmo tempo, permite situá-la numa perspectiva temporal? A compreensão do 

passado pela criança perpassa pelo entendimento das relações de transformações e 

permanências que estão inseridas dentro do conceito de tempo histórico? O estudo das relações 

que a criança estabelece com o passado e, portanto, com a aprendizagem da disciplina nos Anos 

Iniciais, com base na metodologia da Educação Histórica, pode contribuir de forma significativa 

na compreensão do lugar/papel da disciplina História nos Anos Iniciais. 

A pesquisa sobre a aprendizagem histórica de crianças também sinaliza para a 

reflexão sobre o professor que atua nesse nível de ensino. Segundo Marta Margarida de 

Andrade Lima (2013), em sua pesquisa sobre os saberes docentes que atuam nos Anos Iniciais, 

os professores exercem a função de orientar a relação entre a história ensinada e a formação 

para a cidadania das crianças. Na definição da autora,  

 

[...] as professoras dos anos iniciais potencializam práticas pedagógicas que inserem 

as crianças no universo do conhecimento histórico, ao trabalharem com conteúdos, 

noções e conceitos deste campo, com a intenção formativa e a adequação pedagógica 

necessárias para que estas compreendam e reflitam a respeito das experiências 

humanas através dos tempos, possibilitando-as um lastro de desenvolvimento de 

capacidades para apreender e dominar informações históricas, bem como para analisá-

las, interpretá-las e narrá-las (LIMA, 2013, p. 64). 

 

De tal modo, compreendemos que é importante estabelecer um diálogo com os 

professores que lecionam para as crianças. Tal importância se fundamenta nas relações que são 

estabelecidas em sala de aula entre professores e alunos e pelos saberes que implicam a atuação 

profissional. A necessidade de um diálogo com o professor surge da perspectiva de 

compreender a sua percepção em relação a disciplina História e pelo entendimento que não é 

possível compreender a construção do conceito de passado pelas crianças na escola sem 

conhecer a concepção de passado e de História adotadas pelas professoras. 

Ressaltamos que pelo objetivo de nossa pesquisa, as reflexões oriundas desse 

diálogo não adentrarão nas discussões sobre os saberes docentes dos profissionais que atuam 

nesse nível de ensino e nem sobre a atuação do professor especialista versus o professor 
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multidisciplinar. São reflexões que nos remete a ampliar o nosso olhar sobre o objeto a ser 

investigado e compreendê-lo dentro do espaço escolar, que é o nosso campo investigativo. 

É válido registrar também que, pela estrutura organizacional da escola, os alunos 

tiveram contato com outras professoras ao longo do seu percurso formativo até chegar ao 5º 

ano, o que nos permite concluir que o contato com a disciplina e com concepções de ensino já 

foram estabelecidos nos anos anteriores. Nesse sentido, a escolha pela análise do 5ºano está 

fundamentada, mais uma vez, no fato de se fechar, nessa etapa escolar, um ciclo da 

aprendizagem definido como Anos Iniciais do Ensino Fundamental.                                                

A relevância dessa pesquisa, portanto, reside do fato dela se apresentar como mais 

uma contribuição sobre as discussões que estão sendo realizadas sobre a aprendizagem histórica 

das crianças a partir da sua interação com os conteúdos trabalhados em sala de aula. Portanto, 

os sujeitos da pesquisa são as crianças e a compreensão do olhar delas sobre o passado não 

vivido, mas presente em objetos, pessoas, livros, filmes e outros espaços. 

A seguir apresentaremos o percurso metodológico adotado em nossa investigação, 

o que nos aproximou do nosso objeto e nos permitiu uma melhor compreensão das questões 

que nos levaram a estudá-lo.  

 

O percurso teórico-metodológico da pesquisa 

 

O projeto de pesquisa na área de educação se reveste de características específicas 

e o conhecimento por ela gerado não pode ser obtido por situações controladas, uma vez que se 

propõe a trabalhar com indivíduos (GATTI, 2002, p. 12). João Amado (2013) defende que 

investigar em educação é um campo que, em razão da especificidade do fenômeno educativo, 

não é semelhante aos demais campos da área social. Além disso, o investigador precisa ter 

compreensão que essa especificidade permeará todas as etapas do processo investigativo. Ao 

mesmo tempo, uma análise sobre a educação pressupõe a análise de indivíduos, pois  

 

A educação promove intencionalmente o desenvolvimento individual, social e 

cultural, na medida em que oferece a cada ser humano um patrimônio comum 

(espiritual, material e de competências várias), que vale a pena ser transmitido e, ao 

mesmo tempo, o prepara para exercer sobre esse patrimônio tradicional uma constante 

adaptação, renovação e enriquecimento (AMADO, 2013, p. 22). 

 

O caminho para construir a pesquisa perpassa pela escolha metodológica a ser 

traçada. Essa escolha identificará a opção teórico-metodológica do investigador, pois “as 

perguntas que faço ao meu instrumento estão marcadas por minha postura teórica, meus valores, 
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minha visão de mundo” (ANDRÉ, 1995). Sendo assim, a abordagem metodológica escolhida 

para essa pesquisa será a qualitativa uma vez que, ao estabelecer entre os sujeitos uma relação 

dinâmica permite uma relação dialógica entre as partes envolvidas no processo.  

A escolha pela investigação de cunho qualitativo fundamenta-se na perspectiva 

desta trabalhar “com um universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e 

atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos 

fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis” (MINAYO apud 

NUNES, 2011, p. 44).  Ela permite o silêncio, as emoções, a continuidade, a ruptura sem com 

isso perder a sua cientificidade. Dito de outro modo, a proximidade entre investigador e objeto 

permite uma melhor compreensão da realidade estudada. 

A opção por essa abordagem também se fundamenta pelas suas características, 

definidas por Bogdan e Biklen (1994) onde: 1) a fonte direta de dados é ambiente natural; 2) a 

investigação é descritiva; 3) o interesse do investigador é maior pelo processo do que somente 

os resultados; 4) a análise de dados é feita de forma indutiva e 5) importância ao significado. 

( BOGDAN; BIKLEN, 1994 apud NUNES, 2011, p. 45-48).  

Os instrumentos de recolha de dados e a técnica para o tratamento dos dados será 

subsidiada pela Análise de Conteúdos, sustentado nas falas de Amado e Crusué (2013) e Bardin 

(1979). A análise de conteúdo se constitui como uma metodologia de interpretação dos 

conteúdos que se preocupa com os sentidos contidos das mensagens produzidas pelos sujeitos. 

Ao mesmo tempo é uma técnica que abarca toda uma possibilidade de documentos e textos, 

conforme aponta Bardin (1979). 

 

Qualquer comunicação, isto é, qualquer transporte de significações de um 

emissor para um receptor controlado ou não por este, deveria poder ser escrito, 

decifrado pelas técnicas de análise de conteúdo (BARDIN, 1979, p. 32). 

 

A pesquisa parte da premissa que a escola não é o único lugar onde se aprende 

História, mas  um espaço privilegiado para o diálogo entre os saberes escolares. Portanto, a 

compreensão do estudo da aprendizagem precisará usar técnicas que auxiliarão a produção de 

informações dentro do ambiente escolar, pois é um campo de amplas possibilidades de 

investigação e de uso 

 

[...] de instrumentos  de produção de informações que, dada a condição direta 

facultada pela relação entre o pesquisador e sujeito de pesquisa, oferece-lhe a chance 

de modificar, acrescentar ou mesmo eliminar elementos do instrumento de produção 

de informações que ele (o pesquisador) entender necessário alterar (NUNES, 2011, p. 

48). 
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Durante o percurso investigativo, adotamos o contato inicial com as turmas e as 

professoras, sujeitos da pesquisa. O primeiro contato com a escola foi realizado através da 

coordenação pedagógica em que apresentamos a proposta de pesquisa e as razões pela escolha 

daquela escola como campo de investigação, este contato inicial também tinha como objetivo 

nos auxiliar na identificação dos sujeitos da pesquisa: os alunos matriculados no 5º ano e o 

número de turmas existentes na escola. Foi também disponibilizado pela coordenação, o livro 

didático adotado na escola e utilizado em sala de aula. A escola adotou o livro de História 

pertencente ao Projeto Buriti, da Editora Moderna. É uma coleção que faz parte de um projeto 

da editora que contempla cinco disciplinas da grade curricular dos Anos Iniciais.  

A partir desse encontro inicial escolhemos a entrevista semiestruturada (Apêndice 

A) como instrumento de análise da concepção do professor. Após esse encontro, realizamos os 

contatos com as crianças para construirmos os instrumentos que foram aplicados com as 

mesmas, num total de cinco encontros realizados. O primeiro foi para apresentar a pesquisa, a 

razão da minha presença na escola e a importância da participação deles nesta. O contato com 

as crianças sempre foi muito receptivo e acolhedor, e a aplicação dos instrumentos ocorreu 

sempre durante o horário de aula por considerar que o nosso campo é o ambiente onde o aluno 

está inserido. Em todos os encontros de aplicação dos instrumentos as professoras sempre 

estiveram presentes, apesar de na aplicação do último instrumento, em duas das turmas, 

estiveram presentes professoras-estagiárias. Vale ressaltar que percebemos algumas alterações 

nas turmas em razão da ausência das professoras regentes. 

Após esse encontro inicial com as turmas, foram definidos os caminhos que seriam 

percorridos nessa investigação. Inicialmente foi aplicado um questionário socioeconômico 

(Apêndice B) com o objetivo de definir o perfil das crianças, sujeitos de nossa investigação. 

Ao longo do texto desta dissertação utilizaremos os termos “crianças” e “ alunos”. 

O termo “aluno” aqui é utilizado para caracterizar a condição que a criança assume no ambiente 

onde a pesquisa está sendo desenvolvida. Nesse sentido, os termos acima citados são categorias 

que se referem aos sujeitos aqui investigados. 

Posteriormente a aplicação do questionário socioeconômico, foram realizados mais 

três encontros com as turmas. Um encontro para observação das aulas e dois encontros para 

aplicação de dois instrumentos: Questionário 2 – Etapa Exploratória (Apêndice C) e 

Questionário 3 – Etapa Exploratória (Apêndice D). 

Na transcrição das narrativas produzidas pelas crianças foi necessário fazer 

correção ortográfica para uma melhor compreensão do que foi escrito, mas respeitando a ideia 

apresentada pelos alunos. 
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A investigação foi realizada dentro do ambiente escolar e dentro do contexto da sala 

de aula, entre os meses de maio a novembro de 2016. É o passado não vivido e conhecido 

através das aulas de História que os instrumentos aplicados deverão responder. Assim, o 

processo investigativo dialogou com os professores e alunos que estavam inseridos nesse 

contexto. No tópico que segue, apresentaremos melhor esses sujeitos investigados. Na 

identificação dos professores optamos por utilizar nomes fictícios para conservar o seu 

anonimato. Com relação aos alunos optamos por identificá-los com as suas iniciais e a idade. 

Apresentando o percurso de desenvolvimento da pesquisa, este trabalho está 

organizado em três capítulos. A introdução fez até aqui uma breve exposição dos elementos 

que motivaram sua escrita, seus sujeitos e locais de investigação. O primeiro capítulo 

“Educação histórica e os anos iniciais: o campo de pesquisa” apresentará uma discussão mais 

aprofundada sobre as pesquisas em Educação Histórica que tem como objeto os Anos Iniciais 

evidenciando os conceitos chaves da pesquisa. O segundo capítulo “Os sujeitos da pesquisa” 

apresentará os resultados da nossa aproximação com campo investigativo. O terceiro capítulo 

“A concepção de passado dos alunos do 5º ano” apresentará, a partir dos resultados da pesquisa 

de campo, como o passado não vivido é percebido pelas crianças e os elementos que auxiliaram 

nessa constituição. O último capítulo dedica-se as considerações finais que fará uma 

sistematização da pesquisa e das possibilidades nascidas a partir dos seus resultados. 
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CAPÍTULO I 

 

1 EDUCAÇÃO HISTÓRICA E OS ANOS INICIAIS: O CAMPO DE PESQUISA 

 

 

O ensino de História enquanto objeto de estudo e de pesquisas é um campo 

relativamente recente. O marco referencial foi os fins dos anos 70 e início dos anos 80 em meio 

a um país marcado pelo regime militar que suprimiu a disciplina História das grades curriculares 

transformando-a em Estudos Sociais. Com o processo de redemocratização, as pesquisas 

começaram a ganhar fôlego e ganhar espaço no cenário acadêmico. Suas discussões passam a 

ser fortalecidas principalmente com a criação de dois grandes eventos, em 1988 foi criado o 

Encontro Nacional Perspectivas do Ensino de História e em 1993 o Encontro Nacional de 

Pesquisadores de Ensino de História. 

Temáticas ligadas ao currículo, o livro didático, o papel do professor e experiências 

práticas pedagógicas nos diversos níveis de ensino passaram a ser objetos de pesquisa pelos 

historiadores. De acordo um levantamento realizado por Costa e Oliveira (2007) as produções 

sobre ensino de História apontam que havia uma predominância de pesquisas que envolviam 

temas externos à sala de aula e que aos poucos, em razão do aumento das pesquisas na área, 

houve uma migração de temas que se aproximavam do universo interno da sala de aula. 

Essa aproximação com a internalidade da sala de aula trouxe para o Brasil as 

pesquisas no campo da Educação Histórica que tem como objeto de estudo a cognição histórica,  

se desenvolveu bastante desde os anos 1970 em diversos países como Inglaterra, Estados 

Unidos, Canadá, Portugal e na Espanha. As pesquisas desse campo buscam compreender “os 

princípios e estratégias da aprendizagem em História, de crianças, jovens e adultos” (BARCA, 

2001, p. 13). 

A pesquisa fundamentada na perspectiva da Educação Histórica tem como 

preocupação de estudo a compreensão do significado dado por crianças, jovens e adultos ao 

conhecimento histórico. As investigações inseridas nesta perspectiva têm trazido reflexões 

importantes sobre a aprendizagem que ocorre dentro do espaço escolar numa vertente 

diferenciada da Psicologia da Aprendizagem, mas sem ignorar seus pressupostos. A pesquisa 

em Educação Histórica toma como referência a própria epistemologia da História.  

 

Parte-se da premissa de que existe uma cognição própria da História fundamentada na 

racionalidade histórica que ‘[...] refere-se a pensamento no trabalho de rememorização 

da consciência histórica [...]’ (RÜSEN, 1997, p. 17). Portanto, a análise da cognição 
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histórica requer um enquadramento teórico especifico circunscrito à natureza do 

conhecimento histórico, ancorado na epistemologia da História (GERMINARI, 2011, 

p. 55). 

 

De acordo com Germinari, na atualidade as pesquisas em Educação Histórica giram 

em torno de três enfoques: “a) análises sobre ideias de segunda ordem; b) análises relativas às 

ideias substantivas; c) reflexões sobre o uso do saber histórico” (GERMINARI, 2011, p. 56) 

Segundo Barca (2001) os resultados das pesquisas em Educação Histórica tornou possível 

desenvolver no espaço escolar, o pensamento histórico para além da resolução de testes e 

provas. 

Uma das preocupações em torno das discussões da Educação Histórica está 

relacionada a como o aluno entende a disciplina História e o próprio conhecimento histórico. 

Dentro dessa relação é preciso que os alunos se aproximem do corpo teórico e metodológico 

específico da História. Lee (2006) aponta que os alunos precisam compreender o conceito de 

evidência, que as explicações históricas podem ser reformuladas a partir dos questionamentos 

feitos aos próprios documentos. Em suas palavras, 

 

Há mais na História do que somente acúmulo de informações sobre o passado. O 

conhecimento escolar do passado e atividades estimulantes em sala de aula são inúteis 

se estiverem voltadas somente à execução de ideias de nível elementar, como que tipo 

de conhecimento é a História, e estão simplesmente condenadas a falhar se não 

tomares como referência os pré-conceitos que os alunos trazem para suas aulas de 

História (LEE, 2006, p. 136). 

 

Sandra Oliveira (2013), ao investigar sobre o lugar do ensino de História nas séries 

iniciais do ensino fundamental, constatou que poucos historiadores demonstravam interesse 

pelo processo de construção do conhecimento histórico produzido pelas crianças na fase inicial 

da escolarização, colocando em dúvidas a capacidade das crianças em aprender História nessa 

fase. A autora afirmava naquele momento que a pesquisa sobre essa temática transitava entre 

três áreas distintas: História, Pedagogia e Psicologia. Tal afirmação baseava, entre outros 

argumentos, pelo próprio processo formativo do licenciando em História que não incluía os 

Anos Iniciais em suas discussões.  

As reflexões sobre o ensino de História nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

também perpassa pelo lugar ocupado pela disciplina na grade curricular. Observa-se ainda uma 

predominância do tempo e conteúdo para as disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática em 

detrimento das outras disciplinas. Kátia Abud no artigo O ensino de História nos anos iniciais: 

como se pensa, como se faz (2012a), publicado pela Revista Antítese aponta que ainda 

permanece no cotidiano da sala de aula a visão de uma disciplina baseada na ideia de 
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conhecimento imutável e que pouco desenvolve as capacidades cognitivas das crianças. A 

prática disseminada na sala de aula mantém uma prática de ensino de História baseada na 

disseminação da memorização de datas e nomes, da comemoração de datas cívicas e afastada 

de qualquer atividade reflexiva. 

Entretanto, no mesmo artigo a autora afirma que desde o início da escolarização as 

crianças possuem capacidade de interpretação e possuem consciência histórica que podem ser 

exploradas em sala de aula. O estudo, portanto, sobre a aprendizagem histórica nos Anos 

Iniciais contextualizada na Educação Histórica permite compreendê-la dentro do espaço 

escolar. O investigador precisa entender como as crianças se relacionam com os conceitos 

históricos que são trabalhados nessa fase escolar e que necessitam ser por elas compreendidos 

para sustentar a aprendizagem histórica em outras fases escolares e nas próprias relações que 

serão estabelecidas por essa criança ao longo da vida cotidiana. 

A aproximação com o objeto de pesquisa necessita compreender como se 

desenvolve o ensino de História para os Anos Iniciais e de que forma elas contribuem para 

mudanças no formato tradicional de ensino, presa aos aspectos factuais, e tem assegurado um 

ensino que respeita as possibilidades de aprendizagem dos alunos abordando elementos 

fundamentais para os anos seguintes de escolarização. 

 

1.1 O ENSINO DE HISTÓRIA NO ANOS INICIAS: UM CAMPO DE PESQUISA EM 

DESENVOLVIMENTO 

 

As pesquisas sobre o ensino de História com foco nos Anos Iniciais é um campo 

aberto de possibilidades investigativas. Suas reflexões vem buscando ampliar o debate sobre 

temas ligados ao currículo, o livro didático, formação de professores além das reflexões sobre 

a aprendizagem de crianças nessa faixa de escolarização e até a Educação Infantil. Dentro dessa 

premissa, realizamos o levantamento bibliográfico buscando encontrar pesquisas que se 

aproximassem do nosso objeto. É válido destacar que o levantamento realizado a seguir não 

contempla o panorama geral do que vem sendo produzido na área, os limites encontrados 

relacionam tanto aos critérios que estabelemos de busca quanto ao acesso as informações 

disponíveis.  

Foi realizado levantamento bibliográfico nos bancos de pesquisa do Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ), nos bancos de dissertações e 

teses do Programa de Pós Graduação em Educação da Universidade Federal do Paraná, (UFPR), 

no Programa de Pós Graduação da Universidade Estadual de Londrina (UEL) e nas: Revista 
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História & Ensino e na Revista de Educação Histórica2.A revisão em torno desses trabalhos e 

que resultou no levantamento apresentado a seguir centrou nas palavras chaves Educação 

Histórica, Aprendizagem Histórica e Anos Iniciais. 

O levantamento realizado registrouuma concentração de pesquisas sobre a 

Educação Histórica no Brasil localizadas nas regiões Sul e Sudeste do País. Os dados do CNPQ 

sobre grupos de pesquisas relacionados ao Ensino de História utilizando as palavras chaves 

Anos Iniciais, ensino de História e Educação Histórica constatou o registro de 34 grupos, sendo 

que 8 (oito) aparecem com o registro para Educação Histórica.  

Observa-se que há uma concentração de registros nas regiões sul e sudeste do país 

com destaque para o LAPEDUH – Laboratório de Pesquisa em Educação Histórica, coordenado 

pela professora Dra. Maria Auxiliadora M. Santos Schmidt, vinculado à Universidade Federal 

do Paraná. 

O LAPEDUH foi criado em 2003 como resultado da ampliação das pesquisas sobre 

Ensino de História e da necessidade em se compreender a relação entre a teoria e a prática do 

ensino de História dentro do espaço escolar. No site do laboratório foram encontradas 6 (seis) 

teses e 12 (doze) dissertações com temáticas ligadas à Educação Histórica, Didática da História 

e Consciência Histórica. Trazem como sujeitos das pesquisas professores e alunos, 

principalmente, no Ensino Médio. Entretanto, não foram identificadas pesquisas relacionadas 

aos Anos Iniciais.  

Nesse contexto de ampliação das pesquisas sobre o ensino de História, destaca-se 

também o Grupo de Pesquisa Ensino de História - Historiografia, Sujeitos, Práticas e Livro 

Didático, coordenado pelas professoras Dra. Maria Cristina Dantas Pina e Dra. Edinalva Padre 

Aguiar, vinculado ao Laboratório de Estudos e Pesquisas em Ensino de História (LAPEH) e ao 

Programa de Pós-Graduação em Educação da Uesb (PPGED), da Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia. O LAPEH reunepesquisadores, estudantes de graduação e da pós-graduação 

e professores da educação básica com objetivo de ampliar as pesquisas e as discussões sobre o 

Ensino de história no cenário educacional baiano. 

Nos bancos de dissertações e teses do Programa de Pós Graduação em Educação da 

Universidade Federal do Paraná foram identificados 6 (seis) teses e 7 (sete) dissertações. É 

importante registrar que das seis teses localizadas no site do Programa em Educação 2 (duas) e 

1 (uma) dissertação também estão hospedadas no site do LAPEDUH. Tal situação decorre pelo 

fato do site do Programa em Educação da UFPR hospedar teses e dissertações somente a partir 

                                                 
2 A concentração nessas duas universidades ocorreu por entender ser os dois lócus que tem se destacado e 

concentrado nas pesquisas sobre aprendizagem histórica, no campo da Educação Histórica. 
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do ano de 2012 enquanto o site do LAPEDUH hospedar em seus bancos de dados a partir do 

ano de 2010 até 2013. 

O levantamento no banco de dissertações e teses no PPGE-UFPR identificaram 

duas teses relacionadas com a Educação Histórica e duas à Aprendizagem Histórica. As 

dissertações de Mestrados todas estavam relacionadas à Educação histórica sendo que, duas 

trazem como objeto a aprendizagem de crianças. Desse total de pesquisas localizadas três 

apresentam uma aproximação com o objeto dessa pesquisa. 

A dissertação de Mestrado Aprendizagem histórica na Educação Infantil: 

possibilidades e perspectivas da educação histórica, de Andressa Garcia Pinheiro de Oliveira, 

discute as possibilidades de aprendizagem históricas entre crianças de quatro a seis anos de 

idade, matriculadas da Educação Infantil. A pesquisa fundamentou sua investigação na 

perspectiva do desenvolvimento da consciência histórica defendida por John Rüsen. A autora 

constatou, a partir da fala das professoras, que não era observado ou explorado a noção de 

passado das crianças, portanto foram realizadas três diferentes atividades  onde as vozes das 

crianças exprimiam o seu conceito de passado. 

A dissertação de Mestrado Narrativa literária e aprendizagem histórica nos Anos 

Iniciais: um estudo a partir de manuais didáticos de História, de Solange Maria do Nascimento 

discute a relação entre literatura e História dentro dos manuais didáticos que chegam às escolas, 

através do Programa Nacional do Livro Didático (PNDL). Embora o foco seja o livro didático, 

a pesquisa apresenta em seus resultados a importância do trabalho com as fontes históricas com 

crianças como premissa para a formulação do pensamento histórico. Nesse aspecto, a autora 

fundamenta sua pesquisa em Hilary Cooper. 

 A tese de doutorado da professora Rita de Cássia Gonçalves Pacheco dos Santos, 

intitulada A significância do passado para professores de História, apresenta a concepção de 

passado presente em professores que atuam no Ensino Médio na cidade de Curitiba. Apesar de 

a pesquisa está focada na perspectiva de professores licenciados em História e atuantes no 

Ensino Médio, as discussões sobre a construção do conceito de passado fornece uma 

significativa contribuição ao processo investigativo aqui proposto. 

As análises sobre o conceito de passado fundamentaram-se em David Lowental 

Michael Oakeshott. A partir desse referencial teórico, a pesquisadora dividiu o passado em 

cinco categorias (Passado Estático; Passado para criar Empatia; Passado como Memória ou 

Memorização; Passado Exemplar e Passado para Orientação) e a partir das ideias extraídas dos 

questionários e entrevistas os professores foram sendo relacionados às suas ideias de passado. 
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Conforme Santos (2013), o professor “entende que o passado tem o caráter de fornecer 

respostas a necessidades práticas da sua vida e a de seus alunos” (SANTOS, 2013, p. 188). 

No Programa de Pós-Graduação da Universidade Estadual de Londrina foram 

identificadas 11 dissertações relacionadas com o Ensino de História, sendo 4 relacionadas aos 

Anos Iniciais. As quatro dissertações identificadas têm como objeto de pesquisa os professores 

dos Anos Iniciais e o trabalho com os livros didáticos.  

A dissertação de Mestrado Saberes históricos de professores nas séries iniciais: 

algumas perspectivas de ensino em sala de aula, de Thiago Costa Sanches, investigou quais 

são os saberes sobre os fundamentos teóricos e metodológicos específicos da História possuem 

os os professores que atuam nos anos inciais. As análises encontraram três elementos que 

explicitam os saberes dos professores que atuam nesse segmento, como o uso da temporalidade 

histórica, o domínio sobre o conteúdo histórico e a articulação entre o conteúdo e as experiência 

dos alunos.  

A dissertação de mestrado intitulada Parâmetros curriculares de História: do 

discurso oficial sobre a explicação histórica às elaborações de professores das séries iniciais, 

de Denise Martins Américo de Souza, apresenta como três professoras que atuam no 4º ano do 

Ensino Fundamental  compreende os  pressupostos teóricos relacionados à explicação histórica 

contidos no PCN de História. Os resultados obtidos evidenciaram o distanciamento dos 

professores com o documento curricular prescritiv, ao mesmo tempo, demonstram que as 

explicações históricas elaboradas pelas professoras  mantém a perspectiva tradicional 

divergindo com o que é proposto no PCN de História. 

A dissertação Os documentos oficiais na escola: um estudo sobre as repercussões 

para a seleção de conteúdos de história por professores do 4º e do 5º ano do ensino 

fundamental, de Nayad Pereira Abonizio apresenta um estudo sobre as opções que conduzem 

as escolhas dos conteúdos escolares da disciplina História por professores que atuam em uma 

Escola Municipal de Londrina. A pesquisa evidencia uma contradição entre o discurso proposto 

nos documentos oficiais que orientam a escolha  dos professores e a pratica com o trabalho da 

disciplina no 4º e 5º ano dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. 

A dissertação de mestrado intitulada A interação com artefatos tecnológicos e a 

construção do conhecimento histórico: um estudo com crianças da 4ª série do ensino 

fundamental, de Mariana Sieni da Cruz Gallo Juliani, discute a relação de crianças da 4ª série 

com os artefatos tecnológicos e a possibilidade da construção do conhecimento histórico. A 

investigação concluiu que é possível perceber como as crianças pensam historicamente no uso 
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desses recursos em sala da aula, no entanto, a relação estabelecida não modifica a perspectiva de 

uma história linear e mantendo a sua compreensão do passado distanciada da realidade atual. 

No programa de Pós-Graduação em História Social da UEL, foi identificada 01 

dissertação de Mestrado tendo os Anos iniciais e a aprendizagem histórica como objeto. A 

dissertação O ensino de História nos primeiros anos do ensino fundamental: o uso de fontes, 

de Susana Barbosa Ribeiro Bernardo apresenta uma pesquisa realizada em 08 turmas dos Anos 

Iniciais, a partir do 2º ano, e buscou-se verificar sobre o uso ou não das fontes históricas nas 

aulas de História. Além de trazer uma reflexão sobre o uso das fontes no espaço escolar. 

Embora o levantamento realizado tenha se concentrado nos programas de pós-

graduação da UFPR e na UEL, durante o percurso investigativo, localizamos em outros 

contextos acadêmicos pesquisas que se aproximaram do objeto investigado e que são 

importantes contribuições no desenvolvimento dessa pesquisa. 

A tese de doutorado da professora Sandra Regina Ferreira Oliveira, intitulada 

Educação Histórica e a sala de aula: o processo de aprendizagem em alunos das séries iniciais 

do ensino fundamental, defendida no programa de Pós-Graduação em Educação da Unicamp, 

apresenta o resultado de uma pesquisa realizada com crianças que estudam em uma escola da 

rede municipal de Londrina. A pesquisa foi realizada a partir do último bimestre de uma turma 

de 2ª série (2003) até o final do segundo bimestre quando os alunos já estavam no 3ª série 

(2004). O objetivo da pesquisa foi a investigação da aprendizagem histórica e da capacidade de 

articulação entre os saberes do espaço escolar e aqueles que são externos.  

Os resultados das pesquisas apontam as dificuldades encontradas pelas crianças na 

articulação entre os dois saberes. A tese apresenta a perspectiva da criança ao expor suas 

narrativas diante das atividades propostas. Aqui, novamente, a autora traz a discussão sobre o 

papel que o uso de fontes exerce no ensino de História, principalmente a local, que é o conteúdo 

substantivo trabalhado na tese. 

Silma do Carmo Nunes (2005), em seu artigo o Ensino de História nas séries 

iniciais, publicada na Revista Cadernos de História, da UniverdidadeFedaral de Uberlândia, 

apresenta o resultado de uma pesquisa realizada em escolas no interior de Minas Gerais com 

objetivo de compreender o contexto em que se processa o ensino da disciplina nesse nível de 

ensino e identificar os sujeitos envolvidos. Em sua investigação ela demonstra a importância 

que os livros didáticos exercem junto aos professores das séries iniciais e como a reprodução 

dos conteúdos presentes nesses livros apenas reforça a visão de uma História positivista e 

descritiva. 
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A tese de doutorado da professora Marta Margarida de Andrade Lima, intitulada As 

tessituras da história ensinada nos anos iniciais: pelos fios da experiência e dos saberes 

docentes (Garanhuns-Pernambuco,defendida no programa de Pós-Graduação em Educação da 

Unicamp, apresenta o resultado de uma pesquisa realizada com professores que atuam nos Anos 

Iniciais. O objetivo da pesquisa foi a investigação da  História ensinada nesse nível de 

escolarização e compreender que saberes mobilizam a prática desse professor. 

No levantamento realizado na revista eletrônica Revista História & Ensino entre os 

anos de 2005 a 2015 foram identificados 05 artigos que trazem como temática o ensino de 

História nos Anos Iniciais. A revista é uma publicação do Laboratório de Ensino de História 

vinculado à Universidade Estadual de Londrina.  

A Revista de Educação Histórica, produzida pelo LAPEDUH, em seus 10 volumes 

disponíveis apresenta um total de 07 artigos. Sendo 05 relacionados aos Anos Iniciais e 02 sobre 

a concepção de passado.   

Os trabalhos aqui levantados e analisados demonstram o aprofundamento das 

discussões sobre o conhecimento histórico produzido pelas crianças e ao mesmo tempo, 

evidenciam o quanto é importante e necessário que professores e pesquisadores da área 

dediquem um olhar mais atento ao ensino que vem sendo desenvolvido nos Anos Iniciais e a 

sua importância no processo de escolarização de crianças e jovens. 

 

1.2 CONCEPÇÃO DE APRENDIZAGEM 

 

A compreensão sobre o fenômeno da aprendizagem constitui um objeto de interesse 

tanto para psicólogos quanto para educadores, cujos estudos buscam compreender, a partir das 

especificidades e objetivos de cada campo, as potencialidades do sujeito que, ao longo de toda 

a sua existência humana está diante as inúmeras possibilidades de aprender.  

