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Não há mudança sem sonho 

como não há sonho sem 

esperança.

Paulo Freire





APRESENTAÇÃO

A Secretaria Municipal de Educação de Natal, apresenta os 
Referenciais Curriculares para os Anos Finais do Ensino Fundamental, 
enquanto elemento norteador para o processo contínuo de aperfeiçoamento 
das propostas curriculares, presentes nos Projetos Político-Pedagógicos 
desenvolvidos em cada instituição escolar.

Nosso esforçoestáemdisponibilizarorientaçõesdidático-pedagógicas 
que consideram os saberes e fazeres dos professores e as distintas realidades 
escolares, visando o sucesso do ensino e da aprendizagem. A observância 
desse princípio proporcionou a inclusão e a participação representativa 
das escolas da rede no processo de elaboração destes Referenciais, 
consolidando uma vivência educacional de caráter democrático. Portanto, 
o presente documento e o projeto educativo de cada instituição estruturam 
propostas curriculares que devem ser abertas, flexíveis e constantemente 
atualizadas.

A primeira parte deste documento apresenta uma introdução 
geral, cujo teor orienta e confere unidade às propostas de ensino das 
diferentes disciplinas que compõem o currículo dos anos finais do ensino 
fundamental. A segunda parte trata das orientações específicas de cada área 
do conhecimento, baseadas no diálogo entre as explicações-prescrições 
de cunho teórico-filosófico e a prática vivenciada no dia-a-dia das nossas 
escolas.

Esperamos que o presente documento configure-se como um 
instrumento democrático, inspirador de ações educativas pautadas no 
respeito às diferenças individuais e, ao mesmo tempo, comprometido com 
o sucesso escolar de todos, indistintamente.

Natal, 2008. 
Justina Iva de Araújo Silva 
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INTRODUÇÃO GERAL

ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL





PRIMEIRAS PALAVRAS

Os Referenciais Curriculares que ora apresentamos para os anos 
finais do Ensino Fundamental (6o ao 9o ano) são resultantes de um 
processo de estudos realizados entre a equipe técnica do Setor de Ensino 
Fundamental (SEF) da Secretaria Municipal de Educação (SME/Natal) e 
as escolas da rede, no período de outubro de 2005 a dezembro de 2006. A 
atualização destes Referenciais representa o esforço da SME em propiciar 
aos educadores uma proposta aberta à discussão acerca dos saberes e 
fazeres de cada área curricular, no sentido de contemplar os avanços do 
conhecimento nos últimos anos.

Devido à diversidade presente nas concepções dos professores 
e especialistas, toma-se impossível priorizar uma vertente teórico- 
metodológica, sob pena de prejudicar as demais. Neste sentido, optou- 
se por um trabalho mais flexível que considerasse os saberes e fazeres já 
consolidados no dia-a-dia da escola, cujos resultados fossem significativos, 
procurando-se, especialmente, enfatizar o que seria possível realizar na 
escola com as condições hoje existentes.

Outra razão para não limitar os Referenciais a uma única concepção 
é o cumprimento ao princípio legal da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (LDB - Lei n° 9.394/96)), que em seu Art. 3o, inciso 
III, determina para os sistemas e instituições de ensino o respeito ao 
“pluralismo de idéias e concepções pedagógicas”. Assim, também, são as 
recomendações constantes no Parecer n° 04/98 do Conselho Nacional de 
Educação (CNE/CEB) que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais 
para o Ensino Fundamental, advertindo para a necessária “cautela em não 
adotar apenas uma visão teórico-metodológica como única resposta para 
todas as questões pedagógicas”. Dessa forma, sugere-se aos professores 
buscarem possibilidades de trabalho, na perspectiva de avançar para outras 
formas de abordagem ao conhecimento, o qual os alunos têm o amplo 
direito de se apropriarem.

Em relação aos procedimentos para a realização desta tarefa, cabe 
dizer que o percurso foi íngreme e as dificuldades foram muitas, mas nada 
que tomasse impossível concretizar este trabalho.

No primeiro semestre de 2005, a SME/Natal constituiu uma Comissão 
de Currículo com a finalidade de coordenar o trabalho de atualização 
dos Referenciais para toda a rede municipal de ensino. Discutiram-se, 
inicialmente, quais seriam as estratégias mais adequadas para realizar um 
trabalho que contasse com a participação efetiva do professor, acordando- 
se que, para a sua viabilidade, no caso dos anos finais do Ensino 
Fundamental, seria necessário constituir um grupo representativo de 
professores, composto de cinco a oito integrantes por disciplina, que teriam
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a função de sistematizar os referenciais relativos à sua área de atuação. 
Houve, ainda, os momentos pontuais, em que todos os professores tiveram 
a oportunidade de participar, como por exemplo, durante a VII Jornada 
de Educação das Escolas da Rede Municipal de Natal (JENAT), realizada 
em fevereiro de 2006, bem como nos encontros mensais realizados por 
determinadas áreas. Ademais, todos os grupos estiveram sempre abertos às 
ocasionais colaborações de professores e especialistas. Vale ainda registrar 
que a participação dos professores da rede na VII JENAT foi bastante 
significativa, apesar do registro de freqüência reduzida.

Durante os estudos, reflexões e proposições curriculares, realizados 
pela equipe multidisciplinar do Setor de Ensino Fudamental (SEF), em 
parceria com os grupos representativos de professores, registrou-se a 
necessidade de se desenvolver um trabalho de formação continuada, 
focado na metodologia de ensino. Neste sentido, buscou-se desenvolver 
estratégias de organização que pudessem contornar as limitadas condições 
de espaço-tempo de que dispunham os professores, assim como facilitar o 
seu acesso aos referenciais teóricos contidos em bibliografia especializada, 
fundamentais para a elaboração desta proposta curricular.

O maior desafio foi não importar inovações pedagógicas que 
desconsiderassem o trabalho já desenvolvido na escola. Isto implicou 
em oferecer, aos grupos de professores, situações de reflexão sobre 
a operacionalização de determinadas orientações didáticas e seus 
desdobramentos na organização da prática pedagógica. O entendimento, 
aqui, é de que estes Referenciais tragam proposições de articulação entre 
o trabalho já desenvolvido e outras orientações didático-pedagógicas 
exequíveis, de forma que estas possam, de fato, auxiliar o processo de 
ensino e de aprendizagem, levando em conta a necessária adaptação 
às condições de cada unidade escolar e às características do aluno e do 
professor.

Na perspectiva de pensar a teoria articulada com a prática, no 
contexto da escola real, destacam-se, na primeira parte deste documento, 
alguns dados do Ensino Fundamental, especialmente da rede municipal 
de Natal, seguido por uma breve referência ao educando, ao professor e 
à escola. Na segunda parte, são explicitadas noções convergentes que os 
professores apresentam acerca do currículo e do processo de ensino e de 
aprendizagem, assim como algumas considerações didático-pedagógicas 
sobre: a) o planejamento da atividade docente; b) o entrelaçamento entre 
objetivos, conteúdos e estratégias de ensino; c) a utilização de recursos 
didáticos e d) o lugar da avaliação. A terceira parte destes Referenciais 
contempla orientações curriculares específicas, conforme a área de 
conhecimento.
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O ENSINO FUNDAMENTAL NA REDE MUNICIPAL DE NATAL

Permanência e sucesso escolar

A universalização do ensino, que tem progressivamente garantido o 
acesso de todos os brasileiros à escola, deveria ser uma conquista atrelada 
a dois outros componentes: a permanência e o sucesso escolar. Entretanto, 
os dados oficiais de rendimento e desperdício do sistema público de ensino, 
disponibilizados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira (INEP), são ainda preocupantes. Basta examinar os índices do 
Censo Escolar, ou do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB). 
Este último é composto por dois processos: a Avaliação Nacional da 
Educação Básica (ANEB) e a Avaliação Nacional do Rendimento Escolar 
(ANRESC). A ANEB c realizada por amostragem das redes de ensino 
em cada unidade da Federação e se detém nas gestões dos sistemas 
educacionais. Normalmente, a ANEB recebe o nome do SAEB em suas 
publicações; já a ANRESC, que é mais detalhada e com foco em cada 
unidade escolar, recebe o nome de Prova Brasil em suas divulgações1.

No caso de rede municipal de ensino de Natal, a despeito dos 
diversos esforços direcionados à melhoria da educação - desenvolvidos 
conjuntamente com o Ministério dc Educação (MEC)2 - ainda não 
se conquistou índices satisfatórios de comprovado sucesso escolar, 
especialmente no tocante aos dados de aprovação/reprovação e resultados 
da aprendizagem. A avaliação de tais desempenhos, periodicamente 
publicada pelo INEP e disponibilizada para os sistemas de ensino, traz em 
si a intenção de possibilitar uma permanente discussão, por cada escola e 
equipe docente, com vistas à adequação do seu Projeto Político-Pedagógico, 
bem como dos seus necessários desdobramentos no planejamento e na 
revisão de procedimentos, conteúdos e objetivos de ensino adotados.

Neste sentido, vale mencionar o estudo realizado pela Comissão de 
Currículo acerca do rendimento e desperdício (aprovação, reprovação e 
abandono), que gerou um relatório3, disponibilizado em 2006 para todas 
as escolas da rede, no qual é possível elucidar preconceitos e estabelecer 
hipóteses acerca do desempenho escolar e suas possíveis relações com 
a organização da escolaridade em ciclos, a qualificação do professor e a 
estrutura física dos prédios escolares.

1. Cf. site do INEP: http://www.incp.gov.br/ acessado em 05/02/07.
2. Cita-se, por exemplo, o incentivo à formação continuada dos professores, o investimento na estrutura física 
dos prédios c equipamentos escolares, incluindo biblioteca, laboratório de informática e quadra poliesportiva, o 
Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), o Bolsa Escola e o Tributo à Criança, entre outros.
3. Rendimento e desperdício da rede municipal de ensino: um caminho aberto para a tomada de decisões. 
Natal/RN: SME. 2006.

13

http://www.incp.gov.br/


Conforme publicação em site disponível na internet, GADOTTI e 
ROMÃO (2000) explicam que

Para enfrentar o grande desafio de oferecer um ensino fundamental 
de qualidade para todos, cresce a necessidade de partir de dados 
seguros e de diagnósticos adequados para não se propor políticas 
equivocadas e distantes da realidade. É indiscutível a necessidade 
de se partir de dados objetivos e indicadores de desempenho 
transparentes para se gerir, democraticamente, um sistema de 
ensino. Dados que possam ser socializados para que todos possam 
entender não apenas as políticas adotadas, mas também as causas de 
nosso atraso educacional.

Como estímulo à consulta aos documentos da SME e do MEOTNEP, 
propõe-se um breve exame dos dados constantes da Tabela 1, lembrando 
que são possíveis diferentes análises, porém todas irão apontar para um 
alto índice de reprovação na rede pública.

Cabe dizer, ainda, que a relação entre a baixa aprendizagem e 
a reprovação não é absoluta, o que somente se podería constatar pela 
aplicação de uma metodologia qualitativa. Porém, os dados da Tabela 1 
fornecem boas pistas sobre o baixo aproveitamento escolar e a necessidade 
de melhoria da gestão do ensino.

Tabela 1
Rendimento Escolar

Percentual de Reprovação no Ensino Fundamental Diurno 
de 5a a 8a Série, por Dependência Administrativa, 

segundo a Região Geográfica e a Unidade da Federação - 2004
Reprovação no Ensino Fundamental da 5a a 8a Série - Diurno — 2004Unidades da 

Federação Privada (%)Municipal (%)Estadual (%)Total (%) Federal (%)
4.6114,4112.88 10.19 13,68Brasil
3,6215,3215.19 6,81 16,60Sul
4.0212,3510,23 9,89 10,74Sudeste
4,6113,8015.53Ccntro-Oestc 13,66 6,07
4,4811,0712,38 14,14Norte 18,25
6,1416,5016,28Nordeste 15,33 10,43
5,8321,33R. G. Norte 16,4517,04 26,21

23,95Natal
Fonte: MEC/INEP - Censo Escolar (2004/2005), SME/Natal (2006) - Rendimento
e desperdício da Rede Municipal de Ensino: um caminho aberto para a tomada de
decisões.

Com base nos percentuais de reprovação, apresentados na Tabela 1, 
destacam-se algumas observações que suscitam um pensar coletivo, em 
função do baixo rendimento verificado na rede municipal de ensino de
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Natal, referente aos anos finais do Ensino Fundamental: a) em todas as 
regiões os percentuais de reprovação da rede pública são aproximadamente 
três vezes mais altos que os da rede privada; b) a região Nordeste apresenta 
as piores taxas de reprovação no país; c) o Rio Grande do Norte supera 
as taxas médias de reprovação da região Nordeste e demais regiões da 
federação; d) a rede municipal de Natal tem índices de reprovação ainda 
piores em relação à média de todo o Estado do RN e, por conseguinte, da 
região Nordeste e demais regiões brasileiras.

A partir dos dados apresentados, é possível refutar a idéia - presente 
entre muitos professores - de que a melhoria do ensino estaria atrelada 
a uma maior rigidez na avaliação da aprendizagem, significando que a 
reprovação seria um mecanismo de controle de qualidade. Se assim fosse, 
como explicar, então, os baixos índices de reprovação na escola privada, 
uma vez que o seu ensino é amplamente considerado como de melhor 
qualidade? E o mais intrigante é o fato de que os professores da escola 
pública, em sua maioria, são os mesmos da escola privada. Uma idéia 
simplista assim, normalmente tende a responsabilizar o aluno da rede 
pública e a sua condição econômica, em geral precária; condição esta 
que implica na dificuldade de seu acesso a determinados bens culturais e 
no distanciamento do perfil de aluno idealizado pelo professor. Mas, se a 
condição socioeconômica c familiar fosse fator preponderante de sucesso 
escolar, muitos de nós não seríamos professores hoje.

Outra queixa, freqüentemente registrada por meio da fala dos 
professores da rede municipal de Natal, refere-se ao fato de os alunos 
estarem chegando ao 6o ano (5a série) “sem saber nada, sem saber ler nem 
escrever” e isto tem sido habitualmente atribuído à progressão continuada, 
uma das características centrais da escolaridade por ciclos nos anos 
iniciais do Ensino Fundamental. Porém, o problema da reprovação no 6o 
ano, precede a implantação dos ciclos, conforme os dados de reprovação 
de alunos do Ensino Fundamental diurno, da rede municipal de Natal, 
expostos na Tabela 2, que abrange uma série histórica do período de 1996 
a 2004.

15



Tabela 2
Secretaria Municipal de Educação - Natal/RN 

Rendimento Escolar
Percentual de Reprovação no Ensino Fundamental Diurno, na 

Rede Pública Municipal de Ensino durante o período 1996 a 2004.

Reprovação no Ensino Fundamental - Diurno - 1996 a 2004Ano
172° 273 374° 475° 576° 677° 778° 879° Total

1996 32,8 28,3 29,120,3 17,4 27,6 13,4 10,0 25,3
1997 32,4 27,3 21,6 15,0 28,9 16,4 9,3 4,9 22,6
1998 28,2 23,5 19,0 15,0 31,5 24,6 14,7 6,5 23,0
1999 2,1 16,0 6,1 14,2 30,2 23,5 10,8 10,9 13,2
2000 1,4 22,2 2,6 21,0 32,7 21,8 12,9 7,8 14,7
2001 2,1 13,6 8,8 21,5 32,8 18,6 9,1 7,1 14,3
2002 20,10,8 4,4 8,2 25,4 37,9 24,1 7,4 15,3

16,4 8,42003 0,6 6,4 27,7 35,5 26,1 15,65,5
10,6 15,22004 1,0 3,0 7,9 28,0 36,0 28,2 21,0

Fonte: SME - Rendimento e desperdício da Rede Municipal de Ensino: um caminho 
aberto para a tomada de decisões (2006).

De acordo com os dados dessa série histórica, apresentada na Tabela 
2, observa-se que ocorre, a partir de 1999, ano de implantação dos ciclos, 
uma transferência dos índices de reprovação dos anos iniciais para os finais 
do Ensino Fundamental. Os mais atingidos pelo problema da reprovação 
são exatamente o 5o e o 6o anos (último ano do 2o ciclo e 5a série), ou seja, 
aqueles que correspondem à transição dos anos iniciais para os finais do 
Ensino Fundamental. Estes correspondem, também, à fase de entrada do 
aluno para a adolescência e o início de uma série de transformações físicas, 
sócio-afetivas e cognitivas que repercutem no seu comportamento e, por 
vezes, no seu desempenho escolar.

Outro aspecto a ser considerado é a universalização do ensino, fato 
que possibilitou às camadas populares, menos favorecidas do ponto de 
vista econômico e mais distanciadas dos padrões culturais valorizados pela 
escola, chegarem às salas de aula. No entanto, tal medida não assegurou o 
sucesso e a permanência desse contingente de alunos, que não conseguem 
se adaptar aos padrões que a escola lhes cobra antecipadamente. Apesar 
de todos terem acesso à escola, os alunos diferem em vários aspectos nas 

condições de partida, enquanto se espera deles os mesmos resultados 
na chegada, sem que sejam consolidadas estratégias para suprir a diferença 
inicial.

suas
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De fato, a diminuição dos índices de reprovação nos anos 
do Ensino Fundamental não correspondeu a uma melhoria na qualidade 
do processo de ensino e de aprendizagem, repercutindo no aumento da 
reprovação no 6o ano (5a série).

Considera-se, pois, que trabalhar isoladamente os índices de 
reprovação, sem observar as especificidades dos diversos anos/séries de i 
escolaridade, pode mascarar necessidades pedagógicas imprescindíveis 
à melhoria da qualidade do ensino. Portanto, de acordo com o relatório 
Rendimento e desperdício de ensino: um ccnninho aberto para a tomada 
de decisões,

iniciais

As informações sobre o desempenho da 5:l série/6° ano merecem 
uma atenção especial, tanto por parte da SME quanto por aqueles 
diretamente responsáveis pelo desenvolvimento do processo de 
ensino-aprendizagem, tendo em vista, principalmente, o alto índice 
de reprovação apresentado (NATAL, 2006, p. 40).

E preocupante que, após cinco anos de escolaridade, os alunos ainda 
não apresentem conhecimentos necessários à leitura compreensiva eàescrita 
autônoma, segundo as regras do sistema alfabético ortográfico. Porém, a 
questão da melhoria do rendimento escolar é bastante complexa e não pode 
ser encarada de modo parcial, pois são vários os fatores intervenientes, 
como por exemplo: a) amplo investimento na formação inicial e continuada 
de professores e suas condições de trabalho, incluindo a melhoria salarial; 
b) adequação da infra-estrutura da escola e disponibilidade de recursos 
didáticos; c) eficiência da gestão escolar; d) apoio institucional da Secretaria 
às escolas para o desenvolvimento de seus Projetos Político-Pedagógicos; 
e) ensino adequado às necessidades do educando, dentre outros. Ações 
isoladas em torno de qualquer um desses aspectos não provocam maiores 
repercussões na melhoria do sistema; mas, paradoxalmente, é possível 
perceber, em determinados momentos, situações de superação das 
dificuldades enfrentadas pela maioria das escolas da rede, basta reportar- 
se às exposições de vários trabalhos de alunos apresentados nas edições da 
Mostra de Arte, Cultura e Conhecimento das Escolas da Rede Municipal 
de Natal (MARCO).

Cabe dizer, por fim, que nos últimos anos, vários programas oficiais 
em prol da melhoria da educação, têm vinculado o sucesso escolar ao 
princípio da educação inclusiva, fundamentado na compreensão de que todo 
educando - independentemente da idade, etnia, origem social e cultural ou 
outras marcas quaisquer que possam estigmatizá-lo - é capaz de aprender. 
Em decorrência disto, é a escola quem necessita adaptar-se à diversidade 
e usá-la em favor de aprendizagens que se constituam mais significativas, 
pela sua relevância teórica e prática na vida dos alunos. Neste sentido 
recomenda-se à escola, em sua totalidade, revisitar seu Projeto Político-

17



Pedagógico, considerando as orientações contidas nestes Referenciais e 
buscando respaldo para suas ações educativas, numa prática permanente 
de formação de professores, especialmente nos momentos destinados ao 
planejamento e à avaliação do processo de ensino-aprendizagem.

O educando, o professor e a escola

Inicialmente é bom frisar a pessoa do educando em sua fase específica 
de desenvolvimento: a adolescência. É nesta fase que o educando vivência 
alguns conflitos, pois já não é criança, mas ainda não é adulto. Seu 
modo de comportar-se oscila, estando impregnado pelos acontecimentos 
que precedem a puberdade ou decorrem dela. Caracteriza-se por certa 
revivência das crises da infância e, ao mesmo tempo, um ensaio, um vôo 
preliminar em relação a um futuro incerto e pleno de possibilidades. É 
nessa época que o indivíduo começa a ter maior consciência de si e de sua 
condição, do seu futuro e do que ele pode significar, se alguns cuidados 
forem tomados no presente.

Assim, durante a adolescência, essa ambivalência torna-se regra e a 
busca de afirmação é intensamente vivenciada. As experiências de fracasso 
acentuam os sentimentos de ameaça e inadequação, podendo resultar 
em apatia, desprezo ou agressão, dirigidas tanto a si como aos outros. 
Já as experiências de sucesso acentuam os sentimentos de segurança e 
motivação, podendo resultar em maior participação social. Por isso, é 
importante que o adolescente alcance o reconhecimento dos adultos, 
especialmente da figura do professor, de modo que os seus sentimentos de 
auto-realização e importância pessoal sejam favorecidos. Nunca é demais 
lembrar que a motivação é componente indispensável à aprendizagem; 
conseqüentemente, a utilização de recursos didáticos variados ajuda a criar 
um ambiente mais dinâmico e atrativo.

Para um bom professor, o domínio dos conteúdos é tão importante 
quanto as relações que estabelece com o aluno e a forma como conduz o 
processo de ensino e de aprendizagem. Dessa maneira, o investimento na 
formação inicial e continuada do professor tem sido avaliado como um 
dos componentes necessários à melhoria da educação, não sendo bastante 
a promoção de cursos isolados. É importante que o momento de estudo e 
planejamento na escola seja encarado com seriedade e compromisso de 
todos, de modo que se caracterize como uma situação verdadeiramente 
proveitosa para o trabalho em sala de aula.

A preocupação crescente da SM E/Natal, com a qualificação 
profissional pode ser percebida no aumento de professores com formação 
em nível superior nas diversas licenciaturas, como demonstra a Tabela 3, 
assim como na maior procura por cursos de pós-graduação em nível de 
especialização, mestrado ou doutorado.
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Tabela 3
Secretaria Municipal de Educação - SM E/Natal 

Taxa de docente por nível de formação, segundo atuação no 
ensino 6o ao 9o ano do Ensino Fundamental da 

Rede Municipal de Natal- 1998 a 2004.
ANONível de 

Formação 2004200320022001200019991998
Médio

0,20,20,41,52,10,9 1,2Magistério
0,00,00,04,41,3 1,05,6Outra Formação

Superior

98,499,6 99,276,089,0 89,8 87,7Licenciatura

C/ Magistério S/ 
Licenciatura 0,0 0,58,2 13,3 0,03,0 7,1

Cl Licenciatura 
S/ Magistério 0,0 0,90,6 1,0 4.7 0,01,5

Fonte: SME/Natal (2006) - Rendimento e desperdício da Rede Municipal de Ensino: um 
caminho aberto para a tomada de decisões.

Conforme se observa na Tabela 3, cresceu de 89,0% para 98,4%, 
no período de 1998 a 2004, o percentual de professores com licenciatura, 
que desempenhavam suas funções docentes nos anos finais do Ensino 
Fundamental.

Baseado em informações constantes no Rendimento e Desperdício da 
Rede Municipal de Ensino (Natal, 2006), outro dado importante é o número 
de professores com pós-graduação no ano de 2005: dos 1.477 professores 
do Ensino Fundamental 12,0% possuíam a titulação de especialista, 
20,0% de mestre e 0,1% de doutor. A tendência é de crescimento destes 
percentuais, tendo em vista a implantação do novo Plano de Carreira, 
Remuneração e Estatuto do Magistério Público Municipal de Natal (Lei 
n°. 058/2004), que estimula, por meio de gratificação salarial, a formação 
inicial e continuada do professor. Todavia, é importante reafirmar que a 
formação inicial e continuada do professor é apenas um dos componentes 
necessários à melhoria do ensino e que os demais componentes devem ser, 
igualmente, fonte de atenção das políticas públicas na educação.

A escola não é apenas um prédio, é um espaço de convivência 
social que possibilita a aprendizagem de conceitos, valores e atitudes que 
ultrapassam as dimensões do currículo formal (FERREIRA, 2004). É lugar 
de conflitos de gerações, de valores, de crenças, de modos de ver e pensar 
o mundo, mas também de reflexões sobre conquistas sociais, político- 
culturais, concepções de vida, grupos e classes. Como se vê, é nas relações
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estabelecidas entre os atores escolares que reside uma parte importante d 
sucesso ou fracasso do processo de ensino-aprendizagem. Porém não h° 
como negar que a estrutura física de uma escola, assim como os recursos 
e equipamentos disponíveis são aspectos que incidem 11a sua qualidade 
O ambiente físico de uma escola, além de limpo e agradável, deve estar 
adequado às funções que nele se pretende desenvolver.

Portanto, se a finalidade explícita da escola é desenvolver 
conhecimentos técnicos, científicos, filosóficos, artísticos e culturais 
propiciando aos envolvidos (professores e educandos) uma participação 
social e política mais efetiva, espera-se que a organização e gestão dos 
espaços e dos tempos, assim como 0 planejamento das atividades e projetos 
que se pretende desenvolver, sejam pensados em função de tal finalidade. 
Desse modo, cabe à escola operacionalizar seu Projeto Político-Pedagógico 
de forma que retrate a negociação entre essa orientação acerca do seu papel 
e as necessidades, características e anseios dos educandos. Esse é um dos 
grandes desafios da educação pública, dado 0 distanciamento entre 0 que a 
escola pretende ensinar e aquilo que 0 aluno, oriundo de camadas sociais 
de baixa de renda, necessita e deseja da escola. E preciso, pois, que a escola 
adote uma cultura de maior diálogo com 0 aluno e com a comunidade, 
estando aberta a refletir sobre suas ações e disposta a enfrentar desafios.

POSICIONAMENTO TEÓRICO-METODOLÓGICO

O currículo

Currículo expressa um conjunto de conhecimentos e procedimentos 
situados em determinado contexto educativo, que caracterizam a vida 
acadêmica do aluno. Tais conhecimentos e procedimentos esboçam 
uma síntese provisória de idéias, valores e atitudes engendrados em 
uma sociedade com determinadas características políticas, econômicas e 
culturais.

A idéia de currículo na atualidade é concebida em três dimensões, 
distinguindo-se 0 currículoformal - documento elaborado pelas instituições 
oficiais - 0 currículo real - efetivamente realizado na sala de aula pela
articulação entre os objetivos, conteúdos e metodologias de ensino - 
e 0 currículo oculto - implícito, carregado de valores que orientam as 
condutas e atitudes expressas na relação didática entre professores e alunos 
(ENGUITA, 1993).
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A iniciativa de atualização destes Referenciais Curriculares parte 
da concepção de currículo enquanto importante elemento do processo 
pedagógico, que pode favorecer a melhoria do ensino-aprendizagem, 
materializando intenções e orientações previstas no projeto político- 
pedagógico a ser desenvolvido por toda a comunidade escolar.

O ensino-aprendizagem

Durante a adolescência, com as alterações físicas e comportamentais, 
o educando experimenta uma nova fase de desenvolvimento cognitivo; por 
isso é imprescindível que o ensino ofereça-lhe desafios que o ajudem a 
pensar além dos limites do mundo real, além da forma por ele percebida, 
extrapolando aquilo que lhe é imediato. Tais desafios objetivam favorecer- 
lhe a capacidade de raciocinar de maneira abstrata e de realizar comparações 
mais complexas, analogias e análises de relações hipotéticas. Lembre-se 
que através de proposições formais implica na utilização de hipóteses 
que levem a deduções, constituindo-se numa poderosa ferramenta para 
compreender o mundo físico, bem como as relações sociais que nele se 
estabelecem.

Raciocinar através de proposições formais implica na utilização de 
hipóteses que levem a deduções, constituindo-se numa poderosa ferramenta 
para compreender o mundo físico, bem como as relações sociais que nele 
se estabelecem.

Desse modo, o ensino necessita voltar-se para experiências 
curriculares que instiguem a criatividade e a imaginação dos educandos 
adolescentes, como forma de trabalhar com a elaboração do pensamento 
lógico-dedutivo. Para tanto, é importante que o professor utilize uma 
didática desafiadora que proponha situações-problema e, ao mesmo 
tempo, oriente a discriminação de pistas que levem a soluções. Isto requer, 
do professor, habilidade para gerir situações de ensino-aprendizagem, 
solicitando aos educandos que formulem hipóteses quanto às respostas 
possíveis ou viáveis. Trata-se, pois, de explorar as possibilidades de um 
tipo de pensamento que admite jogar com dados abstratos, extrapolando o 
mundo presente e fazendo conjecturas sobre o que não é, mas poderia ser.

Assim, a utilização de diferentes metodologias de ensino deve ser 
avaliada segundo o equilíbrio entre o grau de desafio e de interesse que 
proporcionam. Neste sentido, o prazer que gera interesse pelas atividades 
propostas não advém, apenas, da busca e do encontro de soluções, mas 
sobretudo do gosto por aquilo que intriga; que parece estranho e clama por 
riscos e aventuras para que possa ser criativamente explorado; que admite
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jogar livremente com situações alternativas de ver e recriar a realidad 
juntamente com a atitude de se interrogar acerca dos seus porquês e 
significados.

Importante destacar, nestas breves considerações sobre o ensino- 
aprendizagem, que o contexto educacional atual se encontra mergulhado 
por diferentes concepções de teorias abstratas e modismos pedagógicos 
Desse modo, é essencial revisitar o entendimento que se tem acerca do 
papel da escola frente às exigências de sucesso escolar ao alcance de 
todos.

Compreende-se, pois, que a melhoria do ensino-aprendizagem esteja 
diretamente relacionada com uma postura pedagógica sensível ao educando 
e seus interesses. Isto significa, como explica Melo (2004, p.17), que:

Cada vez mais se deverá levar em conta que, ao contrário da simples 
aquisição de conhecimentos, a constituição de significados é um 
processo que integra intelecto, afeto e disponibilidade de conduta 
social - razão pela qual, quando falamos em conhecimento escolar, 
sempre temos de acrescentar a expressão significativo. A constituição 
de significados ou conhecimentos significativos vai requerer, mais 
do que nunca, uma mudança nos processos pedagógicos e didáticos, 
nos papéis de professores e alunos, na organização da escola (grifos 
da autora).

Mais uma vez, evidencia-se a necessidade de maior diálogo entre 
professor e alunos, sendo essencial ao primeiro a habilidade para negociar 
e mediar interesses diferenciados, adotando uma postura facilitadora de 
abordagem aos conteúdos, provocando o interesse e a motivação, bem 
como fazendo sentido para o aprendiz.

Orientações didático-pedagógicas

• O planejamento na organização do ensino

No processo de ensino e de aprendizagem é fundamental a ação de 
planejar. Um planejamento comprometido e articulado com o projeto político- 
pedagógico da escola dá sustentação ao trabalho do professor. E na escola que 
os educandos devem sistematizar e ampliar seus conhecimentos, por isso, as 
atividades de ensino devem ser planejadas com o intuito de despertar o desejo 
de aprender. Daí a necessidade de utilizar diferentes estratégias didáticas, 
traduzidas em trabalhos concretos, reais e significativos, cuja intenção é ajudar 
aos alunos superarem os obstáculos e a despertarem para a necessidade de 
estudar.