As concepções de aprendizagem oriundas das pesquisas investigativas 

desenvolvidas no campo da psicologia do desenvolvimento possuem uma intrínseca relação 

com o campo educativo. Segundo Carretero e Castorina (2014a), a psicologia do 

desenvolvimento tem como objeto de estudo as mudanças psicológicas do sujeito, essas podem 

ser de caráter transformador ou variável. As transformações estão relacionadas com as 

mudanças que não podem ser interpretadas em um sentido aditivo e linear. Já as mudanças 

variáveis estão relacionadas às capacidades adaptativas que surgem em decorrência das 

transformações (CARRETERO; CASTORINA, 2014a, p. 11-12). Ainda segundo os autores 

acima, o conceito de educação remete a ideia de mudança psicológica, pois 
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[...] a mudança que esta produzem nos sujeitos ocorre em situações de ensino 

e aprendizagem que têm lugar tanto fora da escola como dentro. Em tais 

situações, alguém deliberadamente quer ensinar algo a outro, isto é, tem por 

objetivo provocar essa mudança (CARRETERO; CASTORINA, 2014a, p. 

17). 

 

Os autores reafirmam sobre a relevância da relação existente entre a psicologia e a 

educação em razão das contribuições que os resultados das investigações da psicologia do 

desenvolvimento podem contribuir no universo escolar. Nesse sentido, Marta Darsie (1999, p. 

9) afirma que "toda prática educativa traz em si uma teoria do conhecimento. Esta é uma 

afirmação incontestável e mais incontestável ainda quando referida à prática educativa escolar". 

Por conseguinte, segundo a autora as teorias do conhecimento estão explícita ou implicitamente 

presentes no processo de ensino e aprendizagem. 

É válido ressaltar que as investigações sobre a aprendizagem não a concebem 

apenas como algo que ocorre somente no espaço escolar. Há outros contextos não escolares, 

como a família, por exemplo, onde a criança começa a aprender. Drovet (1995), citado por Félix 

Diáz (2011), apresenta o seguinte conceito de aprendizagem. 

 

[...] conceito de aprendizagem não é restrito somente aos fenômenos que 

ocorrem na escola; o termo tem um sentido muito mais amplo: abrange os 

hábitos que formamos, os aspectos de nossa vida afetiva e a assimilação dos 

valores culturais (DROVET, 1995, p. 84 apud DIÁZ, 2011, p. 82). 

 

Diáz (2011) afirma que definir um conceito único para aprendizagem é algo difícil, 

pois a sua concepção conceitual relaciona-se diretamente com a base teórica onde ela se sustenta 

logo, as diversas correntes teóricas denominadas de Teorias da Aprendizagem buscam 

compreender a origem do conhecimento e como este evolui e se transforma em aprendizagem, 

ou seja, é a partir da forma como elas explicam a aquisição do conhecimento e o 

desenvolvimento que as teorias delineiam a sua concepção de aprendizagem. 

Este trabalho não tem como objetivo realizar um levantamento teórico das diversas 

teorias da aprendizagem e nem apresentar os seus reflexos no campo educacional. Há uma 

grande e vasta literatura disponível sobre essa temática. Mesmo entendendo que a Educação 

Histórica se fundamenta na teoria da história para analisar o processo de aprendizagem 

histórica, entendemos que as contribuições da psicologia do desenvolvimento pode agregar 

elementos à compreensão de como esta aprendizagem acontece em crianças. 
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Ao retomar a relação entre a psicologia do desenvolvimento e a educação, 

lembramos que Carretero e Castorina (2014a) afirmam que embora essa relação seja de grande 

relevância no sentido de se compreender aspectos importantes da aprendizagem escolar, 

pesquisas apontam as dificuldades em se implementar o conhecimento produzido pela 

psicologia da aprendizagem e do desenvolvimento no contexto escolar. Os autores explicam 

que as condições próprias do ambiente escolar não são levadas em consideração pelos 

pesquisadores. 

 

Basicamente, os autores tem utilizado as teorias do desenvolvimento 

disponíveis e com elas têm interpretado os processos de aprendizagem escolar 

e, inclusive, as ideias prévias resultantes do desenvolvimento mais ou menos 

espontâneo anterior à participação na vida educativa. O problema é que se 

verifica que boa parte desses esforços não têm modificado as teorias originais 

e acabaram forçando suas hipóteses para entender os processos cognitivos que 

têm outras determinações. As descobertas da teoria do desenvolvimento para 

a educação parecem paradoxais, já que, dados os problemas mencionados, não 

têm ocorrido êxitos significativos nas práticas educativas (CARRETERO; 

CASTORINA, 2014a, p. 17). 

 

Segundo os autores, o problema posto está relacionado ao como realizar a 

transferência dos resultados das pesquisas sobre o desenvolvimento cognitivo fora do âmbito 

educativo para se pensar o desenvolvimento cognitivo no espaço escolar. Os autores defendem 

que para o processo de passagem é preciso que se leve em consideração o saber ensinar e a 

atividade docente. Nesse sentido, eles trazem Vygotsky para reafirmar que o papel da escola é 

ensinar conteúdos próprios dos saberes disciplinares e que não se pode ignorar as interações 

sociais no processo de aprendizagem. Assim,  

 

Acreditamos que o professor deve definir explicitamente os conceitos 

acadêmicos e científicos e guiar os estudantes em seus esforços por 

compreendê-los, mas adequando essa definição e as atividades de ensino às 

possibilidades cognitivas dos alunos. Dessa maneira, o estudo das interações 

sociais e das atividades compartilhadas próprias das situações de ensino inclui 

o estudo do saber ensinar e também dos saberes prévios ou, em termos da 

escola sócio-histórica, dos conceitos espontâneos (VYGOTSKY, 2007 apud 

CARRETERO; CASTORINA, 2014a, p. 19-20). 

 

 

 No livro Desenvolvimento Cognitivo e Educação, organizado por José A. 

Castorina e Mario Carretero (2014a), afirma-se que nas últimas décadas, as pesquisas sobre o 

desenvolvimento cognitivo têm se apoiado nos estudos da mudança conceitual ou mudança 

cognitiva. “O modelo da mudança conceitual é, pois, uma extensão metafórica da compreensão 
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da mudança conceitual na nova filosofia da ciência para o domínio da teoria da aprendizagem” 

(EL-HANI; BIZZO, 1999, p. 4). O termo aparece pela primeira vez nos anos de 1980 e se 

tornou sinônimo de aprender ciências. A influência dessa abordagem cresceu nas últimas 

décadas tanto na pesquisa básica, de caráter cognitivo e epistemológico, quanto no campo 

educativo. 

Nesse sentido, os pesquisadores afirmam que a pesquisa sobre a aquisição do 

conhecimento histórico tem sido pouco atraente em relação às pesquisas relacionadas aos 

conceitos científico-naturais. Segundo os autores, uma das razões pode está ligada ao interesse 

maior que a sociedade tenha sobre a aprendizagem de ciências do que o campo das ciências 

humanas e sociais. Entretanto, a pesquisa sobre a aquisição dos conceitos históricos tem 

demonstrando que há uma evolução com a idade passando do concreto e complexo para se 

converterem em abstratos e simples.  

 

Em geral, podemos afirmar que o conteúdo histórico tem a oferecer  maior 

resistência à mudança conceitual do que à cientifica: para novatos que 

estudam história  é mais fácil mudar  de ideia com respeito a um problema de 

física, como o de um corpo  que cai , do que modificar  suas representações 

sobre a independência do seu país (CARRETERO; CASTORINA, 2014a, p. 

98). 

 

Todavia, os autores apontam que o processo de mudança conceitual perpassa pela 

distinção entre teoria e evidência, isso significa que o uso da evidência permite o confronto ou 

confirmação de uma hipótese. E, no caso da História onde o passado é o seu objeto de estudo, 

o uso da evidência é fundamental para a descoberta de novas posturas historiográficas. Daí a 

reconstrução do passado é uma obra sempre aberta a novas investigações. Em razão disso, os 

autores definem que o domínio da história é sempre aberto e mal definido. 

O segundo volume da obra de Carretero e Castorina (2014b) traz um capítulo onde 

os autores apresentam as pesquisas recentes que evidenciam o papel das narrativas históricas 

em sala de aula e suas implicações para o ensino da disciplina. O uso das narrativas seria um 

grande auxiliar na alfabetização histórica no sentido de provocar nos estudantes olhares 

multiperspectivados sobre os acontecimentos históricos além de se permitir a inclusão de outros 

protagonistas. Ao mesmo tempo, as narrativas permitem perceber as contradições presentes na 

compreensão dos fatos históricos, principalmente com relação à causalidade histórica, que pode 

levar o aluno a ver a história como uma sequência lógica, onde tudo se encaixa perfeitamente. 

A análise das narrativas relacionadas a identidade nacional é o exemplo que os 

autores apresentam para ilustrar o uso das narrativas e as questões que ela coloca para a 
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compreensão da constituição do conhecimento histórico. No entanto, as análises não 

estabelecem nenhum diálogo com as discussões mais recentes sobre a aprendizagem histórica 

que vem sendo produzida pelos pesquisadores do campo do ensino de história. A sua análise se 

fundamenta na perspectiva sociocultural e como as narrativas históricas evidenciam as 

representações dos sujeitos. 

Embora a pesquisa da psicologia do desenvolvimento cognitivo nos orienta sobre 

os mecanismos e processo de aprendizagem do sujeito ao longo de sua existência, ela não dá 

conta de tratar questões específicas do campo educativo, principalmente, no seu contexto 

escolar. Portanto, este trabalho se distancia da perspectiva de análise da aprendizagem histórica 

pelo viés da Psicologia para se fundamentar na perspectiva da Aprendizagem Histórica que 

abordaremos a seguir.  

 

1.3 APRENDIZAGEM HISTÓRICA 

 

As pesquisas sobre o ensino de História, segundo Carvalho (2016), sobretudo na 

década de 1980, trouxeram importantes reflexões sobre a elaboração de novas propostas de 

como ensinar. Ainda segundo a pesquisadora, essas novas propostas tinham como perspectiva 

superar uma concepção de aprendizagem baseada na ideia que a aplicação de um bom método 

seria suficiente para o aluno aprender História. Nessa perspectiva, o papel do aluno era limitado 

ao de receptor de informações e não como um sujeito aprendente e capaz de contribuir em seu 

processo de construção do conhecimento histórico. 

Os avanços das pesquisas educacionais trouxeram importantes mudanças 

conceituais sobre o papel do aluno. A sala de aula deixou de ser um espaço pensado somente 

para reproduzir informações para ser vista como um local onde o conhecimento também é 

possível de ser produzido. Nesse novo cenário, o aluno assume a sua condição de sujeito no 

processo de aprendizagem e a escola deixa de ser vista como o único lugar de transmissão de 

conhecimento. Outros espaços (casa, televisão, revistas, jornais, etc.) passam a ser pensados 

como locais que contribuem no desenvolvimento da aprendizagem de crianças e jovens em seu 

percurso escolar. 

No campo da pesquisa em ensino de História, os investigadores passaram a 

debruçar o seu olhar para a cognição histórica. As pesquisas fundamentadas na Educação 

Histórica passaram a refletir sobre o processo de aprendizagem histórica de crianças, jovens e 

adultos e suas aproximações com o conhecimento histórico. 
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Rüsen (2016) afirma que, mesmo com todas as inovações teóricas da aprendizagem 

que implicaram sobre a Didática da História, ainda não foi desenvolvida uma teoria sistemática 

do aprendizado histórico. Segundo o autor, as teorias psicológicas do aprendizado assim como 

as versões pedagógicas das modernas teorias do aprendizado não trazem em suas análises e 

interpretações as especificidades do aprendizado histórico. “Ainda falta uma síntese coerente 

das dimensões próprias às teorias do aprendizado na análise didática do aprendizado” (RÜSEN, 

2016, p. 85). 

 Ainda segundo o autor, as concepções teóricas do aprendizado só podem ser 

aplicadas as especificidades do histórico quando um dos objetos mais importantes de uma 

Didática da História for a consciência histórica. O aprendizado histórico é decorrente dos 

processos de pensamento e de formação estruturadores de consciência, que se encontram nas 

entrelinhas dos conteúdos e de atos mentais determinantes do comportamento, que subjazem a 

lida com a História (SCHÖRKEN, 1972, p. 84 apud RÜSEN, 2016, p. 85). 

Desse modo, segundo Rüsen a categoria consciência histórica é o objetivo principal 

da formação histórica. A sua definição parte da compreensão da relação estrutural entre o 

passado, o presente e o futuro. Segundo o autor, a consciência histórica é “a suma das operações 

mentais com as quais os homens interpretam sua experiência da evolução temporal de seu 

mundo e de si mesmos, de forma tal que possam orientar, intencionalmente, sua vida prática no 

tempo” (RÜSEN, 2010, p. 57). O ponto de partida para se alcançar essa reflexão parte das 

carências de orientação ou interesses que os homens têm em se orientar no fluxo do tempo. 

Esses interesses passam a ser abordados pela teoria da história para que se possa expor o que 

significa pensar historicamente e por que se pensa historicamente (RÜSEN, 2010, p. 30). Nesse 

sentido, a consciência histórica assume uma função prática. 

 

A consciência histórica serve como um elemento de orientação chave, dando à vida 

prática um marco e uma matriz temporais, uma concepção do "curso do tempo" que 

flui através dos assuntos mundanos da vida diária. Essa concepção funciona como um 

elemento nas intenções que guiam a atividade humana, "nosso curso de ação". A 

consciência histórica evoca o passado como um espelho da experiência na qual se 

reflete a vida presente, e suas características temporais são, do mesmo modo, 

reveladas (RÜSEN, 2010). 

 

Rüsen (2010) considera que o desenvolvimento da consciência histórica é um 

processo de aprendizagem, uma vez que os procedimentos mentais da consciência histórica 

passam a ser ‘aprendizagem’ quando as competências são adquiridas para a) experimentar o 

tempo passado, b) interpretá-lo na forma de história e c) utilizá-lo para um propósito prático na 

vida diária (RÜSEN, 2010). Nessa perspectiva, a aprendizagem histórica pode ser explicada 
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como um processo de mudança estrutural na consciência histórica, como uma “digestão de 

experiências do tempo em formas de competências narrativas” (RÜSEN, 2010). Essas 

competências relacionam-se com a “habilidade para narrar una história pela qual a vida prática 

recebe una orientação no tempo” (RÜSEN, 2010). A aprendizagem histórica ocorre, portanto, 

na articulação das três habilidades: experiência, interpretação e orientação. Estas três dimensões 

da aprendizagem histórica se relacionam entre si e se sobrepõem continuamente, uma vez que 

não existe “uma experiência histórica sem significado, ou uma orientação histórica sem 

experiência” (RÜSEN, 2010, p. 89). 

Germinari (2011) aponta que a análise sobre a aprendizagem na perspectiva da 

Educação Histórica difere-se da Psicologia da Educação por ela utilizar em suas análises a 

própria epistemologia da História. Portanto, a análise sobre a aprendizagem histórica se 

fundamenta na racionalidade histórica e na premissa que existe uma cognição própria da 

História.  

De acordo com Peter Lee (2003) a aprendizagem relaciona-se com a afetividade, 

mas não o sentimento puro como nas relações humanas e sim na compreensão “da forma como 

sabemos como é que as pessoas viram as coisas, sabendo o que tentaram fazer, sabendo que 

sentiram os sentimentos apropriados àquela situação, sem nós próprios as sentirmos” (LEE, 

2003, p. 21). Os alunos precisam compreender o motivo pelo qual as pessoas atuavam no 

passado e a essa compreensão o autor denominou por empatia histórica. Somente quando os 

alunos compreendem as pessoas do passado como seres humanos é que se dá a empatia histórica 

e, portanto, a aprendizagem. 

O passado é objeto da investigação histórica e, portanto, do ensino de História 

(SANTOS, 2013) e para a pesquisadora um estudo sobre aprendizagem histórica precisa definir 

o significado de passado. Santos (2013) referencia-se em Rüsen (2001) para afirmar que 

aprendizagem histórica parte das inquietações do presente para então buscar o passado, ou seja, 

só se compreende este a partir daquilo, das provocações que estão no presente. 

Como afirma Helenice Rocha (2014),o passado está presente em diversos produtos 

que vão além da sala de aula, tais como filmes, músicas, jornais, revistas, entre outros,  é objeto 

da investigação histórica e, portanto, do ensino de História e um estudo sobre aprendizagem 

histórica precisa definir o significado de passado (SANTOS, 2013). E há uma infinidade de 

maneiras que o professor evoca esse passado durante as suas aulas. As crianças visualizam o 

presente como o ponto de partida para a compreensão do passado, este é um presente que 

sempre existiu, mas visto de uma maneira mais rústica. 
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O conceito de passado pode se apresentar para a criança como um conceito abstrato, 

afinal o passado não se pode manusear. Lowenthal (1989) define que não podemos, de fato, 

comprovar o passado, pois ele está além do nosso alcance. O que temos são resíduos que surgem 

no presente. O passado só surge quando o reconhecemos como tal. Nas palavras de Lowenthal, 

 

Na verdade temos consciência do passado como um âmbito que coexiste com o 

presente ao mesmo tempo que se distingue dele. O que nos une é nossa percepção 

amplamente inconsciente da vida orgânica; o que os separa é nossa autoconsciência – 

pensar sobre nossas memórias, sobre História, sobre idade das coisas que nos rodeiam 

(LOWENTHAL, 1989, p. 65). 

 

A pesquisa, portanto, se sustenta na perspectiva da compreensão que a criança 

aprende História a partir das ferramentas que são apresentadas a elas na escola, assim como em 

outros espaços por ela frequentados, e que além dos professores, a família também se apresenta 

como interlocutores nesse processo de intermediação com o conhecimento histórico. Como 

afirma Cooper (2006), a criança possui uma infinidade de conhecimentos fragmentados, uma 

compreensão incompleta que gera estereótipos quando esse conhecimento não é intermediado 

pela escola. Sendo assim, é preciso ensiná-las formas de pensar o passado, de compreender o 

conceito de tempo e o trabalho com as fontes, pois “as crianças podem ser capazes de 

desenvolver argumentos sobre fontes históricas, se as ensinarmos como fazê-lo” (COOPER, 

2006). 

Em razão da possibilidade de se perceber as ideias históricas de crianças é que essa 

pesquisa se aproxima da perspectiva da Educação Histórica. Parte da premissa que a 

compreensão dessas ideias possui um importante papel na relação que a criança estabelece com 

a História, ao mesmo tempo nos permite trazer contribuições importantes sobre o ensino da 

disciplina que se desenvolve nos anos iniciais. 

 

1.4 A CONCEPÇÃO DE PASSADO 

  

O que é o passado? O que é História? Como percebemos o passado? São questões 

abstratas, mas que levam o indivíduo a refletir sobre como fazemos essa aproximação com o 

passado, visto como elemento constitutivo das ações do presente e do que nós somos. 

A História tem uma relação muito tênue com o passado, pois este é o nosso objeto 

de investigação. Marc Bloch (2001) refuta a ideia que a “A História é a ciência do passado” 

(BLOCH, 2001, p. 52). Em sua obra póstuma “Apologia da História ou Ofício do Historiador”, 

Bloch defende que o passado por si não tem condições de ser objeto de ciência, pois 
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Como, sem uma decantação prévia, poderíamos fazer de fenômenos que não têm outra 

característica comum a não ser não terem sidos contemporâneos, matéria de um 

conhecimento racional? Será possível imaginar, em contrapartida, uma ciência total 

do Universo, em seu estado presente? (BLOCH, 2001, p. 52). 

 

 

Segundo o autor, os fenômenos ocorridos no passado passam a ser objeto de 

investigação não apenas porque são contemporâneos, mas porque as ações históricas ali 

vivenciadas foram praticadas pelos sujeitos. Daí o autor definir História como sendo a ciência 

que estuda as ações dos homens ao longo do tempo, ou seja, são as ações produzidas, as 

transformações e as relações estabelecidas pelos homens que denominamos por passado, 

portanto só nessa perspectiva o passado passa a ser o objeto de investigação do historiador. 

Mikael Oakeshott (2013) na obra Sobre a História, considera a História como uma 

palavra ambígua, pois ao mesmo tempo que ela carrega o sentido de totalidade das ocorrências 

humanas, ela também carrega o sentido de investigação dessas ocorrências. Esses significados 

são distintos, mas não são divergentes. São colocados juntos e são o resultado de um tipo de 

investigação própria do historiador. O autor define, então, que em sua obra o seu interesse é 

pela História enquanto investigação, mais precisamente, pelas condições que qualifica uma 

investigação como História, pois em seu entendimento a própria palavra “‘História’ denota um 

compromisso de investigação” (OAKESHOTT, 2013, p. 49). 

Segundo autor, há expressões que podem ser consideradas marcas próprias do 

vocabulário especializado da História, como o passado, a mudança, o acontecimento, o evento, 

etc. Essas marcas identificadoras relacionadas com as condições necessárias é que dão o 

entendimento histórico ao processo investigativo. E segundo o autor, definir essas marcas é 

começo da sua análise. Sendo assim, o autor propõe que o seu estudo se inicie  

 

[...] identificando história como modo de investigação e de entendimento a uma ideia 

do passado, uma ideia de um evento, de algum relacionamento significativo a ser 

estabelecido entre os eventos, e uma ideia de mudança (OAKESHOTT, 2013, p. 50). 

 

Assim, o autor considera que para responder a sua inquietação sobre a investigação 

histórica é importante a definição da noção de passado. Oakeshott (2013) enfatiza a sua 

preocupação com a consciência que temos do passado. É, segundo o autor, é essa consciência 

que qualifica o presente, pois o passado “é um entendimento do presente em termos de uma 

mudança que, conforme se pode perceber, ele registra ou conserva” (OAKESHOTT, 2013, p. 

51). Nesse sentido, o autor afirma que há elementos no presente que evoca esse passado e este 
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pode ser visto de duas maneiras: um passado prático e um passado histórico. A distinção entre 

um e outro está na vinculação com o presente. 

O passado prático é o que pode ser manipulado pela ação humana com objetivo de 

realizações vitais. Segundo o autor, o passado prático pode ser subdivido em três formas:  

 

1. Passado encapsulado: é o somatório de todas as experiências do indivíduo e que 

mantem com ele uma relação que independe de ser lembrado. 

2. Passado lembrado: é o da memória involuntária e é pessoal. 

3. Passado registrado: são as experiências que são trazidas à lembrança. É também um 

passado pessoal, mas não é subjetivo. 

 

O passado histórico é aquele que é acionado pelo historiador através da investigação 

histórica. Oakeshot (2013) afirma que o presente do historiador é composto por objetos que 

sobrevivem ao tempo e a esse conjunto de objetos que “corresponderam no seu tempo a 

realizações humanas” (OAKESHOT, 2013, p. 15) ele denomina de passado registrado. 

 

[...] Um passado registrado não é mais do que um presente passado composto de 

pegadas deixadas por seres humanos efetivamente indo a algum lugar, mas sem saber 

(em nenhum sentido amplo), e certamente sem nos revelar, como eles vieram a 

caminha nessas jornadas em particular (OAKESHOTT, 2013, p. 83). 

 

Lowenthal (1989) afirma que o passado de fato, jamais pode ser provado nem pela 

observação nem pela experimentação, pois ele está além do nosso alcance. Vivemos em um 

mundo de vestígios de épocas anteriores e somente aquilo que está preservado é conhecível. O 

autor defende que há três fontes de conhecimento do passado: memória, História e fragmentos. 

 
[...] Memória e História são processo de introspecção (insight); uma evolve 

componentes da outra, e suas fronteiras são tênues. Ainda assim. Memória e História 

são normalmente, e justificadamente, diferenciadas: a memória é indubitável, prima-

facie; a História é contingente e empiricamente verificável.  Ao contraio de memória 

e História, fragmentos não são processos mas resíduos de processos. Fragmentos 

feitos pelo homem são chamados de artefatos; os naturais carecem de um nome 

específico. Ambos atestam o passado biologicamente, por envelhecimento e desgaste 

e, historicamente, por formas e estrutura mecânicas (LOWENTHAL, 1989, p. 66). 

 

Segundo o autor o passado não está em nosso alcance, pois o que existiu jamais 

poderá ser verdadeiramente conhecido. São os registros históricos e as lembranças que nos 

levam a supor que o passado existiu e que sempre seremos assombrados com a dúvida 

“tememos que grande parte do que lemos tenha sido inventado” (LOWENTHAL, 1989, p. 71).
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 Deste modo, o passado precisa ser sentido tanto como parte do presente quanto separado 

dele, pois o passado já foi experimentado como presente, e toda consciência deste está fundada 

em nossas memórias. 

Entretanto o autor afirma que duvidar do passado histórico traz problemas 

adicionais, pois se não houvesse o passado, o ceticismo colocaria a realidade em cheque e tudo 

terminaria em um isolamento total. Portanto o passado é constitutivo do presente, e são os 

gestos, artefatos, palavras que os distinguem temporalmente. 

A concepção de passado, portanto se aproxima muito da compreensão de tempo. O 

conceito de tempo é entendido como um dos elementos fundamentais para a aprendizagem 

histórica desde o começo da escolarização. 

Segundo Lana Siman (2005),o termo tempo possui um sentido polissêmico e ao 

mesmo tempo varia de acordo com as sociedades e as diversas maneiras de abordá-lo. No 

campo especifico da História, o tempo é percebido dentro de uma perspectiva histórica que o 

difere do tempo cronológico. Nesse sentido, a compreensão das ações humanas não pode ser 

dissociada da temporalidade em que estas ações estão imersas.  

 

O tempo histórico é produto das ações, relações e formas de pensar dos homens e 

essas ações variam ao longo do tempo cronológico. Em cada tempo histórico – ou em 

cada presente – coexistem relações de continuidade e de rupturas com o passado, bem 

como perspectivas diferenciadas de futuro. Assim, as mudanças e permanências que 

acontecem num determinado tempo não se explicam pelo que aconteceu num tempo 

cronológico imediatamente anterior; no entanto, não podemos prescindir da 

cronologia para construir demarcações dos processos históricos (SIMAN, 2005, p. 

111). 

 

Sendo assim,é a compreensão do tempo histórico pela criança que buscamos nessa 

investigação. Siman (2005) considera que a noção de tempo pela criança perpassa pela 

definição de mudanças e permanências que são inerentes ao processo histórico. 

 

Pensar historicamente supõe a capacidade de identificar  e explicar  permanências e 

rupturas entre o presente\passado e futuro, a capacidade  de relacionar  os 

acontecimentos e seus estruturantes de lona e média duração em seus ritmos 

diferenciados de mudança; capacidade de identificar simultaneidade de 

acontecimentos  no tempo cronológico; capacidade de relacionar diferentes dimensões  

da vida social  em contextos sociais diferentes [...](SIMAN, 2005, p. 119). 

 

 

Nesta mesma perspectiva, a tese de Maria Glória Parra Santos Solé (2009) intitulada 

A História no 1º Ciclo do Ensino Básico: a Concepção do Tempo e a Compreensão Histórica 

das Crianças e os Contextos para o seu Desenvolvimento, Universidade do Minho, apresenta 

as análises de crianças sobre a concepção de tempo. Nas entrevistas realizadas com as crianças 



42 

 

aparecem três concepções de passado: 1. O passado cronológico; 2. O passado pessoal e; 3. O 

passado histórico. A associação do passado relacionado à dimensão temporal aparece presente 

nas repostas da maioria das crianças entrevistadas. 

Alexia Pádua Franco (2010) no artigo, A cultura Midiática infantil e a construção 

da noção de tempo histórico, analisa como desenhos animados e revistas infantis abordam a 

noção de tempo histórico. A autora afirma que construção de tempo histórico feito pela criança 

não se restringe apenas ao espaço escolar e que para as crianças tudo o que está no presente 

sempre existiu, só que de uma forma mais rústica. 

Cooper (2006) afirma que o processo de investigação histórica está relacionado à 

compreensão de tempo histórico pelas crianças “a mensuração do tempo, continuidade e 

mudanças, as causas e efeitos de eventos e de mudanças ao longo do tempo, semelhanças e 

diferenças entre períodos (COOPER, 2006), e os traços do passado serão encontrados no 

trabalho com as fontes. A autora afirma que é preciso levar para a sala de aula os elementos da 

investigação histórica: conceito de tempo, trabalho com as fontes e construção do passado a 

partir delas. 

Segundo Lee (2006), as ideias que as crianças trazem para História, são quase, em 

sua maioria, construídas a partir do senso comum. O passado é visto por uma grande maioria 

de alunos como algo permanente, como uma paisagem fixa e a verdade associada ao que se 

pode provar “porque é dito assim no livro” (LEE, 2006, p. 137). Outra ideia comum presente 

nos alunos é que só podemos saber sobre algo se estivermos lá. E por fim, a História nos conta 

o que aconteceu. Assim, segundo o autor essa desconstrução será feita quando os estudantes 

forem capazes de construir uma compreensão da disciplina História e uma estrutura utilizável 

do passado. 

 

A História é cercada de concorrentes que declaram produzir bons cidadãos ou 

pensadores críticos. Um conceito válido de literacia histórica poderia esboçar os 

diferentes elementos na educação histórica e executar as funções que esses substitutos 

parciais usurpam, mas – precisamente porque são parciais – não conseguem obter. 

Um conceito de literacia histórica oferece uma agenda de pesquisas que une o trabalho 

passado com novas indagações. É quase um truísmo que a dicotomia entre a educação 

histórica como compreensão disciplinar e como História substantiva seja falso. Um 

conceito de literacia histórica demanda ir além disso ao começar a pensar seriamente 

sobre o tipo de substância que a orientação necessita e o que as compreensões 

disciplinares devem sustentar naquela orientação (LEE, 2006, p. 147). 

 

O passado, objeto de investigação histórica, é também objeto de investigação e de 

ensino na sala de aula. A proposta defendida pela Educação Histórica é que se possa usar 

elementos da epistemologia da ciência histórica para fazer com o que o aluno aprenda História. 
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Nesse sentido, seria trazer para a sala de aula uma metodologia de ensino baseada na 

investigação, na problematização dos fatos, no uso de fontes para desafiar o aluno a produzir 

conhecimento, pensar historicamente (OLIVEIRA; CAINELLI, 2013, p. 104). 

Assim, o passado em nossa investigação estará embasado nos pressupostos teóricos 

de Lowenthal (1989) e Oakeshott (2013). De modo distinto, os atores compreendem que o 

passado existe em sua relação com o presente. O passado conhecido por nós já foi 

experimentando como presente. Sendo assim, o que permanece sobre esse passado conhecido 

são os vestígios, os fragmentos que nos permite distingui-los, em uma dimensão temporal, do 

tempo presente. É esse entendimento sobre o passado que vamos buscar nas narrativas 

produzidas pelas crianças em nossas investigação. 

 

1.5 A CONCEPÇÃO DE ESCOLA 

  

Desenvolver uma pesquisa que tem como objetivo a compreensão da aprendizagem 

histórica produzida na sala de aula necessita entender onde é esse espaço, o seu cotidiano e os 

sujeitos que a vivenciam. A escolarização, segundo Ariés (1978), é definitiva para as mudanças 

sobre a reorganização da criança dentro da família: 

 

A escola substituiu a aprendizagem como modo de educação, onde as crianças 

deixaram de ser misturadas aos adultos. Começou, então, um longo processo de 

enclausuramento das crianças, estendendo-se até os nossos dias, denominado como 

‘escolarização’(ARIÉS, 1978, p. 14). 

 

Portanto, a escola desde a sua constituição enquanto instituição sempre assumiu um 

importante papel em nossa sociedade. Rockwell e Ezpeleta (2007) trazem importantes 

contribuições para pensarmos sobre escola e o seu cotidianono contexto atual. 

As autoras iniciam sua discussão afirmando que há uma concepção tradicional que 

define a escola como um aparelho ideológico do Estado. Nesse sentido, a escola tem por 

objetivo reproduzir a normatização imposta pela legislação que padroniza um modelo ideal de 

ensino, de aprendizagem e de normatização que precisa ocorrer dentro da instituição, e que 

tanto a versão positivista quanto as teorias críticas enxergam na escola esse sentimento de 

pertença que a transforma em um representante da vontade estatal (ROCKWELL; EZPELETA, 

2007, p. 134). 