Ao planejar o professor propõe e organiza objetivos, conteúdos, 
metodologias de ensino e materiais didáticos para desenvolver o seu
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trabalho. Nesse processo, é imprescindível considerar as diferenças quanto 
à forma e o ritmo de aprendizagem dos alunos, assim como as condições 
reais de espaço e de tempo para o desenvolvimento das atividades.

Pedagogicamente o planejamento é o momento que o professor 
disponibiliza para refletir sobre sua prática, seja de forma coletiva ou 
individual. É um momento que requer pensar e repensar no quê, no porquê, 
no como, no quando e no onde realizar as atividades que se pretende 
desencadear, tomando por base as observações e registros do que acontece 
em sala de aula nas situações de ensino-aprendizagem. As práticas docentes 
no cotidiano da escola e os resultados evidenciados na aprendizagem dos 
alunos são boas referências para uma análise que visa subsidiar a tomada 
de novas decisões durante o planejamento, seja para manter, modificar, 
ampliar ou substituir uma atividade por outra.

É fundamental, ao planejamento de ensino, ter claro qual a proposta 
pedagógicaqueaescolapretendedesenvolvcr,seusobjetivoseentendimentos 
acerca do processo ensino-aprendizagem. Igualmente importante é a 
preocupação em mediar a busca do aluno pelo conhecimento, ajudando-o 
a desvendar problemas e a explicitar os impasses e as dificuldades. As 
atividades planejadas devem favorecer a interação em trabalhos coletivos 
e a apropriação de novos conteúdos. Assim, para planejar boas situações 
de aprendizagem, o professor deve considerar pelo menos três aspectos: 
utilizar como ponto de partida os conhecimentos prévios que os alunos 
possuem, permitir a máxima circulação de informações entre os alunos 
e propor problemas desafiadores relacionados ao conteúdo e a situações 
vividas no cotidiano.

•O entrelaçamento dos objetivos, conteúdos e estratégias de ensino

Para considerar a aprendizagem como um processo dinâmico, que se 
estabelece em ritmos diferenciados, é necessário observar e avaliar se as 
estratégias de ensino estão coerentes com as características dos conteúdos 
a serem estudados e se estes são pertinentes com os objetivos pretendidos. 
Portanto, o professor precisa planejar e avaliar as situações didáticas 
desenvolvidas, observando se foi possível ao educando:

^ utilizar seus conhecimentos prévios, relacionando-os com 
as novas informações acessadas nas diferentes atividades de 
estudo e pesquisa;
processar as informações acessadas, (re)elaborando 
seus conhecimentos e ampliando seu universo cultural e 
científico;

✓
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v' envolver-se nas atividades, demonstrando interesse 
responsabilidade, autonomia, criatividade e senso crítico- ’ 
participar ativamente dos trabalhos, demonstrando atitudes de 
respeito, solidariedade e colaboração no ambiente escolar

Sempre que o professor perceber algum problema num destes aspectos 
é hora de reavaliar as estratégias de ensino utilizadas, sendo bastante útil 
inclusive, conversar com a turma sobre o problema, solicitando sugestões 
para tomar as atividades escolares mais produtivas. Também é hora de 
socializar as dificuldades com seus pares e equipe técnico-pedagógica 
especialmente durante as reuniões de estudo e planejamento, objetivando 
avaliar a necessidade de incluir novas alternativas didáticas ao trabalho 
que vem sendo realizado.

• A utilização de recursos didáticos

Os recursos didáticos são considerados instrumentos de trabalho do 
aluno e do professor, viabilizando o processo de aquisição do conhecimento 
e facilitando a apreensão de conceitos de cada área. Eles favorecem o 
processo de ensino-aprendizagem e estimulam o aluno a aprimorar a sua 
forma de estudar.

A seleção e utilização de recursos didáticos constituem assunto 
de fundamental importância no contexto escolar, devendo ser tema de 
discussão entre professores e especialistas, cabendo, ainda, considerar a 
opinião dos alunos. Sendo o professor um profissional que pensa sobre 
sua prática, ele deve ter competência para identificar, selecionar e utilizar 
materiais que possam contribuir para a reflexão dos temas em estudo com 
os alunos.

Ao planejar a aula, os materiais selecionados pelo professor 
devem estar coerentes com os objetivos, conteúdos e metodologia, assim 
como, adequados às características da turma. Além disso, o professor 
deverá selecioná-los privilegiando aqueles que valorizam a variedade de 
linguagens, de abordagens e de pontos de vista.

Insiste-se, pois, que a seleção e uso de recursos didáticos devem ser 
objeto de estudo entre os professores das diversas áreas do conhecimento, 
permitindo uma discussão contextualizada acerca daquelas situações 
didáticas que parecem ser mais eficientes, por possibilitarem 
aprendizagem significativa para os alunos. Nesse sentido, é importante 
refletir sobre os diferentes tipos de materiais disponíveis e sua relação 
com o planejamento das aulas. Por exemplo, uma formação voltada para 
a valorização do trabalho em equipe e a interação entre grupos exige 
uma seleção de materiais compatíveis com tais propósitos. Neste caso,

uma
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dá-se prioridade à diversidade e qualidade dos materiais, sendo a questão 
da quantidade um fator secundário na escolha, uma vez que esses serão 
socializados pelos grupos. Aescolha dos recursos didáticos está diretamente 
relacionada com a concepção de ensino-aprendizagem e currículo que os 
profissionais defendem, pois a partir dela se manifestam os objetivos, os 
conteúdos, a forma de trabalhar.

Dentre os recursos didáticos existentes, o mais comum é o livro 
didático ou livro texto, podendo ser utilizado das mais diversas formas. 
Ele estabelece e condiciona atividades, estratégias, formas de seqüenciar 
os conteúdos e até as formas de avaliação. Porém além do livro didático, o 
professor pode e deve dispor de vários outros recursos: símbolos visuais, 
fotos, filmes, cartazes, documentos, revistas, jornais, televisão, exposições, 
aulas-passeio, demonstrações, dramatizações, experiências simuladas, 
retroprojetor, projetor de slides e filmes, vídeo, DVD e outros.

• O lugar da avaliação: ensino-avaliação

Avaliar significa emitir um juízo de valor sobre uma determinada 
realidade que se investiga, seja a propósito das exigências de uma ação 
que se projetou realizar sobre ela, seja a propósito das suas conseqüências. 
Portanto, a atividade de avaliação requer a adoção de critérios claros 
- compatíveis com os objetivos - e de um instrumental adequado, 
possibilitando uma leitura pertinente dos aspectos investigados. Por meio 
da avaliação é possível identificar avanços, dificuldades e possibilidades, 
sendo desejável que o seu resultado possa reorientar ações e revisar metas, 
ajustando-as às capacidades reais de alcance e propondo novas estratégias, 
caso haja necessidade.

Apesar de ser da responsabilidade de quem avalia, a avaliação sobre 
o desempenho de pessoal, ou de uma equipe, não deve ser considerada 
função exclusiva do avaliador. Delegar aos avaliados, em determinados 
momentos, a possibilidade de se auto-avaliarem é uma condição necessária 
para que construam instrumentos de auto-regulação, contribuindo com a 
melhoria de seu desempenho e aprendizado.

E importante ressaltar que os resultados de uma avaliação refletem 
o desempenho de quem está à frente do projeto instituído. O sucesso ou 
fracasso de uma equipe é co-responsabilidade do líder, gerente, coordenador 
ou professor. Logo, dentre as condições essenciais para o sucesso do 
trabalho em equipe estão:

✓ a clareza dos objetivos e metas pretendidas no 
empreendimento;
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a divisão eqüitativa de tarefas
considerando as potencialidades individuais; 
a organização de um trabalho que permita as informações e 
procedimentos circularem livremente pelo grupo e as ações 
articularem-se em tomo do objetivo comum; 
o princípio colaborativo e solidário, ao invés das disputas e do
individualismo egoísta.

e responsabilidades,

O gestor é o principal responsável pelo perfil sócio-interativo de sua 
equipe, não lhe cabendo expor os resultados de avaliações como um meio 
de estigmatizá-la, ainda que parcialmente.

No caso específico da avaliação escolar é imprescindível a clareza 
quanto à concepção de aprendizagem e, por conseguinte, de educação. Se a 
noção de educar é proporcionar condições para que o aluno possa construir 
conhecimentos e desenvolver habilidades, a avaliação deverá, então, ser 
percebida como um mecanismo que informa e orienta sobre a evolução do 
processo de ensino e de aprendizagem, tendo em vista o sucesso do educando 
e do professor. Este sentido formativo, atribuído à avaliação escolar, vem 
sendo amplamente discutido na literatura em educação, desde a década de 
1930, pondo em xeque seu tradicional caráter classificatório e excludente 
(ALMEIDA, 2006).

A busca por uma ressignificação da avaliação no contexto escolar 
tem sua pertinência explicada nas palavras de Hadji (2001. p. 15-16):

A esperança de pôr a avaliação a serviço da aprendizagem e a 
convicção de que isso é desejável não são, portanto, absolutamente 
o fruto de caprichos pessoais ou a manifestação de fantasias 
discutíveis. Trata-se de uma esperança legítima em situação 
pedagógica: a avaliação formativa é o horizonte lógico de uma 
prática avaliativa em terreno escolar.

Atribuir novo sentido à avaliação, isto é, compreendê-la como 
mecanismo que pode e deve favorecer a aprendizagem, requer pensar 
sobre sua operatividade: o que avaliar, quais instrumentos utilizar e como 
proceder. Neste sentido, a avaliação deve estar atrelada aos objetivos de 
ensino, seja para diagnosticar uma situação inicial, seja para acompanhar o 
processo de aprendizagem, ou ainda para verificar os resultados obtidos.

Exemplo 1. Se um dos objetivos traçados no plano de ensino é que 
o aluno seja capaz de comparar e estabelecer relações de semelhança ou 
de diferença entre duas culturas, o professor poderá investigar, em uma R 
situação diagnostica, o que os alunos já sabem sobre essas culturas e que
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tipo de comparações eles conseguem estabelecer para poder decidir qual a 
melhor maneira de abordar o conteúdo a ser trabalhado.

Exemplo 2. Durante a realização das atividades planejadas, que 
tiveram por base o diagnóstico inicial, o professor irá observar se os 
alunos estão motivados, se estão com dificuldade e qual tipo de dificuldade 
apresentam, devendo, a partir daí, reorientar a atividade em função das 
necessidades específicas dos alunos, diante do conteúdo em questão.

Exemplo 3. Ao final de um bloco de atividades, o professor, mediante 
diferentes instrumentos, poderá reunir informações acerca do que foi 
possível aos alunos aprenderem.

Quanto aos instrumentos de avaliação, o professor pode dispor da 
observação - acompanhada de registro regular do desempenho do aluno 
durante a realização das atividades em sala de aula - da apresentação de 
trabalhos em forma de seminários, dos relatórios de pesquisa, da confecção 
de álbuns e outros suportes informativos, ou mesmo da aplicação de provas 
e testes. O importante é que haja coerência entre o que está sendo objeto de 
estudo para o aluno e o que está sendo avaliado, mediante o instrumento 
utilizado.

Cabe finalmente retomar, conforme Almeida (2006), que o princípio 
da avaliação formativa apresenta como pressupostos: a) a aprendizagem 
é um processo de construção pessoal do aluno; b) a ação pedagógica do 
professor é uma ação mediadora e estabelecida em relação de permanente 
interação social com os educandos; c) os procedimentos de avaliação são 
intimamente relacionados aos procedimentos de ensino; d) os educandos 
informam e são informados sobre seu processo de aprendizagem, assumindo- 
se um princípio de auto-regulação, auto-avaliação e co-avaliação.

Diante dessas informações preliminares acerca da avaliação, 
recomenda-se aos professores que busquem continuamente examinar, 
discutir e estudar os fundamentos de suas ações e concepções pedagógicas, 
especialmente no que se refere ao ensino-aprendizagem e à avaliação, 
objetivando contribuir com a melhoria dos resultados de rendimento da 
escola pública.
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HISTÓRIA

ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL





INTRODUÇÃO

Considerando que nenhuma proposta curricular pode ter a pretensão 
de resolver os problemas de ensino e de aprendizagem, entendemos 

reformulação dos Referenciais Curriculares amplia a discussãoque a
e abre caminhos que permitem a criação de novas práticas escolares, 
indicando as perspectivas em torno do ensino de História e da produção 
do conhecimento nessa área. Nesse sentido, o currículo contempla 
uma concepção, explícita ou não, de educação, de escola, de ensino e 
de aprendizagem; a determinação de objetivos e seleção de conteúdos; 
uma proposta metodológica, que detalha estratégias e técnicas de 
trabalho, incluindo avaliação escolar além da indicação da infra-estrutura 
necessária, tornando-se, assim, um importante documento que direciona 
o saber em elaboração no espaço da escola.

Segundo Moreira (1997, p. 11) o currículo “[...] constitui 
significativo instrumento utilizado por diferentes sociedades tanto para 
desenvolver os processos de conservação, transformação e renovação 
dos conhecimentos historicamente acumulados como para socializar 
crianças, jovens e adultos segundo valores tidos como desejáveis”. Desse 
modo, é o currículo que estabelece a mediação entre o conhecimento 
historicamente produzido e o saber histórico elaborado no espaço escolar. 
É especificamente nos currículos de História que encontramos, além do 
conhecimento produzido academicamente, as forma de se produzir o 
saber histórico.

Isso nos remete à preocupação com o desenvolvimento das 
habilidades de leitura e de escrita aplicadas à compreensão da história, 
com vistas a construir uma trama interpretativa, destacando o aluno 
como sujeito de sua própria aprendizagem. Nesse entendimento, ler 
significa ter autonomia, independência e entender o mundo. E escrever 
significa registrar de forma reflexiva e sistemática sua própria história, 
relacionando-a com outras. Trata-se de uma leitura histórica.

Quando falamos em leitura histórica do mundo, temos em mente 
uma produção de sentido, fruto da utilização de diferentes recursos para 
reflexão, entre os quais destacam-se textos de vários gêneros como: 
fotografia, desenho, reportagem da imprensa falada ou escrita, filmes, 
obras de arte, ficção, livros didáticos. Nessa gama de possibilidades, as 
linguagens expressam relações sociais de poder e de trabalho, identidades 
sociais, culturais, étnicas e religiosas, como também, universos mentais 
constitutivos da realidade sócio-histórica.

Este documento propõe, pois, discutir o ensino de História sob a 
perspectiva de envolver o professor e o aluno, tencionando possibilitar
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a construção de um conhecimento escolar mais significativo, trabalhado 
por meio da problematização dos temas c sua relação com mundo. Para 
tanto, apresenta uma síntese da história do ensino de História no Brasil 
e destaca os princípios que devem nortear o trabalho em sala de aula: 
história e seus conceitos; identidade e história; cotidiano e história; 
história e seus recortes. Apresenta também os objetivos dc ensino, urna 
sugestão de conteúdo por ano escolar e um item que aborda como ensinar 
e aprender História a partir de procedimentos didáticos vivenciados por 
professores, incluindo a avaliação.

Os objetivos organizam-se em gerais e específicos e os conteúdos 
apresentam-se por temática, módulos e ano escolar. Os módulos trabalham 
os conteúdos de forma interrelacionada do 6o ao 9o ano. Os objetivos e 
os conteúdos estabelecem os assuntos que podem ser tratados em cada 
ano, interligados e integrados através da utilização de procedimentos de 
ensino capazes de motivar a formação dc valores, atitudes e conceitos.

A metodologia, por sua vez, expressa elementos que dão suporte à 
atuação do professor na sua prática didática e pedagógica, promovendo a 
interação entre teoria c prática na relação contextual, bem como, integrando 
a avaliação processual que favorece acompanhar o desenvolvimento dos 
alunos.