Em discordância com essa concepção, elas veem a escola inserida em seu contexto, 

logo, não é igual em todo o mundo, ela apresenta uma construção social que reflete as 
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dicotomias do seu cotidiano, expresso no universo que a compõe: as diferenças regionais, as 

organizações sociais, os professores, alunos, funcionários, comunidade do em torno.   

A escola sempre foi um espaço que reflete as mudanças econômicas, culturais, 

sociais e políticas. É dentro de um universo de cadeiras e concreto que se encontra os principais 

anseios e desejos de uma parcela significativa de nossa população. Nesse sentido, sua função é 

acompanhar essas mudanças na busca pela formação de alunos críticos, reflexivos e sujeitos 

ativos no meio em que estão inseridos. Ao alcance desses objetivos, diversas propostas são 

agregadas com intuito de motivá-los na busca pelo conhecimento. 

É dentro deste espaço heterogêneo que se constrói a aprendizagem escolar. A escola 

é aqui compreendida, na perspectiva de Rockweel (1997), como um espaço formativo tanto 

para alunos quanto para professores. Essa definição de escola se aproxima com a concepção de 

ensino defendida pela Educação Histórica que considera a sala de aula como um espaço de 

aprendizagem ativa. 

Mesmo compreendendo que outros espaços corroboram para a construção do 

pensamento histórico e naturalmente para a aprendizagem histórica, a escola tornou-se a opção 

para se compreender o processo de construção do passado a partir do processo educativo e dos 

conhecimentos que são trabalhados na escola. O contato que os estudantes têm com os 

conteúdos sistematizados, produtos das pesquisas acadêmicas, é realizado na escola. Ela 

apresenta também os conhecimentos que são propostos pelos documentos oficiais e que, 

segundo sua normatização, devem ser trabalhados pelos professores.  

A escola é o local onde o saber acadêmico se funda ao saber escolar que é 

transmitido ao estudante fazendo uso de uma linguagem que atenda ao binômio faixa etária e 

nível escolar. Dessa forma, de acordo com Kátia Abud (2005) a escola é um espaço importante 

para a compreensão da aprendizagem histórica, 

 

[...] por que o ambiente escolar é privilegiado para que os alunos aprendam maneiras 

de pensar sobre o passado que deverão ajuda-los a se orientar no tempo, relacionando 

o passado, o presente e o futuro com suas vivências como seres temporais. As 

representações históricas que os alunos constroem emergem de determinados 

processos da vida humana prática, que interagem com o conhecimento escolar 

(ABUD, 2005, p. 28). 

 

Com base nesses conceitos é que aproximamos do campo empírico e buscamos 

compreender a elaboração sobe o passado das crianças, o que desdobraremos nos capítulos 

seguintes. No capítulo a seguir apresentamos a nossa aproximação com campo, conhecendo os 
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sujeitos da nossa pesquisa, o perfil das professoras e dos alunos, no sentido de visualizar os 

sujeitos da pesquisa em suas especificidades. 
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CAPÍTULO II 

 

2 UM OLHAR SOBRE OS SUJEITOS DA PESQUISA 

 

Os sujeitos da pesquisa são crianças matriculadas no 5º Ano no Centro Municipal 

de Educação Professor Paulo Freire, doravante CAIC, localizada na Av. Amazonas, s/n, Urbis 

IV, Bairro Zabelê, no município de Vitória da Conquista. É a maior escola da rede municipal 

de ensino e em 2016 foram matriculados, nos turnos matutino e vespertino, 1350 alunos. Atende 

exclusivamente ao Ensino Fundamental e possui 43 turmas no total, sendo 28 turmas dos Anos 

Iniciais e 15 dos Anos Finais do EF. Deste total, 06 turmas são do 5º ano. Sendo 03 turmas 

funcionando no turno matutino e 03 funcionando no turno vespertino. Em razão do tempo, a 

pesquisa trabalhará com as três turmas do matutino perfazendo um total de 57 crianças. A 

seleção das crianças participantes da pesquisa foi a partir da autorização dos pais. A escolha 

pelo 5º ano se justifica por essas crianças já terem vivenciado ao longo de sua trajetória escolar 

um contato maior com a disciplina e estarem cursando o último ano de estudo nos Anos Iiniciais 

do Ensino Fundamental. 

Sendo, portanto, a criança o sujeito que dará voz ao sentido de passado construído 

nessa fase da vida, a pesquisa precisa, embora não vá se estender pela discussão, refletir a 

criança enquanto sujeito e entender o sentido de infância.  

A concepção de criança e infância que alicerçam essa pesquisa está embasada nas 

discussões da Sociologia da Infância que compreende a infância como objeto sociológico. 

Segundo Sarmento (2005), a Sociologia da Infância tem como premissa investigar a sociedade 

dentro de uma percepção que entende a criança como um ser histórico e social.   

Infância e criança não são sinônimas. A infância é categoria social do tipo 

geracional e a criança é sujeito concreto dentro dessa categoria, é um ator social pertencente a 

um grupo social, é cidadã, detentora de direitos, produzem cultura e são nelas produzidas. 

Recusa-se, portanto, uma visão uniformizadora da infância vista aqui como plural, diversas e 

particulares. 

 

Não obstante, considera, para além das diferenças e desigualdades sociais que 

atravessam a infância, que esta deve ser considerada, no plano analítico, também nos 

fatores de homogeneidade, como uma categoria social do tipo geracional própria, isso 

significa que se considera a infância nos fatores sociais à posição de classe, ao gênero, 

à etnia, à ração, ao espaço geográfico de residência. [...] As crianças, finalmente, 

possuem modos diferenciados de interpretação do mundo e de simbolização do real, 

que são constitutivos das “culturas da infância”, as quais se caracterizam pela 
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articulação complexa de modos e formas de racionalidade e de ação (SARMENTO, 

2005, p. 371). 

 

Entende-se por “culturas da infância” o conjunto de objetos, características, rotina, 

valores e ideias produzidas pelas crianças e compartilhadas com os seus pares. O desafio posto 

à Sociologia da Infância é compreender o processo criativo e reprodutivo gerado por essas 

“culturas da infância” e que dá a criança possibilidade de se constituir enquanto sujeito e ator 

social. 

 

O que aqui se dá à visibilidade, neste processo, é que as crianças são competentes e 

têm capacidade de formularem interpretações da sociedade, dos outros e de si sujeito, 

da natureza, dos pensamentos e dos sentimentos, de o fazerem de modo distinto e de 

o usarem para lidar com tudo o que os rodeia (SARMENTO, 2005, p. 373). 

 

A criança é aqui compreendida como um sujeito histórico, portanto, um produto e 

ao mesmo tempo um construtor de História e que, no contexto contemporâneo adquiriu voz, 

seja pelo aumento das pesquisas que a tem como objeto em diversos campos de investigação, 

seja em razão da própria legislação que a ampara e reconhece seus direitos como cidadãos. 

 

Reconhecemos o que é especifico da infância: seu poder de imaginação, a fantasia, a 

criação, a brincadeira entendida como experiência de cultura. Crianças são cidadãs, 

pessoas detentoras de direitos, que produzem cultura e são nelas produzidas. Esse 

modo de ver as crianças favorece entendê-las e também vê o mundo a partir do seu 

ponto de vista. A infância, mais do que estágio, é categoria da História: existe uma 

História humana porque o homem tem sua infância (KRAMER, 2007, p. 15). 

 

Ao aproximar o conceito de criança e infância com as possibilidades de 

aprendizagem histórica e as possibilidades de compreensão sobre as temporalidades anteriores 

a ela, Hilary Cooper (2012) afirma que as crianças desde os primeiros anos têm certa 

consciência do passado a partir das relações estabelecidas no campo familiar, através de filmes, 

lugares da memória, etc. 

 

Mas, para começarem a entender o passado, as crianças devem aprender desde o 

começo a fazer perguntas e aprender como respondê-las. A pesquisa histórica envolve 

fazer deduções e inferências das fontes, dos traços do passado que permaneceram e, 

então, selecionar e combinar fontes para construir relatos do passado, traçando 

mudanças ao longo do tempo (COOPER, 2012, p. 17-18). 

 

Embora os sujeitos da pesquisa sejam as crianças, se fez necessário o diálogo com 

as professoras. As três professoras entrevistadas são efetivas na Rede Municipal de Ensino, 
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licenciadas e lecionam há mais de vinte anos nos Anos Iniciais, possuem a carga horária de 

quarenta horas semanais e atuam nos dois turnos da escola nas turmas do 5º Ano.  

Como afirma Abud (2012b), é preciso um olhar atento à concepção de História do 

professor que atua nos Anos Iniciais, pois serão eles os responsáveis pela primeira aproximação 

da criança com o conhecimento histórico. A autora afirma, a partir das análises dos relatórios 

de estágio produzidos por estudantes de pedagogia, que ainda se mantém a concepção de uma 

disciplina que pouco contribui para o desenvolvimento das capacidades cognitivas das crianças, 

isso provoca um olhar negativo sobre a disciplina, e os conteúdos são vistos com pouca ou 

nenhuma importância. Muitos professores que atuam nesse segmento carregam essa 

experiência negativa e as reproduzem em sala de aula junto aos seus alunos.  

A autora justifica a importância do olhar atento e da compreensão sobre a 

concepção de História desse professor. Conforme prevê a legislação atual, o profissional para 

atuar nos primeiros anos do Ensino Fundamental deve ter formação em nível superior na 

modalidade Normal Superior ou Pedagogia. São denominados de professores generalistas por 

ministrarem todas ou a maioria das disciplinas que compõe a matriz curricular da escola3. Abud 

(2012b) destaca sobre o processo formativo que este por si não assegura uma formação 

adequada aos profissionais, 

 

Ressalve-se que é impossível que o curso forneça profunda formação em todas as 

disciplinas do quadro curricular da escola fundamental e ao mesmo tempo prepare 

seus alunos para as atividades de gestão e supervisão (ABUD, 2012a, p. 560). 

 

É preciso destacar também, como afirma Freitas (2010) que os modos de 

compreender o mundo, a concepção de aprendizagem e também de História não foram forjadas 

apenas dentro da Universidade. Diversos elementos que estão em nossa volta contribuem na 

constituição histórica dos sujeitos. E são essas concepções que orientam as escolhas sobre o 

que ensinar e para que ensinar História para crianças, 

 

Além disso, os modos de compreender a vida, a aprendizagem e o saber histórico não 

foram, necessariamente, produzidos entre os muros da Universidade. Esses princípios, 

noções e guias, constituintes da sua consciência histórica, foram elaborados na vivência 

cotidiana com os pais, na leitura do primeiro livro didático de História do Brasil, no 

trabalho, com o professor querido na escola primária, com o pastor no culto dominical, 

com o companheiro, no desfile das escolas de samba, na Internet, a partir de um capítulo 

da novela das oito, enfim, esses princípios, noções e guias são construções partilhadas 

                                                 
3A discussão sobre quem deve atuar com essa variedade de disciplinas o professor especialista, com graduação 

especifica ou generalista não é o foco desta pesquisa. A referência à formação do profissional que atua nos anos 

iniciais está presente apenas para situar o perfil do professor que será mais bem detalhado no primeiro capítulo. 
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por muitos (há muito tempo) em vários momentos da trajetória de cada um (FREITAS, 

2010, p. 20). 

 

Portanto, o diálogo com as professoras será muito importante para compreender 

como o passado é pensado e construído pela criança nos seus primeiros anos de escolarização. 

Marta Margarida Lima (2013) destaca que tornar o passado inteligível para a criança é um dos 

aspectos centrais da história ensinada nos Anos Iniciais. 

 

Um dos aspectos centrais da história ensinada nos anos iniciais é, portanto, tornar 

inteligível para as crianças a invocação do passado, na construção interpretativa sobre 

o que, por que e como as pessoas construíram esses diferentes tempos (LIMA, 2013, 

p. 178). 

 

No item que se segue, apresentaremos os olhares das professoras sobre o passado e 

a História ensinada. 

 

2.1 UM OLHAR SOBRE AS PROFESSORAS 

 

 

A pesquisa sobre compreensão da aprendizagem histórica produzida dentro do 

espaço escolar possui suas especificidades e possui seus sujeitos interlocutores. Os professores 

realizam um papel fundamental no processo de intermediação entre os saberes acadêmicos – 

aqui compreendidos como aqueles que são resultado das pesquisas realizadas dentro das 

Universidades e que vão renovando o conhecimento histórico – e o saberes escolares – 

entendidos como os saberes oriundos da prática pedagógica. Sendo assim, conhecer a 

compreensão do passado perpassa pelo olhar atento sobre a voz do professor, no caso, 

específico da pesquisa, a voz das professoras. 

O primeiro contato com as professoras foi realizado através da intermediação com 

a Coordenadora Pedagógica da Escola durante o momento do planejamento, denominada por 

Atividade Complementar (A.C.), que ocorre duas vezes no mês: uma etapa na escola e outra 

etapa em planejamento coletivo realizado pela Secretaria de Educação junto com outros 

professores que atuam no 4º e 5º Ano. Os professores que atuam neste segmento são cursistas 

do programa estadual Pacto pela Educação, ofertado pela Secretária de Educação, que em 

parceria com os municípios oferta formação continuada a professores e coordenadores 

pedagógicos. Este processo formativo é um desdobramento das ações do Programa Nacional 

Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) no Estado da Bahia. 
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Após o contato inicial e apresentação da pesquisa para as professoras, realizamos 

um primeiro encontro para realização da entrevista. O instrumento escolhido para realizar essa 

sondageminicial foi a entrevista semiestruturada (Apêndice A). O instrumento para produção 

dos dados para a pesquisa junto aos professores escolheu a entrevista semiestruturada considerada 

por Amado (2013) como um dos principais instrumentos na pesquisa qualitativa, pois é um método 

que permite a “análise do sentido que os atores dão às suas práticas e aos acontecimentos com os 

quais se veem confrontados” (QUIVY; CAMPENHOUDT, 1998, p. 193 apud AMADO, 2013, p. 

207). 

A entrevista com as professoras aconteceu no dia do AC. Nesse encontro estavam 

presentes somente duas professoras, pois uma delas estava em consulta médica e agendamos 

para outro dia. Uma das professoras presentes solicitou que a fala dela não fosse gravada e 

pediu que respondesse a entrevista de forma escrita. As outras professoras autorizaram a 

gravação da entrevista. A partir da entrevista temos na Tabela 01 os perfis das professoras que 

atuam com as turmas do 5º ano: 

 

Tabela 01 – Perfil das professoras 

Identificação  Formação 

acadêmica  

Tempo de 

atuação 

nos Anos 

Iniciais 

Carga 

horária  

Ângela  Pedagogia  com 

Especialização 

em 

Psicopedagogia 

Acima de 

21 anos 

40h  

Beatriz Pedagogia  com 

Especialização 

em 

Psicopedagogia 

Acima de 

21 anos. 

40h 

Vitória Normal 

Superior com 

Especialização 

em 

Psicopedagogia 

Acima de 

21 anos 

 

Fonte: elaborado pela pesquisadora. 

  

As professoras atuam há mais de duas décadas nas turmas dos Anos Iniciais. As 

três possuem formação inicial em Magistério, Nível Superior em Pedagogia e Normal Superior 

além de especialização em Psicopedagogia. Lecionam nos dois turnos de funcionamento da 

escola e como formato de organização da Unidade Escolar, os professores com 40h são 
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programados para atuarem em uma mesma série em razão de ser um facilitador do planejamento 

e do acompanhamento da coordenação pedagógica. 

Blanco Nieto (1996 apud SANTOS, 2013, p. 160) afirma a importância sobre o 

estudo das ideias dos professores para compreender os elementos que constituem e dirigem a 

prática pedagógica. A relação que o professor estabelece com o passado, seja ele formado em 

História ou não, segundo Freitas (2010) é construído tanto no espaço acadêmico quanto em 

outros espaços por eles vivenciados. Logo, compreendemos que as ideias e concepções que 

foram forjadas ao longo do tempo e do percurso formativo deste profissional serão norteadoras 

da sua prática em sala de aula. 

A entrevista realizada com as professoras tinha como objetivo perceber a concepção 

de passado, o lugar que a disciplina História ocupa na sala de aula e a importância atribuída por 

elas em ser trabalhada com as crianças matriculadas nos Anos Iniciais. A partir das narrativas 

produzidas pelas falas das professoras extraímos um pouco dos seus pensamentos e das suas 

aproximações com a disciplina. Inicialmente, pode-se perceber uma aproximação com poucas 

resistências e ao mesmo tempo marcada pelas relações que foram estabelecidas em seus 

processos formativos. 

A análise dos dados, orientada pela técnica da Análise de Conteúdo, compreende 

que a partir da interpretação das mensagens presentes nos documentos utiliza da formulação 

das categorias para compreensão das falas das professoras. A partir das suas falas construímos 

a seguintes categorias de análises, de acordo com o Quadro 01: 

 

Quadro 01 – Categorias de Análise: professoras 

Temas  Categorias  

O passado como necessidade para 

conhecer o presente. 
• Causalidade. 

• Permanência e rupturas. 

• Diferenças entre o presente e o 

passado. 

• Sucessão de fatos e 

acontecimentos. 

Ensino de História • Papel social da disciplina História. 

• Compreensão da realidade atual. 

• Formação dos sujeitos críticos. 

• A disciplina inserida nas outras 

disciplinas. 
Fonte: elaborado pela pesquisadora. 

 

As falas das professoras evidenciam uma compreensão do passado como algo que 

é parte do presente, mas que ao mesmo tempo é constituído de diferenças. O passado possui 
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uma relação muito tênue com o presente, pois este é  “o mundo para qual abro meus olhos é 

inequivocamente presente” (OAKESHOTT, 2003, p. 51). Suas falas demonstram que somente 

pelo estudo do passado é que compreendemos o presente.Esta percepção é marcada pela 

compreensão de Oakeshott (2003) ao definir que os elementos que surgem no presente 

qualificam o passado.  

 

A minha visão e eu trabalho com meu aluno da seguinte maneira: pra criança 

entender o contexto atual, a conjuntura atual se faz necessário que faça um estudo, 

uma retrospectiva no passado(Profª Daniela). 
 

O presente como ponto de partida para a compreensão do passado é o elemento 

chave do historiador em suas investigações. As perguntas feitas às evidências conduzem o 

historiador em sua investigação e estabelece o significado dado ao passado. Portanto, as 

professoras percebem essa íntima relação entre presente-passado. O passado, portanto, só 

possui sentido em sua relação com o presente. Segundo Santos (2013) essa percepção 

denomina-se como passado exemplar “onde as experiências do passado representam e 

personificam regras gerais de mudança e conduta humana” (SANTOS, 2013, p. 223). 

Oakeshott (2003) define essa percepção na relação presente-passado como um 

passado encapsulado com o presente. Em sua definição, o passado é comporto por tudo o que 

aconteceu e que é conhecido através dos resíduos deixados. Esses resíduos, em sua definição é 

o presente. O que vem depois pode modificar o que veio antes, mas não pode cancelar. 

 

[...] O que vem depois pode modificar o que veio antes, mas não pode cancelá-lo. 

Camada após camada; toda uma grande e contingente mistura da qual não podemos 

escarpar, mas para a qual o que somos e o que fazemos agora é, de alguma forma, 

uma resposta. E chamo a isso um passado encapsulado porque a sua relação conosco, 

agora, não depende, de forma alguma, de que seja lembrado (OAKESHOTT, 2003, p. 

61). 

 

Embora elas tenham uma percepção sobre as relações passado-presente, 

verificamos que as professoras demonstraram dificuldades para conceituar o passado. As falas 

apontaram para a sucessão de fatos e acontecimentos que foram produzidos em outras épocas, 

e ao mesmo tempo como algo distinto do presente. Em nenhuma fala foi mencionado o papel 

do homem como sujeito produtor desse passado. Há uma ênfase dada ao acontecimento, mas 

que está intrinsecamente ligada ao presente. 

 

Algo importante que aconteceu, mas sempre faz parte da realidade (Profª Ângela). 
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Definir passado é o diferente do presente, diferente do futuro, o que passou (Profª 

Beatriz). 

 

A atual conjuntura política vivenciada no momento e a necessidade em fazer 

reflexões com os alunos para auxiliá-los a compreender melhor e problematizar as informações 

que são transmitidas pela mídia, constituiu como o maior argumento fornecido por duas 

professoras para justificar a relação de rupturas e permanências entre o presente e o passado. 

Nessa relação também revelam a ideia de passado como causa do presente. Assim,  

 

Eu gosto de trabalhar até para desmistificar a ideia que um personagem, um 

partido político só é culpado de todo essa ‘miserê’ que o país tá vivendo no 

momento. Eu acho importante ele entender desde o início da colonização para ele 

tirar as próprias conclusões e vê o que gerou tudo isso que a gente vive hoje (Profª 

Beatriz). 

 

Essa relação enfatizada pelas professoras denota uma concepção de que o estudo 

sobre o passado assume a função de ser um orientador das ações no presente. Suas falas são 

permeadas de questionamentos sobre o “como era antes e o agora”. Nesse sentido, o passado 

enquanto um orientador proporciona a percepção de erros e acertos e ao mesmo tempo, o 

condiciona para a melhoria no futuro. 

 

Então, tem que ter um passado pra refletir o presente, entender e tomar as atitudes 

futuras (Profª Beatriz). 

 

O significado do passado como orientador da formação crítica do sujeito também é 

um aspecto muito presente nas falas das professoras. Suas falas denotam que o trabalho com a 

disciplina e o retorno ao passado é fomentador desse sujeito crítico.  Há uma ênfase ao aspecto 

formativo do saber histórico escolar. Este assume o caráter de buscar nas experiências do passado 

os elementos que vão permitir uma melhor interpretação do presente. A ausência da compreensão 

desse passado e de uma abordagem crítica pode, portanto, ser comprometedor na formação do 

sujeito. 

 

Então, essas questões de crítica que você tem que trabalhar além do que estou 

vendo, o que está por trás, o que está entre as entrelinhas, isso é necessário. Porque 

senão a criança ela vai crescer e vai ser quando adulto muito fácil de ser enganada 

(Profª Vitória). 

 



54 

 

Eu só vou poder formar um cidadão crítico se ele entender o passado, conseguir 

entender o atual, o momento atual, para ele poder ter uma visão que rumo a 

História pode tomar (Profª Vitória). 

 

Porque através desse trabalho de História que a gente forma um cidadão crítico, 

capaz de refletir os acontecimentos do dia a dia fazendo sempre um paralelo com 

o passado (Profª Beatriz). 
 

As professoras, portanto, compreendem a disciplina História como a ciência que 

estuda o passado e destacam a importância da presença da disciplina no currículo dos Anos 

Iniciais. Suas falas evidenciam o lugar que a disciplina ocupa na sua rotina pedagógica e sua 

relação no processo formativo dos alunos.  

Quando questionadas sobre “Em que momento a disciplina de História está 

inserida em sua rotina didática?”, as professoras apontaram que a aula de História acontece 

uma vez por semana, na terça-feira. A existência desse horário, segundo a professora do 5º Ano 

C, organiza a rotina do estudante para que não traga o material escolar todos os dias. Suas falas 

evidenciam que mesmo existindo uma rotina, a disciplina está interligada com as outras 

disciplinas.  

 

Nós temos um horário. Ela é uma matéria que faz parte da grade curricular do 

menino do 5º Ano, que é onde eu trabalho. A gente constrói um trabalho para criar 

uma rotina, até mesmo para facilitar o menino trazer o material, não vim com a 

mochila com todo o material, mas a gente, se surge uma situação naturalmente, a 

gente aproveita para trabalhar História mesmo não estando no “script” do dia, 

mesmo não estando na rotina do dia. Mas é sempre aproveitada as oportunidades. 

A disciplina de História está envolvida em todas as outras disciplinas porque é 

sempre necessário fazer uma relação do passado com o presente, então, há 

momentos na aula de português, ciências, História e assim, sucessivamente (Profª 

Beatriz). 
 

O lugar ocupado pela disciplina História no sistema escolar é um debate e uma 

preocupação presente nos historiadores que se dedicam as investigações sobre o ensino e a 

aprendizagem de História. Segundo Abud (2012a), a disciplina ainda ocupa um espaço menor 

em relação à Língua Portuguesa e Matemática que ainda são vistas como as matérias 

prioritárias. A autora afirma que essa concepção restringe as possibilidades de trabalho dessas 

disciplinas ditas como prioritárias, além de limitar a própria aprendizagem da criança.  

 

A primeira observação a ser mencionada, é que sem exceção, os relatórios comentam 

o pequeno (ou mesmo nenhum) número de aulas semanais destinado às aulas de 

História. A restrição ao tempo para se ensinar a disciplina e a valorização da Língua 

Portuguesa e da Matemática constituem-se em fatores primordiais para a exclusão das 
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outras matérias. Fato este que implica na dificuldade de aprendizagem das disciplinas 

privilegiadas, pois as excluídas significam portas abertas para desenvolver 

importantes capacidades intelectuais de relatar, raciocinar, compreender, narrar, etc, 

fundamentais para desenvolvimento da escrita e domínio da língua e do pensamento 

científico (ABUD, 2012a, p. 556). 

 

As falas das professoras sinalizam o pouco tempo destinado à disciplina e por isso 

a necessidade dela ser trabalhada de forma interdisciplinar: 

 

Entendeu porque é pouco? Nós tempo a necessidade de voltar na nossa trajetória 

política, no nosso passado a todo instante. Surge uma situação na sala que te faz 

voltar lá no passado. E a gente não pode deixar aquilo solto, ele tem que entender. 

[...] Então pra mim a importância de História é igual, é tão quanto a importância 

de aprender a ler, a escrever, somar, subtrair, dividir e multiplicar (Profª Beatriz). 

  

  

Questionadas sobre como o passado é abordado em sala de aula, suas respostas 

sinalizam que o principal instrumento de trabalho é o livro didático. O processo de 

planejamento faz uso de outros meios, principalmente a internet, mas em sala de aula o livro 

didático é único recurso utilizado. 

 

Fazemos a leitura do assunto e depois a reflexão do grupo expondo suas opiniões 

sobre o conteúdo (Profª Ângela). 

  

Compreendemos, portanto que as falas das professoras apontam para a concepção 

de História e de passado que elas constituíram ao longo de suas vidas. O passado visto como 

acontecimento vivido, que é causa do presente e fundamental para ações de mudanças no 

presente e orientação para o futuro. Um passado no sentido prático, como denomina Oakeshott 

(2013), onde a relação passado e presente é vista como necessária e como contrapartes lógicas. 

 

Por outro lado, se o que eu percebo é um homem que perdeu uma de suas pernas e a 

substituiu por uma de madeira, então o presente foi qualificado pelo passado. Essa 

consciência do passado é evocada não por negligenciar-se o presente, mas por uma 

leitura que evoca o passado, expresso na palavra “perdeu” (OAKESHOTT, 2013, p. 

52, destaque do autor). 

 

São profissionais atualizadas e que possuem um engajamento social presente em 

suas falas. Consideramos que elas se aproximam de um pensamento que compreende o ensino 

de História para esse nível de ensino como ferramenta que rompa com a proposta de 
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memorização e passe a ser mais reflexiva, no entanto essa postura limita-se, pelas falas, em 

relacionar presente e passado. 

 

2.2 O PERFIL DOS ALUNOS DO 5º ANO 

  

A investigação sobre a concepção de passado das crianças permite realizar uma 

pesquisa que dá a criança o papel de ator principal do processo. Serão as suas falas, suas 

inferências, seu olhar atento e curioso os elementos norteadores desta investigação. É permitir 

enxergar o passado através do ponto de vista da criança e ao fazer isso poderemos conhecer as 

contradições e outra maneira de ver a realidade (KRAMER, 2007, p.16). 

As crianças escolhidas para a pesquisa estudam no turno matutino do Centro de 

Educação Municipal Professor Paulo Freire. O contato inicial para escolha do turno foi feito a 

partir da conversa com as professoras e coordenação sobre a dinâmica de funcionamento da 

escola. O número de participantes foi definido após a autorização dos pais. Num total de 89 

alunos matriculados nas três turmas do 5º ano nossa pesquis foi realizada com 57 crianças. 

O nosso contato inicial com a turma foi realizado para a apresentação da pesquisa 

e entrega do termo de Assentimento que foi enviado aos pais. Esse primeiro contato foi 

realizado no dia em que está programado para acontecer à aula de História. A escolha pelo dia 

foi proposital para perceber de forma ainda inicial a aproximação das crianças com a disciplina.  

O segundo encontro foi para aplicação do questionário socioeconômico (Apêndice 

B) para analisar o perfil dos estudantes que participarão da nossa pesquisa. Nos gráficos e 

tabelas abaixo apresentaremos o resultado do nosso primeiro questionário.  

Do total de 57 crianças entrevistadas, 33 são do sexo masculino e 24 são do sexo 

feminino. Aproximadamente 56,14% se identificaram como pardos e a na sua maioria  moram 

com os pais (pai e mãe) e com os irmãos em casa própria. Somente um pequeno número 

sinalizou residir somente com os avós (em torno de 4 crianças). As crianças, em sua maioria, 

são residentes em bairros próximos a escola, como: Senhorinha Cairo, Miro Cairo,  Ibirapuera, 

Terras do Remanso, Urbis  V, dentre outros. Em razão da proximidade, o deslocamento até 

chegar à escola é feito sem auxílio de transporte. 

O Gráfico 01, abaixo, apresenta a média de idade das crianças entrevistadas. Das 

cinquenta e sete crianças entrevistadas, vinte e quatro declarou ter 10 anos, idade considerada 

ideal para estarem cursando o 5º ano conforme orienta a lei nº 11.274 de 6 de fevereiro de 2006. 

O número de crianças que declarou ter onze anos apresenta um percentual significativo. Sendo 

assim, podemos considerar que a maioria dos alunos entrevistados encontra-se numa faixa de 
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transição entre a infância e a adolescência. Quinze alunos declararam ter idade acima de doze 

anos, sendo que três afirmaram ter idade entre 14 a 16 anos, o que já sinaliza para um percentual 

considerável de distorção idade/série. Entretanto, as professoras negaram ter na sala alunos com 

idade acima de doze anos matriculados no turno matutino. 

 

Gráfico 01 – Faixa etária do 5º Ano

 

Fonte: elaborado pela pesquisadora. 

 

Outro dado importante percebido no questionário é referente à escolarização dos 

pais e a atuação profissional (Tabela 02). De modo geral, a maioria dos pais não concluiu o 

Ensino Médio e somente 3 pais e 1 mãe possui Nível Superior. Importante também destacar 

que o número de mães desempregadas é maior que o número de pais. O questionário por si não 

explica essa condição, mas provoca reflexões sobre essa configuração dos papeis sociais de 

homens e mulheres na sociedade. É válido destacar que nos 25 questionários respondidos 

identificando que a mãe está trabalhando, há uma relação significativa de crianças que 

responderam morar somente com a mãe. 
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Tabela 02 – Escolaridade e atuação profissional dos pais ou responsáveis 
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Fonte: elaborado pela pesquisadora. 

 

Quando apresentado às crianças uma relação com 17 itens que possuíam em casa,  

a televisão, o telefone celular, a internet e a geladeira foram os itens mais assinalados. Esses 

dados estavam diretamente relacionados às atividades que mais gostavam de fazer quando não 

estavam na escola, conforme tabelas abaixo (Tabelas 03 e 04): 

 

Tabela 03 – Média percentual da maioria dos objetos existentes em casa 

 Televisão 

Comum 

Telefone 

celular 

Aparelho 

de DVD 

Geladeira Internet 

Total 91% 89% 75% 100% 59% 
Fonte: elaborado pela autora. 

 

Tabela 04 – Média percentual da maioria das atividades realizadas quando não estão na escola 

 Assistir 

televisão  

Brincar 

com os 

Amigos 

Navegar 

pela 

Internet  

Total 89 % 71% 82 % 
Fonte: elaborado pela pesquisadora. 

 

A televisão, portanto, poderíamos inferir a partir desse extrato, continua sendo o 

maior meio de entretenimento e informação dos lares brasileiros, embora, a internet, mesmo 

nos bairros periféricos, tenha ampliado o seu alcance, sobretudo a partir da explosão de 

aparelhos celulares que asseguram acesso à web. A pesquisa apontou que cerca de 50,10% das 

crianças acessam constantemente a rede principalmente os jogos virtuais e as redes sociais. 
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Válido observar que há um percentual positivo de crianças que gostam de passar o tempo livre 

em companhia de outras crianças. 