Estes referenciais registram, ainda, relatos de experiências 
desenvolvidas por docentes da rede municipal de ensino, nas condições 
atuais das unidades escolares, que deram bons resultados e enriqueceram 
as atividades em sala de aula. A variedade de recursos didáticos é de 
grande valia e a criatividade do professor é fundamental para que a aula 
não se torne entediante. Um filme, um debate, recortes de jornais e textos 
dos livros didáticos são recursos que poderão ser utilizados, despertando 
o interesse e incentivando o aluno a desenvolver um trabalho escolar 
satisfatório.

Dependendo da postura assumida pelo professor, a utilização deste 
documento pode constituir-se em material de permanente consulta que 
ajudará no aperfeiçoamento do trabalho em sala de aula.

As indicações bibliográficas citadas possibilitarão o 
aprofundamento da fundamentação teórica e prática, facilitando o 
contato com publicações nacionais e internacionais, recentes e antigas, 
além de livros didáticos e a produção dc materiais complementares.

UM POUCO DE HISTÓRIA DO ENSINO DE HISTÓRIA

A História como disciplina escolar autônoma surgiu no Brasil no 
século XIX, com a criação do Colégio Pedro II no Rio de Janeiro, no qual 
o ensino tinha dois objetivos: servir como lições de leitura - para incitar

34



a imaginação dos meninos — e fortificar o senso moral aliado à Instrução 
Cívica.

Os programas tradicionais dc História do Brasil seguiam um modelo 
focado em narrativas morais, sendo posteriormente substituídos pela 
idéia de que deveria destacar ações históricas realizadas pelos “heróis”, 
considerados construtores da nação.

Com a proclamação da República, em 1889, a racionalização das 
relações de trabalho e o processo migratório, ganharam força as propostas 
que apontavam a educação como forma de realizar a transformação do 
país. Dessa modo, o ensino da História passou a ocupar no currículo 
um papel civilizatório e, ao mesmo tempo, patriótico, formando com 
Geografia e Língua Portuguesa o tripé da nacionalidade, cuja finalidade 
seria modelar um novo tipo de trabalhador: o cidadão patriótico. A 
História passou, então, a ser ensinada com a finalidade de integrar o povo 
brasileiro à moderna civilização ocidental, enfatizando em seus conteúdos 
as tradições de um passado “homogêneo”, com feitos “gloriosos” de 
célebres personagens históricas nas lutas pela defesa do território e da 
unidade nacional.

Nas primeiras décadas do século XX, os governos republicanos 
realizaram sucessivas reformas educacionais, sem, contudo, alterar a 
situação da escola pública. A partir de 1930, com a criação do Ministério 
da Educação e Saúde Pública e a Reforma Francisco Campos, acentuou- 
se o fortalecimento do poder central do Estado e do controle sobre a 
educação. O ensino de História era idêntico em todo o país, com ênfase 
no estudo de história geral, baseado na memorização e na repetição oral 
dos textos escritos.

Ao longo das décadas de 50 e 60 do século XX, sob inspiração 
do nacional-desenvolvimentismo e da presença americana na vida 
econômica brasileira, o ensino de História passou a ser influenciado pela 
ótica americana, com a introdução de História da América no currículo. A 
partir da Lei n° 5.692/71 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
- LDB), durante o governo civil militar, os Estudos Sociais constituíram- 
se, ao lado da Educação Moral e Cívica (EMC) e da Organização Social 
e Política Brasileira (OSPB), os fundamentos básicos dos estudos 
históricos. Com os Estudos Sociais, os conteúdos de História foram 
esvaziados ou diluídos, ganhando contornos ideológicos nacionalistas, 
destinados a justificar o projeto nacional do governo civil-militar pós 
1964. Tal situação prejudicou o diálogo entre a pesquisa acadêmica e o 
saber escolar, provocando um atraso nas reformulações do conhecimento 
histórico e das ciências pedagógicas no âmbito escolar.

Ao longo das décadas de 70 e 80 (século passado), as lutas dos 
profissionais do ensino - da escola elementar à universidade - ganharam
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expressão com o crescimento da Associação Nacional dos Professores de 
História (ANPUH), que possibilitou aos docentes o engajamento na luta 
pelo retorno da disciplina História aos currículos escolares e a extinção 
dos cursos de Licenciatura em Estudos Sociais.

Com a redemocratização do país, na segunda metade da década de 80, 
os conhecimentos escolares passaram a ser questionados e redefinidos por 
reformas curriculares. A universalização do ensino público possibilitou a 
inclusão de vários grupos sociais com acentuadas diferencias econômicas 
e sociais, forçando mudanças no espaço escolar. Essas novas gerações 
de alunos passaram a ter acesso aos canais de informação e formação 
cultural, antes ignorados pela escola.

Nesse contexto emergem as discussões sobre o retorno da História 
ao currículo escolar, a partir das séries iniciais de escolarização. As 
propostas curriculares passaram a receber influência das diversas 
tendências historiográficas, trazendo novas temáticas de estudo para o 
âmbito escolar, ligadas à história social, cultural e do cotidiano. Surge, 
então, a discussão em torno da História Crítica, pretendendo desenvolver 
atitudes questionadoras que favorecessem a desmistificação das 
abordagens historiográficas enfatizadas anteriormente.

Ao mesmo tempo, novos estudos na esfera das ciências pedagógicas, 
que tinham como pressupostos as pesquisas no campo da psicologia 
cognitiva e social, consideravam o aluno em seu processo de aprendizagem, 
ou seja, como sujeito ativo na construção do conhecimento. Para o ensino 
de História, isso significava valorizar o sujeito como produtor de sua 
história.

Nos anos 90, os estados e municípios passaram a organizar suas 
orientações curriculares, propondo trabalhar a dimensão social da 
temporalidade, do espaço e do sujeito. Dessa forma, a Secretaria Estadual 
de Educação, Cultura e Desporto (SECD/RN) publicou, em 1992, a 
proposta de História para o ensino de Io Grau. Tal proposta apresentava 
uma visão superadora do ideário positivista, concebendo a história como 
ação de todos os homens e as relações sociais como determinantes nos 
processos de transformação da sociedade. Tratava-se de uma abordagem 
metodológica inspirada na História Temática.

Em nível municipal, esse processo de elaboração curricular 
para o ensino de Io grau, resultante das discussões entre as equipes de 
professores das escolas e da Secretaria Municipal de Educação (SME/ 
Natal), inicia-se em 1991 e culmina com a publicação, em 1995, das 
“Diretrizes gerais: para a construção de uma proposta pedagógica”. No 
tocante ao ensino de História, estavam presentes as seguintes orientações: 
o homem, ser histórico capaz de intervir no mundo; a prática pedagógica, 
área de influência no contexto político, histórico e cultural; a escola,
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espaço social de sistematização dos conhecimentos adquiridos a partir 
das experiências de vida; o currículo, processo contínuo de reflexão-ação 
educativa; a prática pedagógica focada no “como aprender’ e a avaliação 
enquanto possibilidade de conscientização do aluno acerca dos seus 
conhecimentos.

Atualmente, os professores consideram que é imprescindível 
proporcionar um ensino de história que valorize a construção de conceitos 
e significados pelo aluno, a partir de uma metodologia mais interativa. 
Em sendo assim, apontam muitas dificuldades relacionadas à falta de 
recursos materiais na escola e à necessidade de uma formação adequada às 
características dessa nova abordagem de ensino.

PRINCÍPIOS NORTEADORES DO ENSINO DE HISTÓRIA

Durante as reuniões para organização da proposta curricular para o 
ensino de história, ocorridas com a participação dos professores da rede 
municipal, ficou evidenciada a preocupação de todos com a definição de 
uma concepção teórico-metodológica e política que norteasse a referida
proposta.

Todavia, delimitar com exclusividade estes Referenciais Curriculares 
em uma concepção historiográfica, educacional ou política, implicaria na 
exclusão de outras abordagens de ensino, tendo em vista a existência de 
uma diversidade de convicções e entendimentos teórico-conceituais entre 
os professores da rede municipal de ensino. Nesse sentido, atualizar não 
significa negar uma abordagem em detrimento de outra, pois a história 
tradicional, assim como a história integrada, tem sua importância no 
processo de crescimento da ciência histórica.

Conforme já explicitado, a atualização curricular amplia a discussão 
sobre o ensino de História, abrindo caminhos para novas práticas e reflexões 
sobre a história e o conhecimento histórico explorado no espaço escolar. 
Desse modo, vários princípios devem subsidiar o trabalho do professor na 
escolha de referenciais teórico-metodológicos pertinentes a esta área do saber. 
Tais referenciais orientam a seleção e a organização de objetivos, conteúdos 
e procedimentos de ensino, incluindo a avaliação, no sentido de atenderem 
adequadamente às necessidades educativas do aluno. Evidentêmente, 
objetivos, conteúdos e procedimentos de ensino, em qualquer que seja a 
abordagem teórico-metodológica, devem guardar entre si uma estreita 
relação de pertinência.

Lembramos que os princípios aqui elencados são entendidos como 
orientadores do trabalho do professor, devendo a comunidade escolar avaliar 
em que medida as abordagens adotadas estão em consonância com a realidade 
educacional local e, sempre que necessário, realizar ajustes para esse fim.
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A partir dessa perspectiva, que consideramos flexível, sugerimos 
quatro princípios para o ensino de História: História e seus conceitos; 
Identidade e História; Cotidiano e história; História e seus recortes. 
Estes princípios poderão ser ampliados ou reestruturados, conforme a 
conveniência apontada por meio de avaliação realizada pelos professores.

História e seus conceitos

O conceito, sempre múltiplo, depende da forma como o sujeito 
colhe informações e organiza seu pensamento, a partir de suas vivências e 
relacionamentos com os outros e com o mundo. A formação de conceitos 
está ligada à complexa atividade de aquisição e uso da linguagem.

Para Vygotsky (1987), um conceito se forma a partir de uma operação 
intelectual em que as funções mentais participam de uma combinação 
específica, dirigida pelo uso das palavras - signos linguísticos - como 
meio para centrar a atenção, abstrair, sintetizar e simbolizar.

Nesse sentido, enquanto área do conhecimento humano, a história 
apresenta um conjunto de informações e conceitos que foram e são 
sistematizados pelos pesquisadores das mais diversas instâncias de 
pesquisa. Os conceitos da história - utilizados na definição e delimitação 
do conhecimento histórico - viabilizam a comunicação e o ensino dessa 
disciplina curricular. Assim, o conhecimento histórico é a maior referência 
teórica para que os professores escolham os conteúdos que serão estudados 
com os alunos.

Cabe-nos, portanto, apontar aspectos importantes para a reflexão 
sobre as relações existentes entre conhecimento histórico, conceitos 
históricos e ensino de História, por meio de questionamentos do tipo: 
existem conceitos fundamentais para o ensino de História? quais são eles? 
Nesse caso, é preciso lembrar que ao longo do tempo foram construídos 
vários conceitos que se constituíram em lógica da História, esta concebida 
como um conjunto de procedimentos e conhecimentos em tomo dos quais 
devem girar as preocupações dos historiadores, independentemente de sua 
posição teórico-metodológica. O que diferencia o ensino de História nas 
diferentes abordagens é a forma como esses conceitos são entendidos e 
trabalhados.

Qualquer que seja a abordagem, é imprescindível que o educando, 
ao concluir o ensino fundamental, tenha uma formação histórica que o 
auxilie em suas vivências sociais, tanto na condição de cidadão como 
de trabalhador. Para tanto, examinamos sete conceitos que configuram 
o ensino desta disciplina: história como processo; processo histórico; 
tempo histórico; espaço; sujeito histórico; fato histórico; historicidade 
dos conceitos. Ressaltamos que estes conceitos devem ser ampliados
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e reestruturados de acordo com as características e necessidades do 
educando, lembrando que o permanente aperfeiçoamento profissional do 
professor é fator de êxito no ensino e aprendizagem.

• História como processo

A história c feita eescrita pelos homens, de acordo com as possibilidades 
e limitações existentes no ambiente natural e cultural, sejam de ordem 
econômica, social ou política. No ensino de História a preocupação maior é 
o desenvolvimento da reflexão que propicia o senso crítico e a compreensão 
de como ocorre a acumulação do conhecimento e o aperfeiçoamento dos 
instrumentos, os quais permitem ao homem dominar e adaptar-se ao meio- 
ambiente, retirando dele os elementos necessários à sua sobrevivência.

Bezerra (in KARNAL, 2003) afirma que o conhecimento histórico 
tem por objetivo a compreensão dos processos e dos sujeitos históricos, bem 
como o desenvolvimento das relações que se estabelecem entre os grupos 
humanos no tempo c no espaço. Para Baldin (1989, p. 28) “A história é um 
processo [...]” e, sendo assim, “[...] é parte integrante da realidade social 
que é complexa e indivisível, a qual ocorre com a participação efetiva 
dos homens”. Isso nos leva ao entendimento de que, ao estudarmos as 
transformações da sociedade, podemos refletir sobre os posicionamentos 
assumidos diante dos acontecimentos.

• Processo histórico

A história busca explicar tanto as regularidades e uniformidades quanto 
as rupturas e diferenças que se constituem no embate das ações humanas 
(BEZERRA, 2003). Neste sentido, o processo histórico é concebido como 
um conjunto de comportamentos interligados, muitas vezes imperceptíveis 
aos nossos olhos, não devendo ser entendido de uma única maneira ou como 
sendo uma totalidade coesa definida por relações de causa e efeito.

Para entendermos o processo histórico, enquanto prática ordenada 
e estruturada de maneira racional, o ponto de partida são os registros 
das lutas dos agentes históricos. Sendo assim, processo histórico é o 
conjunto de transformações, no qual devemos observar a continuidade dos 
acontecimentos e as rupturas.

• Tempo histórico

Diferentes indivíduos elaboram diferentes concepções para o 
tempo e o fazem usando diferentes marcadores temporais, sendo o 
tempo, portanto, uma criação cultural.
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Para Heráclito de Éfeso - 540 a.C a 470 a.C. - (apud TERRA, 
1973), o tempo era entendido como mudança e transformação. Segundo 
Parmênides de Eléia - 530 a.C. a 460 a.C. a interferência do tempo 
no mundo era apenas ilusão; ele distinguia o tempo presente do tempo 
passado e do tempo futuro. Santo Agostinho defendia que o homem só 
vive o tempo presente e este tem várias dimensões: “O presente das coisas 
passadas, o presente das coisas presentes e o presente das coisas futuras” 
(apud TERRA, 1993, p. 173). Bérgson, filósofo francês, escreveu sobre o 
conceito de tempo indicando que “[...] não há consciência sem memória, 
não há continuação de um estado presente sem adição da lembrança de 
momentos passados” (Id. Ibid).

Em relação ao tempo cronológico, a repetição dos fenômenos 
naturais possibilitou ao homem criar padrões de medidas para o tempo. 
Com o surgimento do calendário os homens passaram a numerar os anos, 
modificando a concepção de tempo, como por exemplo: o calendário Lunar 
(povos caldeus), Solar (egípcios), Juliano e o Gregoriano (romanos).

O tempo cronológico sofreu variações ao longo da construção 
da ciência histórica. Nesse processo, a mudança na concepção de 
tempo irreversível fez surgir a cronologia, a ordenação crescente e 
decrescente, a divisão regular dos intervalos de tempo (meses, semanas, 
dias, horas, minutos, segundos...), a sucessão e ordenação das datações 
e a heterogeneidade dos momentos. O tempo cronológico é um tempo 
objetivo: é nele que percebemos mudanças rápidas, como por exemplo, 
alterações no cenário político devido à queda de um presidente, ou devido 
ao fim de uma guerra.

No entanto, existem outras transformações que são mais difíceis de ser 
observadas, porque demandam um tempo maior (décadas ou séculos) até que 
se possa defini-las: o declínio de antigos preconceitos ou a mudança de um 
sistema econômico. Esse é o tempo da história. E o tempo que possibilita a 
pesquisa da história descontínua dos vencidos, dos movimentos sufocados, 
das permanências e das relações entre os homens.