A análise dos dados sobre o perfil dos alunos nos permite inferir que elas estão 

inseridas no contexto de mundo tecnológico e digital. São crianças ativas e que interagem com 

o estrangeiro com muita facilidade. Durante a aplicação do questionário um aluno me perguntou 

o porquê deles terem que responder ao questionário se a minha presença ali estava relacionada 

à História. Expliquei que era necessário conhecê-los melhor para depois aplicarmos outros 

instrumentos.  

 Por esse universo que se apresenta dinâmico, lúdico, imaginativo e marcado pela 

curiosidade natural da infância que a História transita. As relações estabelecidas nessa fase 

tendem a ser fundamentais para outras fases escolares e da própria vida. Nos capítulos 

posteriores nos aproximaremos mais do olhar da criança sobre a História e sobre o passado 

construído por ela a partir da sua aproximação com o saber histórico vivenciado na escola. 
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CAPÍTULO III 

 

3 A CONCEPÇÃO DE PASSADO DOS ALUNOS DO 5º ANO 

 

As pesquisas sobre a aprendizagem histórica de crianças vêm desconstruindo a 

concepção que a entende como um ser incapaz de desenvolver um pensamento histórico, 

sobretudo em razão das abstrações próprias da ciência histórica. Hilary Cooper (2012) afirma 

que a criança possui capacidade de compreensão de temporalidades anteriores ao nascimento 

dela, mesmo que esta possa, a princípio, se colocar de maneira incompleta e estereotipada, mas 

que poderá, caso haja intervenção, ser reelaborada pela criança.  

A autora pontua que os primeiros contatos com a “consciência de passado” se dá 

no espaço mais íntimo de convivência da criança, como a família, mas que esses espaços vão 

se ampliando e assim, ampliam-se também os elementos que vão delineando essa consciência. 

E um desses espaços é o ambiente escolar, mais precisamente a sala de aula, o local de 

investigação dessa pesquisa. Na escola é apresentado à criança o conhecimento histórico fruto 

das pesquisas realizadas na historiografia, sistematizadas nos livros didáticos ou em outros 

documentos que podem ser utilizados pelos professores como metodologia de trabalho. 

 

Porque, com certeza, as crianças têm ciência das temporalidades anteriores a elas 

próprias, embora a compreensão delas possa ser incompleta e até mesmo 

estereotipada, se não for mediada pela educação.  Desde os primeiros anos, as crianças 

têm certa consciência ‘do passado’, por meio de ilustrações de estórias tradicionais e 

rimas, fotografias de família, prédios antigos e, mais tarde, por meio de filmes, 

televisão, locais de patrimônio e lugares de memória. Mas, para começarem a entender 

o passado, as crianças devem aprender desde o começo, a fazer perguntas e aprender 

a respondê-las (COOPER, 2012, p. 17). 

 

Neste capítulo apresentaremos as concepções de passado das crianças a partir da 

análise de dados extraídos dos instrumentos que foram aplicados em sala de aula junto às 

mesmas. A nossa análise iniciará com a observação das aulas de História e em seguida a análise 

dos dois instrumentos exploratórios (Apêndices A e B) que foram aplicados após o período de 

observação. 

Nos caminhos metodológicos traçados para esta investigação foram desenhados 

cinco momentos na sala de aula com os alunos e um momento com as professoras. O encontro 

com as professoras foi para a realização da entrevista que ocorreu no horário das AC’s. O 

primeiro contato com as crianças foi para apresentação da proposta de pesquisa e entrega dos 

termos de autorização para serem entregues aos pais. Em seguida, no dia marcado para o 

recolhimento dos termos, realizamos a aplicação do questionário socioeconômico. Esse foi de 
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fato o primeiro contato efetivo com os alunos em que foi possível perceber um pouco mais do 

perfil das turmas onde aplicaríamos os instrumentos e a linguagem que deveríamos utilizar. 

Posteriormente realizamos a observação das aulas de História e depois aplicação dos dois 

instrumentos exploratórios (Apêndice B e C) junto às crianças. Após as etapas descritas acima, 

realizamos o tratamento das informações e análise dos dados que apresentaremos a seguir. 

Nas entrevistas aplicadas com as professoras que ensinam para as turmas do 5ª ano 

do CAIC foi questionado sobre o lugar que a disciplina História ocupa na rotina semanal, e o 

que responderam foi que a terça-feira é reservada para o trabalho com a disciplina, 

principalmente, para facilitar a organização das atividades junto aos alunos. Nesse mesmo dia, 

os alunos também têm aula de Geografia e Matemática. 

O interesse em observar a rotina das aulas nasceu a partir de dois elementos das 

falas das professoras. Um relaciona-se ao espaço da disciplina na rotina didática semanal, suas 

respostas evidenciaram um papel importante da disciplina no trabalho diário contrastando com 

o pequeno espaço reservado na grade curricular dos Anos Iniciais, frente às disciplinas de 

Língua Portuguesa e Matemática, como podemos observar na fala a seguir: 

 

Trabalho com a disciplina uma vez por semana, a História está sempre inserida em 

sala de aula, porque trabalhamos com a Coleção Buriti e os conteúdos são 

interligados. Aí, podemos trabalhar com a interdisciplinaridade. (Profª Ângela) 

 

A fala também sinaliza que há um trabalho interdisciplinar realizado no cotidiano 

da sala de aula, ou seja, a História aparece em outros momentos além da aula da terça-feira. O 

outro elemento que emergiu das respostas das professoras está relacionado ao momento onde o 

passado é acionado nas aulas. Segundo suas falas, o diálogo com o passado é feito somente com 

o livro didático,  este assume na rotina o principal instrumento de trabalho do professor e de 

estudo sobre o passado histórico pelo aluno. 

Deste modo, esses elementos motivaram a decisão de ir acompanhar um pouco 

dessa rotina escolar considerando que esse momento seria importante também para a 

compreensão sobre a relação entre a concepção de ensino da professora e os conceitos históricos 

construídos pelos alunos. A proposta inicial seria acompanhar o dia reservado para a aula de 

História e mais outros dois ou três dias da semana. Entretanto, só houve a observação nas aulas 

de História, pois uma das professoras não autorizou os outros dias. Em uma das aulas 

observadas, a professora nosconvidou para fazer alguma fala complementando a sua 

explicação, mas a situação foi negada, pois o entendimento é que o papel ali não era demonstrar 

quem dominava melhor o conteúdo a ser ministrado. Assim, foram três observações sendo que 
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em duas turmas, o período de observação coincidiu com a semana de término de Unidade Letiva 

e não haveria aulas expositivas, somente aplicação de atividades avaliativas.  

Apesar das mudanças na proposta inicial das observações no campo investigativo, 

as aulas observadas contribuíram para pensar sobre a História ensinada e seus possíveis reflexos 

nas respostas apresentadas pelos alunos nos instrumentos que foram aplicados posteriormente. 

As aulas iniciam às 07:30h e terminam às 11:20h. Como a escola atende a todo o Ensino 

Fundamental, há dois momentos de intervalo: O primeiro entre às 09:30h até as 10:00h 

atendendo aos alunos do 4º ao 9º ano; o segundo das 10:00h até as 10:30h para os alunos do 1º 

ao 3º ano. Todos os alunos da turma possuem livro didático. Os materiais de apoio como 

cartolina, lápis de cor, cola, tesoura e outros, ficam guardados em um armário na sala de aula. 

Durante o intervalo as salas ficam trancadas. 

As três turmas de 5º ano funcionam no mesmo corredor da escola. São salas pré-

moldadas e bem ventiladas, possuem um quadro-branco e armários para guardar material. As 

carteiras são do modelo universitário, de material plástico e não há problemas com a falta delas 

em sala. Em duas turmas a sala é disposta em formato de semicírculo e na outra os alunos 

sentam em filas. Registra-se que a estrutura física das duas salas que estão organizadas em 

semicírculo facilita esse tipo de disposição das carteiras, enquanto na outra turma o espaço é 

menor e há um recuo da parede que dificultaria tal disposição. A organização do espaço escolar 

é considerada, por alguns pesquisadores, um elemento que pode implicar no contexto da 

aprendizagem, pois 

 

A organização do espaço da sala de aula reflete a ação pedagógica do professor, pelo 

que ele deve avaliar o seu próprio estilo de ensino: se gosta de ver todos os alunos ao 

mesmo tempo, se vai usar atividades em pequenos grupos, se vai lecionar com 

exposição a maior parte do tempo, ou outras formas (TEIXEIRA; REIS, 2012, p. 170). 

 

Evidente que a pesquisa em curso não tem como validar a implicação da 

organização do espaço na aprendizagem dos alunos, o seu registro aqui se faz necessário em 

razão que a observação da sala permitiu constatar que nas turmas em semicírculo houve uma 

maior interação dos alunos. 

Abaixo apresentaremos o relato das observações realizadas. Como o nosso objetivo 

não pretende estabelecer um paralelo entre as turmas, vamos apresentá-las de forma a 

considerar os elementos observados a partir dos seus aspectos em comum e diferenciá-los 

quando necessário. 



63 

 

As três observações aconteceram no mês de agosto de 2016. Nas três turmas 

observadas, após os alunos entrarem na sala de aula e se acomodarem, as professoras iniciam 

as atividades com uma oração de matriz cristã. Em seguida, as professoras fazem a chamada e 

após esse momento são apresentadas as orientações sobre qual disciplina iniciará as atividades 

do dia. Essa é uma rotina comum observada nas três turmas. O ambiente escolar é descontraído 

e o relacionamento entre os alunos e as professoras é afetivo e cordial.  

Nas aulas observadas, percebemos que o livro didático direciona a organização da 

rotina diária, ele é instrumento que auxilia a professora na abordagem do conteúdo assim como 

as suas atividades são utilizadas como avaliação da Unidade Letiva4.  

A metodologia aplicada para explanação do conteúdo foi a leitura do livro didático. 

Havia uma pequena disputa entre os alunos para saber quem seria o leitor. Alguns alunos liam 

com maior fluência que outros, sendo às vezes necessário que a professora fizesse novamente 

a leitura. As leituras eram seguidas de uma explanação, sem aprofundamento dos textos lido e 

sem correção quando o aluno apresentava alguma incoerência com relação ao assunto, como 

podemos observar na situação descrita abaixo. 

Em uma das turmas foi solicitada a leitura de um texto de abertura do novo conteúdo 

que seria estudado, o capítulo 5, “O começo da República” (Anexo A). É uma história em 

quadrinhos apresentando o diálogo entre o candidato a presidente, um coronel e um eleitor 

retratando como era feito a troca de favores para assegurar o voto e a vitória nas urnas. Após a 

leitura, a professora passou a questionar aos alunos sobre o texto, tendo como referência um 

roteiro de perguntas que acompanha a HQ. Em duas perguntas, em especial, ocorre o seguinte 

diálogo:  

 

Profª Vitória: Em que momento da política brasileira a história se passa? 

 

Alunos: Hoje. 

 

Profª Vitória: A situação mostrada em quadrinhos ocorre também no presente? 

 

Alunos: Sim. 

 

A professora não interviu após a fala dos alunos. O comentário que seguiu fez 

referência ao início do período eleitoral na cidade5, fez uma crítica a situação política brasileira 

                                                 
4 A escola adota o sistema de avaliações somatórias ao longo da unidade, somando um total de 10,0 pontos para 

serem alcançados pelos alunos. 
5 As observações aconteceram após o início do período eleitoral municipal e de autorização da veiculação de 

propagandas eleitoral. 
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e sobre a manipulação da mídia. Em seguida, outro aluno deu continuidade à leitura do 

conteúdo. Após os trechos lidos, a professora tecia comentários sobre a situação política 

brasileira, mas sem relacionar com o trecho lido. Não houve uma maior explicação das 

informações trazidas no texto didático. A explanação da professora girava em torno da atual 

situação brasileira. 

Em duas aulas observadas, a exposição do conteúdo foi organizada para ser uma 

revisão dos assuntos que seriam o tema da atividade avaliativa, o Império Brasileiro. Em uma 

das turmas a revisão começou a partir de uma pergunta destinada aos alunos, para identificarem 

os conteúdos lembrados até o momento. Houve uma manifestação geral, com a menção a 

diversos temas que foram estudados por eles. A professora comentou que a organização do livro 

didático considera os assuntos que foram abordados em anos anteriores, pois todos os conteúdos 

citados foram estudados naquele ano. Comentou que a História possuía muitas versões, os 

registros e as testemunhas eram os responsáveis por contá-la, enfatizou aos alunos que eles 

também faziam parte da História. Nesse diálogo, entre professor e aluno, destaco o comentário 

de um aluno que mencionou que o livro só trazia um pequeno resumo da História e que era 

preciso aprofundar mais. 

Tanto nas entrevistas como em conversas informais, as professoras afirmaram que 

os alunos não gostavam muito da disciplina de História. Durante as aulas, observamos uma boa 

participação tanto na leitura dos textos quanto contribuindo durante a revisão dos conteúdos. A 

turma estava envolvida na revisão, participando e sem apresentar muitas dificuldades para 

lembrar-se dos conteúdos ou do momento em que foram estudados. Durante a revisão, a 

professora teceu comentários sobre as atividades econômicas do Brasil Colonial, como a queda 

da produção açucareira, a atuação dos bandeirantes, a extração da terra e sobre a cobrança de 

taxas. Um aluno interrompeu a fala da professora e relembrou que eles aprenderam que as taxas 

cobradas pelos portugueses eram como os impostos atuais. Entretanto, os momentos de leitura 

do livro didático eram marcados pela dispersão dos alunos e pouco envolvimento com aula 

daqueles que não conseguiam fazer o acompanhamento do trecho lido. Os alunos que sentavam 

mais ao fundo passaram a aula desenhando em seus cadernos. 

Uma atividade do livro didático foi utilizada como uma das avaliações da Unidade 

Letiva (Anexo B). Os alunos deveriam responder em seus cadernos e destacar a folha ao término 

da avaliação. O exercício do livro é composto de três questões que não exigem muito raciocínio 

para elaborar as respostas, pois elas são curtas e os alunos devem buscá-las no texto. Em duas 

perguntas da atividade, a maioria dos alunos apresentaram dificuldades para interpretar o que 

era proposto e elaborar uma resposta que estivesse fora do texto didático. 
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A segunda pergunta continha um gráfico apresentando a expansão cafeeira no 

Brasil entre os anos de 1854 até 1889. A terceira questão apresentava duas fotografias da rua 

São Bento, em São Paulo, em períodos diferentes (1862 e 1902). A questão proposta solicitava 

na primeira alternativa o preenchimento de um quadro comparativo entre as duas fotografias 

respondendo sobre a quantidade de pessoas, construções e meios de transporte. A maioria dos 

alunos demonstram dificuldades em responder essas perguntas, pois as respostas dependiam de 

análise do gráfico e das fotografias. Alguns alunos buscaram orientação, sobretudo para a 

terceira questão, como podemos observar abaixo: 

 

Aluna: Professora, eu não entendi essa pergunta?  É para contar? E seu eu disser 

que tem mais de 100 pessoas? 

 

Pesquisadora:  O que você está vendo? 

 

Aluna:Um monte de gente aqui (apontando para a foto 02). 

 

Pesquisadora: E onde tem mais pessoas? 

 

Aluna: Ah! Então é para contar, né? – E saiu com o livro para a sua cadeira sem 

esperar o término da nossa conversa. 
 

Em seguida outro aluno perguntava sobre o item construções e meios de transporte:  

 

Aluno: Essa aqui (em 1862) só tem casas, dois cavalos e rua de chão. A outra rua 

é mais agitada. Tem trem e prédios. 

 

Pesquisadora: E como você sabe que tem trem? (A foto não tem trem, mas possuem 

trilhos.) 

 

Aluno: Olha aqui (Apontando para os trilhos da fotografia). Quem passa aqui é 

trem. 

 

Pesquisadora: E é a mesma rua? 

 

Aluno: Não. 

 

Pesquisadora: Por que não? 

 

Aluno: Porque nessa rua aqui (apontando para a fotografia de 1902) tem mais coisa 

e tem trem. Nessa outra só tem cavalo e casas. 

 

Pesquisadora: Vamos ler aqui? – apontando para as legendas das fotografias – E, 

agora, é a mesma rua? 
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Aluno: Ah! É sim, tia. Então essa é antes (fotografia de 1862) e essa é depois 

(fotografia de 1902). É pra responder assim, né? 

 

Os alunos demonstraram dificuldades em compreender que para responder a 

atividade era necessária a comparação entre as fotografias, somente poucos conseguiram 

perceber, sem intervenção, que as imagens retratavam o mesmo lugar em épocas diferentes. 

Demonstraram, portanto, limitação na habilidade de interpretar o enunciado proposto. A 

alternativa solicitava o preenchimento do quadro a partir dos critérios estabelecidos para o 

comparativo, mas sem problematizar sobre a relação temporal presente. O objetivo da questão 

era, que a partir diferenças entre as fotografias, os alunos identificassem que essas mudanças 

teriam sido ocasionadas pela expansão cafeeira. Os alunos não conseguiram fazer essa relação, 

pois não há elementos na questão que os auxiliem a elaborar esse pensamento. 

As aulas observadas, embora poucas, apresentam alguns elementos importantes 

para pensarmos sobre como o passado histórico é acionado na sala de aula. Na entrevista, 

quando questionadas sobre como esse passado era abordado, a resposta das três professoras 

apontou o livro didático como o único instrumento responsável por esse momento: 

 

Pesquisadora: Como o passado é abordado durante as aulas de História? 

 

Profª Beatriz: Nas aulas de história a gente segue uma rotina do livro. Exemplo, o 

livro didático do 5º ano vem trazendo o Brasil após o descobrimento. Eu creio que 

o livro do 4º ano vem trazendo até o descobrimento, certo?! Então, o 5º ano já 

introduziu o Brasil, a economia no período da cana de açúcar. Aí, vem seguindo 

com o período da exploração do ouro, a revolta, a Inconfidência Mineira, vem 

assim os movimentos que antecederam para a Independência e vem seguindo até 

os nossos dias. O livro tá bem atual trazendo até o último governo de Lula e de 

Dilma. Dificilmente a gente consegue chegar até o final do livro, mas o livro traz 

assim, uma linha histórica bem legal.  (Profª. Beatriz)6 

 

As três aulas observadas evidenciaram o espaço ocupado pelo livro didático na sala 

de aula. Ele assume um papel metodológico muito importante tanto na elaboração das aulas 

quanto na prática da sala de aula. As explicações dos conteúdos partem da leitura do texto 

presente no livro, realizada pela professora e pelos alunos. A exploração do conteúdo é feita a 

partir do que está posto no texto didático, sem apresentar outro elemento que possa contribuir 

para a compreensão do tema abordado. 

 

                                                 
6 A fala da professora Beatriz foi citada na página 54, mas ela foi fundamental no contexto de observação das 

aulas. 
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Fazemos a leitura do assunto e depois a reflexão do grupo expondo suas opiniões 

sobre o conteúdo (Profª Ângela). 

 

Segundo Susana Bernardo (2010) há uma grande crítica sobre o uso do livro 

didático na sala de aula, entretanto, “dificilmente o professor tem apoio didático-pedagógico a 

não ser o livro didático e o uso da internet é uma exceção” (BERNADO, 2010, p. 86). Tanto 

nas entrevistas quanto nas aulas observadas, as professoras afirmaram ser o livro o principal ou 

mesmo o único recurso utilizado para o trabalho com a disciplina História. Como podemos ver 

na fala abaixo: 

 

Embora eu sei que existe outros recursos de informática, na escola não tem muita 

condição de usar esse recurso, então, eu limito ao uso do livro didático, mapas, 

relatos que traz nos livros e o conhecimento que a gente vai buscando através dos 

diversos meios de comunicação (Profª Beatriz). 

 

A ausência de outros recursos na escola ou mesmo de condições de acesso ao 

laboratório de informática7 é também, segundo as professoras, outro fator que primazia o 

trabalho com o livro em sala. Segundo Bernado (2010) citando Gatti Júnior (2004) as limitações 

do processo formativo do professor somado a uma carga horária semanal de 40h implicam no 

fato do livro didático ser o instrumento de atualização e planejamento das atividades didático-

pedagógicas que serão aplicadas na sala de aula. Conforme observamos em sala, o manual 

didático assume o papel de organizador do currículo escolar e os conteúdos que serão 

trabalhados ao longo do ano letivo obedecem a sequência cronológica apresentada no livro, sem 

levar em consideração o ponto de chegada da série anterior.  

Nunes (2005) afirma que o livro didático ainda é o principal instrumento de trabalho 

para os professores que atuam nos anos inicias. Há um importante debate em torno da utilização 

do livro didático em sala de aula desde o processo de escolha até o seu uso como recurso 

metodológico. É preciso registrar que essa não é uma condição específica somente dos 

professores que atuam nesse nível de ensino, entretanto, as recentes pesquisas que encontramos 

relacionadas com ensino de História nos Anos Inicias8 evidenciam o seu papel de principal, ou 

mesmo único recurso utilizado em sala de aula. 

                                                 
7 A escola possui a sala de informática, mas quando realizamos a entrevista, segundo uma das professoras, não 

havia profissional especializado para atender a demanda da sala. Quando voltamos para aplicar os questionários, 

os alunos estavam tendo aula de informática. 
8 Esse levantamento aparece no primeiro capítulo desta dissertação. 
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Nas entrevistas, quando perguntadas sobre o trabalho que realizam com os alunos, 

as professoras afirmaram que o objetivo é auxiliar o aluno a compreender, a partir dos elementos 

do passado, como o presente se apresenta e a partir desse aspecto, refletir sobre ele. 

 

Eu só vou poder trabalhar a questão, o aluno só vai poder entender o contexto 

atual se ele entender a história política do nosso país. E pra isso nós não podemos 

estar, desvincular, deste passado. 

Eu acho importante ele entender desde o início da colonização para ele tirar as 

próprias conclusões e vê o que gerou tudo isso que a gente vive hoje. Agora mesmo, 

a gente estudando sobre a Inconfidência Mineira, onde os inconfidentes 

reclamavam sobre os altos impostos e hoje mudou alguma coisa? A gente estudou 

sobre a Conjuração Baiana onde já aclamava lá pelo fim da escravidão. E hoje a 

escravidão acabou? Se estendeu até as diversas raças, entre aspas, né? Eu gosto 

de fazer isso porque é vê o presente assim com mais clareza. Quando a gente viaja 

pelo passado a gente entende melhor o presente (Profª Vitória) 

 

Entretanto, nas aulas observadas, mesmo percebendo nas falas das professoras um 

posicionamento crítico a essa História oficial, nota-se que ainda prevalece uma abordagem de 

ensino de História enraizada na forma tradicional e conteudista. Durante as explanações geradas 

a partir do texto didático, as professoras traziam elementos do presente, entretanto a falta de 

explicação sobre o contexto apresentado no conteúdo, não favorece ao aluno compreender o 

processo histórico ali apresentado, como percebido na introdução ao estudo sobre a República 

Velha. 

Quando a professora utilizou a HQ para introduzir o conteúdo sobre a República 

Velha, os alunos responderam que o diálogo retratava os dias atuais, seguiu-se de uma breve 

explicação sobre a conjuntura política atual e foi dada continuidade a leitura do capítulo. O 

aluno associou a compra de votos descrita, em um diálogo referente ao início do século XX, 

como algo que faz parte do presente por ele vivido. Em nenhum momento foi dado ao aluno 

informações para que ele compreendesse que o diálogo pertencia a outro período histórico, e a 

partir daí provocar reflexões entre as semelhanças e as diferenças na prática identificada. 

Observa-se que a proposta do livro didático ao questionar o aluno sobre esse período, propunha 

debate em sala de aula, uma vez que esse conteúdo ainda seria abordado. Essa ausência de uma 

intervenção entraria no debate sobre questões relacionadas à compreensão temporal dos 

professores e também sobre a abordagem do ensino da disciplina, entretanto, esse não é o foco 

de nossa pesquisa. 

Nota-se que houve uma tentativa da professora em refletir o presente a partir dos 

elementos do passado que estão no texto, porém o conteúdo sobre a República Velha foi 



69 

 

iniciado sem essa contextualização temporal. O aluno, levando em consideração que a pouca 

idade dificulta a fazer algumas abstrações, necessita de elementos que o auxilie a estabelecer 

relações presente-passado e em compreender a história enquanto processo. 

Observa-se também que, em muitas situações, as professoras trouxeram elementos 

do presente em suas explicações para auxiliar o aluno na compreensão do assunto abordado. O 

presente é utilizado para exemplificar o passado quando a professora utilizou a palavra “funk 

ostentação” para fazer o aluno compreender o porquê a extração do ouro provocava tanta 

ostentação entre as pessoas que viviam naquela época, ou o presente como uma repetição do 

passado, quando ao comentar sobre a conjuntura política que resultou no impeachment da 

Presidente Dilma9, a professora utilizou a expressão “golpe” explicando que em nossa História 

sempre houve momentos como esse, pois a “História política do Brasil é marcada por desvios, 

assim como ocorreu com a chegada dos portugueses e o golpe da maioridade”. 

Os dois exemplos acima evidenciam que, nas aulas observadas, podemos perceber 

uma fragilidade na abordagem sobre as relações passado-presente. Há uma tentativa das 

professoras em explicar que o passado ajuda a compreender o presente, mas há uma lacuna 

nessa abordagem que não assegura ao aluno estabelecer relações. O passado histórico é 

acionado como uma descrição de fatos e acontecimentos. A ação explicativa da professora dos 

fatos históricos presentes nos conteúdos trabalhados em sala de aula assemelha-se a uma 

interpretação de texto, em seu sentido restrito, correlacionando os sujeitos as suas ações, mas 

omitindo-se contradições, mudanças, permanências e quanto mais os paradoxos que compõe a 

explicação histórica, mesmo da história acontecimental, que ora era o formato dado pela 

professora a sua ação. Nesse sentido, a abordagem foca mais em apresentar as semelhanças na 

relação passado-presente do quem em inferir sobre as suas diferenças. 

As situações em que houve espaços para alguma problematização guiaram-se pelo 

material presente no livro didático. Vale a ressalva que nessa fase escolar, até pela pouca idade, 

o aluno não tem autonomia para buscar por ele outras fontes para problematizar o passado. 

A prática docente observada nas aulas nos permite afirmar que existe, por parte das 

professoras, uma tentativa em fazer com que o aluno relacione os conteúdos que estão 

estudando com a sua vida prática. Contudo, a abordagem da relação passado e presente 

realizadas na sala de aula, muitas vezes, não trouxe elementos para que os alunos construíssem 

essa relação. Constatamos a permanência de um ensino baseado na ideia de continuidade e de 

progresso da História, contada aos alunos através de somente uma fonte didática. 

                                                 
9 As aulas observadas aconteceram durante o processo de julgamento que resultou no impeachment da Presidente 

Dilma, em agosto de 2016. 
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Os problemas aqui apresentados adentram pela discussão do processo formativo 

dessas professoras e ao mesmo tempo insere-se nas discussões sobre quem está apto para o 

ensino de História nos Anos Iniciais: o professor “generalista” ou professor “especialista”. 

Todavia, essa pesquisa não pretende enveredar por essa discussão, além de compreender que 

há diversos outros elementos que precisam ser considerados para sustentar um posicionamento. 

A percepção desses elementos nos interessa na perspectiva de sua implicação na construção dos 

conceitos históricos que serão produzidos pelos alunos, objeto dessa investigação, como 

veremos adiante.  

 

3.1 AS RELAÇÕES ENTRE A CONCEPÇÃO DE HISTÓRIA DA PROFESSORA E OS 

CONCEITOS HISTÓRICOS PRODUZIDOS PELAS CRIANÇAS 

 

Durante o período de observação das aulas, a presença em sala, de um estrangeiro 

ao ambiente, provocoumuitas inquietações nos alunos. O primeiro contato foi marcado pelo 

estranhamento inicial, mas transformado rapidamente em acolhimento. As turmas, talvez pelos 

anos de convivência, possuem uma relação afetiva que as torna muito acolhedoras. São crianças 

bem ativas, em algumas vezes, é preciso maior intervenção das professoras para manter a 

disciplina na turma. De maneira geral, eles estabelecem uma relação bem afetiva com as suas 

professoras. Escutam as orientações e possuem a espontaneidade e a curiosidade natural da 

infância.  

Em razão desse perfil ativo e curioso não houve dificuldades para realizar a 

aproximação com o campo. Durante as observações eles se aproximavam para conversar: 

 

Aluna: Tia10, quando a senhora vem aplicar a atividade com a gente?  

 

Pesquisadora: Depois das Observações. 

 

Aluna: Qual vai ser o assunto? É sobre o quê? Vai valer nota? 

 

Pesquisadora: É sobre o passado, sobre a história. Você gosta de História? 

 

Aluna: Ciências e História são as matérias que mais gosto. Eu gosto de estudar o 

passado. No feriado (aniversário da cidade) eu viajei com minha mãe e minha avó 

para Porto Seguro. A gente visitou o centro histórico. 

 

Pesquisadora: E por que você gosta de estudar o passado? 

                                                 
10 Em todos os momentos em que estive na escola, os alunos sempre se referiam a mim como “tia”, assim como 

em relação às professoras da escola. 



71 

 

 

Aluna: Ah! Porque eu tenho curiosidade de saber como eram as coisas do passado, 

os objetos que não tem hoje em dia. 

 

Pesquisadora: Você acha que antigamente era melhor? 

 

Aluna: Eu acho que era. Acho que no tempo de minha vó e de minha mãe não tinha 

tanta violência, que podia brincar na rua e hoje eu não posso. 

 

Em outra aula, outro aluno se aproximou para dizer que gostava de História, mas 

que não estava bem na disciplina. Em diversos momentos de nossos encontros e de conversas 

informais, alguns alunos relacionavam sua proximidade com a disciplina a partir do 

desempenho quantitativo em seus boletins. 

E assim foi iniciada a aproximação com o campo de investigação, levando-se em 

consideração quais seriam as vozes dessa pesquisa: as crianças. Os instrumentos que seriam 

aplicados com os alunos e que forneceram as informações para as análises dessa pesquisa 

precisavam levar em consideração as sutilezas do pensamento da criança assim como a 

linguagem adequada a cada faixa etária. Nesse sentido, Kramer (2001 apud CORDEIRO; 

PENITENTE, 2014, p. 69) chama a atenção para a visão “adultocêntrica” que é preciso ser 

desconstruída quando se trata de realizar pesquisas com as crianças, pois 

 

Cabe ao pesquisador ouvir, escutar. Nesse processo de ouvir o outro, no caso, a 

criança, a linguagem oral deve ser acompanhada de expressões corporais, gestuais e 

faciais. No caso da escuta da criança pelo adulto, haverá sempre uma interpretação 

orientada pelas próprias intenções propostas durante a ação comunicativa 

(CORDEIRO; PENITENTE, 2014, p. 69). 

 

A aplicação do segundo instrumento (Apêndice B) foi posterior às aulas 

observadas, pois além de importantes informações referentes ao trabalho com a disciplina que 

o período observado forneceu, elas contribuíram para pensar na elaboração do instrumento a 

partir do perfil das crianças, sujeitos da pesquisa. Utilizamos dois dias para aplicação do 

instrumento nas três turmas. As professoras permaneceram na sala durante a aplicação 

auxiliando na organização e no controle da turma.  

Vale a ressalva que a presença das professoras em sala promoveu um ambiente mais 

tranquilo para aplicação do instrumento, pois na aplicação do terceiro instrumento as turmas 

estavam com estagiárias e os alunos ficaram mais agitados e menos envolvidos com a atividade. 
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 Em duas turmas onde o instrumento foi aplicado, há dois alunos que necessitam de 

Atendimento Educacional Especializado11 (AEE) e ambos possuem professores auxiliares que 

os acompanham em sala. Uma aluna tem deficiência intelectual e frequenta a escola somente 

três vezes na semana e nos outros dias frequenta a Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais, esta não domina a escrita alfabética, e como a prática aplicada na escola é não 

excluí-la das demais atividades que são propostas, o questionário foi entregue somente para que 

a mesma rabiscasse. O outro aluno possui Deficiência Auditiva e acompanha todas as atividades 

com uma intérprete de Libras. Durante a aplicação do questionário, a professora de Libras 

traduzia na linguagem de sinais as perguntas para que o aluno respondesse. 