Para o tempo da história o passado é realidade que existiu, assim como 
o presente é uma realidade atual. Os acontecimentos do passado e do presente 
são diferentes entre si. Considerá-los como históricos significa aceitar a sua 
singularidade e irreversibilidade, vê-los e compreendê-los através de sua 
especificidade e particularidade. O historiador respeita a existência do tempo 
enquanto mudança e estuda de que maneira as transformações acontecem 
no modo de viver e de pensar dos homens em sociedade ao longo do tempo. 
A velocidade e o ritmo do tempo histórico determinam as mudanças mais 
profundas da sociedade.

É importante lembrar que a periodização do tempo ajuda a observar a 
continuidade e descontinuidade do modo de viver dos homens, possibilitando
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explicar quando e como os modos de viver e de pensar sofreram grandes 
transformações ou quando permaneceram, por longo período, quase 
inalterados. Com a periodização podemos observar, também, quando as 
mudanças foram acontecendo aos poucos, ou quando foram interrompidas 
bruscamente.

• Espaço

O espaço histórico pode ser entendido como o lugar em que o homem 
vive e interage socialmente, por meio da dominação e modificação do 
ambiente natural e cultural. Noutras palavras, o homem ocupa, organiza 
e transforma o espaço ao relacionar-se com a natureza e com os outros 
homens. É nesse lugar que ele constrói a história; assim o espaço não 
deve ser considerado apenas em seus aspectos físicos, mas em toda a sua 
dimensão histórica e geográfica, estando constituído, portanto, de diferentes 
características culturais, econômicas, sociais e políticas.

Reiterando, o espaço social se organiza a partir das relações 
econômicas, políticas e culturais estabelecidas por um determinado grupo. 
Trabalhar com as dimensões de espaço é trabalhar com os conceitos de 
tempo, movimento, mudança, transformação, processos e relações ligadas 
ao homem, o que implica na interrelação da história com a geografia.

• Sujeito histórico

Sujeito histórico somos todos nós que integramos uma sociedade, 
que construímos e fazemos parte do processo histórico. Segundo os 
Parâmetros Curriculares Nacionais de História (BRASIL, 1998, p. 39), “[...] 
sujeitos históricos são indivíduos, grupos ou classes sociais participantes 
de acontecimentos de repercussão coletiva e/ou imersos em situações 
cotidianas na luta por transformações ou permanências”.

• Fato histórico

O fato histórico é importante enquanto ponto de referência das 
relações sociais no cotidiano dos sujeitos, devendo ser entendido no 
próprio processo histórico. Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais 
(PCN’s), fato histórico “[...] são ações realizadas por homens e mulheres 
envolvendo eventos políticos, econômicos, sociais e culturais” (BRASIL, 
1998, p. 39).
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• Historicidade dos conceitos

O conceito define o caráter essencial do que é histórico e expressa a 
necessidade de o fenômeno ser analisado e estudado no contexto em que 
aconteceu, sendo bastante explorado nas historiografias contemporâneas. 
Por sua vez, o conceito histórico será entendido apenas em sua 
historicidade; não podendo ser utilizado para explicar qualquer situação 
similar (BEZERRA, 2003).

A nossa intenção é lembrarmos o que é pertinente para o ensino nessa 
área do conhecimento, sem restringir o estudo da história a um ensino por 
conceitos. Nesta breve exposição chamamos a atenção para o entendimento 
dos conceitos em história e sua relação com a prática pedagógica.

Identidade e história

Aconstrução do conceito de identidade depende da cultura acumulada, 
processada e reorganizada pelo homem de acordo com a sociedade da 
qual faz parte. Para compreender e definir o sentimento de pertença a um 
determinado grupo, seja étnico, cultural, político ou social, é fundamental 
o conhecimento histórico. Sendo assim, a identidade se constitui em uma 
fonte organizadora de significados e experiências de um povo, tendo por 
base seus atributos culturais, individuais e coletivos. Isto significa que uma 
identidade se constrói a partir do conhecimento da forma como os grupos 
se organizaram e viveram no passado, bem como da verificação do modo 
pelo qual se estruturaram para responder aos desafios do presente numa 
perspectiva que apontasse para o futuro.

Nesse sentido, entre a história e a identidade situa-se a memória, 
elemento unificador do passado ao presente e que permite nos projetarmos 
no futuro. Além do mais, memória, história e identidade são conceitos 
diferentes, mas intimamente interligados.

A memória, segundo Bactista (2002), depende do contexto social, 
sendo responsável pela transmissão de comportamentos, valores, 
ideologias e técnicas. A história de vida ressalta a questão da construção 
social da memória e a sua conservação; neste caso, a identidade é uma 
construção que ocorre a partir da relação dialética em um determinado 
espaço entre indivíduos e grupos que organizam sua vida cotidiana em 
torno de atividades semelhantes, tendo por base um conjunto de valores 
compartilhados.

Na construção do conceito de identidade, tanto do ponto de vista 
pedagógico quanto didático, o tratamento da memória das populações é 
de fundamental importância. Nesse sentido, a história oral vai permitir a 
pesquisa das memórias locais nos diferentes âmbitos e durações, pois a

42



memória é constituída pelas histórias de vida das pessoas, dos grupos e 
lugares, elementos fundantes do sentimento de pertença. A construção do 
conceito de identidade pressupõe um processo contínuo de transformações, 
no qual estão incluídas as especificidades do ser humano: biológicas, 
psicológicas, sociais, bem como a pluralidade de tempos e culturas. A 
memória é entendida como fenômeno social construído coletivamente, é 
um trabalho sobre o tempo vivido, que se estabelece nas relações entre 
a cultura e o indivíduo (BOSI, 1979). Dialeticamente, a construção 
do conceito envolve indivíduos, grupos, contextos socioeconômicos e 
culturais em permanentes interações.

Nesse contexto, compete ao professor de História possibilitar 
aos alunos e a si mesmo, a convivência respeitosa com a diversidade, 
favorecendo uma discussão sobre o caráter multicultural das sociedades - 
de um modo geral - e em particular da sociedade brasileira. E importante 
propiciar ao educando atividades que lhe permitam percebe-se como 
sujeito vinculado aos diversos grupos de pcrtcncimento - família, escola, 
igreja -, articulando-se a diversas identidades.

Com esse entendimento, esperamos que o aluno tenha conhecimento 
para posicionar-se diante de situações presentes em nossa sociedade, 
decorrentes das estruturas e processos opressivos como o autoritarismo, 
a corrupção, o preconceito de cor, classe, credo, gênero, homofobia e os 
regionalismos excludentes.

Cotidiano e história

A trama histórica se constrói no cotidiano através da relação 
dialética do homem com a natureza, no tempo e no espaço. O cotidiano 
é o lugar, o território em que acontecem todas as ações humanas na 
sua integralidade, desde os fatos mais originais aos mais ordinários. 
Portanto, é no cotidiano que se faz a história, assim como a formação 
das identidades e das diferenças. Nesse processo forma-se uma teia 
de significados que empresta sentido ao mundo, produzindo coesão 
social, permitindo o reconhecimento do indivíduo diante do grupo e 
estabelecendo a diferença do eu em relação ao outro.

Em se tratando de cotidiano, Heller (1985, p. 20) enfatiza que “o 
homem nasce inserido no cotidiano que é o mundo das objetivações onde 
acontecem as ações cotidianas”. Portanto, é no mundo da vida perceptível 
a cada indivíduo que acontece a história; isto é confirmado por Le Goff 
(1986, p. 81), quando se refere ao cotidiano como o palco da história, 
que enquanto “representação do mundo e da sociedade revela-nos o 
sentimento daquilo que muda, bem como daquilo que permanece”, ou 
seja, é a própria história.

43



Considerando essa perspectiva, o professor se transforma no elo entre 
os saberes dos alunos, a produção do conhecimento histórico elaborado na 
escola e o conhecimento historiográfico (aparentemente distante e diferente), 
constituindo-se em elemento indispensável para a formação dos aprendentes. 
Juntos, professor e alunos fazem do vivido no cotidiano o objeto de estudo da 
história em sala de aula. Essa possibilidade requer sensibilidade, senso crítico 
e um olhar investigativo, na perspectiva de aproximar as diversas realidades 
históricas da vivência e convivência de professores e alunos.

Sendo assim, revisitar o cotidiano de outros povos, em outros tempos e 
lugares, possibilita ao aluno compreender que a vida cotidiana está no centro 
do fazer histórico, fato que é a verdadeira essência da história.

História e seus recortes

A história produzida nas academias e ensinada nas unidades de ensino 
ainda é eurocêntrica e obedece a uma divisão tradicional. São recortes 
que traduzem as origens e o desenvolvimento das civilizações européias. 
Apesar das grandes mudanças pelas quais passou a disciplina de História, 
os historiadores ainda escrevem a história segundo essas unidades como, 
por exemplo, História da América, de Portugal, da França, dentre outras.

Entendemos por recortes as unidades de estudo que delimitam 
o tempo no passado, no espaço e na cultura para conferir-lhes sentido, 
o que é inevitável, pois é quase impossível ensinar toda a história. Esse 
procedimento traduz as concepções e o objetivo de quem o utiliza. Na 
escola os recortes têm finalidades educativas e refletem os objetivos, as 
concepções e os projetos dos professores da área.

OBJETIVOS GERAIS

• Estabelecer relações entre as histórias individuais e a história 
coletiva no seu grupo de convívio, na localidade, na região e no 
país, relacionando-as com outras manifestações estabelecidas em 
outros tempos e espaços;

• Desenvolver a capacidade de reconhecer diferentes formas de 
relações entre pessoas, grupos, etnias, povos e classes sociais em 
diferentes tempos e espaços;

• Refletir sobre valores e práticas cotidianas que influenciam na 
formação das identidades culturais;

• Estudar o patrimônio sociocultural, enquanto representação da 
memória histórica, no sentido de valorizar e respeitar a diversidade
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cultural, reconhecendo-a como direito dos povos e de indivíduos 
na construção de sua identidade;

• Conhecer e organizar repertórios socioculturais e naturais que 
permitam ao aluno localizar e compreender acontecimentos 
numa multiplicidade de tempos e lugares, de modo que formulem 
explicações para questões sociais, políticas, culturais e naturais, 
estabelecendo relações com a história nas várias temporalidades;

• Experienciar investigações históricas, partindo da realidade mais 
próxima, valorizando o trabalho e o esforço de homens e mulheres 
na construção da história do lugar;

• Estudar a história numa perspectiva que valorize a vida e as lutas de 
todos: homens e mulheres - sujeitos históricos - em contraposição 
a uma história tradicional de heróis, guerreiros e monarcas;

• Conhecer o modo de ser, viver e trabalhar dos diferentes grupos 
humanos em diferentes épocas e lugares, na perspectiva de valorizar 
e compreender que as histórias individuais são partes integrantes 
das histórias coletivas;

• Compreender sua responsabilidade enquanto sujeito ativo e crítico 
no processo histórico de transformação das sociedades;

• Conhecer o modo de vida dos grupos humanos em diferentes 
contextos, em suas manifestações culturais, sociais, econômicas e 
políticas, reconhecendo diferenças e semelhanças, continuidades e 
descontinuidades, conflitos e contradições sociais;

• Observar, colher informações, relacioná-las e analisá-las, 
possibilitando a vivência de procedimentos de pesquisa histórica 
escolar e produção de textos;

• Estudar os conceitos históricos para possibilitar uma compreensão 
dos conteúdos abordados no Ensino Fundamental;

• Utilizar os conceitos da história em diferentes contextos para 
favorecer a possibilidade de um trabalho interdisciplinar.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS E CONTEÚDOS

A despeito dos conceitos básicos da história serem os mesmos durante 
todo o período de escolaridade do ensino fundamental, os objetivos e 
conteúdos deverão focar aspectos diferenciados e, ao mesmo tempo, serem 
ampliados a cada ano, de modo que o aluno perceba a interrelação entre 
as diferentes temáticas, em diferentes tempos e espaços. Como referência, 
propomos os seguintes objetivos específicos:

HISTORIA

6o ANO

Objetivos Conteúdo

• Compreender a dinâmica interna dos 
diversos grupos de convívio, 
percebendo as mudanças e 
permanências estabelecidas nos 
diferentes espaços e temporal idades;

• compreender a importância da história 
como área do conhecimento humano, 
estabelecendo relações com diversas 
temporalidades;

• reconhecer-se como sujeito histórico 
capaz de intervir na realidade social na 
qual está inserido;

• aprender a manusear diferentes fontes 
históricas, vivenciando procedimentos de 
pesquisa histórica e escolar desenvolvendo 
Práticas de leitura e escrita e sua 
apreciação;

• utilizar os conceitos históricos em 
diferentes contextos.

Introdução ao estudo da História
- história de vida;
- história das sociedades primitivas na 

Atualidade;
- história das sociedades na pré-história
- história das sociedades orientais na 
Antiguidade;

- história das sociedades africanas;
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T ANO

ConteúdoObjetivos

História das sociedades americanas:
- Rio Grande do Norte;
- Brasil;
- Continente Americano; 

história dos movimentos sociais :
- Brasil;
- Mundo;

formas de resistências:
- Indígena;
- Africana;
- Lutas trabalhistas; 

relações dc trabalho e poder :
- Brasil;
- Mundo;

as lutas sociais :
- Brasil;
- Mundo.

• Compreender as diversas formas de 
organização social e sua dinâmica 
interna, partindo do convívio social;

• conhecer os grupos étnicos formadores 
de diferentes culturas ao longo do 
tempo;

• identificar e analisar os modos de 
produção vivenciados na história em 
diferentes sociedades;

• identificar as diferentes tecnologias de 
produção vivcnciadas na história da 
humanidade;

• analisar os diversos movimentos 
sociais a partir das origens de suas 
lutas.

8o ANO

Objetivos Conteúdo

• Identificar c analisar os diferentes tipos 
dc organização urbana cm diferentes 
épocas, partindo da realidade do aluno;

• conhecer as diferentes relações de 
trabalho nos diferentes espaços e 
temporalidades;

• compreenderas diferentes formas de 
uso e posse da terra, ao longo da 
história da humanidade;

• comparar as várias relações de poder 
que tem ocorrido na história das 
sociedades.

• Organização rural e urbana nos vários 
espaços e tempos da história:
- aspectos políticos, econômicos e 
culturais das sociedades antigas, 
ocidentais e orientais;
- aspectos políticos, econômicos e 
culturais das sociedades medievais, 
ocidentais e orientais;

• os conflitos sociais rurais e urbanos a 
partir do cotidiano do aluno:

- ocupação de territórios , no Brasil e 
no mund o, enfatizando os aspectos 
políticos, econômicos e culturais.
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9o ANO

Objetivos Conteúdo

• Compreender sua responsabilidade 
enquanto sujeito ativo e crítico 
processo histórico dc transformação 
das sociedades;

• identificar e estabelecer relações entre 
as lutas sociais, guerras e revoluções 
da contemporancidade ! no Brasil e no 
mundo;

• conhecer as transformações 
tecnológicas produzidas ao longo do 
tempo, refletindo sobre as modificações 
no meio físico, no modo
de vida das pessoas e nas relações 
sociais de trabalho;

• valorizar a pluralidade cultural na 
Perspectiva da inclusão social, 
reconhecendo a importância de sua 
conquista histórica e filosófica.

Do moderno ao contemporâneo, no 
mundo ocidental c oriental:
- relações de poder;
- revoluções sociais;
- o direito do homem e do cidadão;
- formas de governo e regimes 
políticos;
- cultura, trabalho e tecnologia;
- as conscqüências da tecnologia para 
o meio físico e social.

no

O trabalho proposto com as diferentes temáticas não deve perder 
de vista os princípios anteriormente descritos que envolvem o ensino de 
história: história eseus conceitos, identidade e história, cotidiano e história 
e história e seus recortes. Também, é necessário manter a coerência entre 
os objetivos, conteúdos, procedimentos de ensino e avaliação, assim como 
a sua articulação entre os anos de escolaridade.
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PARA ENSINAR E APRENDER HISTÓRIA

Oí< 1/lAsf AAA' r
aEnsino e aprendizagem

O advento das novas tecnologias de informação e comunicação e a 
influência das novas abordagens liistoriográficas e pedagógicas conduziram 
ao repensar do processo de ensino e aprendizagem. O ensino circunscrito à 
sala de aula, pressupondo o domínio, pelo professor, de uma determinada 
disciplina ou área do conhecimento, vem se ampliando na direção de um 
processo aberto de aprendizagem, em que todos os atores têm oportunidade de 
acessar bases de informações e experiências que fluem pela rede informatizada 
de comunicações.