O questionário da etapa exploratória nº2 (Apêndice B) possui seis perguntas 

relacionadas aos três objetivos específicos que pretendemos obter através desse estudo. Antes 

da aplicação foi realizada a leitura e explicação de cada questão. Não houve solicitação de 

alteração do espaço da sala de aula para aplicação do instrumento. Em algumas questões, 

enquanto respondiam ao instrumento, alguns alunos discutiam entre si defendendo os seus 

pontos de vista, como falaremos mais adiante. 

Ressaltamos mais uma vez que a transcrição das respostas apresentadas pelas 

crianças sofreu correção ortográfica para facilitar a compreensão de suas respostas. 

As três primeiras perguntas procuravam conhecer a aproximação que o aluno 

possuía com a disciplina. São alunos do 5º Ano do Ensino Fundamental e a disciplina História 

faz parte da grade curricular durante todo esse nível escolar. No 1º Ano a proposta é para ser 

trabalhada de forma interdisciplinar com Geografia e a partir do 2º Ano, as disciplinas passam 

a ser trabalhadas separadamente, cada uma em seu horário, conforme a rotina semanal. Pela 

limitação deste estudo não é possível deduzir sobre como essa aproximação foi sendo 

desenhada ao longo dos períodos anteriores, entretanto, partimos do pressuposto que os alunos 

do 5º Ano já possuem um contato com a disciplina e os conceitos históricos foram sendo 

produzidos ao longo desse percurso escolar. 

Partindo desse pressuposto, foi proposto às crianças na primeira pergunta do 

questionário que “Cite alguns conteúdos que você lembra de ter aprendido nas aulas de 

História?” Dos 57 questionários respondidos, 77% responderam à pergunta citando os nomes 

dos conteúdos mais lembrados, 19% disseram não lembrar de nenhum conteúdo e somente 4% 

não responderam à pergunta.  O Gráfico 02, a seguir, apresenta o quantitativo de conteúdos 

                                                 
11 O CAIC é uma das únicas escolas da Rede Municipal que oferece esse atendimento com auxiliar em sala e apoio 

em turno oposto, atendendo inclusive a alunos de outras escolas da rede. 
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mais citados entre os alunos das três turmas, organizados aqui pelos períodos históricos 

correspondentes: 

 

Gráfico 02 – Conteúdos mais citados 

 

Fonte: elaboração da pesquisadora. 

 

Durante a aplicação do instrumento, algumas crianças perguntavam se eles 

deveriam citar o que eles haviam estudado no ano em curso ou se podiam mencionar conteúdos 

estudados em anos anteriores. Quando essa pergunta surgia, era sempre acompanhada da 

pergunta: “E você lembra?”. Muitos respondiam que sim, então, a orientação era para que eles 

registrassem tudo que eles lembravam, independente do ano que foi estudado. Entretanto, no 

registro do questionário a maioria dos conteúdos citados está na sequência apresentada no livro 

didático. O período do II Reinado foi o conteúdo mais citados pelos alunos, esse era o assunto 

que estava sendo trabalhado durante o período em que o instrumento foi aplicado.  Dentre os 

temas relacionados ao II Reinado D. Pedro II foi o personagem mais lembrado por 16 crianças, 

seguido da Guerra do Paraguai, que foi citado sete vezes. Segundo as professoras até aquele 

momento, esse período da História do Brasil foi o mais citado entre as turmas em razão dos 

alunos terem se identificado com o fato de D. Pedro II ter assumido o trono ainda criança.  

A listagem dos conteúdos citados pelos alunos refere-se aos momentos da História 

política e econômica do Brasil. Não houve referência a conteúdos relacionados à História 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

CONTEÚDOS

II REINADO I REINADO COLÔNIA REPÚBLICA



74 

 

local12, o que indicaque, ainda permanece na seleção dos conteúdos para esse nível de ensino, 

a ênfase ao ensino de História do Brasil norteado pelas questões políticas e econômicas. Ao 

mesmo tempo, permite-nos pensar sobre qual é o entendimento dessas crianças sobre o que vem 

a ser conteúdo de História. O conteúdo é o acontecimento factual, apresentado a ele pelas 

professoras, selecionado a partir do que está exposto no seu livro didático.  

A ênfase nos conteúdos substantivos evidencia que a mudança na forma de se 

trabalhar o conhecimento histórico nos Anos Iniciais ainda caminha a passos lentos. Em apenas 

três respostas percebemos que os alunos compreendem a temporalidade como conteúdo de 

História. Para esses alunos os conteúdos lembrados dão ênfase aos estudos sobre o passado 

vivido anteriormente ao seu nascimento, como podemos observar nas transcrições abaixo: “Eu 

aprendi que as histórias de muito tempo atrás”,“O antepassado das pessoas de antes e das de 

hoje em dia”, “O que aconteceu no passado antes da gente existir”.Essas falas alinham-se ao 

pensamento de Cooper (2012) ao afirmar que a criança desde muito cedo possui uma noção de 

temporalidade, mas que é preciso ensiná-la a entender o passado através das deduções e 

inferências as fontes. 

Entretanto, a abordagem factual observada das aulas, pode colaborar para que o 

aluno elabore uma compreensão do aprendizado histórico como um acúmulo de fatos ocorridos 

no passado, refletidos na listagem apresentada pelas crianças sobre os conteúdos lembrados. 

Essa mesma referência de acúmulo de fatos apareceu na resposta à terceira questão e que 

procurou saber das crianças “Qual ou quais conteúdos que você mais gostou de estudar? Por 

quê?”. 

A nossa análise inicia-se pela percepção que dez crianças registraram em suas 

respostas para a primeira pergunta, a de que não se lembravam de nenhum conteúdo de história. 

No entanto, desse total que afirmou não se lembrar de nenhum conteúdo, sete crianças 

responderam e justificaram o conteúdo que mais gostaram. Questionados sobre o porquê 

afirmaram não se lembrar de nenhum conteúdo, mas responderam a terceira questão, as sete 

crianças não souberam explicar. O que nos permite perceber que as crianças, em sua totalidade, 

têm em mente quais foram os conteúdos estudados em História a partir do interesse nelas 

causado. 

                                                 
12 A pesquisa de mestrado da professora Marciglei Brito Morais discute sobre o estudo de História Local e 

Consciência Histórica na rede municipal de Vitória da Conquista. Embora o estudo seja com adolescentes do 9º 

Ano do Ensino Fundamental, ele evidência ausência de estudos da histórica local na prática escolar. MORAIS, 

M.B. A história local e a consciência histórica de alunos da Rede Municipal de Ensino de Vitória da 

Conquista-Ba. 2017. 157f. Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGED), 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Bahia, 2016.   
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Houve uma aproximação entre a listagem dos conteúdos lembrados e os conteúdos 

citados, como podemos verificar no Gráfico 03, que se segue: 

Gráfico 03 – Conteúdos que mais gostaram de estudar 

 

Fonte: elaboração da pesquisadora. 

Observa-se novamente a predominância de conteúdos relacionados a história 

política, entretanto, as justificativas apresentadas pelos alunos nos indicam importantes 

informações sobre o sentido dado ao aprendizado histórico.  

D. Pedro II novamente assumiu o posto de conteúdo mais citado pelos alunos. 

Como já mencionado, as professoras afirmaram que os alunos se identificaram com o fato do 

Imperador assumir o trono ainda criança. As palavras “interessante”, “muito bom” e“muito 

legal” aparecem em suas justificativas comprovando a afirmação das professoras.  

 

“Segundo Reinado porque foi diminuída a maior idade” (E. P. C., 12 anos). 

 

“Por que eu acho interessante a forma como D. Pedro II assumiu o poder”(S. ID.13, 

10 anos). 

 

“O Segundo Reinado, porque fala de D. Pedro II”(M. G. G. P., 10 anos). 

 

É preciso considerar que em razão da faixa etária dos alunos sujeitos a nossa 

pesquisa, há certa dificuldade em apresentar uma resposta mais elaborada, sobretudo quando o 

                                                 
13 Como a identificação nos instrumentos era opcional, alguns alunos deixaram em branco. Essas respostas serão 

identificadas pela S. ID. 
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registro é escrito. São respostas curtas e bem objetivas, mas que nos ajudam a fazer algumas 

observações quanto à elaboração do pensamento histórico. 

A prática observada constatou a manutenção do ensino tradicional de História, 

pautada na ênfase dos nomes, fatos e datas. Observa-se que a informação histórica foi 

incorporada pela criança, elas sabem quem foi D. Pedro II e  qual foi a sua ação na História do 

Brasil. Outro elemento percebido nas justificativas apresentadas é que elas identificam a 

personagem com o tempo histórico por ela vivido. Em nenhuma justificativa dada, a figura de 

D. Pedro II aparece associada a outro período histórico. A noção de passado histórico 

apresentado pela criança obedece a sequência cronológica em que o conteúdo foi a ela 

apresentado. 

O período da escravidão também aparece na listagem sobre os conteúdos que mais 

gostaram de estudar. Os alunos justificaram sua escolha a partir da curiosidade em saber como 

era a vida do escravo. 

 

“Escravidão porque me ensina como era o tempo do escravo” (V. M., 10 anos). 

 

“As minas e a escravidão porque é importante a gente saber como os escravos 

sofreram” (J., 11 anos). 

 

As respostas apresentadas pelas crianças sobre o porquê gostaram de estudar sobre 

a escravidão aproxima-se das ideias defendidas por Peter Lee (2003) sobre a compreensão 

histórica. O autor acredita que ela se dá a partir do processo pelo qual o aluno e até mesmo o 

historiador, consegue pensar as pessoas do passado como seres humanos, ou seja, quando 

sabemos como é que as pessoas sentiam, entendemos suas ações e conseguimos compreender 

os motivos pelos quais as pessoas agiam. A essa capacidade de se desenvolver o pensamento 

histórico, Lee (2003) denominou por empatia histórica.  

 

[...] a empatia pode ser melhor entendida como uma realização – algo que acontece 

quando sabemos o que o agente histórico pensou, quais os seus objetivos, como 

entenderam aquela situação e se conectamos tudo isto com o que aqueles agente 

fizeram (Lee, 2003, p. 20). 

 

Deste modo, segundo Lee (2003) quando aluno consegue desenvolver a capacidade 

de “se colocar no lugar do outro por meio da imaginação, compreendendo seus sentimentos e 

perspectivas e usando essa compreensão para guiar as próprias ações” (KRZNARIC, 2015, p. 

10) é que se dá aprendizagem. Para que o aluno desenvolva essa capacidade é importante o uso 
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da evidência. São as evidências que permitem ao aluno o contato com pessoas e objetos do 

passado, seu uso em sala deve auxiliar o aluno a pensar historicamente.  

 

[...]Só quando as crianças compreendem os vestígios do passado como evidência no 

seu mais profundo sentido – ou seja como algo que deve ser tratado não como mera 

informações mas como algo de onde se possam retirar respostas a questões que nunca 

se pensou colocar – é que a história se alicerça razoavelmente nas mentes dos alunos 

enquanto atividade com algumas hipóteses de sucesso (LEE, 2013, p. 25). 

 

Para um grupo de seis alunos não foi fácil apontar os conteúdos que mais gostaram 

de estudar, pois havia muitos. A esse grupo denominamos de “Tempo Histórico”, pois as suas 

justificativas se associavam com a ideia de conhecer o que aconteceu antes: 

 

“Sobre a vida das pessoas mais antigas. Porque é bem interessante” (G. S. S., 10 

anos). 

 

“Os conteúdos mais antigos de séculos e séculos. Porque esses conteúdos são muito 

bons” (M. V. C. F., 10 anos). 

 

Nesses excertos acima, observamos alguns elementos importantes relacionados aos 

conceitos históricos construídos pelas crianças. Elas compreendem a existência de uma 

dimensão temporal com relação à História, essa dimensão cronológica está demarcada e 

adjetivada pela expressão “mais antiga”. Segundo Solé (2009) a aprendizagem da noção de 

tempo é fundamental para a compreensão da disciplina História, para ela, inicialmente, as 

crianças utilizam de expressões como “mais antigo”, “tempo antigo” para demarcar uma 

dimensão temporal. Nessa fase, a concepção de passado está associada ao que a autora 

determinou por passado cronológico. Solé defende que essa dimensão temporal precisa ser 

explorada, pois 

 

Todas as crianças têm alguma familiaridade com imagens do passado. A compreensão 

da cronologia pelas crianças pode ser efectivamente desenvolvida através de um 

conjunto de métodos usados de forma consistente e continuadamente. Promover-se 

experiências variadas no ensino primário que promovam a História e a compreensão 

cronológica é uma mais-valia para o ensino da História no secundário (SOLÉ, 2009, 

p. 51). 

 

Com relação a essa dimensão temporal e concepção de passado será melhor 

analisada adiante. Em todo caso, verificamos que as respostas apresentadas pelos alunos 

evidenciam a noção de temporalidade, que como afirma Cooper (2012) toda criança possui.  
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Registramos também que algumas crianças não responderam essa pergunta 

adequadamente, pois não compreenderam a proposta da mesma. Em 11 questionários notamos 

que os alunos associaram a palavra “conteúdo” com “disciplina”, listando as disciplinas que 

mais gostavam. A disciplina História apareceu em somente uma resposta.  

Nos contatos iniciais com as professoras, elas afirmaram que os alunos não 

gostavam muito da aula de História. Durante a minha apresentação, perguntei a turma e em sua 

maioria, afirmavam não gostar da disciplina. Resolvemos colocar essa pergunta no instrumento 

para obtermos o registro escrito dos alunos. No gráfico abaixo (Gráfico 04), apresentamos o 

percentual das respostas apresentadas: 

 

Gráfico 04 – Quantitativo de alunos que gostam da disciplina História 

 
Fonte: elaboração da pesquisadora. 

 

 

Os dados acima apontam que a maioria dos alunos que respondeu ao questionário 

gosta da disciplina de História. As respostas apresentadas pelos alunos contradizem a fala das 

professoras e até de alguns deles sobre a disciplina quando questionados sobre se gostavam da 

disciplina no momento da minha apresentação. De acordo com Bernado (2010) o registro 

escrito que expressa a opinião do aluno pode, em algumas vezes, induzir a criança a  

 

indicar a necessidade de “satisfazer” o pesquisador e/ou pelo fato de nunca terem sido 

solicitados a avaliar sobre se gostavam ou não de história, e ainda pela dificuldade de 

explanar suas opiniões devido à fase em que se encontram no processo de 

aprendizagem (BERNADO, 2010, p. 89). 
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Não é possível afirmar que o número de alunos que apontaram gostar de História 

seja resultado da necessidade de “satisfazer” a pesquisadora, o esforço feito foi no sentido de, 

durante a aplicação, criar um clima propício para que se sentissem à vontade para responder ao 

questionário. Além das justificativas, embora com pouca elaboração textual, apresentarem 

elementos que sustentavam os motivos pelos quais eles gostavam da disciplina ou não. 

As justificativas dos alunos apresentam frases bem objetivas e diretas, como: “Eu 

acho História interessante”, ou “Não gosto muito”. É preciso levar em consideração que nessa 

fase escolar as crianças ainda não possuem condições para uma construção textual mais 

complexa, entretanto suas respostas, mesmo considerando algumas limitações, nos permitem 

apontar elementos sobre como o aluno pensa em relação a disciplina de História, uma vez que 

o contato com a disciplina se estabelece desde o 1º ano do Ensino Fundamental. 

Nas justificativas apresentadas pelos alunos, cerca de 55% das respostas identificam 

o passado como a razão para justificar o seu gosto ou não pela disciplina. A palavra “passado” 

aparece em 25 questionários e as respostas que se aproximam da ideia de passado aparecem em 

06 questionários. Assim, de acordo as respostas encontradas, de acordo com a Tabela 05, 

agrupamo-las nas seguintes categorias de análises: 

 

Tabela 05 – Categorias de Análises: crianças 

Temas  Categorias  Subcategorias 

Relação história e 

passado 

• Cognição histórica • Aprendizagem sobre o 

passado 

• O estudo sobre o 

passado é atrativo 

Relação história e 

conteúdo 

• Conteúdos 

substantivos 

• Estudo sobre a história 

do Brasil 

Fonte: elaboração da pesquisadora. 

  

As respostas apresentadas pelos alunos evidenciam que eles compreendem que 

existe uma relação entre o passado e a História, identificam que através da disciplina história é 

possível conhecer o passado e em razão disso, a disciplina se torna atrativa. Segundo Cainelli 

(2008) para se compreender como o conhecimento histórico é produzido em crianças é preciso 

que ela entenda que o passado é o objeto de estudo da História. 

 

Um dos primeiros passos é fazer com que o educando perceba que o objeto do trabalho 

da disciplina de história é o conhecimento histórico elaborado por historiadores, cuja 

matéria-prima é o passado (CAINELLI, 2008, p. 99). 
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As crianças responderam que a disciplina História permite que eles aprendam sobre 

o passado; é através da história que é possível conhecer as coisas do passado: 

 

“Sim, porque é através da História que nós estudamos e descobrimos o que 

aconteceu no passado” (N. S. M.,10 anos). 

 

“Sim, porque é legal e fala das coisas que ainda não aprendi. A aula de história é 

a aula de que eu percebi que fala de coisas antigas” (M. L., 10 anos). 

 

“Sim, porque tem coisas que a gente não sabe e coisas de muitos anos atrás” (S., 

12 anos). 

 

As respostas das crianças apontam para o entendimento que o passado é possível 

de ser conhecido. Segundo Lowenthal (1998) o passado não é possível de ser conhecido em sua 

totalidade, o que conhecemos é apenas parte do que foi preservado no presente. Os registros 

históricos e as lembranças permitem-nos supor a existência do passado. Entretanto, para as 

crianças a disciplina História os ajuda a entender tudo sobre o passado: 

 

“Mais ou menos. Porque fala tudo sobre o passado”(M. S. L., 9 anos). 

 

“Ensina tudo sobre o passado” (D. B., 12 anos). 

 

Essa noção de totalidade sobre o passado presente na fala das crianças pode também 

está associada a ideia de verdade, pois, segundo Bernado (2010), em uma pesquisa realizada 

com alunos dos Anos Inicias sobre a apropriação da História e do livro didático, para o aluno 

desse nível de ensino a “história é o que (realmente) aconteceu no passado” (BERNADO, 2010, 

p. 90). Nesse sentido, como afirma Peter Lee (2003) dizer a verdade na infância está associado 

ao passado próximo, ao que é conhecido, um passado fixo, logo, a ideia de verdade se aproxima 

do sentido de totalidade sobre o passado que elas acreditam serem capazes de alcançar através 

da História. Nesse caso, conforme nos alerta Lowenthal (1998) duvidar do passado histórico 

traz problemas adicionais, colocaria a nossa própria sanidade em dúvida 

 

[...] Duvidar do passado histórico, no entanto, traz problemas adicionais. Um mundo 

criado durante tempos históricos iria adulterar não apenas alguns, mas todos os relatos 

da história passada, com terríveis implicações para a credibilidade humana. 

Desacreditar todos os relatos sobre o passado, duvidar da autenticidade ou da sanidade 

de todos aqueles que documentaram vastamente aquilo que não havia ocorrido, poria 

em dúvida nossa própria sanidade e veracidade (LOWENTHAL, 1998, p. 70, grifo do 

autor). 
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Levando em consideração que o livro didático, conforme vimos, assume o papel de 

ser o único instrumento utilizado em sala de aula para o trabalho com a disciplina, as 

informações ali apresentadas contribuem na visão sobre o passado das crianças, ou seja, oque 

está escrito no livro será considerado  “tudo sobre o passado”. 

Ainda relacionando a História com a aprendizagem do passado, não identificamos 

em suas respostas o quê do passado eles aprendem com a disciplina. Mas identificamos em 

algumas respostas a associação que elas fazem do passado ao conteúdo estudado: 

 

“Sim, porque fala sobre antigamente e sobre a história do Brasil” (J. C., 12 anos). 

 

“Sim, porque nós lembramos das coisas do passado sobre o Brasil” (D. S. S., 11 

anos). 

 

“É meio difícil, mas a gente aprende várias coisas que aconteceu em Portugal, aqui 

na Bahia e muito mais” (M. E. V. L., 10 anos). 

 

A associação do passado com o conteúdo estudado explica-se pela organização 

didática do livro adotado pela escola. Conforme afirmado pelas professoras, o planejamento 

dos conteúdos segue a sequência do livro. A História do Brasil é contada de forma linear e 

cronológica, centrado numa perspectiva de progresso já que os estudos iniciam pelo período 

colonial até os dias atuais. Então, o interesse pelo estudo sobre o passado do Brasil, como 

justificativa, reflete o trabalho realizado em sala de aula pelas professoras e auxiliado pelo livro 

didático. Em suas falas durante as entrevistas, as professoras evidenciam que esse é um dos 

focos de seu trabalho com a disciplina em sala de aula, pois consideram que os alunos só serão 

capazes de compreender toda a conjuntura política e econômica do Brasil atual se eles 

entenderem como é o nosso passado. 

 

“Assim, é a minha visão e eu trabalho com meu aluno da seguinte maneira: pra 

criança entender o contexto atual, a conjuntura atual, se faz necessário que faça 

um estudo, uma retrospectiva no passado a começar pelos anos de 1500 quando o 

Brasil foi invadido, porque o Brasil não foi descoberto” (Profª Vitória). 

 

As questões referentes à seleção dos conteúdos ensinados nos Anos Iniciais trazem 

uma discussão importante dentro das reflexões sobre a aprendizagem histórica. Segundo 

Cainelli (2012) a seleção dos conteúdos escolares perpassa por uma determinada concepção de 

História de professores, manuais curriculares e livros didáticos. Ainda segundo a autora, a 

definição desses conteúdos envolve uma “disputa em torno da memória e constituição da nação 
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e de seus sujeitos” (CAINELLI, 2012, p. 71). A definição do que ensinar também se orienta 

pelas prescrições oficiais e no caso do Brasil, a partir dos anos de 1990, a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional, lei nº 9394/96 e os Parâmetros Curriculares Nacionais, são, 

segundo a autora, os documentos que norteiam a seleção de conteúdos para os diversos níveis 

escolares.  

O livro didático está inserido nesse contexto curricular e sua elaboração procura se 

alinhar ao que é prescrito pelos documentos oficiais. Sendo assim, a seleção de conteúdos 

apresentada pelo livro acaba por também influenciar o que deve ser ensinado para as crianças 

nos Anos Inicias. Nesse sentido, Cainelli (2012) destaca que a formação generalista do 

professor que atua nesse nível de ensino também o leva a se apoiar no livro didático. 

 

Nas séries iniciais do ensino fundamental a importância do livro didático na seleção 

de conteúdos de História a serem ensinados é muito grande. A formação generalista 

do professor deste nível de ensino faz com ele se apoie constantemente nos materiais 

didáticos em busca de sustentação para as práticas em sala de aula. A escolha dos 

conteúdos e os métodos de ensino acabam por ser definidos de forma geral pelo livro 

didático selecionado pela escola (CAINELLI, 2012, p. 173). 

 

Portanto, as professoras orientam a sua prática a partir do material didático 

disponível, pois o conteúdo de História do Brasil, desde o período colonial até a História 

recente, prevalece como o recomendado para ser trabalhado com as crianças nos Anos Iniciais. 

Não gostar de uma disciplina durante o percurso escolar é uma vivência do 

cotidiano da escola. Os alunos vão definindo suas disciplinas preferidas pelas afinidades que 

vão sendo desenhadas pelo próprio objeto de seu estudo ou pela abordagem metodológica 

aplicada. A disciplina História, assim como todas as outras, se coloca na posição de atrair ou 

não o interesse do aluno. Entre os alunos pesquisados, 12% disseram não gostar da disciplina.  

Com relação à resposta negativa sobre a disciplina, a maioria não registrou o porquê 

não gostava da disciplina. Durante a aplicação percebia um constrangimento nas crianças que 

respondiam “não”. Como afirmou Bernardo, o registro escrito pode induzir a criança a não se 

sentir à vontade em não desagradar ao pesquisador-professor ou até mesmo o reflexo de um 

ensino em que o aluno não seja estimulado a expor sua própria opinião. Percebendo esse 

desconforto em alguns, me aproximava e conversava com eles. Na oralidade eles se sentiam 

mais à vontade, como podemos observar abaixo: 

 

Pesquisadora: Hum!! Você não gosta de História? 

 

Aluna: Gosto não, tia! 
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Pesquisadora: E por que você não gosta? 

 

Aluna: Ai, tia! (Ela colocou a mão no rosto com uma expressão envergonhada). É 

porque eu cochilo. 

 

Pesquisadora: Hum! E por que você cochila? 

 

Ela demonstrou certo constrangimento em responder a pergunta. Quando foi 

solicitado que ela registrasse o que havia dito perguntou espantada se realmente poderia 

escrever o que havia dito. A confirmação que ela poderia responder foi acompanhada de um 

sorriso.  

Foram poucas justificativas encontradas, mas elas nos permitem algumas reflexões 

sobre o nosso objeto de pesquisa: 

 

 “Não, porque eu não quero saber sobre o passado das pessoas de antigamente. E 

sobre o que aconteceu no passado” (M. E. X. S., 10 anos). 

 

“Não, porque é chato saber coisa da época que a gente nem tinha nascido” (T. D., 

11 anos). 

 

“Não gosto de voltar ao passado” (H., 12 anos). 

 

“Não, porque eu acho complicado ficar com a história do passado, como agora. E 

eu não tenho interesse e não sou ligada em história”(A. T. S. G., 11 anos). 

 

Outros alunos afirmaram não gostar da disciplina por ela ser “chata”, “dar sono”, 

não ser interessante ou até mesmo em razão das dificuldades com a disciplina: 

 

“Eu não sou muito boa em história, então eu não gosto” (B. S., 11 anos). 

  

“Não muito, pois para mim é uma matéria um pouco desinteressante” (G. M. S., 

11 anos) 

 

“Não porque ela é muita chata” (R. A., 10 anos). 

 

“Não porque eu cochilo” (J. S. R., 10 anos). 

 

“Não sou muito fã de História” (A. C., 11 anos). 

 

As respostas acima evidenciam que estudar sobre o passado nem sempre é atrativo 

aos estudantes, pois eles não se interessam em estudar sobre o que aconteceu antes do seu 

nascimento. Caimi (2007) refletindo sobre o ensino e a aprendizagem de História, se 
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fundamenta em Piaget para explicar que o interesse do aluno está relacionado ao que é 

estabelecido como necessidade. 

Segundo Solé (2009) a partir das contribuições de Thornton e Vukelich (1988) as 

crianças que se encontram na faixa etária da pesquisa “usam com precisão frequentemente 

termos como ‘passado’, ‘presente’ e ‘futuro’ e são capazes de associar pessoas e acontecimentos 

com estes termos” (SOLÉ, 2009, p. 22, destaques do autor). Nesse caso, as respostas das 

crianças evidenciam que eles possuem uma noção de temporalidade histórica. Segundo a autora, 

nessa faixa etária, as crianças têm uma compreensão do tempo, distinguindo passado, presente 

e futuro. 

Expressões como “coisa antiga”, “antigamente” são muito utilizadas pelas crianças 

quando elas iniciam o processo de aproximação com o conhecimento histórico, geralmente na 

faixa dos seis aos nove anos, e gradualmente, ela substitui essas expressões por esquemas 

numéricos. A partir dos 10 anos elas já são capazesde realizar descrições de tempo associadas 

a pessoas e acontecimentos, 

 

[...] nesta faixa etária dos 9-11 anos que a compreensão do tempo está geralmente 

associada com o maior desenvolvimento da compreensão histórica. Datas surgem de 

forma mais previsível associadas a pessoas, a acontecimentos políticos, económicos 

e sociais que ocorreram no passado, como por exemplo no tempo colonial, na época 

da revolução, etc. O que implica que as crianças sejam capazes de localizar 

acontecimentos num determinado período ou ordená-los sequencialmente (SOLÉ, 

2009, p. 29). 

 

No entanto, o uso dessas expressões é recorrente nas respostas das crianças 

associada à ideia de passado. Voltaremos nesse aspecto mais adiante. A dimensão temporal 

percebida em suas falas indica que o passado histórico é entendido em associação com a 

História, centrado na perspectiva acontecimental dos eventos ocorridos no passado. 

Assim, a partir dos dados coletados nas três primeiras questões observamos alguns 

elementos que nos ajudam a pensar sobre a relação entre a concepção de História adotada pelas 

professoras e os conceitos históricos produzidos pelos alunos. A relação de conteúdos citados 

na primeira e terceira questão refletem um ensino tradicional, centrado nos grandes 

acontecimentos, como percebemos na prática observada. Nas respostas apresentadas pelos 

alunos na segunda questão, não encontramos elementos que indiquem que o interesse ou não 

pelo estudo do passado esteja relacionado a necessidade de compreendê-lo para conhecer o 

presente, como percebemos nas falas das professoras ser esse objetivo com o ensino da 

disciplina. O interesse deles pelo passado está mais relacionado a uma curiosidade em saber 

como “era a vida de antigamente”, mas sem relação com o presente. 
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A resposta dada às três perguntas iniciais nos oferece elementos para refletir sobre 

como a criança compreende a relação passado e presente. Elas nos indicam fragilidades na 

noção de causalidade histórica que é um dos aspectos fundamentais na elaboração da noção de 

tempo. Nesse sentido, a percepção sobre as mudanças e permanências também implicam na 

elaboração do conceito de passado e nas relações estabelecidas com o presente. O tópico a 

seguir nos apresentará como essas ideias estão elaboradas no pensamento das crianças e de que 

forma elas refletem na própria relação que elas estabelecem com o passado não vivido. 

 

3.2 AS IDEIAS DE PERMANÊNCIA/MUDANÇAS E AS RELAÇÕES DE PASSADO-

PRESENTE 

 

O trabalho com conceitos históricos, segundo Schimdt (1999) é considerado 

fundamental para quem propõe desenvolver um ensino de História renovado, pensado nas 

possibilidades de auxiliar o aluno na elaboração de um vocabulário histórico que o auxiliará 

tanto nas situações da sala de aula quanto cotidianas. É preciso considerar que o aluno já possui 

um vocabulário histórico construído em seu cotidiano. O que significa que chega à sala de aula 

com ideias próprias da realidade social vivida por ele.  

Faz-se necessário, a partir do reconhecimento dessa condição, promover no espaço 

escolar situações de aprendizagem para que o aluno seja capaz de ampliar sua capacidade de 

compreender o seu mundo social. Segundo Lee (2006), sem essa intervenção os alunos vão 

sempre aceitar as versões prontas do passado. 

Nesse sentido, o uso dos conceitos históricos em sala de aula tem como premissa 

contribuir na leitura do mundo que se vive, nessa perspectiva, a definição de quais conceitos 

são fundamentais para serem trabalhados em sala de aula é uma dúvida fulcral, mas que se 

relaciona aos objetivos e metodologias adotados pelo professor. .  Nesse aspecto, a pesquisa se 

aproxima com o pensamento de Schmidt (1999) ao afirmar que um dos conceitos fundamentais 

para o trabalho com o ensino de História está relacionado ao conceito de tempo. Segundo a 

autora, 

 

É importante fazer com que o aluno construa este conceito, pois ele não o possui de 

maneira a priori. Aparentemente, uma das primeiras ideias que os alunos apresentam 

em discussões sobre o mundo social, é a de que ele sempre foi como agora. A ideia 

de mudança, as transformações e o processo histórico são construções mais abstratas 

e dependem da intervenção do ensino (SCHMIDT, 1999, p. 152). 
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Nas palavras da autora, esse processo de compreensão sobre o sentido dos tempos 

históricos deve ser feito de modo gradativo e perpassar como um dos objetivos do ensino de 

História para os Anos Iniciais. Nesse aspecto, a pesquisa se aproxima com o pensamento de 

Schmidt (1999) ao afirmar que um dos conceitos fundamentais para o trabalho com o ensino de 

História está relacionado ao conceito de tempo. Segundo a autora, 

As três primeiras perguntas dos instrumentos já nos apontam importantes 

informações sobre como as crianças pensam a relação com o passado e aqui, nos reportaremos 

há algumas respostas dadas. 

A questão 4 propôs a análise de quatro fotografias de épocas diferentes. 