Refletir sobre a complexidade do processo de ensino e de 
aprendizagem, tendo em foco a atuação do professor e do aluno, implica 
no necessário entendimento sobre as transformações que ocorrem ay 
todo instante na sociedade e que exigem mudanças nos setores sociais, 
tecnológicos e culturais. Nesse contexto, estudar História é captar o 
processo histórico, ou seja. considerar um conjunto de transformações pelas 
quais podemos observar rupturas, mudanças, contradições, continuidades, 
e descontinuidades dos acontecimentos.

A transformação das sociedades e dos meios de comunicação solicita 
uma ressignificação do processo de ensino e aprendizagem, pois é difícil 
ser um bom professor ditando aos alunos trechos de uma apostila amarelada 
ou de um livro-texto que não acompanha a dinâmica de renovação das 
redes de informações em permanente atualização. Essa ressignificação 
exige uma mudança que atinge todo o conhecimento escolar em diferentes 
níveis e modalidades de ensino. Desse modo, crianças e adolescentes são 
sujeitos de aprendizagem ativos e contestadores, resistentes a uma prática 
pedagógica unidirecionada. Cabe, então, ao professor, exercer o importante 
papel de líder e facilitador do processo de aprendizagem. Esse processo 
caracteriza-se pela conjugação de ações do professor e dos alunos. Sob a 
orientação do professor, o aluno desenvolve um esquema mental pessoal 
de aprendizagem progressiva, atingindo um nível de desenvolvimento 
intelectual mais elevado.

Desse modo, a aprendizagem escolar depende do trabalho 
sistematizado do professor, que para isso conjuga objetivos, conteúdos, 
metodologias e formas de organização de suas aulas. Assim sendo, 
considerar a necessária relação entre objetivo, conteúdo e metodologia 
supõe adotar uma abordagem compreendida como o sucesso escolar 
de todos. Neste sentido, a metodologia requer uma sucessão de ações 
planejadas e sistematizadas que envolvem alunos e professores e o uso de 
recursos didáticos.
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Vale ressaltar que a proposição de objetivos, a seleção dos conteúdos 
e a escolha de uma abordagem teórico-metodológica expressam a 
compreensão que o professor tem de educação, de história e de ensino 
de História na sociedade. Portanto, a ação educativa é um ato político, 
em seus princípios e finalidades, que requer clareza de entendimento e 
permanente reflexão teórico-prática.

Para assumir uma postura pedagógica comprometida com a formação 
de sujeitos críticos e autônomos, fundada em valores que incentivam a 
participação ativa, a solidariedade e o respeito às diferenças étnicas, 
culturais, religiosas, dentre outras, é necessário que o professor utilize 
diferentes procedimentos e recursos didáticos na mediação dos conteúdos. 
Assim, um professor, ao planejar suas aulas, deverá prever o uso de vários 
procedimentos, tais como:

• a exposição dialogada, em que professores e alunos debatem 
sobre o tema proposto;

• a elaboração conjunta de conceitos e a sistematização de 
informações, quando os alunos desenvolvem uma atividade de 
debate e troca de idéias;

• a investigação em fontes diversas para realização de uma pesquisa, 
utilizando, por exemplo, documentos e artefatos arqueológicos.

Segundo Libâneo (2002, p. 151), os métodos têm um papel 
fundamental no processo de ensino e de aprendizagem:

Os métodos de ensino são as ações do professor pelas quais se 
organizam as atividades de ensino e dos alunos para atingir objetivos 
do trabalho docente em relação a um conteúdo específico. Eles 
regulam as formas de interação entre ensino e aprendizagem, entre 
professor e os alunos, cujo resultado é a assimilação consciente dos 
conhecimentos e o desenvolvimento das capacidades cognoscitivas 
e operativas dos alunos.

Assim, a metodologia depende dos objetivos propostos para 
promover a transformação da realidade e possibilitar que os educandos 
se tornem sujeitos ativos no processo de transformação do mundo. Nesse 
processo, os conteúdos curriculares são enriquecidos, quando todos 
contribuem para compartilhar informações.

Uma proposta metodológica para o ensino de História, que 
valorize a problematização, a análise e a crítica da realidade, concebe 
alunos e professores como sujeitos aprendentes que produzem história 
e conhecimento em sala de aula. O conhecimento histórico é, pois, o 
resultado da pesquisa acerca das ações de diferentes grupos, setores e 
classes, assim como das metodologias adotadas.
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É importante que os educandos percebam que esses conhecimentos 
carregam uma visão de mundo e de sociedade; que cada opção teórico- 
metodológica deriva de diferentes atitudes frente à realidade. E 
preciso assegurar aos alunos o conhecimento dos conteúdos, conceitos 
e o desenvolvimento da capacidade de raciocínio, para que sejam 
independentes, críticos e criativos em relação a sua aprendizagem. Isso 
nos remete a uma exigência básica: desenvolver a habilidade de leitura, 
escrita e compreensão de textos, pois estas são condições necessárias ao 
processo de ensino e de aprendizagem da História.

Ao professor compete ensinar a ler a história, num caminho 
que contemple desde a compreensão linear da simples tradução do 
vocabulário, até a apreensão mais profunda do significado do texto e seus 
desdobramentos. Desse modo o aluno poderá exercitar suas operações 
mentais e descobrir o sentido e a intenção do texto, seja uma narrativa, 
uma pintura, um filme ou uma fotografia, tornando-se capaz de realizar 
uma análise crítica do conteúdo e metodologia propostos.

Ao estudar e reescrever sobre o passado, a história possibilita o uso 
de uma metodologia que tem relação com o presente. A versão histórica 
dos acontecimentos pode mudar, porque junto mudam as abordagens 
interpretativas. Nesse sentido, deve-se estabelecer o encontro entre 
três vertentes do conhecimento humano: o saber histórico - elaborado 
na escola -, a ciência histórica e as ciências da educação. Portanto, o 
objetivo do ensino de história é compreender mudanças e permanências, 
continuidades e descontinuidades, para que o aluno aprenda a captar e 
valorizar a diversidade, participando de forma crítica da construção da 
história. A preocupação com a construção, a historicidade dos conceitos 
e a contextualização temporal faz parte do procedimento histórico.

O ensino de História é um lugar de debates e conflitos, é um campo 
de pesquisas e produção do saber. Ensinar História é criar condições para 
o aluno compreender o tempo em movimento, em múltiplos espaços e 
determinações. E propiciar ação de pensar, criticar, propor, despertando o 
desejo de conhecer, participar ativamente da sociedade, de forma crítica, 
reflexiva e transformadora. Mas é preciso não esquecer que a produção do 
conhecimento histórico é plural e que existem fontes diversas, abordagens 
historiográficas diferentes e uma multiplicidade de linguagens. ,

Salientamos que o conhecimento histórico e sua relação como o 
ensino e a aprendizagem envolve um cuidado com a seleção dos objetivos, 
dos conteúdos, das abordagens e dos procedimentos de ensino. Estes devem 
possibilitar a compreensão e construção do fato e do tempo histórico sob 
a perspectiva de complementaridade, continuidade, descontinuidade, 
contradição e tensão com outros fatos de diferentes épocas e lugares, 
observando a preocupação com as mudanças e as permanências na vida das 
sociedades.

.
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Segundo Vilar (1985, p. 14), “Compreender o passado significa 
dedicar-se a definir os fatores sociais, descobrir suas interconexões, relações 
de força e por trás dos textos, os impulsos que determinem os atos [...]. 
Compreender é impossível sem conhecer”. Pois, em história, assim como 
em qualquer outra ciência, não existe um saber acabado; isso acontece 
porque as pesquisas continuam e a produção do saber está longe de ser um 
consenso. Logo, estudar história c apreender o processo histórico, enquanto 
um conjunto de transformações em que devemos observar a continuidade 
dos acontecimentos, bem como suas rupturas, mudanças e contradições.

Sendo a história filha do seu tempo é natural que novos temas 
ganhem importância que cm outros tempos não tinham como, por exemplo, 
a história das mulheres, das crianças, da alimentação. Ao estudarmos a 
história compreendemos não apenas a pluralidade sociocultural brasileira 
e o patrimônio histórico, como também, estes aspectos em outros povos e 
nações, em outros tempos e lugares.

O conhecimento histórico elaborado na escola c construído da síntese
dos saberes historiográficos com os saberes cotidianos. Estes oriundos 
da experiência pessoal, familiar, cultural, da participação em entidades 
da sociedade civil, dentre outras, que subsidiam, com seus saberes, a 
elaboração de conhecimentos com finalidades educativas. Desse modo, 
o ensino de História não se opõe ao conhecimento que o aluno traz, mas 
adiciona crescentes graus de racionalidade e dialogicidade a este, tendo por 
referência o conhecimento histórico científico. Portanto, ensinar História é 
possibilitar ao aluno realizar uma leitura histórica de mundo, interrogando- 
se sobre sua historicidade.

Cabe, então, apresentar os eventos históricos como arranjos políticos 
criados a partir de um campo de possibilidades que se abrem a cada momento 
na história. É interessante, por exemplo, que o professor explique ao aluno a 
importância de compreender que a Revolução Francesa está no programa de 
História porque ela instaurou formas novas de convívio, divisão de poder, 
construção de homem e de liberdade. E necessário explicar, ainda, que a 
história não recupera o passado, reinterpreta-o a partir de preocupações do 
presente que apontam para os projetos futuros, tanto de um país como de 
cada indivíduo. Ma sociedade atual todos estão reaprendendo a conhecer, 
a comunicar, a ensinar e a aprender. Portanto, ensinar História requer um 
diálogo permanente com diferentes saberes produzidos em diferentes épocas 
e espaços.

Nesse contexto, o professor de História é alguém que propicia 
ao aluno tanto o contato com o processo de construção, desconstrução, 
reconstrução do conhecimento sobre o passado, como o diálogo acerca do 
presente, valendo-se de reinterpretações a que é submetida a sua produção. 
Por isso, é importante abordar diferentes contextos sociais. Desta maneira,
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é tarefa do professor criar situações de ensino e de aprendizagem para que 
os alunos estabeleçam relações entre o presente e o passado, descobertas 
e possibilidades futuras, o geral e o particular, as ações individuais e 
coletivas, os interesses específicos de grupos e as articulações sociais, os 
saberes dos alunos, da mídia e dos espaços de trabalho, lazer, religião, 
entre outros.

É importante dizer que os saberes que dialogam no interior do processo 
educativo são provenientes de diferentes fontes e linguagens. Os saberes 
curriculares, disciplinares, profissionais e experienciais proporcionam ao 
professor condições de executar seu trabalho na sala de aula. Se vamos 
ensinar História do Brasil, por exemplo, não podemos fugir ao estudo 
das Capitanias Hereditárias, dos Governos Gerais ou da Independência 
do Brasil. Os procedimentos utilizados para discutir tais conteúdos é que 
podem alterar o seu significado. Podemos estar apresentando às crianças e 
aos adolescentes a possibilidade de saberem responder apenas a uma série 
de perguntas sem sentido, ou, contrariamente, propiciar a compreensão 
da história e sua importância nas relações históricas. Ao descrever uma 
situação histórica, estamos manifestando uma proposta interpretativa de 
intervenção pedagógica.

Um outro exemplo: se discutirmos a Independência do Brasil, 
focalizando-a apenas como produto da ação de grandes homens, sujeitos 
independentes na construção da história, estaremos apresentando aos 
educandos a idéia de que precisamos esperar o grande herói que salvará 
o país. Porém, sabemos que as mudanças ocorrem pela vontade e 
determinação de homens comuns. Portanto, se compreendermos que a 
Independência é resultado de um longo período de lutas, durante as quais 
se formou a consciência nacional, retiramos do ensino a idéia de exaltação 
dos grandes homens, heróis nacionais. Assim, o aluno lerá a possibilidade 
de compreender que não são os grandes homens que produzem a história, e 
sim é esta que produz as grandes personalidades.

Diante de tudo o que já foi dito, compreendemos que os estudos 
históricos devem contribuir para que o aluno construa a idéia de que a 
realidade foi produzida por uma determinada razão, podendo seralterada ou 
conservada. É significativo que o aluno conheça a história da humanidade 
como a história das ações de todos os homens c mulheres, ou seja, processo 
social em que todos estão engajados como seres sociais. E fundamental para 
o educando estabelecer relações entre o passado e o presente, discutindo 
possibilidades futuras e problematizando-as, ajudando-o a entender o 
processo histórico.

Nesse processo interativo, necessário se faz que o aluno aprenda a 
reconhecer e respeitar costumes, valores e crenças em suas atitudes e hábitos 
cotidianos e nas organizações da sociedade, identificando comportamentos,
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visões de mundo e as tecnologias em épocas distintas. Essa aprendizagem 
é imprescindível para a compreensão de que os sentidos e significados dos 
acontecimentos históricos e do cotidiano se relacionam com a formação 
social e intelectual dos sujeitos e com as possibilidades e limites construídos 
nos grupos e classes. Para tanto, assumir uma proposição investigativa, 
em sala de aula, implica numa atitude reflexiva e questionadora diante do 
conhecimento elaborado historicamente.

Ensinar História, sob a perspectiva de construção, desconstrução e 
reconstrução de conhecimentos, implica desenvolver o exercício da reflexão 
e da criticidade. Professores e alunos são pessoas que têm histórias de 
vida, cultura e valores diversos que devem ser socializados e respeitados 
no processo de ensino e aprendizagem. Esse saber plural é adquirido das 
mais diversas formas, em diferentes espaços ao longo do tempo.

Os alunos, por meio de suas histórias, valores, culturas, conhecimentos 
prévios, interesses, motivações, comportamentos e habilidades, participam, 
negociam, contribuem e interagem com os professores no processo 
educativo. Ensinar, nessa perspectiva, é estabelecer relações interativas 
que possibilitam aos alunos elaborarem representações pessoais sobre os 
conhecimentos. O ensino deve considerar que as aprendizagens dependem 
do conjunto de interações entre os alunos, seus conhecimentos prévios 
e o conhecimento de história, articulado com as demais áreas do saber. 
Neste sentido, o ensino e a aprendizagem fazem parte de um processo 
de construção compartilhada de diversos significados, orientados para a 
progressiva autonomia do aluno. Assim, professores e alunos atuam de 
maneira ativa, flexível e aberta em relação aos diferentes saberes.

Segundo esse entendimento, os professores aprendem seu oficio 
pela consciência que adquiriram sobre suas próprias limitações, pela 
compreensão do conhecimento histórico em sua complexidade, pela reflexão 
acerca da sua prática docente, pela dinâmica da vida contemporânea e, 
por ser assim, o seu trabalho não se limita à lousa, às provas ou ao livro 
didático. Existem muitas formas de se aprender e ensinar história; assim 
sendo, vários os espaços e meios podem ser explorados: aulas-passeio em 
museus e em exposições de arte; uso de vídeos e programas de televisão; 
leitura de revistas, jornais, romances, livros didáticos e paradidáticos; 
pinturas, fotografias, realização de entrevistas, investigações e projetos 
de pesquisa. Estas práticas, no cotidiano das aulas de História, tornam o 
processo de ensino e aprendizagem mais dinâmico, criativo, significativo
e prazeroso.

O papel do professor extrapola a teoria que se expressa no conteúdo de 
sua disciplina. Ao refletir sobre essa teoria, posta em prática na sala de aula, 
o professor deve considerar a realidade em sua totalidade, complexidade 
e problematicidade, sem ignorar as experiências vivenciadas por docentes
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e discentes no processo de ensino e aprendizagem. Neste, os conteúdos 
e a participação dos alunos devem partir da realidade mais imediata para 
chegar ao conhecimento universal. Neste sentido, cabe-nos estimular o 
pensamento do aluno, explorando as idéias e valores que prevaleceram no 
passado de determinados grupos socioculturais em contraponto às idéias e 
valores atualmente vigentes.