Registramos no anexo, abaixo de cada fotografia apresentamos a referência das fotos, mas elas 

foram retiradas no instrumento aplicado, pois pelo nível da turma percebemos que as datas 

presentes nas referências poderiam causar alguma interferência nas respostas das crianças. As 

fotografias retratavam o cotidiano, como: 1. Um bonde com pessoas dentro; 2. Mulheres numa 

praia; 3. Uma feira livre e 4. Crianças jogando futebol na rua. Todas as fotografias eram em 

preto e branco. Conforme observamos na Figura 01, abaixo: 

 

  



87 

 

Figura 1 – Fotografias do cotidiano 

 
Fonte: elaboração da pesquisadora. 

 

A letra “a” solicitou para as crianças caracterizarem o que as fotografias estavam 

mostrando para eles.Elas não demonstraram dificuldades em identificar os objetos centrais da 

fotografia. Esperava que a questão trouxesse um pouco da imaginação histórica da criança, que 

elas pudessem descrever o que a fotografia retratava. Segundo Oliveira e Cainelli (2013), a 

imaginação histórica, expressada através das narrativas, auxilia na elaboração da noção de 

História pela criança. Entretanto, as respostas, em sua maioria, foram bem objetivas e se 

resumiam em apenas identificar o objeto principal da fotografia “é um bonde”, “as pessoas na 

feira”, etc. Com base nas respostas, elaboramos Tabela 06: 

 

Tabela 06 – Descrição das fotografias 

FOTO 01 FOTO 02 FOTO 03 FOTO 04 

Identificar 

o Bonde 

Identificar

am como 

ônibus 

antigo 

Identificaram 

as mulheres na 

praia 

Identifi-

caram a 

feira 

livre 

Identi-

ficaram 

que são 

pessoas 

na rua 

Identificaram 

que são 

crianças 

brincando 

27 8 35 22 13 35 

Fonte: elaboração da pesquisadora. 
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Durante a aplicação uma aluna afirmou que o bonde não era um objeto antigo, pois 

ela o havia visto. Perguntei onde ela teria visto e ela me respondeu que havia sido na rua. “Nas 

ruas aqui de Conquista?”, perguntei para ela. Ela respondeu que sim e voltei à pergunta de 

onde ela teria visto. Depois de um tempo, ela respondeu que tinha visto na televisão: “Não, foi 

na novela ‘Eta mundo bom!”14. O fato do bonde ser exibido na novela levou à criança a afirmar 

que ele era um objeto do presente. Em sua relação do objeto da fotografia com a novela, ela não 

considerou outros elementos presentes em ambas que indicam a época retratada tanto pela 

fotografia quanto pela novela. Para a aluna, o fato de o bonde passar em uma novela que é 

exibida em 2016, tempo presente, faz do bonde um objeto atual.  

Faltou habilidade da pesquisadora em explorar mais o diálogo com a aluna. Essa 

ausência de referências para relacionar presente e passado poderia nos fornecer mais elementos 

para contribuir em minha investigação, embora a sua fala comprove a nossa perspectiva de que 

se aprende História em outros espaços para além da escola, e evidencia que os conceitos de 

permanência e mudanças não estão bem elaborados na aluna. A sua fala nos aproxima do 

resultado da pesquisa realizada por Oliveira (2005) onde as crianças interpretam o passado a 

partir do mundo onde ela vive. Portanto, o bonde é um objeto do presente já que é exibido na 

novela que ela está assistindo. 

Para oito crianças a imagem 1 representa o ônibus antigo ou mesmo um trem antigo. 

A expressão “antiga” mais uma vez utilizada para demarcar a temporalidade. As crianças 

identificam o objeto a partir de uma referência do presente que é por eles conhecida que é o 

ônibus. Com essa referência, corroborando mais uma vez com Oliveira (2005) e Franco (2010), 

a criança compreende que os objetos do presente sempre existiram no passado, mas de uma 

maneira mais simples, segundo Franco, “rústica”.  

Entretanto, para vinte e duas crianças as imagens retratavam um período histórico: 

o passado. As palavras “antiga” e “antigamente”, mais uma vez são utilizadas para adjetivar o 

passado, elas substituem o termo “passado”, mas são usadas para situar o objeto dentro de uma 

dimensão temporal: 

 

“Estão mostrando veículos do passado” (A. T., 10 anos). 

 

“Coisa antigas: carros, bondes, etc.” (M. D., S.ID). 

 

“Mudanças” (R. A., 11 anos). 

 

                                                 
14 Novela exibida na Rede Globo de Televisão, no horário das 18h, ambientada na década de 1940. 
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“Coisas que são antigas” (S. ID). 

 

As crianças identificam pelas fotografias os traços do passado. Nesse sentido, o 

termo “antiga” projeta o sentido de mudanças e permanências, presentes em suas falas, com 

relação aos objetos: “Como era antigamente”, “Estão mostrando veículos do passado”. Embora 

não houvesse fotografias de veículos atuais para que a criança estabelecesse algum 

comparativo, ela foi feita a partir das referências do presente. As falas nos apontam que as 

crianças conseguem estabelecer as relações de diferenças encontradas entre o presente e o 

passado. As relações ora são marcadas pela uma vaga concepção de progresso “a evolução dos 

tempos”, ora marcadas por uma concepção de distanciamento “o tempo de antigamente”. 

Essa concepção de distanciamento ficou mais evidente quando questionados se as 

fotografias foram tiradas antes ou depois do nascimento. A maioria respondeu que as fotos 

foram tiradas antes do seu nascimento. Segundo Oliveira (2005) a criança não tem muita 

dificuldade, sobretudo nessa faixa etária, em avaliar sobre a questão da duração da vida, pois 

ela tem a noção que ninguém vive por tanto tempo. Observamos, portanto, que a maioria das 

crianças possue a noção de sucessão, o que segundo Abud (2012b), somado as outras categorias 

temporais como ordenação, simultaneidade e duração são fundamentais na elaboração do 

conceito de tempo e, por conseguinte, na compreensão do passado. 

A nossa reflexão recai sobre as justificativas apresentadas. Para uma melhor análise, 

agrupamos as repostas encontradas a partir dos elementos que foram citados pelas crianças, 

como justificativas para sustentar às suas afirmações (Gráfico 05). Elas estão agrupadas pela 

incidência que apareceram nas respostas: 

Gráfico 05 – Fotografias 

 

Fonte: elaboração da pesquisadora. 
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O ano de nascimento foi a referência que menos apareceu entre as respostas, mas 

ela representa, em suas falas, a demarcação temporal utilizada pelas crianças para indicar que 

aquilo que veio antes dela nascer é que faz parte do passado. 

 

“Antes. Porque eu nasci em 2004 e essas são de 1900” (A. C., 11 anos). 

 

“Antes. Porque eu nasci em 2005 e essa foram tiradas já tem um bom tempo” (B. 

S., 12 anos). 

 

Segundo Abud (2012b), é uma prática escolar uso de datas como condição para que 

a criança localize o acontecimento em um determinado espaço temporal. Essa prática se torna 

uma das primeiras experiências da criança em se localizar no tempo, principalmente em razão 

dos primeiros contatos com a disciplina, ainda no começo dos Anos Iniciais, parte da vida do 

aluno. Portanto, a referência de passado pode estar relacionada a curta experiência de vida do 

aluno e o seu ano de nascimento ser considerado por ele como um marcador temporal, 

independente da proximidade ou não temporal. 

Em dois instrumentos, as crianças responderam que as fotografias foram tiradas 

depois do seu nascimento. Essa resposta poderia nos indicar que os alunos não conseguem 

distinguir elementos do passado e do presente, ou seja, o conceito de tempo ainda não foi 

elaborado por essas crianças. No entanto, as justificativas apresentadas trazem informações que 

nos permite concluir que eles compreenderam que há um distanciamento temporal entre as 

fotografias e os dias atuais, pois “as fotos são muito antigas”, além de destacarem as diferenças 

entre os objetos em destaque “as roupas são diferentes, o chapéu é diferente, é diferente os 

carros e as modas”. Acreditamos, portanto que a noção de sucessão pode não está consolidada 

nessas duas crianças, embora elas utilizem o presente como ponto de partida para identificar os 

objetos presentes nas fotografias. 

As justificativas apresentadas também se reportaram aos objetos ou ao espaço físico 

para sustentar que as fotografias pertencem a um período anterior ao nascimento deles. Essa 

percepção em relação aos objetos, segundo Cainelli (2006), não se relaciona a questão 

cronológica, mas sim ao fato das crianças os localizarem no passado e a percepção de que o 

objeto não faz parte do presente ou se apresenta de forma diferenciada.  

 

“Antes de eu ter nascido porque antes tinha bonde e agora não tem mais bonde” 

(M. S. L., 9 anos). 

 

“Antes, porque as casas, as pessoas, o ambiente é diferente” (A. T. S. G., 11 anos). 
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“Antes, porque nesse tempo não existe mais. As cores estão mais ilustradas, a 

tecnologia está mais avançada” (A.C.D.S., 11 anos). 

 

“Antes porque está tudo velho” (S.ID., 11 anos). 

 

Essa percepção em relação ao objeto se aproxima também do que nos traz Peter Lee 

(2003) sobre a ideia de progresso percebida pelas crianças. O que é visto no passado é percebido 

de modo deficitário em relação ao presente, sobretudo com relação ao uso da tecnologia, pois 

 

o conceito de progresso é o de progresso tecnológico e que este é visto como condição 

básica do mundo, então o passado tem que ter sido deficitário. São naturais as 

conversas entre crianças e adultos sobre as diferenças entre o passado e o presente 

considerando sobre tudo o que no passado não existia (LEE, 2003, p. 22). 

 

Aproximando também desse sentido de deficitário, o uso da expressão “velho” 

remonta a condição, ainda muito presente em nossa sociedade, de desvalorização da velhice e 

o seu uso, normalmente, está associado a uma conotação pejorativa. Assim, qualificar um objeto 

de velho, em nossa sociedade, significa que este já não tem mais utilidade, que pode ser 

guardado ou descartado. Nas falas das crianças, a palavra “velha” também expressa a 

localização do objeto dentro de uma lógica temporal: o velho indica que é anterior, que está no 

passado e portanto, elas não os reconhecem. 

A cor das fotografias foi considerada pelos alunos como um dos principais 

argumentos para demarcar o tempo vivido.A cor também é um elemento que podemos associar 

a esse sentido de deficitário em que o passado se apresenta para as crianças. Em suas respostas 

o tom preto e branco é um indicador daquilo que já existiu e que não existe mais: 

 

“Antes, porque são velhas e são preto e brancas” (W., 12 anos). 

 

“Antes, porque algumas parecem bem antigas que estão em preto e branco” (N. S. 

M., 10 anos). 

 

“Antes, na época que eu nasci já tinha câmara colorida”(G. M., 11 anos). 

 

 

 

A fotografia nasceu preto e branco no final do século XIX. Em torno de 1970, as 

fotografias coloridas passaram a se popularizar e a opção em preto e branco atualmente é 

considerada uma opção estética. No entanto, ela está impregnada de nostalgia e 
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automaticamente nos remonta ao passado (VANUCCHI; MELLO, 2013, p. 77). Essa 

associação ao passado está presente nas respostas das crianças: 

 

“Foram tiradas antes porque quando eu nasci não tinha bonde e as imagens não 

era preto e branco” (G. R., 11 anos). 

 

“Antes porque quando eu nasci era colorido e antigamente era preto e branco” (V. 

M., 10 anos). 

 

A percepção das fotografias, assim como dos objetos retratados, aproxima do que 

Oliveira (2005) constatou em sua pesquisa realizada com as crianças de sete a dez anos sobre a 

concepção de tempo, as crianças analisam o passado em função do presente e não inverso. O 

mundo a sua volta é coloridoe a sua representação em preto e branco os leva situar as fotografias 

no passado, desconsiderando uma análise mais detalhada, como foi percebido nas respostas 

dadas a outra questão envolvendo fotografias coloridas.  

Os termos temporais, como já pontuados anteriormente, são muito presentes nas 

falas das crianças. Eles assumem também uma conotação pejorativa muito próxima à mesma 

aplicada à palavra “velha”, e que possui também para elas o sentido de distanciamento em 

relação ao presente. 

 

“Antes porque ela é meia velha, antiga. Então isso significa que era antiga” (M. E. 

V. L., 10 anos). 

 

A análise até aqui nos permite afirmar que as crianças investigadas conseguem 

estabelecer alguns conceitos em relação ao tempo como o de sucessão, mudanças e 

permanências, sobretudo quando foram solicitados a listar as principais diferenças entre as 

fotografias e os dias atuais. Agrupamos pelas expressões repetidas, conforme o Gráfico 06: 
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Gráfico 06 – As diferenças identificadas 

 

Fonte: elaboração da pesquisadora. 

As crianças não apresentaram dificuldades em indicar as principais diferenças entre 

o passado representado pelas fotografias e o presente vivido por eles. Não foram oferecidas 

fotografias atuais para que estabelecessem um paralelo. A intenção era que as respostas das 

crianças tivessem como referência o presente vivido por elas.  

As respostas apresentadas pelas crianças para a pergunta “Aponte as principais 

diferenças que você percebeu entre estas fotografias e os dias atuais”, aproximaram das 

justificativas apresentadas na alternativa anterior. As cores em preto e branco, as vestimentas e 

os veículos foram os elementos que mais apareceram.  

 

“Porque hoje em dia não tem mais bonde. Os biquínis são diferentes no dia de hoje. 

Os carros e os uniformes dos meninos” (R. A., 10 anos). 

 

“Em todas por que é preta e branca e as de hoje é colorida. E o resto só da 1 porque 

eu nunca vi um bonde” (D. S., 11 anos). 

 

“As pessoas não andam mais de bonde e não usam roupas assim. Os carros são 

diferentes e os prédios são diferentes (S. ID.,10 anos). 

 

Nas falas verificamos, mais uma vez, que a percepção da criança sobre os objetos 

reafirma o que já sinalizamos acima com relação ao que Peter Lee chamou de passado 

deficitário e na distinção entre o que existe atualmente e que já existiu. O aluno encerrou sua 

resposta afirmando que nunca viu um bonde, no entanto, ele conhece o objeto, pois como afirma 

Rocha (2014) os elementos do passado estão presentes em uma diversidade de produtos, tais 
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como livros, filmes, sites, televisão, etc. E corrobora com Freitas (2010) quando ele afirma que 

não se aprende sobre a História somente na escola. O fato dele nunca ter visto pessoalmente um 

bonde, não impede de ele reconhecê-lo como um objeto do passado, pois se nunca o viu, é 

porque não existe nos dias atuais. É o passado pensado a partir do seu presente. 

Há também a percepção sobre o objeto no sentido de transformação: “os bondes 

que hoje é ônibus”. O aluno identifica que o objeto é um veículo de transporte e que era utilizado 

por muitas pessoas. Portanto, há a compreensão que a função ainda permanece nos dias atuais, 

mas o veículo foi substituído pelo ônibus. A compreensão sobre permanência e mudanças 

aparece na percepção que o aluno tem sobre a função do objeto. 

A categoria mudança na paisagem agrupou as respostas dadas referentes a ausência 

ou mudanças no espaço físico retratado nas fotografias. 

Na categoria tecnologia agrupamos as respostas onde as crianças destacaram o 

desenvolvimento tecnológico como principal aspecto de diferenciação entre o passado e o 

presente. A tecnologia aparece associada à ideia de progresso, tal qual nos aponta, Lee (2003), 

como podemos verificar nas falas abaixo: 

 

“Hoje nós temos tecnologia” (F. S. R. A. S., 11 anos). 

 

“Naquela época não tinha internet (o restante da frase ficou indecifrável)” (J. P., 

11 anos). 

 

 

“Que agora está existindo mais tecnologia no mundo e naquele tempo não existia 

tecnologia” (A. C. D. S., 11 anos). 

 

“Muita coisa porque antes as TVs eram preto e branco. Hoje tudo tecnológico” (J. 

L. D., 11 anos). 

 

A palavra tecnologia, do ponto de vista etimológico significa o domínio intelectual 

sobre a técnica, a arte ou ofício. De modo geral, é aplicada no sentido da capacidade em se 

desenvolver instrumentos capazes de dominar e modificar o meio ambiente. Atualmente, o seu 

nome está associado a todo o uso dos computadores. É nesse universo das tecnologias da 

informação, materializada na disseminação da internet e dos aparelhos eletrônicos, que vivem 

as crianças pesquisadas, logo essa é a referência de tecnologia conhecida pelas crianças e que 

na perspectiva deles não existia nos períodos retratados nas fotografias. O que não está 

totalmente errado.  
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A inexistência da tecnologia registrada nas falas das crianças alinha ao pensamento 

de Lee (2003) com relação a ideia de progresso enquanto um progresso tecnológico, novamente, 

o sentido de passado deficitário pontuado pelo autor é percebido nas falas das crianças. Nesse 

sentido, perceber o passado no sentido de déficit em relação ao presente, coloca as pessoas do 

passado como mais despreparadas  

 

Se o mundo é cada vez melhor, então obviamente as pessoas no passado não 

usufruíram das mesmas coisas que nós, e por isso não eram tão espertas quanto nós. 

O fato de o significado da palavra esperto se encontrar algures entre inteligência, por 

um lado e, conhecimento por outro, torna possível que as crianças vejam as pessoas 

do passado como pouco preparadas, mas em simultâneo atenua seu julgamento sobre 

elas (LEE, 2003, p. 24). 

 

A expressão “Naquele tempo”, “Naquela época” surge novamente nas falas das 

crianças configurando um passado atemporal. Na maioria das respostas o cotidiano retratado 

está localizado no passado, mas não há indícios sobre em qual período eles situam esse passado. 

Em todos os questionários aplicados, respostas com indicação de periodização só aparecem 

para dois alunos que situam o cotidiano no século XX. Observamos em outras respostas que 

eles demonstraram a capacidade de localizar acontecimentos num determinado período 

histórico, como foi no caso de D. Pedro II com relação ao II reinado, entretanto, na maioria das 

respostas, há a predominância do uso de termos temporais.  

Nas pesquisas utilizadas aqui como referência de estudo, como Oliveira (2005), 

Oliveira (2006), Siman (2005), Cainelli (2006) e Gago (2009), o uso dos termos temporais é 

muito utilizado por crianças que estão iniciando seus estudos sobre o conceito de tempo. 

Segundo Gago, a substituição dos termos é feita de modo gradativa, e na faixa etária 

correspondente ao 5º ano, objeto de nossa pesquisa, as crianças já conseguem dominar melhor 

os conceitos específicos da História, como relacionar as datas aos acontecimentos. No entanto, 

Abud (2012) chama a atenção para a complexidade que é a compreensão do conceito de tempo 

nos Anos Iniciais da escolarização, sendo possível que mesmo na fase onde se espera que alguns 

conceitos estejam apropriados, a criança não ainda os dominar. 

 

Contudo, é preciso lembrar que o conhecimento do passado e a experiência do tempo 

das crianças no início da escolarização são bastante limitados. Mesmo em fase em que 

já tenham compreensão da cronologia e a fixação dos acontecimentos em seus 

respectivos contextos, o conceito de tempo, que envolve diferentes noções, não é 

plenamente compreendido pelos alunos (ABUD, 2012b, p. 13). 

 

Deste modo, nossa investigação se alinha ao pensamento de Gago (2009) e Abud 

(2012b), no sentido de considerar que as crianças conseguem relacionar datas e acontecimentos, 
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que estão nos livros didáticos, talvez pela memorização ou pelo fato de ser o conteúdo que eles 

estão estudando. O instrumento não dá conta de responder essa dúvida, ele nos permitiu 

perceber que, na relação com o conteúdo estudado, as crianças fizeram essa relação, conforme 

listou Gago. Com relação ao predomínio do uso de termos temporais podemos considerar, com 

base nos instrumentos, que a compreensão dos conceitos relacionados ao tempo ainda não está 

plenamente apropriada pelas crianças. Os resultados provocam a pensar sobre o processo de 

abordagem desses conceitos desde o começo da escolarização da criança, entretanto, são 

provocações que este trabalho não dá conta pelo tempo, mas abre espaço para investigação 

futura. 

Encontramos nas respostas das crianças uma ideia de passado associado às 

condições de vida. Para duas crianças, a diferença entre o passado e o presente está relacionada 

ao fato de que no passado se vivia melhor. 

 

“São a segurança. Hoje as pessoas não podem brincar seguras e trabalhar 

seguras” (E. S., 11 anos). 

 

Embora essa visão tenha aparecido em somente duas respostas, ela nos remete ao 

princípio defendido nessa investigação que o passado não é acionado somente pela escola, pois, 

como também afirma Oliveira (2006) ao constatar essa mesma vinculação em sua pesquisa, 

“que estas noções são transmitidas pelos familiares e estão diretamente relacionadas aos 

problemas atuais” (OLIVEIRA, 2006, p. 117). 

Esses mesmos elementos foram encontrados nas respostas apresentadas pelas 

crianças quando foram solicitadas que julgassem se as pessoas do presente são diferentes das 

pessoas do passado. A maioria das crianças utilizou como referência para responder essa 

pergunta, as fotografias da questão anterior.  

A pergunta sobre as diferenças entre as pessoas do passadoé carregada de 

subjetividade (Gráfico 07). Ela nos permite perceber não só a vinculação ao passado que não é 

elaborado somente a partir dos conhecimentos que são produzidos em sala de aula, mas também 

possibilita perceber as referências que são trazidas dos outros espaços de convivência da 

criança. 
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Gráfico 07 – Diferenças entre as pessoas do passado 

 

Fonte: elaboração da pesquisadora. 

 

Das cinquenta e sete crianças entrevistadas, quarenta e quatro consideram que há 

diferenças entre as pessoas do presente e do passado. Em suas afirmações, as diferenças estão 

marcadas pelo comparativo aos elementos das fotografias (existe ou não existe mais) e padrões 

de comportamentos das pessoas. As respostas para explicar as diferenças foram agrupadas em 

cinco categorias, a partir dos traços comuns observados em suas respostas. 

Na categoria vestimentas/moda reunimos as respostas relacionadas à forma como 

as pessoas se vestiam. Como as crianças elaboraram suas respostas tendo como referência as 

fotografias, os trajes usados pelas pessoas foram comparados as roupas utilizadas por eles. As 

palavras “esquisita” e “diferentes” são bastante usadas nas respostas para demarcarem que, da 

forma como elas estão visualizando nas fotografias, esses trajes não são mais utilizados nos 

dias atuais. Surpreendeu-me a resposta de uma aluna que ao afirmar que as roupas atualmente 

são diferentes, ela disse “as mulheres não vão à praia de macacão” (R. S.,10 anos). As 

diferenças apresentadas partem do presente vivido por eles. O uniforme também teve um 

destaque, pois eles usaram a comparação com o utilizado por eles. 

O uso da tecnologia pelas pessoas também foi um elemento destacado entre as 

respostas apresentadas para justificar as diferenças. A referência mais utilizada foi com relação 

à inexistência de tecnologia, entretanto, em duas respostas, as crianças compreendem a 

tecnologia a partir da perspectiva da transformação 
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“Sim, a tecnologia de agora é mais avançada” (M. V., 11 anos). 

 

“Sim, antes era só a pilha, a televisão e o rádio. Hoje já tem energia e a tecnologia, 

as roupas, os sapatos, carros, tudo diferente” (J. F., 11 anos). 

 

Novamente, percebemos nas duas categorias apresentadas, a percepção de 

progresso associado ao desenvolvimento tecnológico e de passado deficitário defendidos por 

Peter Lee. Na primeira resposta do aluno o conceito de tecnologia está associado à ideia de 

desenvolvimento, de progresso. A segunda resposta alinha também a essa ideia de 

transformação a partir da identificação dos objetos que existiam e que foram acrescidos a 

outros. A tecnologia também é pensada a partir do que atualmente o seu conceito está associado. 

Na categoria veículos agrupamos as respostas referentes às mudanças percebidas 

pelas crianças com relação aos carros. As diferenças identificadas estão ligadas ao fato desses 

carros não serem mais utilizados pelas pessoas, em associação com a noção de permanência e 

mudanças. A noção está demarcada nas respostas das crianças na identificação que os veículos, 

como carros e ônibus, circulam pelas ruas da cidade, noção de continuidade. As crianças 

reconhecem e identificam o objeto, mas tem a percepção que design dos veículos que eles 

conhecem não é semelhante ao que eles convivem, noção de mudança. Em suas respostas 

também aparece referência à existência de carros automáticos, em associação com o conceito 

de progresso.  

 

“Porque ninguém usa mais aquelas roupas e nem aqueles carros” (G. R., 11 anos). 

 

“ Sim, a tecnologia e os carros automáticos” (L. S. O. D., 11 anos). 

 

Agrupamos na categoria o velho e o novo, as respostas que estão associadas à ideia 

de modernidade do presente. O passado é representado pelo sentido de velho e associado a 

tempo cronológico; “as pessoas eram velhas”, “tudo era antigo”, “elas já morreram”. O 

presente é sinônimo de modernidade, daquilo que é novo: 

 

“Sim, porque os povos recentes são mais novos, mais do passado são mais velhas” 
(M. E.,10 anos). 

 

Esse sentido de novo e velho nos remonta a apresentação de Marilena Chauí, no 

livro de Ecléa Bosi, Memória e Sociedade (1994), quando ela explica que a sociedade capitalista 

oprime, despoja e bani a velhice. Ela aponta que a opressão se dá por intermédio de diversos 

mecanismos institucionais, psicológicos, técnicos e científicos que, somados, vão resultar em 
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banimento, discriminação em “demonstrar a incapacidade e a incompetência social do velho”. 

Esse sentimento diante a velhice humana é emprestada a tudo aquilo que qualificamos como 

velho. E isso se desdobra na ideia de obsoleto. Os objetos, as roupas, os carros que existiram 

no passado não têm utilidade no presente e no futuro. O que confere ao presente uma condição 

de vida melhor que no passado. 

Divergindo dessa condição ao presente, a categoria comportamento das pessoas 

reuniu as respostas que estão relacionadas ao comportamento das pessoas do passado ser 

considerado pelas crianças como melhor em relação ao presente. Esse comportamento está 

materializado no conceito de valores morais, com o uso de expressões como “reputação” ou 

“mais comportadas”. As crianças também trazem a violência como um aspecto que faz do 

passado um período que foi melhor para se viver. 

 

“Sim, por que as pessoas se preocupavam com a reputação e hoje não” (G. S.,11 

anos). 

 

“Sim, as pessoas do passado eram mais dispostas a trabalhar” (G. M. 11 anos). 

 

Essa categoria se aproxima do sentimento de julgamento de que a vida no passado 

era melhor. Esse sentimento está associado às condições de vida e o que, os adultos no entorno 

da criança, definem como melhor. Entretanto, o mesmo sentimento não aparece quando o que 

é posto em análise são os objetos, como vimos nas análises anteriores. O que existiu antes não 

tem utilidade no presente. 

Nessa categoria também identificamos a perspectiva em que o presente é melhor 

que o passado. Essa perspectiva aproxima-se, mais uma vez, da noção de passado deficitário e 

ao mesmo tempo, os parâmetros de referência podem vir do olhar do adulto sobre o passado 

vivido por eles. As cores “cinza” das fotografias dão ao passado também esse aspecto de atraso 

em relação ao presente. 

 

“Sim, por que eles não cuidavam do mundo. Eles jogavam lixo no chão e nós joga 

lixo no lixo” (S. I, 10 anos). 

 
“Sim. Antes era tudo cinza. As calçadas não eram arrumadas, as ruas não eram 

asfaltadas” (A. C. D. S., 11 anos). 

 

As diferenças apresentadas pelas crianças para sustentar que as pessoas do passado 

e do presente não são iguais, em sua maioria, estão associadas às mudanças que eles conseguem 

perceber em objetos que estão em seu dia a dia, como o uniforme, por exemplo. Essa percepção 



100 

 

de mudança está associada tanto a ideia de velho e novo como a de progresso. O progresso aqui 

no sentido de desenvolvimento tecnológico (LEE, 2003). Nas duas perspectivas o olhar da 

criança parte do presente, daquilo que está no seu cotidiano. Segundo Siman (2006), não apenas 

a data que nos leva a situar o passado,  

 
O que nos faz dizer que algo é passado não é apenas a sua data, a distância cronológica 

que separa um evento do outro. O passado torna-se passado quando o presente 

estabelece com ele relações de mudanças, inaugurando um novo tempo (SIMAN, 

2006, p. 115). 

  

Vale ressaltar que a percepção de mudança não está presente somente nas repostas 

das crianças que afirmaram que as pessoas do passado e do presente são diferentes. Em treze 

questionários encontramos respostas negando que houvesse diferenças, das treze respostas 

apresentadas, conforme observamos no Gráfico 08, abaixo:  

 

Gráfico 08 – Não há mudanças 

 

Fonte: elaboração da pesquisadora. 

 

Agrupamos na categoria ser humano não muda, as respostas que relacionaram que 

as mudanças estão presentes em nosso cotidiano. Dentro dessa perspectiva, encontramos 

respostas que nos permite apontar a compreensão da criança sobre mudanças e permanências 

ao longo do tempo. 

 

“Não somos diferentes. No mais só tem uma coisa: as roupas” (F., 12 anos). 

 

“Não. Só no estilo de hoje e de antigamente” (E. P., 12 anos) 

 

“Não. Porque a gente é ser humano igual a eles” (V. M., 10 anos). 
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“Não, nós somos iguais no mundo. O tempo deles é diferente do nosso. E era menos 

violento” (R. V., 11 anos). 

 

O “não” aqui está relacionado ao ser humano enquanto ser biológico. Nessa 

perspectiva todos os seres humanos são iguais, portanto, o que mudou foi o que está no em 

torno do sujeito. Deste modo, o sentindo de mudanças para as crianças está associado ao sentido 

de progresso, de desenvolvimento e transformação que são perceptíveis aos seus olhos.  

 

Ideias acerca da mudança, desenvolvimento e continuidade são todas subjectivas, mas 

alguns desenvolvimentos e acontecimentos são geralmente reconhecidos como sendo 

mais importantes do que outros. A maneira como se percepciona a mudança é 

resultado de um determinado contexto e época e juízos de valor sobre o progresso 

estão sempre a mudar (GAGO, 2009, p. 44). 

  

Assim, com objetivo de verificar as ideias de mudanças e permanências tendo as 

alterações no espaço físico como referência, a questão seis foi elaborada. Foi apresentado às 

crianças fotos da Praça Barão do Rio Branco que fica localizada no centro de Vitória da 

Conquista. A escolha do local seu deu pela praça ser um lugar de intensa movimentação 

comercial, pois em seu entorno estão bancos, grandes lojas de referência nacional, além de ser 

palco para a realização de eventos na cidade. 

A questão apresentava fotografias da praça em diversos períodos da história de 

Vitória da Conquista, dispostas numa ordem aleatória. A partir dessas fotografias foram 

propostas três perguntas. Na primeira as crianças deveriam ordenar as fotos da mais antiga até 

a mais atual, construindo uma linha do tempo. Em seguida, elas deveriam explicar os aspectos 

que chamaram a atenção para fazer o ordenamento entre a mais antiga até a mais atual.  A 

última questão era para que dissessem se perceberam mudanças na praça e quais seriam essas 

mudanças. Para melhor compreensão da análise desse bloco de questões, reproduzimos abaixo 

as fotografias (Figura 02), conforme foram apresentadas aos alunos: 
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Figura 02 – Fotografias da Praça Barão do Rio Branco 

 

Fonte: elaboração da pesquisadora. 

 

 

Assim como na quarta questão, foi retirada a referência que está localizada embaixo 

de cada fotografia, pois acreditamos que ela poderia causar dúvidas e interferir no resultado das 

respostas. Identificamos cada fotografia por um número para facilitar a ordenação. A utilização 

desse recurso não interferiu de modo negativo nas respostas das crianças, somente três crianças 

repetiram a ordem ou não entenderam a pergunta. Assim, baseados nas respostas das crianças, 

elaboramos o Gráfico 09, a seguir: 
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Gráfico 09 – Linha do tempo da Praça Barão Do Rio Branco 

 

Fonte: elaboração da pesquisadora. 

 

Analisaremos as duas primeiras respostas simultaneamente por compreender que 

elas se complementam A sequência cronológica para essa questão é a 5 – 3 – 4 – 2 – 6 – 1. 

Entretanto, consideramos também a sequência 5 – 3 – 4 – 2 – 1 – 6 como correta, pois as 

fotografias 1 e 6 pertencem ao ano de 2013, as diferenças estão nos meses em que foram 

retiradas e postadas no site. A diferença entre elas é que uma está colorida e a outra é preto e 

branco, recurso utilizado propositalmente como veremos a seguir. Os aspectos identificados 

pelas crianças para a classificação das fotografias foram agrupados no gráfico abaixo: 

 

Gráfico 10 – Levantamento dos aspectos identificados pelos alunos nas fotografias 

 

Fonte: elaboração da pesquisadora. 
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Das cinquenta e sete crianças entrevistadas, somente cinco conseguiram ordená-la 

na sequência correta, sendo que três identificaram a de nº 6 como a mais atual e duas 

identificaram a de nº 1. A intenção era verificar se, mesmo sendo uma fotografia preta em 

branco, pelo ambiente retratado, as crianças conseguiriam identificá-las como sendo uma 

fotografia atual. No total das respostas, onze crianças conseguiram identificar que ela é uma 

fotografia atual, nove a identificaram como a mais antiga e em sete questionários a foto de nº 6 

aparece como a segunda mais antiga. A cor da fotografia foi o principal aspecto que a classificou 

como antiga. Somente um aluno identificou que a cor preta e branca era um recurso. Segue a 

sequência apresentada pela criança e sua justificativa. 

 

Sequência apresentada: 5-3-2-4-1-6: “Foi a 5 por que as casas eram diferentes e 

a mais atual era 6 por que não era preto e branco” (B. S., 14 anos). 

 

Sequência apresentada: 6-2-5-3-4-1: “6. Seis me chamou a atenção por que a foto 

é preto e branco e é a mais antiga” (E. S., 11 anos). 

 

Sequência apresentada: 6-3-5-2-4-1: “Para mim é a 06 porque é muito antiga. 

Para mim é 635241. Porque é escura para caramba” (V. C., 11 anos). 

 

Como observamos no gráfico acima, a cor preta e branca foi um aspecto que 

apareceu nas respostas de dezenove crianças. O sentido de passado foi associado à cor da 

fotografia, como percebemos em algumas justificativas: 

 

Sequência apresentada: 6-3-2-5-4-1: “Porque foi ficando colorida” (G. S., 11 

anos). 

 

Sequência apresentada: 5-3-2-6-4-1: “As cores das imagens mais antiga, as 

lojas” (R. A., 13 anos). 

 

Sequência apresentada: 2-6-3-5-4-1: As fotos preto e branco até a colorida” (R. 

V., 11 anos). 

 

Observamos que em algumas sequências, a foto de nº 5 aparece como intermediária, 

entre as fotos pretas e brancas e as coloridas. Julgamos que, como o critério utilizado foi a cor 

das fotografias para se montar a linha do tempo, o tom amarelado levou ao ordenamento no 

sentido de evolução das cores, desconsiderando os outros elementos. Observamos mais uma 

vez que, quando a criança utiliza as cores das fotografias como critério para a classificação do 

que pertence ao passado, ela não analisa os outros elementos presentes na imagem. Temos 

algumas hipóteses para essa recorrência, a percepção de tempo sustentada no critério de 
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evolução e progresso, já comentada anteriormente, leva as crianças a apontarem a cor como 

elemento moderno/novo. Além disso, a leitura de fontes históricas, como por exemplo a 

fotografia, exige instrumentos de uma percepção multiperspectivada na qual devem ser 

considerados vários elementos, o que pode não ser um exercício cotidiano na sala de aula, 

aforaisso, a referência do presente enquanto o modelo limita a capacidade do exercício da 

empatia, condição para que a aprendizagem histórica aconteça, conforme defende Peter Lee 

(2006). 

Trinta e uma crianças conseguiram identificar a foto de nº 5 como a mais antiga e 

quarenta e uma identificaram a foto de nº 1 como a mais atual. Como já apresentado acima, as 

cores das fotografias foram um dos principais aspectos identificados, mas as crianças também 

identificaram as mudanças no espaço físico como elemento fundamental: 

 

Não identificou uma sequência:“A praça antiga tinha terra e muitas casas e uma 

pequena ladeira. A praça recente tem asfalto, não tem ladeira” (A. A., 14 anos). 

 

Sequência apresentada: 2-3-5-4-6-1: “A 5 não tem carros nem quase 

construção”(S. ID., 11anos). 

 

Sequência apresentada: 5-2-3-4-6-1:“A mais antiga me chamou mais atenção é a 

estrada de terra. E a mais nova os carros mais novos” (P. G., 11 anos). 

 

Uma aluna não construiu uma linha do tempo, mas sua explicação nos permite 

deduzir que a praça antiga está caracterizada pela foto nº5 e a praça recente a foto de nº 1. Em 

outra resposta encontramos uma contradição, pois na organização da linha do tempo a criança 

identificou que a foto de nº 2 é a mais antiga e em sua justificativa, a foto de nº 5 foi a que ela 

explicou como sendo a mais antiga. Essa contradição pode indicar uma dificuldade na 

interpretação do que foi proposto na questão que solicitava a construção da linha do tempo, pois 

a sua explicação para a escolha da foto mais antiga indica a ausência de objetos e mudanças na 

paisagem em relação às demais fotografias. 

 As justificativas apresentadas sobre as mudanças na paisagem acompanharam as 

respostas que encontramos na última questão proposta pelas crianças, como podemos observar 

no Gráfico 11, a seguir: 
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Gráfico 11 – Identificação das mudanças na Praça Barão do Rio Branco 

 

Fonte: elaboração da pesquisadora. 

 

Nas cinquenta e sete crianças entrevistadas, quarenta e três afirmaram que houve 

mudanças e conseguiram identificá-las. Oito crianças disseram que não sabiam responder à 

questão e seis deixaram em branco. Vale a ressalva que as mesmas crianças que não explicaram 

ou deixaram esta questão em branco, também não responderam as mesmas nas duas últimas 

questões, o que nos sinaliza para a dificuldade da criança em identificar mudanças ou mesmo 

em explicá-las. Segundo Siman (2006) essa dificuldade está relacionada ao fato de nem sempre 

conseguirmos ter essa percepção de continuidade e rupturas, pois não somos educados a 

percebê-la,  

 

O fato de nem sempre sermos educados para perceber a dimensão temporal das ações 

humanas manifestas, no presente, sob as mais diferentes formas, aumenta a 

dificuldade de problematizar a relação presente, passado, futuro (SIMAN, 2006, p. 

116). 

 

Assim, as mudanças percebidas com mais facilidade pelas crianças estão 

relacionadas aos elementos que mais caracterizam a praça no presente que é o fato de seu 

entorno ser de grandes lojas de produtos eletroeletrônicos de circulação nacional. A ausência 

dessas lojas aparece como grande destaque nas falas das crianças. 

 

“A insinuante não tinha e a praça mudou muito” (J. A., 10 anos). 
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“Sim! Porque não havia insinuante, a eletrosom e etc” (M. E., 10 anos). 

 

“Sim. Antes não tinha insinuante e as lojas começaram a surgir” (S. N., 11 anos). 

 

Em outras respostas, as crianças identificam como mudança a ausência dos 

elementos que eles percebem atualmente, principalmente em comparação à fotografia que eles 

consideraram mais antiga: 

 

“Antes tinha ladeira, não tinha praça, não tinha loja, ponto de ônibus e a nova 

praça tem” (A. A., 14 anos). 

 

“Na foto 5 é cheia de mato, parece rural. Para a foto 1 já parece urbana, tem 

rodovias, carros, poste, bicicletas” (E. S., 11 anos). 

 

Observamos que as ideias de permanência e mudanças que vão contribuir para a 

criança desenvolver as relações de passado e presente são frágeis nas crianças investigadas. 

Como já sinalizou Abud (2012a) esses são conceitos abstratos e que a sua compreensão é feita 

de modo gradativo, principalmente em crianças nessa faixa de escolarização. Segundo Piaget, 

citado em Oliveira (2005), a noção de tempo na criança se fundamenta a partir de dois aspectos: 

a avaliação da duração e da seriação dos acontecimentos. No instrumento, esses aspectos ficam 

mais evidentes com relação aos conteúdos estudados, pois as listagens de conteúdos seguem 

uma sequência linear e cronológica como lhes foram apresentados. Entretanto, o sentido de 

duração se perde na predominância do uso dos termos temporais para situar o “acontecimento 

em um lugar atemporal apenas denominando enquanto passado” (CAINELLI, 2006, p. 64). 

As fragilidades identificadas nos elementos que contribuem na elaboração do 

conceito de passado pelas crianças e na sua relação com o presente nos levaram a investigar 

sobre como as crianças responderiam quando fossem provocadas a se posicionarem como um 

personagem real, conhecido por elas através dos estudos realizados em sala, ante a um 

acontecimento em que fosse exigido a tomada de uma decisão. No item a seguir apresentaremos 

a análise do terceiro instrumento que foi aplicado junto aos alunos que tinha como perspectiva 

a produção de narrativas a partir de uma situação que foi anteriormente estudada por eles. 
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3.3  AS REFERÊNCIAS TEMPORAIS NAS NARRATIVAS 

 

Segundo Carretero e Castorina (2014b) as narrativas são ferramentas importantes 

na compreensão do pensamento histórico do sujeito que a produz. Ela apresenta muitos 

benefícios, assim como permite perceber alguns elementos que podem dificultar a 

aprendizagem dos alunos. Ela pode levar a aluno a perceber a História dentro de uma lógica 

mecanicista onde tudo se encaixa perfeitamente, embora possa, também, levá-lo a compreensão 

que a História pode ser vista sobre outras perspectivas. Isabel Barca considera que  a narrativa 

é um elemento importante na Educação Histórica, pois 

 

[...] enquanto relato estruturado (descritivo e explicativo), é a forma usual de exprimir 

as ideias históricas, quer por historiadores, quer pelos audiovisuais, quer pelos 

professores e manuais. Como diz o filósofo Rüsen, a narrativa é a face da História. 

Portanto, para serem historicamente competentes também os alunos deverão 

comunicar as suas ideias em narrativa (BARCA, 2012, p. 870 apud OLIVEIRA, 2012, 

p. 870). 

 

As narrativas das crianças produzidas no segundo instrumento nos permitiram 

perceber que o passado aparece para elas associado com a ideia de deficitário e distante do 

presente. As falas evidenciam que o passado existe em função do presente, não estabelecendo 

relações entre as dimensões temporais. O sentido da causalidade histórica não aparece claro em 

suas falas, assim como os conceitos de continuidade e ruptura aparecem frágeis. As crianças 

conseguem identificar que há mudanças, sobretudo com relação às paisagens, mas seu olhar 

permanece no presente, no sentido de conhecer o espaço e saber como ele está organizado 

atualmente. 

Desse modo, sendo o presente o elemento de referência para pensar o passado, foi 

proposto um terceiro instrumento com intuito de percebermos como a criança se coloca quando 

é proposto que elas produzam narrativas se colocando no lugar de algum personagem histórico.  

Escolhemos como personagem a figura de D. Pedro II, pois segundo a professora, 

as crianças se identificaram com o fato dele ter assumido o trono ainda criança e ter sido citado, 

pela maioria das crianças, como o conteúdo mais lembrado e o que mais gostaram de estudar. 

O terceiro instrumento (Apêndice C) era composto de um texto de abertura referente à Guerra 

do Paraguai e do discurso nacionalista utilizado por D. Pedro II para compor o seu exército. 

Assim, após a leitura desse texto, foi proposta aos alunos a seguinte situação: 
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Imagine agora que você é Dom Pedro II e terá que convocar os brasileiros a se alistarem 

no Exército e lutarem nos locais de conflito. Escreva aqui seu discurso aos diferentes 

brasileiros: 

 

O instrumento foi aplicado na mesma semana para as três turmas. Em razão de a 

sua proposta exigir a produção do texto, aplicou-se em duas turmas na terça-feira e na terceira 

turma, aplicou-se na quarta-feira. A semana da aplicação coincidiu com período em que as 

turmas estavam recebendo professoras estagiárias e houve uma mudança significativa no 

comportamento da turma na ausência das professoras-regentes. Os alunos ficavam mais 

agitados e menos participativos. Com relação ao nosso encontro anterior, as crianças 

ofereceram mais resistência para responder a atividade, principalmente por ficarem mais 

inquietos. Igualmente a aplicação anterior, as estagiárias permaneceram na sala. 

Foi realizada a leitura do texto e explicação sobre a proposta da atividade, os alunos, 

em sua maioria, não tiveram dificuldade em compreender a questão. Alguns procuravam para 

dizer que não gostavam de escrever texto e gostariam de saber quantas linhas tinham que 

escrever. Quando a leitura do texto foi iniciada, eles foram provocados a identificar quem seria 

o homem sentado que estava na fotografia e todos os alunos responderam ser D. Pedro II. Em 

seguida, foi questionado o que eles sabiam sobre esse homem. Em conjunto responderam que 

foi o Imperador do Brasil. Esse exercício de recolher as ideias prévias dos alunos, fundamentada 

no modelo de aula oficina, proposta por Isabel Barca, torna-se necessário para “que os 

professores conheçam as concepções dos seus alunos para que possam modificá-las” (BARCA, 

2004, p. 387). Em nosso caso, esse exercício teve por finalidade o reconhecimento da 

personagem, uma vez ter sido o seu nome um dos mais citados como conteúdo que eles mais 

gostaram de estudar. 

Após esse momento mais descontraído, foi realizada a leitura dos textos de abertura 

da atividade e foi solicitado as crianças que imaginassem, a partir daquele momento, como D. 

Pedro II, que elas agora haviam se tornado o Imperador do Brasil e que precisavam fazer um 

discurso para convencer os brasileiros para se alistarem no exército e lutarem na guerra. 

Cooper nos afirma que “jogos de imaginação permitem que a criança pense de 

maneira histórica, para considerar cenários de: “e se” e “como se” (COOPER, 2006). Ainda 

segundo Oliveira e Cainelli (2013), a partir dos estudos de Cooper (2002), a imaginação 

histórica é entendida como a capacidade das crianças em fazer suposições válidas sobre as 

fontes,  respaldadas em uma argumentação que estabeleça relações com outras informações que 

se conheçam sobre o assunto em questão. (OLIVEIRA; CAINELLI, 2013, p. 102). Sendo 
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assim, a narrativa produzida pelas crianças teria como referência o conteúdo estudado e a 

capacidade delas em situar a narrativa dentro de uma dimensão temporal. 

Apesar da agitação da turma, todos os alunos responderam a atividade. Em uma das 

turmas, um aluno se aproximou e disse que achava muito chato estudar História e que eles só 

deveriam estudar o presente. Perguntei o porquê achava chato e ele só respondeu: “Ah! É chata, 

tia. Eu falei na outra”, se referindo à resposta do instrumento anterior.  

Durante a aplicação, como os alunos ficaram mais agitados que o encontro anterior, 

observei que eles dialogavam mais entre si enquanto produziam o texto. Entre as diversas 

conversas entre eles, destaco uma entre três meninos que estavam sentados mais próximos. Eles 

conversavam sobre a atividade e um deles mencionou que para terminar com a guerra ele 

convocaria o Estado Islâmico. 

 

Aluno 1: Eu chamaria o Estado Islâmico e ia acabar com tudo. 

 

Aluno 2: O das letrinhas esquisitas, né? 

 

Aluno 3: Mas não tinha Estado Islâmico nesse período da História. 

 

Aluno 1: E como é que você sabe? 

 

Aluno 3: Por causa da data. 

 

Aluno 1: Ah! É mesmo. 

 

A conversa entre os três alunos chama a atenção pelos elementos que eles trazem 

em suas falas. Eles estão atentos aos acontecimentos mundiais envolvendo o Estado Islâmico, 

identificando o seu papel de poderio bélico e, portanto, seria a solução para o fim da Guerra do 

Paraguai. É um assunto que semanalmente está presente na mídia. Entretanto, um deles chama 

a atenção para destacar que a estratégia não poderia ser utilizada, pois o Estado Islâmico ainda 

não existia na data retratada no texto apresentado. O aluno consegue distinguir as diferentes 

temporalidades ao situar o fato dentro do presente vivido por eles. A data é o elemento que leva 

o aluno a fazer essa relação passado-presente. Implica dizer, portanto, que ao fazer essa relação 

o aluno apresenta a noção de sucessão cronológica, pois ele conseguiu sequenciar o 

acontecimento, identificando o que é anterior e o que é posterior. Gago (2009), trazendo a 

contribuição da pesquisa de Lomas (1990), afirma que na elaboração da noção de tempo 

histórico, a criança precisa compreender que o acontecimento não pode ser analisado sem estar 

situado dentro de algum tipo de relação cronológica.  
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O outro elemento na fala das crianças remete ao que Oliveira (2006) afirmou em 

sua pesquisa sobre as ideias de passado para as crianças. O mundo em que a criança vive torna-

se referência na forma como ela interpreta o passado. Nesse sentido, a conversa informal entre 

as três crianças tem o presente como elemento de partida. E embora o colega tenha mostrado 

que o elemento citado não pertencia ao passado descrito no texto, as narrativas produzidas pelos 

alunos refletiram aspectos do presente vivido, e evidenciaram algumas dificuldades de domínio 

ortográfico, em alguns trechos não foi possível compreender o que estava escrito, dificultando 

um pouco a compreensão da narrativa. Em razão disso, a transcrição de algumas narrativas 

passou por revisão para melhor compreensão textual. Logo, a partir das narrativas produzidas 

atribuímos as seguintes categorias: 

 

Quadro 02 – Categorias das narrativas 

TEMA CATEGORIA SUBCATEGORIA 

 

 

 

 

 

Presente vivido 

Identidade Nacional União 

Possessão  

Orgulho/honra 

Defesa do país 

Melhoria para o futuro. 

Reflexos do cotidiano Benefícios financeiros 

Promessas políticas 

Armar a população. 

Coação 

Uso das forças armadas. 

Compartilhar decisões. 

 
Fonte: elaboração da pesquisadora. 

 

Agrupamos as narrativas a partir do sentido que identificamos em suas produções. 

A maioria dos textos é narrada em primeira pessoa com as crianças se apresentando como Dom 

Pedro: “Olá! Eu sou Dom Pedro segundo”, ou  com o sentido de como agiria caso fosse o 

imperador:“Se eu fosse D. Pedro II, eu …”. Com isso conseguimos perceber que as crianças 

compreenderam a proposta da atividade no sentido de se colocar no lugar do outro. De acordo 

com Lee (2003), a construção do pensamento histórico pela criança perpassa pela compreensão 

sobre como viviam e pensavam as pessoas do passado. Segundo o autor, 

 

Os alunos, tal como os historiadores, precisam compreender por que motivo as 

pessoas atuaram no passado de uma determinada forma e o que pensavam sobre a 

forma como fizeram, mesmo que não entendam isto tão bem quanto os historiadores 

(LEE, 2003, p. 03). 
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O instrumento foi elaborado, portanto, com a perspectiva de perceber as referências 

que a criança utilizaria para elaborar suas narrativas.  Ao se colocarem no lugar de Dom Pedro 

II, as narrativas evidenciaram, principalmente, os elementos que estão em seu cotidiano ou que 

se tornam conhecidos através da mídia, como podemos perceber nos trechos abaixo: 

 

“Eu falava em toda rádio oferecendo 1.000 reais para quem se alistasse no tiro de 

guerra” (S. ID, 11 anos). 

 

“Olá! Sou Dom Pedro II. Gostaria de fazer uma reunião particular com tenentes e 

servidores do Exército, com um jantar real, para discutir assuntos dos interesses 

da Guerra do Paraguai” (E. O, 11 anos). 

 

“Olá! Sou D. Pedro II. Estou precisando de mais guerreiros para a Guerra do 

Paraguai. Para contribuir com vocês, vou fazer um jantar para todos vocês e vou 

dar dois anos de fartura e paz.  

Conto com a sua presença!! 

Obrigada!” (A. T., 11 anos). 

 

Durante o período em que aplicamos o terceiro instrumento, os veículos de 

informação e as redes sociais comentavam sobre os jantares envolvendo o atual presidente do 

país15. As crianças compreendem a similaridade nas funções de imperador e presidente e, 

possivelmente tenham estabelecido comparações, entendendo o jantar como uma estratégia e 

ao mesmo tempo, como possibilidade em receber algo em troca pela ação. O sentido da 

barganha e da oferta de benefícios financeiros permeou o imaginário das crianças: 

 

“Pelo sossego do Brasil e dando dinheiro para convencer a lutar do exército do 

Paraguai” (B. V., 10 anos). 

 

“Eu, Dom Pedro II, convoco uma guerra contra os paraguaios e quero que vocês 

brasileiros participe. Eu lhes ofereço uma boa quantia em dinheiro se vocês se 

juntarem ao meu exército para derrotar os paraguaios. Eu lhes garanto que não se 

arrependeram de minha proposta.  

Assinado: Dom Pedro II” (J. C., 11 anos). 

 

“Pagar para ir mais gente para a guerra para conseguirmos derrotar o Paraguai” 

(D. B., 12 anos). 
 

 “Caro povo brasileiro, venha participar da guerra. Quem quiser participar vai 

ganhar uma recompensa de 20.000. Quem quiser participar é só falar comigo que 

                                                 
15 Em meio ao processo de votação da Proposta de Emenda Constitucional nº 241 (PEC) que estabeleceu o teto de 

20 anos para o gasto público, no mês de outubro de 2016, o presidente Michel Temer ofereceu um jantar às vésperas 

da votação à sua base aliadacom objetivo de assegurar a aprovação, em segundo turno, na Câmara de Deputados. 

O jantar foi amplamente divulgado nos diversos meios de comunicação. 
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nós daremos a recompensa e sua família vai ter tudo que tem direito. Vocês estão 

ganhando uma oportunidade de sua família ser feliz. Então, é só isso. Quem quiser 

venha falar comigo” (S. ID, não identificou a idade). 

 

A relação da participação condicionada a uma premiação em dinheiro reflete o 

sentido dado ao capital na atual sociedade de consumo. O dinheiro como mobilizador das ações 

e que através dele chega-se a felicidade. Em contrapartida, há crianças que mesmo 

reconhecendo o poder de barganha do dinheiro, apela para outros sentimentos que dão uma 

conotação nacionalista ao discurso, mas sem perder o sentido de recompensa: 

 

“Eu, Dom Pedro II, quero convocar vocês, brasileiros, a se alistarem no meu 

exército e lutarem comigo. Vocês não vão fazer isso por dinheiro, mas sim por 

segurança do nosso país. Eu garanto que se vocês me ajudarem, eu dou o resto da 

minha vida dando segurança, amizade, união e fartura” (M. C., 11 anos). 

 

De maneira geral, as narrativas produzidas aproximam-se das ideias percebidas em 

propagandas políticas, reflexo do período eleitoral municipal vivenciado por eles durante a 

aplicação do instrumento, bem como da participação e a vitória na guerra associada a promessas 

de melhorias  

 

 “Por mais sossego. 

 Por menos violência. 

 Por mais liberdade. 

 Por mais acessibilidade. 

 Por mais educação” (V. T., 10 anos). 

 

O cotidiano de violência aparece em suas narrativas através da necessidade de armar 

a população e de assegurar a participação pela coação e ameaças: 

 

“Eu para salvar as pessoas, mandava elas ficarem armadas para guerra. Trazia 

tanques de guerra, o exército todo para combater a guerra. Assim, todos ficavam. 

Porque a guerra é de vida ou morte. Tem que ter força e não ter medo. Vamos para 

a guerra!” ( M. H., 11 anos). 

 
“Eu, Dom Pedro II, estou aqui pedindo uma ajuda de vocês para me ajudar para 

lutar contra os paraguaios. Vocês irão? Sim ou não? Se não quiserem, eu vou jogar 

uma bomba aqui para derrotar todos vocês. E aí, topam? 

Assinado: Dom Pedro II” (S.,11 anos). 

 

“Eu pegava outros caras muito fortes para ir a guerra. 

Também pegava um AK, basuca e C4 para a guerra. 

Mas eu faria um porão bem forte para (palavra indecifrável) as explosões.  
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E botava todas as armas no porão para não perder. 

Quando passar a guerra ter armas para outras pessoas(C. S.,11 anos). 

 

A violência foi um elemento que apareceu no instrumento anterior como algo que 

pouco existia no passado e em razão disso, ser considerado que foi um período melhor para se 

viver. As armas citadas na narrativa do aluno estão entre as mais utilizadas no mundo em razão 

do seu poder explosivo, sobretudo em conflitos bélicos ou ataques terroristas. Em pesquisa nos 

sites especializados as armas citadas aparecem nos jogos de vídeo game e em músicas que 

expressam o cotidiano das periferias mais violentas do país, logo, o aluno traz para a sua 

narrativa um presente marcado pela insegurança e violência e que o uso da arma é 

compreendido como algo capaz de dar segurança e pôr fim ao conflito. 

O questionário socioeconômico não nos traz informações mais detalhadas sobre o 

contexto social onde as crianças estão inseridas. Nesse sentido, não temos elementos para 

associar o discurso da violência como produto reflexo desse contexto. Entretanto, durante o 

período de observação, em algumas situações o tema da violência aparecia nas brincadeiras e 

nas falas das crianças. Em uma correção da atividade de Geografia referente à Região Nordeste, 

uma pergunta solicitava que os alunos respondessem quais eram as características da região 

onde eles moravam e a maioria respondeu que seria a violência. Os alunos do 5º Ano eram 

participantes do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (PROERD), em 

parceria com a Polícia Militar, que tem como objetivo o combate e a prevenção do uso e tráfico 

de drogas, e todas as formas de violência (física ou psicológica). Deste modo, o tema da 

violência não se apresenta como algo distante do olhar dessas crianças. 

As narrativas também assumiram o sentido de nacionalista que foi proposto no texto 

de abertura do instrumento. Das cinquenta e sete crianças investigadas, vinte e três produziram 

narrativas trazendo um discurso com conotação nacionalista. O uso do pronome possessivo 

“nosso” serviu como elemento para determinar o sentimento de posse, de pertencimento 

expresso nas falas das crianças.  

 

“Olá, aqui quem fala é D. Pedro II. 

Nossas terras estão sendo invadidos pelos paraguaios. Estão tentando invadir 

nossas terras. Muitos dos nossos soldados morreram. 

Por isso, convoco vocês para se alistarem para derrotar esses paraguaios. Vamos 

vencer eles e provar que ninguém pode com o Brasil. 

Assinado: Imperador D. Pedro II” (S. ID., 11). 

 

“Meus caros brasileiros, eu os convoco para lutar contra o Paraguai que estão 

querendo batalhar para ganhar nossas terras. E nós não podemos deixar eles levar 
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o que é nosso. Nós vamos batalhar. Quem quiser ir batalhar para proteger nossa 

terra, e se tem problema auditivo também pode batalhar e vão ficar com uma fita 

azul colada no peito, e assim eles vão reconhecer. E vamos batalhar (indecifrável) 

de proteger nossas terras. E eu vou dar um lembrete para se lembrar. 

Ass: Dom Pedro II” (R. V., 11 anos). 

 

“Povo do Brasil! Vamos participar da guerra. Teremos um país melhor. Temos que 

participar dessa guerra. Os paraguaios podem ganhar essa luta. Não podemos 

deixar que o Paraguai vença. Vai ser uma vergonha para o Brasil. Vamos meu 

povo. Juntos teremos um Brasil melhor, mas para termos um Brasil melhor temos 

que lutar. Então, avante. ”(G. H.,11 anos). 

 

A narrativa acima nos apresenta questões importantes para refletirmos sobre o 

sentimento nacionalista presente no teor do documento. Segundo Fiorin (2009) a nacionalidade 

é uma identidade, um discurso construído dialogicamente.Essa identidade é construída a partir 

da elaboração de um patrimônio cultural de cada nação e da sua difusão. Ela emerge, portanto, 

da compreensão que uma nação  

 

[...] deve apresentar um conjunto de elementos simbólicos e materiais: uma história, 

que estabelece uma continuidade com os ancestrais mais antigos; uma série de heróis, 

modelos das virtudes nacionais; uma língua; monumentos culturais; um folclore; 

lugares importantes e uma paisagem típica; representações oficiais, como hino, 

bandeira, escudo; identificações pitorescas, como costumes, especialidades culinárias, 

animais e árvores-símbolo (THIESSE, 1999, p. 14  apud FIORIN, 2009, p. 116-117).  

 

 Nesse sentido, o conflito com o Paraguai é percebido como pertencente a todos. O 

seu desfecho implicaria diretamente no futuro do país. Uma possível vitória do Paraguai nos 

envergonharia enquanto nação e condiciona à derrota dos paraguaios às melhorias tão desejadas 

pela população. É um conflito centrado numa ideia de identidade nacional apoiado em um 

sentimento de superioridade de uma nação sobre a outra. Não temos elementos que nos permita 

identificar os canais que influenciam essa elaboração do sentimento nacionalista refletido na 

narrativa do aluno. Seriam necessárias outras inferências e este não é o foco da nossa pesquisa. 

Mas a percepção desse conceito insere-se nas discussões sobre a compreensão das ideias 

substantivas dos alunos e nas suas abordagens em sala de aula. 

Como já mencionado anteriormente, em uma das turmas há um aluno com 

deficiência auditiva e que está totalmente incluso nas atividades escolares. A própria escola é 

referência na rede municipal pelo atendimento as crianças com surdez. Sendo assim, o aluno 

traz essa vivência para sua narrativa ao convocá-los para se alistarem. Mais uma vez o presente 

vivido interferindo no olhar sobre o passado, o trabalho de inclusão realizado pela escola 
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provoca o aluno a compreender a naturalidade da convivência e a crença que ela sempre foi 

assim. 

O sentimento de valorização e de honra por lutar pelo país está presente em algumas 

narrativas produzidas pelas crianças. 

 

“(Indecifrável) convocarei o brasileiro para um conflito da guerra até morte, ê, ê, 

ê honrar o teu povo. Vamos acabar com ele. Vamos à luta soldado” (S. ID., 11 

anos). 

 

“Vamos nosso Brasil lutar na guerra para garantir nossa vitória. A gente não sabe 

o que vai acontecer com nossos homens na guerra. Se a gente vai voltar vivo, mas 

os meus homens vão se alistar para honrar nosso país, para honrar...” (A. F., 12 

anos). 

 

A citação acima indica um desconhecimento do que ocorreu na Guerra do Paraguai. 

Os alunos demonstram não saber quem venceu a guerra e como o Brasil ficou. Entretanto, a 

Guerra do Paraguai apareceu na relação de conteúdos mais lembrados pelos alunos, citado por 

sete crianças em suas respostas. A constatação acima nos remete as reflexões de Caimi (2007) 

sobre o porquê os alunos não aprendem História na escola. A autora afirma que ainda se mantem 

na prática escolar um ensino mecânico pautado na memorização e que os alunos ao terminarem 

seus estudos, poucos são capazes de lembrar o que foi estudado além de fragmentos desconexos 

de fatos, nomes e datas. 

A prática observada não permite sustentar que a razão para os alunos demonstrarem 

não conhecer o conteúdo esteja ancorada no ensino mecânico. As aulas observadas nos indicam 

que a metodologia aplicada está baseada no uso do livro didático, seja como o interlocutor entre 

os saberes, seja como única fonte disponível sobre o conhecimento histórico em sala de aula. 

Responder a esse questionamento nos encaminharia para outras demandas investigativas. O que 

podemos afirmar, a partir da análise dos dois instrumentos, é que o estudo sobre a Guerra do 

Paraguai não sustentou a elaboração da narrativa produzida pelos alunos.  

Em outra narrativa, o argumento apresentado pelos alunos, assume perspectiva em 

que a ação do presente implicará no futuro deles. 

 

“Povo do Brasil! Vamos participar da guerra. Teremos um país melhor. Temos que 

participar dessa guerra. Os paraguaios podem ganhar essa luta. Não podemos 

deixar que o Brasil melhor, mas termos um Brasil melhor, temos que lutar. Então, 

avante” (G. H.,11 anos). 
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“Olá, senhoras e senhores! Foi bom saber que vocês vieram. Como todos sabem 

estou aqui para falar ou convencer vocês a ficarem do meu lado. Quero conservar 

suas famílias. Vocês sabem que se não ficarem do meu lado vão morrer, se ficarem 

viverão. Só quero o bem” (G. S.,12 anos). 