Procedimentos didáticos

Quando o professor tem uma visão pedagógica inovadora e aberta, 
ele dispõe de um leque de possibilidades didáticas para organizar sua 
comunicação com o aluno, o que pressupõe a participação destes. Dentre 
essas possibilidades, destaca-se a utilização de ferramentas da informática e 
da Internet para melhorara interação presencial-virtual entre os indivíduos 
e os conhecimentos de outras áreas, como a literatura, a filosofia, a 
sociologia, a linguística, entre outras.

A aprendizagem da história deve partir do que está mais próximo da 
realidade do aluno para chegar ao conhecimento universal e às imbricações 
entre a história nacional, regional e local. Deve, ainda, estimulara liberdade de 
pensamento, a criatividade e a utilização das novas tecnologias, possibilitando 
maior socialização das informações.

A incorporação de diferentes fontes e linguagens no ensino de 
História tornou-se uma prática corrente na educação escolar. Imagens, 
obras de ficção, artigos de jornais, filmes, programas de TV, entre outros, 
têm sido utilizados para o desenvolvimento de temas diversos. Tais recursos 
didáticos expressam relações sociais de poder e trabalho, identidades 
sociais, culturais, étnicas, religiosas e ideologias constituintes da realidade 
sócio-histórica. Os procedimentos didáticos também podem ser variados, 
conforme os exemplos aqui registrados: o projeto, uso do documento, 
workshop, rota histórica, correio do tempo, seminário, viagem no tempo, 
experiências paleontológicas e experiências arqueológicas.

• O Projeto

O trabalho com projetos de pesquisa atende a um dos objetivos do 
ensino de História, qual seja contemplar as imbricações entre a história 
vivida e a história-conhecimento, numa relação dialética entre passado- 
presente-futuro, nos espaços próximos e distantes, constituindo-se numa 
forma possível de reconciliar ação e conhecimento. Os projetos, portanto, são 
importantes à medida que facilitam e estimulam a busca pelo conhecimento e 
o contato com fontes diversas, democratizando o acesso e a crítica à história, 
ampliando as possibilidades temáticas e a compreensão das mesmas.
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Trata-se dc uma alternativa didática que amplia o olhar do professor de 
História e o campo dc estudo dos alunos, tornando o processo de elaboração 
de conhecimento dinâmico e flexível. Essa sistemática oferece ao professora 
oportunidade de um aprofundamento dos conhecimentos acerca da constituição 
de diferentes linguagens, seus limites e possibilidades, o que exige permanente 
atualização e a incorporação de diferentes fontes de pesquisa em sala de aula. 
O professor tem o privilégio de mediar relações entre os educandos, o mundo, 
suas representações e o conhecimento.

O trabalho com projetos deve ter intenções coletivas, compreendidas 
e desejadas por todos que fazem a comunidade escolar. Seus objetivos e as 
respectivas atividades necessárias à sua concretização devem ser alcançados 
em conjunto, sob a responsabilidade dos alunos com a orientação professor. 
Desse modo, a metodologia de projetos pressupõe a socialização de um 
trabalho que inclui a ação da comunidade escolar, na qual o aluno exerce 
um papel ativo, construindo conhecimentos, executando procedimentos, 
discutindo idéias e conceitos e buscando informações.

Segundo Fonseca (2000, p. 123), trabalhar com projetos de pesquisa em 
história significa “pensar o ensino como processo permanente de investigação 
e de descobertas individuais e coletivas”. Neste sentido, a pesquisa deve 
ser entendida como a prática da investigação realizada por professores e 
alunos, considerando as diferentes formas de ensinar e aprender história.

A construção dos conceitos históricos ocorre na relação entre a 
pesquisa documental, a investigação em obras de referência e a revisão 
historiográfica. O conhecimento da história da civilização, por exemplo, 
é significativo porque nos oferece a base que nos permite compreender 
como aqueles que viveram antes de nós equacionaram as grandes questões 
humanas.

• Uso do Documento

A discussão atual sugere, aos professores de História, o uso do 
documento no cotidiano escolar com o objetivo de possibilitar ao educando 
um contato com a própria atividade do historiador, ou seja, fazer com que o 
conhecimento histórico seja ensinado de tal forma que dê ao aluno condições 
de participar do processo do fazer e do construir a história. O educando 
deve compreender que o conhecimento histórico é uma elaboração humana, 
realizado por pessoas em determinado contexto social; que os documentos 
revelam parte dessa realidade, presente ou passada, estando impregnado por 
valores daqueles que os produziram e os conservaram.

E fundamental propor aos alunos questões que possibilitem uma posição 
mais crítica e interrogativa frente às leituras e análises dos documentos, 
incentivando-os a refletir sobre as intenções daqueles que os elaboraram e as
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razões pelas quais foram preservados. O professor poderá, ainda, possibilitar 
aos educandos a pesquisa de informações adicionais que os ajudem a 
contextualizar os documentos, levantando informações sobre seus autores, 
épocas, técnicas e materiais utilizados em sua elaboração.

São materiais de pesquisa, entre outros: documentos oficiais, 
discursos, livros literários, didáticos e paradidáticos de história; atas de 
reuniões, biografias, correspondências, reportagens, artigos publicados 
em jornal e revistas diversas; fotografias, pinturas e inscrições rupestres; 
artefatos, instrumentos de trabalho, moedas, roupas, objetos de uso 
doméstico e afetivo; casas, igrejas, prédios antigos, áreas públicas, ou 
não.

O trabalho com documentos históricos pode ser organizado 
de diferentes formas, dependendo dos objetivos do estudo proposto, 
dos materiais e do tempo disponível. Apresentamos como exemplo a 
experiência da Prof1. Maria do Ceo Alves1, que realizou, em 1998, um 
trabalho com documentos históricos, organizando quatro grupos de 
atividades específicas, abaixo resumidas.

1“atividade: leitura e análise de documentos escritos

O professor solicita aos alunos que observem o conteúdo do texto, a época 
e o local em que foi escrito; seu objetivo, quem escreveu, para quem escreveu; 
tipo de texto, importância do texto e do autor e o contexto socioeconômico, 
político e cultural da época em que foi escrito.

2“atividade: leitura e análise de documentos iconográficos

O professor propõe a leitura de documentos iconográficos, solicitando 
aos alunos que considerem os dados que compõem o conteúdo do 
documento: quem é o autor; qual o seu objetivo e quem mandou fotografar; 
a época e o lugar onde foi tirada a fotografia; o fato registrado; quem eram 
as pessoas, como se vestiam; que relação existia entre o fotógrafo e o dono 
da fotografia. Pede, em seguida, que verifiquem se o fato reflete a realidade 
da época, indagando sobre a importância do documento e do fato registrado; 
o contexto socioeconômico e cultural da época; o material utilizado; origem; 
com que finalidade e para quem foi pintado; como foi pintado (técnica 
utilizada) e importância cultural da obra.

3" Atividade: leitura e análise de objetos da cultura e seu uso 
cotidiano

1 Especialista cm Educaçíio da Secretaria Municipal de Educação do Natal - Setor de Ensino Fundamental - 
Equipe Multidisciplinar.
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O professor solicita que os alunos observem o conteúdo do objeto, 
quem o produziu, quando, como e onde; qual o material e a técnica utilizada; 
para que e para quem foi produzido; relação entre o proprietário e o autor 
da peça; importância histórica, cultural e econômica da peça; origem do 
material utilizado; quando e como foi adquirida a peça; quem a adquiriu; 
valor cultural da peça; contexto histórico e socioeconômico da época.

4" Atividade: estudo do patrimônio histórico (construções 
arquitetônicas)

O estudo de documentos sobre o patrimônio histórico implica em 
registrar os seguintes aspectos: onde, quando, para que e para quem 
foi construído; quem o construiu; origem do material utilizado na 
construção; a quem pertence ou pertenceu; quem foi o autor do projeto; 
conjuntura econômica e política da época da construção; caracterização 
socioeconômica, cultural e política do proprietário, na atualidade.

Para a realização desse tipo de atividade é necessário: leitura, coleta, 
seleção, organização e análise do material coletado. Os resultados do trabalho 
desenvolvido na sala de aula e em campo poderão ser apresentados em 
seminário, ou em exposição das atividades e objetos analisados, sendo esta 
aberta à comunidade escolar e, possivelmente, ao público. E importante, antes 
do trabalho com análise de documentos, o estudo de textos que tratem do uso 
do documento para fazer história.

• Workshop

Essa atividade favorece aulas vivenciais criativas, interativas e 
dinâmicas, porque envolve o fazer histórico por meio da pesquisa integrada 
a várias áreas do conhecimento e da análise de determinado momento/
fato histórico, localizando-o no tempo e no espaço, nas dimensões 
socioeconômica, política e cultural. Com essa atividade os alunos se sentem 
motivados e valorizados, uma vez que se preparam para uma exposição 
aberta ao público. Constitui-se, ainda, num momento que propicia ao 
aluno experimentar várias formas de comunicar seus conhecimentos e 
aperfeiçoá-los por meio das sucessivas apresentações, utilizando diferentes 
linguagens.

Independentemente do tema do workshop, o material de pesquisa e 
os recursos materiais devem estar adequados aos objetivos da atividade, 
considerando as condições tanto da escola quanto do aluno.

Apresentamos como exemplo a experiência da Prof1. Eudésia Maria 
de Carvalho de Freitas2 que realizou, em 2004, um workshop com os

2 Professora dc História da Rede Municipal de Ensino - E. M. Prof. Celestino Pimcntel.
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alunos das turmas do 9o ano, sendo desenvolvido em seis etapas, num 
período de 20 dias. Vale salientar que esta atividade contou com a participação 
de outras turmas.

1"Etapa: escolha do tema

Dentre outros temas sugeridos e trabalhados em sala de aula, a turma 
elegeu, após um processo de discussões, o tema Idade Média: um novo 
olhar para a Idade das Trevas.

2“ Etapa: elaboração do projeto para o workshop

Por meio de discussões e orientações da professora, foram definidos 
os objetivos e os grupos de trabalho, com seus respectivos representantes.

3“Etapa: escolha dos subtemas

Reunião com os representantes dos grupos para a escolha 
de subtemas. Nesse momento, e em outras circunstâncias, outros 
professores, se possível de outras áreas de estudo, podem se envolver 
com as atividades, mas não foi o que aconteceu nesta experiência. Os 
subtemas foram os seguintes: sistema feudal e feudo; universidades; 
taverna; o boticário; as bruxas na Idade Média; a arte de aprender 
brincando; o artesanato; indumentárias medievais.

4“ Etapa: execução das atividades de pesquisa

Os grupos elaboraram as atividades, sob a orientação da professora, 
necessárias à apresentação do workshop para divulgação dos resultados 
dos trabalhos, destacando o atendimento aos visitantes.

5" Etapa: apresentação do Workshop

Os alunos apresentaram os resultados da pesquisa por meio de 
vídeos, oficinas e maquetes. O evento foi aberto com um coffe-break e 
em seguida foram apresentados o projeto e seus resultados. Considerando 
o tema sobre a Idade Média, os alunos apresentaram a maquete de um 
feudo - por eles confeccionada -; oficinas de danças medievais; músicas 
medievais; teatro de fantoches; teatralização de um casamento Celta; 
coral; jogral, dentre outras atividades e materiais expostos.
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6“Etapa: avaliação

Nesla etapa, a avaliação foi realizada mediante critérios qualitativos 
e quantitativos pré-definidos com a turma e o seu resultado orientou 
a elaboração de um relatório por grupo de trabalho, narrando toda a 
experiência, servindo para orientar o próximo workshop.

• Rota Histórica

Este trabalho exige que professor e aluno já tenham abordado o 
tema em questão e tem como objetivo favorecer o desenvolvimento de 
habilidades, como: associação, identificação, orientação, construção 
conceituai e compreensão cronológica da história. Pode ser desenvolvido 
em qualquer ano de escolaridade, mudando apenas o componente 
curricular.

A Rota inicia-se a partir de um fato histórico trabalhado em sala de 
aula até chegar ao objetivo final. No caminho, o aluno depara-se com pistas 
verdadeiras e falsas acerca de aspectos conceituais, características do fato 
histórico abordado, que deverão ser reconhecidas corretamente por meio 
de um destaque dado pelo “aluno viajante”, seja pintando ou marcando a 
rota certa a seguir, seja completando com fotos os espaços em branco, ou 
ainda utilizando outros recursos para desvendar as pistas e chegar ao final 
da Rota com sucesso.

Para essa atividade são suficientes: papel oficio, cola, lápis marcador, 
computador para digitar e organizar a Rota, fotos e copiadora.

Dentre os trabalhos com Rota Histórica, citamos uma atividade 
coordenada pelo Prof. Jerônimo Vianna Medeiros Alves3 no ano de 2004, 
denominada Rota Histórica Iluminista. A partir de início da Rota, o aluno 
“passeou” pela história moderna e contemporânea em diversos países, até 
chegar ao Brasil na época de D. Pedro II.

Esta Rota evidenciou os pensadores, a influência de suas idéias, 
bem como outros movimentos e revoltas na Europa e no Brasil. Para 
tanto foram utilizadas fotografias representativas de cada fato, até 
chegar ao término da Rota: o fim do Segundo Império.

• Correio do Tempo

O Correio do Tempo foi uma atividade desenvolvida no ano de 2004, 
com alunos do 6o ano do ensino fundamental, sob a orientação do

3 Professor de História da Rede Municipal de Ensino - E. M. Prefeito Mário Lira.
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Prof. Jerônimo Vianna Medeiros Alves, referenciado no item anterior. 
A atividade que estaremos relatando foi intitulada Um agente do mal 
provocando desordem na história: o Oriente Médio a partir do ano 359 
a.C.

No intuito de favorecer a compreensão de períodos históricos 
de modo mais atraente, efetivo e dinâmico, o professor desenvolveu 
o procedimento da escrita de reportagens dirigidas para compor um 
jornal fictício, no caso, Correio do Tempo. Para tal, atribuiu aos alunos o 
papel de repórteres responsáveis por desenvolver matérias sobre temas 
específicos de um mesmo contexto histórico, fazendo elos com nossa 
realidade. Foi sugerido um fato fictício: agente do ma! provocando 
desordem na história, do qual se desenrolaram todas as reportagens. 
O trabalho contou permanentemente com a mediação do professor, por 
meio de intervenções dirigidas aos alunos ao longo das diversas etapas. 
Dentre os recursos utilizados foi combinado um roteiro para a redação 
das reportagens, incluindo questionamentos e informações sobre o que 
está acontecendo na região explorada.

A experiência abordou O Oriente Médio a partir do ano 359 a.C, 
estabelecendo relações comparativas com a estrutura econômica, política, 
social e cultural da cidade do Natal/RN. Foram realizadas reportagens 
sobre a estrutura social egípcia, a construção das pirâmides do Egito, as 
características da Mesopotâmia; artes e ciências, a organização familiar do 
Egito, o relato de uma festa de casamento no Egito; a função do Faraó e 
dos escribas, o relato de uma viagem pela Babilônia, incluindo economia, 
religião, beleza e segurança. O trabalho terminou com o fechamento da 
edição do Jornal completo, contendo as reportagens escritas pelos alunos.

• Seminário

O Seminário é um dos recursos didáticos mais conhecidos e 
utilizados pelo professor na realização das atividades escolares. Na 
disciplina de História esse recurso pode favorecer uma rica experiência de 
aprendizagem.

Nesse sentido, a Prof1 liana Felipe Barros Soares4 relata uma 
experiência desenvolvida no ano de 2004, sob sua coordenação. O interesse 
pelo tema - Um Olhar sobre o Oriente Médio - surgiu durante o estudo 
acerca da Segunda Guerra Mundial e da criação do estado de Israel.