 

“O nosso Brasil está em guerra, o nosso exército está acabado. Se morrer todos, o 

Brasil irá perder. Então, meus caros amigos, precisamos de exército para vencer, 

para que daqui anos termos vida. Preciso de vocês para vencer” (E. S., 11 anos). 

 

Deste modo, as narrativas produzidas pelas crianças em nosso instrumento nos 

auxiliaram na análise das ideias sobre o passado, no imaginário produzido pela criança, a partir 

da possibilidade de se colocar no lugar do outro. Quais referências utilizaram para compor sua 

narrativa? A criança conseguiu situar sua narrativa no período histórico apresentado na proposta 

da atividade? Quais elementos presentes nas produções nos auxiliaram a perceber as ideias de 

passado da criança? 

As narrativas não transportaram o aluno para o tempo de Dom Pedro II, a 

proposição do discurso fez o caminho inverso. O tempo verbal do discurso em sua maioria se 

apresenta no presente, pois como a proposição foi que a criança passasse a ser a personagem, 

as narrativas estão em primeira pessoa e reiterados pela apresentação pessoal: “eu sou D. Pedro 

II”. Em algumas narrativas, as crianças não constroem um discurso, apenas apresentam o que 

fariam caso fossem a personagem. Nesse caso, o tempo verbal utilizado no texto indicava o 

futuro do pretérito ao fazer uso das expressões “se eu fosse D. Pedro, eu faria...” Ao se colocar 

no lugar da personagem, a criança se percebe como o sujeito da ação e nesse caso, se situa no 

tempo do acontecimento, mas sem apresentar termos temporais que possam identificar se eles 

compreendem o acontecimento cronologicamente. O que nos leva a afirmar que ela não se 

transporta para o passado, são os elementos de referência que aparecem em seus discursos para 

motivar a participação, como já identificamos acima. 

Nesse sentido, as ideias de passado destas crianças partem da referência aos 

elementos percebidos em seu cotidiano. Embora no diálogo entre as três crianças durante a 

aplicação, um aluno tenha alertado para a sequência cronológica, os registros escritos não nos 

permitem fazer essa mesma observação. Pensar o passado como um presente que sempre 

existiu, nos remonta a ideia de um passado fixo em que os “hábitos, costumes e objetos que 

existem atualmente já existiam no passado” (FRANCO, 2010, p. 318) Portanto, o discurso 

motivacional aparece permeado dos elementos, que a partir do presente vivido, levariam as 

pessoas a se envolverem no conflito.  
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Neste capítulo procuramos compreender o conceito de passado elaborado pela 

criança e que a auxilia a pensar historicamente. No espaço escolar, o livro didático é único 

instrumento de interlocução com o passado. Os registros do passado humano são trazidos a 

partir de uma única perspectiva que é traduzida aos alunos através da explicação das 

professoras. Nas falas dos professores, o ponto central da relação passado – presente pauta-se 

no que Oakeshott (2003) denomina por um presente que é qualificado pelo passado, no entanto, 

identificamos na prática observada uma fragilidade que não auxilia ao aluno compreender a 

dinâmica dessa relação temporal. Nas aulas observadas, o passado surge como ponto de partida 

para explicar o presente e não o inverso. A relação entre o passado e o presente se estabelece 

mais nos aspectos que os assemelham do que os diferenciam. Essa fragilidade não permite a 

compreensão do presente como um resultado das mudanças processadas ao longo do tempo.  

As narrativas produzidas nos permitiram perceber que as crianças, em consonância 

com o pensamento de Hilary Cooper (2002) e Peter Lee (2003), possuem noção de passado e 

capacidade de compreender as temporalidades históricas. Esses elementos apareceram em suas 

narrativas. O passado assume um caráter de deficitário em relação ao presente, mas sem que 

um esteja relacionado ao outro. A noção de causalidade histórica é frágil. O passado se 

apresenta como algo distante deles, eles não se percebem inseridos numa conjuntura de 

desenvolvimento histórico. Esse passado deficitário se confirma quando eles trazem a 

tecnologia como algo que é pertencente a esse presente vivido por eles. A ausência de 

tecnologia é sinônimo obsoleto “Eles não tinham tecnologia”. O uso de termos “coisa antiga”, 

“velho” adjetivam os objetos do passado como algo que não tem mais utilidade nos dias atuais.  

A cor das fotografias foi um elemento que, ao olhar do aluno, trazia informações 

sobre o presente e o passado. O preto e o branco assumiram ser sinônimo de passado. O tom 

acinzentado das fotografias trazia um aspecto rústico ao que ali estava retratado. Ao mesmo 

tempo, evidenciou a limitação de alguns alunos sobre a interpretação de imagens. Poucos alunos 

conseguiram identificar que na última questão do segundo instrumento havia uma fotografia 

atual, mas que estava em preto e branco. Essa associação direta entre as cores com o passado 

induziu as crianças a classificar a foto como antiga em relação às coloridas. 

Quando foram provocados a estabelecer comparações entre imagens do passado e 

o presente vivido verificamos que, diferente da atividade proposta no livro didático, os alunos 

não demonstraram as mesmas dificuldades, eles conseguiram demonstrar que são capazes de 

identificar as diferenças entre o passado e o presente. As crianças tomaram como referência o 

seu cotidiano em contraposição às fotografias do instrumento. As diferenças estavam 

associadas a não existência de alguns objetos no presente, enquanto as semelhanças estão 
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associadas à função que o objeto possui. O bonde é pertencente ao passado porque ele não existe 

mais, mas a função dele, de transportar as pessoas, foi substituída pelo ônibus. Peter Lee (2003) 

nos chama a atenção que, muitas vezes, em conversas de adultos e crianças sobre as diferenças 

entre o passado e o presente ser demarcado pela existência ou não de algo. Nesse sentido, o que 

não faz parte do presente vivido é pertencente ao passado. 

Esse mesmo movimento de compreensão sobre as mudanças e permanências foi 

constatado em duas situações dentro de uma mesma questão. As crianças, a partir das 

fotografias de períodos diferentes da Praça Barão do Rio Branco, construíram uma linha do 

tempo partindo da foto mais antiga até a fotografia mais recente. A construção de linha do 

tempo nos permitiu identificar que as crianças foram capazes de demonstrar, dentro de uma 

sequência de imagens, noções de cronologia. Ao mesmo tempo, identificar as mudanças e 

permanências em um espaço público e de grande movimentação de pessoas. Nesse sentido, 

podemos considerar que, mesmo elas não conseguindo demonstrar que as mudanças decorridas 

no tempo são formadoras do presente vivido por elas, a percepção desse movimento de 

mudanças e permanências evidencia a capacidade delas em compreender a dinâmica do 

processo histórico. 

Segundo Tuma, Cainelli e Oliveira (2010), o entendimento do aluno sobre os 

deslocamentos temporais auxilia na identificação de  mudanças e permanências. Os resultados 

da pesquisa realizadas pelas autoras, com crianças entre nove e dez anos, apontam que o olhar 

delas sobre situações que envolve presente e passado, permanece na descrição dos elementos 

que estão perceptíveis para elas. Elas não conseguem compreender os ritmos da História, pois 

as suas respostas vão trazer o presente de cada tempo. Essa percepção sobre as diferentes 

temporalidades, vista de forma linear,  implica a não compreensão de uma das categorias 

fundamentais para a compreensão do tempo: a duração.  

É como se organizasse dois cenários estáticos para uma ação comparativa propiciada 

pelo diálogo entre diferentes temporalidades, mas de forma linear e em uma dada 

sequência: passado-presente, perdendo-se no contexto uma das categorias 

fundamentais para a compreensão do tempo: a duração. (TUMA;CAINELLI; 

OLIVEIRA, 2010, p. 360) 

 

Nesse sentido, as respostas das crianças investigadas em nossa pesquisa, dialogam 

com os resultados da pesquisa realizada por Tuma, Cainelli e Oliveira (2010), no sentido em 

que, a identificação das mudanças e permanências por elas dão conta das diferenças entre o 

passado e o presente vivido. No entanto, elas não conseguem estabelecer as relações  de ruptura 

e continuidade nas diversas temporalidades que envolve a praça Barão do Rio Branco. 
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As narrativas produzidas pelas crianças nos mostram que elas “explicam o passado 

da forma como elas o compreendem” (OLIVEIRA, 2006, p. 169). Essa compreensão decorre 

da percepção que o olhar sobre o passado se origina no presente (LEE, 2003; OLIVEIRA, 

2006). Os vestígios do passado estão em um lugar atemporal que elas denominam por antigo, e 

este é deficitário e demarcado pela existência de objetos que são semelhantes no presente: “ O 

bonde que agora é ônibus ” ou “ ônibus antigo”. Nessa perspectiva, as pessoas, embora sejam 

como nós, eram mais despreparadas “elas jogavam lixo no chão”.  

 

Visiona-se e compreende-se o passado à luz das lentes do que é entendido como 

normal no presente e, desta forma, as pessoas do passado poderão ser vistas com 

“falhas de inteligência” por agirem da forma como o fizeram, já que no presente existe 

maior progresso, fruto das capacidades das pessoas do presente (GAGO, 2007, p.128). 

 

Sendo assim, verificamos que nessa concepção, as crianças não estabelecem uma 

relação de proximidade com o passado. O passado elaborado por elas não as leva a desenvolver 

a empatia histórica, entendida por Lee (2003) como a possibilidade de auxiliar a criança em seu 

processo de aprendizagem histórica. Nesse sentido, as ideias históricas sobre o passado e as 

fragilidades identificadas na elaboração do conceito de tempo pelas crianças nos permite indicar 

que o conhecimento histórico é visto como um processo de acúmulo de fatos e eventos ao longo 

do tempo (LEE, 2006). Perde-se, nessa concepção, a compreensão da função da História de 

“orientar, intencionalmente, sua vida prática no tempo” (RUSEN, 2010). 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa teve como objetivo investigar o conceito de passado em crianças que 

estão estudando no 5º Ano do Ensino Fundamental, a partir dos conhecimentos históricos que 

são trabalhados na escola. O estudo sobre a História ensinada, em todas as etapas da 

escolarização, nos permite adentrar nas discussões sobre os saberes históricos que estão sendo 

mobilizados dentro da sala de aula e suas implicações na aprendizagem dos sujeitos envolvidos 

no percurso escolar. 

Nesse contexto, esta pesquisa se aproximou da perspectiva adotada por Lee (2001) 

ao considerar, como fundamental, o trabalho com os conceitos históricos (as ideias substantivas 

e as de segunda ordem,) para que a aprendizagem histórica se consolide. Deste modo, adotamos 

a compreensão sobre o passado, considerado como um conceito de segunda ordem ou 

metahistórico, como objeto de nossa investigação, pois compreendemos que para aprender 

História é importante que o aluno consiga se situar dentro de uma dimensão temporal.  

O ponto de partida de nossa investigação é a aprendizagem histórica de crianças. 

As motivações para essa investigação surgiram daexperiência docente e alicerçada no 

entendimento que a criança possui noção de passado e capacidade de dominar noções de 

temporalidades anteriores a elas, assim como propõe Cooper (2012).  Defendemos em nossa 

pesquisa que o conceito de passado produzido pelas crianças, desde o início da sua 

escolarização, afeta a sua relação com a disciplina e com o seu aprendizado histórico escolar. 

Nosso estudo se fundamentou na perspectiva da Educação Histórica e nos seus 

pressupostos para compreender os significados dados, no ambiente escolar, ao conhecimento 

histórico. As investigações inseridas nesta perspectiva têm como pressuposto que a Educação 

Histórica se referencia na própria epistemologia da História. 

 

Na perspectiva da cognição situada na ciência de referência, a forma pela qual o 

conhecimento necessita ser aprendido pelo aluno deve ter como base a própria 

racionalidade histórica, e os processos cognitivos devem ser os mesmos da própria 

epistemologia da ciência da História (SCHIMDT, 2009, p. 3). 

 

Dentro dessa perspectiva, o desenvolvimento da aprendizagem histórica se dá a 

partir da compreensão pelos alunos do corpo teórico e metodológico específico da História. 

Rüsen (2010) considera que a aprendizagem histórica decorre do desenvolvimento da 

consciência histórica, ou seja, na capacidade em compreender que a função da História é nos 

orientar no tempo. Sendo assim, a compreensão do fenômeno da aprendizagem inserida nessa 
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perspectiva nos aproxima dos modos de aprender que são especificamente históricos 

(SCHIMDT, 2009, p. 7).  

Neste sentido, consideramos que se aprende História em diversos outros espaços, 

mas a escola é um lugar diverso que reflete as contradições do cotidiano dos elementos que a 

compõem. A sala de aula, espaço onde o saber histórico escolar resultado das pesquisas 

acadêmicas chega até o aluno, adotamos como o nosso campo investigativo. Nesse sentido, 

todo o percurso metodológico levou em consideração a rotina da sala de aula e os sujeitos 

envolvidos nesse processo: o aluno e o professor. 

 A nossa pesquisa teve como objetivo principal a compreensão sobre a elaboração 

do conceito de passado em crianças em atividade escolar. Há em nossa pesquisa o entendimento 

que a compreensão da cognição histórica se dá dentro de uma conjuntura que implica dois 

sujeitos: o que ensina e o aprendente. Neste sentido, iniciamos o nosso trabalho entrevistando 

as três professoras que lecionam nas turmas onde realizamos a nossa investigação.  

Nossas aproximações com as professoras tinham como objetivo identificar suas 

concepções de História e de passado. Através de suas falas identificamos a compreensão que o 

objeto da História é o estudo sobre o passado, em razão disso, consideram que a disciplina 

possui caráter formativo das crianças, pois a experiência do passado orienta as ações do presente 

e do futuro. O passado se apresenta como uma sucessão dos grandes eventos registrados e que 

o seu conhecimento leva o aluno a entender a conjuntura atual. Em suas falas, registra-se que 

há uma preocupação em fazer o aluno compreender que o presente é o resultado das 

transformações decorridas ao longo do tempo. 

O livro didático emergiu das falas das professoras como o único recurso para o 

trabalho e, portanto, o instrumento que aproxima o passado dos alunos. Essa condição foi 

percebida na prática observada, tanto como ponto de partida para a explanação dos conteúdos, 

quanto na exploração das atividades. A professora Ângela mencionou que o livro didático 

adotado possuía muitas atividades interdisciplinares, o que facilitava o planejamento das aulas, 

principalmente em razão do pouco tempo. Não realizamos uma análise do livro para comprovar 

essa afirmação, aliás, no percurso dessa investigação destacamos o lugar central que este 

instrumento didático ocupa, merecendo pesquisas mais específicas para entender a sua relação 

com o aprendizado histórico das crianças. 

A prática observada nos provocou inúmeras inquietações e possibilidades de 

reflexão sobre a História ensinada. Os saberes, o processo formativo, a prática pedagógica são 

elementos que carregam potencialidade de pesquisas, mas que em razão do tempo e do nosso 

objeto investigativo, não foi possível aprofundar suas possibilidades. A observação das aulas 
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nos permitiu verificar a permanência de uma prática assentada na perspectiva linear da História 

e na ausência de elementos que sustentem ao aluno compreender a dinâmica temporal das 

relações passado-presente.  

A partir dos resultados identificados no diálogo com as professoras, iniciamos nossa 

aproximação com as crianças. A criança em nossa pesquisa foi entendida, a partir das 

contribuições da Sociologia da Infância, como um ator social, um sujeito que constrói e produz 

História.  

Em nossa aproximação com o campo, buscamos analisar o conceito de passado 

elaborado pelas crianças. A compreensão deste conceito se aproximou da noção de tempo, 

entendido aqui, como um dos conceitos fundamentais no desenvolvimento da aprendizagem 

histórica. Sendo assim, buscamos identificar em suas narrativas, as ideias de mudanças e 

permanência e as relações passado-presente, que são inerentes ao processo histórico.  

Desenvolvemos quatro momentos com a criança, sendo que três foram para 

aplicação dos instrumentos e um durante a observação das aulas. Todo o contato com os sujeitos 

foi realizado no cotidiano das aulas. A aplicação dos instrumentos em sala nos permitiu verificar 

elementos que não aparecem em seus registros, captamos a espontaneidade e a curiosidade 

natural da infância“Ah! Porque eu tenho curiosidade de saber como eram as coisas do passado, 

os objetos que não tem hoje em dia”. A curiosidade sobre o passado norteou as suas respostas 

sobre as razões pelas quais gostavam ou não de estudar História, e ao mesmo tempo, nos 

permitiu constatar que as crianças não demonstraram dificuldade em relacionar passado e 

História. 

Em sua pesquisa, Lima (2013) considera que a tarefa das professoras que atuam nos 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental é tornar o passado inteligível à criança. Sendo assim, as 

respostas apresentadas pelas crianças indicam a compreensão que o acesso ao passado é 

possível através das aulas de História. Cainelli (2014) considera que ter noção dessa relação “é 

um dos pontos centrais do entendimento do que se ensina ou se aprende em História” 

(CAINELLI, 2014, p. 10), logo, a apreensão dessa relação reafirma o nosso posicionamento 

teórico sobre a capacidade de aprendizagem histórica das crianças e das possibilidades de 

elaboração do pensamento histórico tendo como referência a própria epistemologia da História. 

Este passado que “ensina sobre antigamente”, mas que também “não é 

interessante”, acionado nas aulas de História, foi o foco da nossa análise. Em muitas respostas 

identificamos uso de termos temporais: “naquele tempo”, “ naquela época”, como formas de se 

referirem ao passado. O uso desses termos indica a capacidade de situar artefatos em um tempo 

que eles denominam por passado, mas também, que os alunos, na faixa de escolarização em 
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que se encontram, ainda não conseguem localizar os acontecimentos num determinado período 

temporal. Entretanto, eles demonstram ser capazes de sequenciar cronologicamente as imagens 

da Praça Barão do Rio Branco, por exemplo, quando exposto a atividade aplicada. As respostas 

das crianças também evidenciam a capacidade em identificar mudanças e permanências em 

relação aos objetos, as pessoas e espaços físicos.  

Tais elementos nos ajudam a identificar as noções de temporalidades nas respostas 

das crianças. Contudo, as noções identificadas não auxiliam a criança a perceber o presente 

como um resultado das mudanças ocorridas ao longo do tempo, assim, a relação entre o passado 

e o presente não se estabelece, ou quando aparece é muito frágil e fragmentada.  

O olhar sobre o passado tem o presente como referência e não o inverso. Os 

vestígios do passado são identificados a partir das diferenças com o presente. O uso de 

expressões como “velha”, “coisas antigas” demarcam a compreensão de passado deficitário, 

identificado por Lee (2003). Assim, aos olhos das crianças, “ O passado é o país estrangeiro de 

L. P. Hartley, onde tudo é feito de modo diferente” (LOWENTHAL, 1998, p. 73).  

Investigar o ensino de História dos Anos Iniciais permite nos aproximarmos de um 

espaço de aprendizagens que não se fez presente em nosso processo formativo, enquanto 

professores especialistas.  Coloca-nos ante a possibilidade de ampliar o nosso olhar sobre a 

cognição histórica em todo o percurso escolar. Um desafio posto e que se soma a outros estudos 

que trazem em suas reflexões teóricas e metodológicas contribuições ao ensino e a 

aprendizagem em História. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO DE COLETA DE DADOS 

 

     Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – 
UESB 

 Autorizada pelo Decreto Estadual nº 7344 de 27.05.98 

Campus de Vitória da Conquista 
Programa de Pós-Graduação em Educação 

Mestrado em Educação 

Pesquisadora: Nallyne Celene Neves Pereira 

                                        Orientadora: Maria Cristina Dantas Pina 
 

Questionário de coleta de dados 

1. Sexo: 

(     ) Masculino 

(     ) Feminino 

 

2. Idade: 

(     ) entre 20 e 30 anos 

(     ) entre 31 e 40 anos 

(     ) entre 41 e 50 anos 

(     ) acima dos 50 anos. 

 

3. Formação Acadêmica 

*Nível Ensino: marque um (x) 

(   ) Médio (   )Magistério   (    ) Superior Completo (    ) Superior Incompleto    

(   )Especialista  (   )Mestrado  (   ) doutorado  

( ) Outros_______________________________ 

 

*Área de Formação: ______________________________ 

*Instituição: ______________________________________ 

*Curso: __________________________________________ 

*Ano de conclusão: __________________________________ 

 

4. Há quanto tempo você leciona nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. 

(     ) menos de 05 anos. 

(     ) entre 06 e 10 anos. 

(     ) entre 11 e 15 anos. 

(     ) entre 16 e 20 anos. 

(     ) acima de 21 anos. 

 

5. Você trabalha com a disciplina de História em sala de aula? 

(     ) Sim 
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(     ) Não 

6. Em que momento a disciplina de História está inserida em sua rotina didática? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

7. O que é história para você? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

8. Você considera importante o trabalho com a disciplina História para as crianças dos Anos 

Iniciais? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

9. Quais são os instrumentos didáticos que você utiliza para a elaboração de suas aulas? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

10. Quais são os recursos didáticos que você utiliza em sua aula para o trabalho com a 

disciplina de História? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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11. Como você compreende o passado? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

12.  Como o passado é abordado durante as aulas de História? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO SOCIOECONÔMICO 

 

     Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – 
UESB 

 Autorizada pelo Decreto Estadual nº 7344 de 27.05.98 

Campus de Vitória da Conquista 
Programa de Pós-Graduação em Educação 

Mestrado em Educação 

Pesquisadora: Nallyne Celene Neves Pereira 

                                        Orientadora: Maria Cristina Dantas Pina 
 

Questionário Socioeconômico 
 

1. IDENTIFICAÇÃO 

 

Nome (opcional): ____________________________________________ 5º Ano: _____ 

Idade: _____________ Sexo: Masculino (     )  Feminino (      ) 

Rua: ___________________________________     Bairro__________________ 

Cidade: ___________________________________________. 

 

2.  ASSINALE A ALTERNATIVA QUE IDENTIFICA A SUA COR OU RAÇA: 

a) (     ) Branca 

b) (     ) Preta 

c) (     ) Parda 

d) (     ) Amarela 

e) (     ) Indígena 

f) Outra: ________________

 

3.  VOCÊ É NATURAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA? 

(  ) Sim    (  ) Não  

 

4. SE NÃO, QUAL A CIDADE EM QUE NASCEU? 
_______________________________. 

 

5. COM QUEM VOCÊ MORA? 

 

a) (   ) mãe  

b) (  ) pai   

c) () avós  

d) (   ) irmãos  

e) (   ) tios  

f) ( ) primos  

 

6. QUANTAS PESSOAS MORAM EM SUA CASA? 

 

a) (  ) Até 3 pessoas  

b) ( ) de 4 a 6     

c) () de 6 a 9   

d) (   ) acima de 9 pessoas 

 

7. QUANTOS IRMÃOS VOCÊ TEM? 
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a) (   ) Nenhum 

b) (   ) Tenho 01 irmão. 

c) (   ) Tenho 02 irmãos. 

d) (   ) Tenho mais de 03 irmãos. 

 

 

 

8.  QUAL O NÍVEL DE ESCOLARIDADE DE SEU PAI OU RESPONSÁVEL 

PATERNO? 

 

a) (  )  Da 1ª à 4ª série do Ensino Fundamental (antigo primário) 

b) (  ) Da 5ª à 8ª série do Ensino Fundamental (antigo ginásio)  

c) (  ) Ensino Médio (antigo 2º grau)  

d) (   ) Ensino Superior  

e) (   ) Não estudou  

f) (  ) Não sei 

 

9.  QUAL O NÍVEL DE ESCOLARIDADE DE SUAMÃE OU RESPONSÁVEL 

MATERNO? 

 

a) (  )  Da 1ª à 4ª série do Ensino Fundamental (antigo primário) 

b) (  ) Da 5ª à 8ª série do Ensino Fundamental (antigo ginásio)  

c) (  ) Ensino Médio (antigo 2º grau)  

d) (   ) Ensino Superior  

e) (   ) Não estudou  

f) (  ) Não sei 

 

10. SITUAÇÃO PROFISSIONAL DO PAI OU RESPONSÁVEL PATERNO: 

 

a) ( ) já falecido  

b) ( ) aposentado 

c) () desempregado 

d) ( ) trabalha atualmente 

 

11. SITUAÇÃO PROFISSIONAL DA MÃE OU RESPONSÁVEL MATERNA: 

 

a) ( ) já falecido  

b) ( ) aposentado 

c) () desempregado 

d) ( ) trabalha atualmente 

 

12. QUAL É O TIPO DE MORADIA?  

 

a) (   ) Casa 

b) (   ) Sobrado  

c) (    ) Apartamento 

 

13. A CASA ONDE VOCÊ MORA É? 
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a) (    ) Própria  

b) (    ) Alugada 

c) (   ) Não informou  

 

14. QUANTOS CÔMODOS TEM EM SUA CASA? 

 

Número de cômodos: 3 (   ); 5 (   ); 6 (   ); 7 (   ); 8 (    ); 9 (    ); 10 (    )     

 

15. ASSINALE COM UM “X” OS OBJETOS QUE POSSUI EM SUA CASA: 

 

a) (  ) televisão 

b) (  ) televisão de LCD ou Plasma 

c) (  ) telefone fixo 

d) (  ) telefone celular 

e) (  )vídeo-cassete 

f) (  ) aparelho de DVD 

g) (  ) automóvel 

h) (  )micro-computador 

i) (  ) notebook 

j) (  ) geladeira 

k) (  ) aparelho de som 

l) (  )i-pod 

m) (  ) radio 

n) (  ) máquina de lavar 

o) (  ) micro-ondas 

p) (  )vídeo-game 

q) (   ) internet 

r) (  ) TV por assinatura 

 

16. ASSINALE COM UM “X” AS ATIVIDADES QUE VOCÊ MAIS GOSTA DE 

FAZER QUANDO NÃO ESTÁ NA ESCOLA:  

 

a) (  ) ver televisão 

b) (  ) ir ao parque 

c) (  ) ler livros 

d) (  ) jogar vídeo game 

e) (  ) praticar esportes 

f) (  ) brincar com amigos 

g) (  ) ler jornais e revistas 

h) (  ) ir à igreja 

i) (  ) navegar na internet 

j) (  ) outros - quais?  

k) (  ) shopping-center 

l) (  ) biblioteca pública 

m) (   )cinema 

 

17. VOCÊ ASSISTE A TELEVISÃO TODOS OS DIAS? 
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a) (  ) não vejo  

b) ( ) menos de 1 hora 

c) ( ) de 1 a 3 horas  

d) ( ) de 3 a 5 horas  

e) ( ) mais de 5 horas 

 

18. VOCÊ ACESSA INTERNET? 

 

a) (  ) Nunca  

b) (  ) raramente  

c) (  ) semanalmente 

d) ( ) diariamente  

e) ( )varias vezes ao dia 

 

19. ASSINALE COM UM “X” AS ATIVIDADES QUE VOCÊ REALIZA NA 

INTERNET: 

 

a) (  )  redes sociais (Facebook, Instagram, etc) 

b) (  ) jogos 

c) (   ) pesquisas para a escola 

d) ( ) Outros. Quais? / filmes 

 

 

20. A ESCOLA EM QUE VOCÊ ESTUDA ESTÁ PERTO DA SUA CASA: 

a) (  ) SIM 

b) (  ) NÃO 

 

21. PARA SE DESLOCAR ATÉ A ESCOLA, VOCÊ USA QUAIS MEIOS DE 

TRANSPORTE? (MARQUE TODOS QUE UTILIZA): 

 

a) ( ) ônibus 

b) ( ) carro da família 

c) ( ) motocicleta 

d) ( ) bicicleta 

e) ( ) carona 

f) ( ) vai a pé 

g) ( ) condução contratada (perua, van) 

 

22. PRÓXIMO À SUA CASA EXISTE: 

 

a) ( ) campo ou quadra de futebol públicos 

b) ( ) biblioteca pública 

c) ( ) centro de internet público 

d) ( )lan-house 

e) ( ) clube 
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APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO 2: ETAPA EXPLORATÓRIA 

 

     Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – 
UESB 

 Autorizada pelo Decreto Estadual nº 7344 de 27.05.98 

Campus de Vitória da Conquista 
Programa de Pós-Graduação em Educação 

Mestrado em Educação 

Pesquisadora: Nallyne Celene Neves Pereira 

                                        Orientadora: Maria Cristina Dantas Pina 

 
Questionário 2 – Etapa Exploratória 

 

Nome do aluno (opcional): _______________________________________________ 

Turma: __________________   Idade: _________________________ 

 

Leia com a atenção as perguntas abaixo e responda com base na sua experiência como aluno (a) 

 

1ª)Cite alguns conteúdos que você lembra de ter aprendido O que você aprende nas aulas de História?  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

2ª)Você gosta de estudar História na escola? Por quê? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

3ª) Qual ou quais conteúdos que você mais gostou de estudar? Por quê?  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

4ª) Observe as imagens abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
FONTE: http://www.duniverso.com.br/fotos-da-antiga-belo-

horizonte-de-volta-ao-passado/  
FONTE: http://www.luizberto.com/wp-

content/2013/02/q61.jpg 

1 2 
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a) Para você o que as fotografias acima estão mostrando?  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

b)  Você acha que as fotografias acima foram tiradas antes ou depois de você já ter nascido? Por quê? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

c) Aponte as principais diferenças que você percebeu entre estas fotografias e os dias de hoje? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

5ª)  Você acha que somos diferentes das pessoas do passado? Em quê? Explique. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

6ª)As imagens abaixo representam a Praça Barão do Rio Branco em épocas diferentes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FONTE: 

http://www.freguesianews.com.br/?opc=meio_variedades&id_noti=4570 

3 

 
FONTE: http://www.diabeticool.com/o-que-esta-acontecendo-com-as-

criancas/ 

4 

 
FONTE: http://www.blogdoanderson.com/2013/09/19/quinta-feira-

nublada-em-conquista/ 

 

 

 

1 2 

3 

http://blogdoanderson.com/media/2013/09/DSC_0360-001.jpg
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a) Observando as imagens organize uma linha do tempo da Praça Barão do Rio Branco, começando pela 

mais antiga até a mais recente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Explique quais aspectos chamou sua atenção para você classificar as imagens da mais antiga para a 

mais atual. 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

c) Para você houve mudanças na Praça Barão do Rio Branco? Quais são as principais mudanças que você 

percebeu? 

 

 
FONTE: https://fotosdevitoriadaconquista.wordpress.com/category/anos-

20-cronologia-todas-17/page/3/ 

 
FONTE:http://www.blogdoanderson.com/2013/05/01/organizacao-do-

transito-em-conquista/ 

 

4 

5 6 
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE D – QUESTIONÁRIO 3: ETAPA EXPLORATÓRIA 

 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

  MESTRADO EM EDUCAÇÃO 

Pesquisadora: Nallyne Celene Neves Pereira 
Orientadora: Maria Cristina Dantas Pina 

 
Questionário 3 – Etapa Exploratória 

 
Nome do aluno (a) (opcional): ____________________________________________. 

Menino (    )     Menina (     ) 
Turma: ________________________________ Idade: ________________________ 

 

Leia o texto abaixo: 

Em 1864, o exército paraguaio liderado 

pelo ditador Francisco Solano López, 

invadiu a província brasileira do Mato 

Grosso (atual estado do Mato Grosso do 

Sul), resultando na Guerra do Paraguai. Em 

maio de 1865, o Paraguai também fez 

várias invasões armadas em território 

argentino, com objetivo de conquistar o Rio 

Grande do Sul.  

Para compor as tropas do exército 

brasileiro para lutarem nesta Guerra, Dom 

Pedro II precisou criar um discurso 

nacionalista para estimular a participação 

dos brasileiros na guerra e conseguirem 

gente suficiente para vencer os paraguaios. 

 
 

Imagine agora que você é Dom Pedro II e terá que convocar os brasileiros a 

se alistarem no Exército e lutarem nos locais de conflito. Escreva aqui seu 

discurso aos diferentes brasileiros:  
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Mato_Grosso
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mato_Grosso
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mato_Grosso_do_Sul
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mato_Grosso_do_Sul
https://pt.wikipedia.org/wiki/Guerra_do_Paraguai
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Pedro_II_Admiral_Brazil_1870.jpg
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ANEXO A – TEXTO DE ABERTURA DO CAPÍTULO 5: “O COMEÇO DA 

REPÚBLICA” 
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ANEXO B – ATIVIDADE DO LIVRO DIDÁTICO 
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