4 Professora da Rcdc Municipal dc Ensino - E. M. Prof. Ulisses de Góis.
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Várias indagações foram apresentadas pelos alunos: destacou-se a 
questão dos israelenses e palestinos, ante o desconhecimento de suas origens 
e das causas que geram tantos conflitos entre estes povos. Outra dúvida foi 
em relação ao jogo de forças políticas que se processava no Oriente: quem 
era Saddam Hussein e Bin Laden? O que era um campo de refugiados? Quem 
são os drusos?

Para responder todas essas questões a professora propôs à turma 
uma pesquisa, seguida de apresentação em seminários sobre os seguintes 
assuntos: O Império Otomano; O que é o Oriente Médio; O Islamismo; 
O Período entre-guerras (1918/1938)', A origem do dispersão judaica; A 
Segunda Guerra Mundial e a criação do estado de Israel; O que é a Questão 
Palestina; De guerra em guerra: Israel versus mundo árabe', A guerra civil 
do Líbano; Operação de Paz na Galiléia (1981/84)', Guerra do Irã versus 
Iraque (1980/88); Invasão da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas 
(URSS) no Afeganistão (1979/89); A Guerra do Golfo (1990/91); Invasão 
dos Estados Unidos (EUA) no Afeganistão (2001).

Após uma retrospectiva histórica da formação e desenvolvimento dos 
países que fazem parte da região do Oriente Médio, a turma foi dividida 
em duplas e cada qual teria de pesquisar um tema. Foram distribuídos 14 
temas com subtemas inseridos. A preparação dos seminários contou com 
estudos da temática a partir de aulas com vídeo, pesquisa no laboratório de 
informática e na biblioteca, leitura e compreensão de mapas e gráficos.

Durante um mês, as duplas fizeram suas pesquisas, coletaram 
materiais, receberam orientações e prepararam os seminários para as 
apresentações. A cada aula duas duplas faziam suas exposições, ocorrendo 
em seguida o debate segundo a técnica de Técnica de Verbalização e 
Observação dos Grupos Alternadamente (GVGO). As duplas utilizaram 
para as apresentações: cartazes, mapas, gráficos, reportagens, fotografias e 
o trabalho escrito sobre a pesquisa.

Também foram exibidos dois documentários e três filmes, 
respectivamente: Guerras em Tempos de Paz; Guerra no Oriente 
Médio; Munique (analisando a questão dos atentados a bomba e o jogo 
de interesses políticos e particulares por trás desses fatos); Sob o Céu do 
Líbano (refletindo sobre as questões afetivas, os dogmas religiosos, as 
linhas de fronteira de guerra, a questão da mulher na cultura islâmica e a 
liberdade) e Paradise Now (abordando a crise de identidade). Após cada 
exibição, seguida de intervenções e discussões, as duplas produziram suas 
resenhas, contendo impressões sobre os vídeos.

A avaliação do trabalho ocorreu tanto qualitativa quanto 
quantitativamente durante as apresentações dos seminários, as produções 
textuais e os debates.
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• Viagem no Tempo

Sobre o recurso Viagem no Tempo, as professoras Maria Rosimar de 
Castro e Eudésia Maria de Carvalho de Freitas5 desenvolveram, em 2004, 
com turmas do 6o e 9o ano do ensino fundamental, o projeto intitulado Indo 
e vindo, a seguir relatado.

O projeto Indo e Vindo surgiu da necessidade de trabalharas temáticas 
relacionadas desde a pré-história (6o ano) à história contemporânea (9o 
ano), em um trabalho integrado.

A questão central discutida pelos grupos de trabalho foi: Como 
a comunicação pode mudar o homem e o mundo? Em tomo desta, 
desenvolveram-se os seguintes objetivos: perceber que as culturas, em 
sua multiplicidade, são decorrentes de uma construção coletiva; entender 
o homem como agente da/na história, tanto para conservar como para 
transformar a sua realidade social ou componente de sua cultura.

A sistemática de trabalho incluiu várias de tarefas, distribuídas entre 
as turmas e os grupos de trabalho. O 6o ano se responsabilizou pelo estudo 
do tema Nosso jeito jurássico de ser, com a leitura e interpretação do texto 
Vou-me embora pro passado (QUIRINO, 2001). Foi realizado um estudo 
introdutório à Prc—H istória, bem como a leitura e releitura de imagens, 
construção de maquetes de cavernas e reprodução de escritas rupestres.

No 9o ano trabalhou-se Uma viagem do Século, com a organização 
de uma pesquisa, seguido de uma produção textual prévia sobre o assunto; 
aula expositiva, com o auxílio do documentário A 3“Onda; aula de campo, 
no Centro de Tecnologia c Informação Aluízio Alves; escolha das profissões 
do futuro, para a entrevista com os profissionais da área; preparação de 
oficinas para a exposição.

Os recursos utilizados foram: artigos da Internet; computador; 
câmera digital; livros, revistas; cartazes e panfletos; filmes documentários; 
pesquisas orientadas; oficinas e exposições; confecção de utensílios, 
objetos, sambaquis e maquetes de cavernas.

A culminância desta atividade foi a exposição de urna réplica de 
caverna pré-histórica para visitação e exploração e a construção de um 
blog na Internet, além de um boletim informativo para a toda comunidade. 
A “viagem” durou três meses.

A avaliação foi realizada de forma contínua, cumulativa e 
quantitativa, obedecendo aos seguintes critérios: tarefas individuais e em 
grupo; participação nas oficinas e apresentação dos trabalhos; assiduidade, 
pontualidade, responsabilidade e envolvimento nas tarefas propostas.

5 Professoras de História da E. M. Prof. Celestino Pimentel.
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• Experiências paleontológicas
Utilizando-se do recurso da experiência paleontológica, a Prof'. 

Maria Rosimar de Castro6 desenvolveu um trabalho, no ano de 2004, junto 
aos alunos do ó° ano do ensino fundamental, com o objetivo de favorecer 
a compreensão sobre fósseis e sua importância como fonte histórica 
no estudo da Pré-História. Para isso, foram utilizados textos de livros, 
gravuras de fósseis, argila, vaselina, gesso em pó, verniz e outros tipos de 
materiais. Segundo informa a professora, cinco passos são considerados 
para a efetivação desse tipo de trabalho.

O primeiro passo corresponde à pesquisa e ao estudo sobre o assunto, 
em livros, na Internet e em aulas expositivas. O segundo passo é a releitura 
de gravuras sobre os fósseis. No terceiro passo é feita a escolha de imagens 
para análise.

A confecção dos fósseis, propriamente dita, é o quarto passo, 
momento em que os fósseis são preparados em gesso, juntamente com 
maquetes e réplicas de animais pré-históricos. Para a complementação do 
trabalho, são produzidos textos e cartazes sobre o assunto.

Por fim, no quinto passo, ocorre a culminância do trabalho com a 
montagem de um museu simulado para toda a comunidade escolar.

• Experiências arqueológicas

A experiência arqueológica com alunos do 6° ano do ensino 
fundamental pode ser desenvolvida com o objetivo de favorecer a 
compreensão sobre os vestígios de materiais deixados pelo homem pré- 
histórico como importante fonte histórica. Os recursos utilizados podem 
ser textos de livros, gravuras de objetos e utensílios variados e, ainda, 
materiais utilizados em sítios arqueológicos: pá, enxada, pincéis, baldes.

A exemplo da experiência relatada anteriormente, a realização 
desse tipo de procedimento didático inclui quatro etapas, em seguida 
apresentadas.

A primeira corresponde à pesquisa e estudo sobre o assunto, em 
fontes como livros, Internet e aulas expositivas. Na segunda etapa é feita 
a releitura de gravuras de pinturas rupestres. A terceira inclui a confecção 
de miniaturas de objetos pré-históricos e de um sítio arqueológico. Para a 
complementação desse passo, são produzidos textos e cartazes sobre o 
assunto. A culminância do trabalho, a quarta etapa, deve ser uma visita ao 
“sítio arqueológico”, onde os próprios alunos desempenham o papel de 
arqueólogos.

6 Professora de História da Rede Municipal de Educação. E. M. Prof. Celestino Piincntel.

64



As experiências relatadas nesta proposta têm o objetivo de socializar 
alternativas didáticas que rompem com a costumeira aula expositiva 
e o uso de livro didático, como únicos recursos possíveis no espaço da 
escola municipal. São experiências que devem ser submetidas a uma 
apreciação crítica para uma possível utilização noutras situações de ensino 
e aprendizagem, considerando as características dos alunos, a relevância 
dos conteúdos a serem explorados, os objetivos de ensino e as próprias 
condições materiais disponíveis na escola.

Avaliação escolar

Entendemos avaliação, para fins deste trabalho, não como tem sido 
realizada comumente na prática escolar: a avaliação da culpa (LUCKESI,
1999) , na qual o mais importante é apenas classificar o aluno. Mas, sim, 
como um processo inerente à apropriação dos conhecimentos, habilidades 
e atitudes, numa perspectiva formativa, compreendida como eixo de uma 
formação contínua que visa uma efetiva igualdade de oportunidades de 
sucesso no desempenho das atividades próprias da escola básica (AFONSO,
2000) .

Sabemos que para esse intento é necessário uma ressignificação das 
práticas do professor e da própria escola quanto à avaliação do processo 
de ensino-aprendizagem, através da valorização do conhecimento que o 
aluno já possui, como ponto de partida das ações educativas, sem perder 
de vista os objetivos de ensino e os conteúdos essenciais à sua formação. 
O valor da avaliação, assim entendida, está no reconhecimento, por parte 
do aluno, dos seus avanços e dificuldades; por sua vez, ao professor cabe 
mediar os conhecimentos, desafiando o aluno a superar suas dificuldades 
e continuar sua construção do saber, numa troca pedagógica que cumpre 
também uma função social e política.

Tendo em vista a compreensão de que o ensino e a aprendizagem é 
um processo cumulativo, a avaliação não poderá consistir em mensurar um 
conteúdo abordado, mas permitir um diagnóstico ao longo desse processo, 
para identificar o que foi apreendido, o que não foi alcançado e o que 
poderá ser enriquecido ou modificado metodologicamente.

Assim, no âmbito de uma avaliação formativa, devemos focar a 
questão da qualidade do ensino na aprendizagem, como nos esclarece 
Hoffmann (1999, p. 33): “[...] qualidade numa perspectiva mediadora da 
avaliação, significa o desenvolvimento máximo possível, num permanente 
‘vir-a-ser’, sem limites preestabelecidos, embora com objetivos claramente 
delineados, desencadeadores da ação educativa”.

Avaliar exige que se indique os critérios, comparados e postos em 
xeque com o contexto, e a forma como foram produzidos. O grupo de
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trabalho que elaborou estes referenciais apontou critérios para avaliação 
do ensino de História nas séries finais do ensino fundamental, como:

- reconhecer a dinâmica das relações entre diversos grupos sociais, 
sua cultura e natureza, nos diferentes espaços e temporalidades;

- estabelecer diferenças e semelhanças nos modos de produção, ao 
longo da história da humanidade;

- reconhecer e saber utilizar documentos históricos;
- distinguir as diferentes temporalidades, formas de organização 

política, nacionais e internacionais;
- identificar diferenças e semelhanças entre os confrontos, as lutas 

sociais e políticas, as guerras e as revoluções do presente e do passado;
- organizar idéias, articulando-as, oralmente e por escrito, ou por 

outras formas de comunicação;
- apresentar atitude responsável em sua ação educativa, como 

assiduidade, pontualidade, participação, envolvimento e compromisso.
No intuito de melhor trabalhamos com o aluno na construção do 

conhecimento, sugerimos alguns procedimentos de acompanhamento 
do processo ensino-aprendizagem: a observação da redação de seus 
memoriais e das demais produções textuais; a leitura e releitura de 
mapas, documentos históricos e imagens; a participação em aulas de 
campo, trabalhos cartográficos, seminários, experiências paleontológicas 
e arqueológicas; jogos educativos, entrevistas, júris simulados e enquetes.

Outro procedimento que favorece a perspectiva de avaliação no 
processo de ensino e aprendizagem é a pesquisa, pois a coleta de dados 
e a sistematização das informações, assim como a organização de novos 
conhecimentos, preveem uma constante avaliação das etapas desenvolvidas 
em uma pesquisa (CASTANHO; CASTANHO, 2000).

Salientamos, por fim, que aluno e professor podem demonstrar os 
resultados do processo de ensino e aprendizagem por meio da confecção 
de blogs, maquetes, mapas, entrevistas e jornais, sem necessariamente 
descartar a aplicação de provas, testes e trabalhos individuais.
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GEOGRAFIA

ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL
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INTRODUÇÃO

Durante muito tempo, a escola brasileira foi moldada com o intuito 
de homogeneizar culturalmente uma nação, perpetuando e justificando a 
realidade social vigente. A natureza, os heróis e os acontecimentos eram 
exaltados enquanto representações de uma realidade superior, inacessível 
à maioria dos estudantes.

Com o processo de abertura democrática, a posição e a situação da 
escola frente à sociedade foram revistas. Apesar de significativos avanços, 
algumas práticas de ensino, com o intuito de “conscientizar”, impregnavam 
no aluno um direcionamento ideológico sem, contudo, mudar a relação 
autoritária professor-aluno.

Sob o véu de uma educação “crítica”, o ensino de Geografia 
apresentava questões abertas, a partir das quais os alunos deveriam apenas 
criticar (no sentido de falar mal) as instituições, o governo e a sociedade, em 
qualquer tempo e lugar. Esse procedimento tornava as aulas de Geografia 
repetitivas e monótonas, além de caracterizar o professor como aquele que 
está sempre “do contra”.

Nesse processo, acumularam-se perdas significativas, dentre elas, a 
perspectiva de um ensino que valorizasse a realidade vivida pelo aluno e a 
compreensão do homem em sua total idade, pela ausência de uma abordagem 
mais próxima do cotidiano. Hoje, a Geografia é uma importante janela que 
permite compreender como o homem organiza e produz o espaço para 
incorporá-lo na sua vida cotidiana e na sociedade.

E na perspectiva de reforçar o caráter analítico dessa disciplina e 
por meio de uma abordagem interdisciplinar que se insere esta proposta. 
Por meio de estratégias e procedimentos metodológicos adequados para 
cada situação, cada objetivo e conteúdo a ser trabalhado, pretende-se que 
o aluno desenvolva um constante olhar indagador e investigador ante a 
realidade, buscando sempre informações e explicações que o auxiliem na 
construção de novos conhecimentos.

Para tanto, é determinante que se considere os professores e os 
alunos co-autores de um conhecimento que estará sempre em construção. 
Nesse sentido, este Referencial Curricular para o Ensino de Geografia, da 
rede pública municipal de Natal, do 6o ao 9o ano do Ensino Fundamental, 
apresenta-se como uma proposta norteadora da ação pedagógica. Não se 
trata de um documento meramente burocrático e impositivo, pois, além 
de ter a colaboração dos professores de Geografia, presentes no encontro 
promovido pela Secretaria Municipal de Educação (SME/Natal) em 
novembro de 2005, teve também a de voluntários, docentes dessa disciplina, 
que se reuniam semanalmente para a sistematização deste documento até 
a sua conclusão.
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O conjunto de idéias aqui apresentado resguarda a singularidade 
dessa disciplina, principalmente em decorrência das transformações 
ocorridas no tempo e no espaço que marcaram as novas territorialidades, a 
produção e reorganização destas e as explicações sobre elas.

Vale lembrar que o Artigo 34, § 2o da Lei n° 9.394/96 (Lei Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional - LDB) sugere que “o tratamento dos 
conteúdos curriculares levará em conta o ponto de partida de aprendizado 
do aluno, a sua prática escolar anterior, o seu meio ambiente social e 
familiar e, quando for o caso, as suas condições de trabalho”.

Cabe agora, ao professor e à escola, considerarem a dinamicidade 
e a urgência por uma melhoria do ensino, fazendo uso deste e de outros 
documentos e materiais como instrumentos que orientam para a efetivação 
de um processo de ensino-aprendizagem eficaz, contribuindo para o 
exercício da vida cidadã.

O ensinar e o aprender Geografia no contexto atual

Num contexto marcado por uma multiplicidade de transformações 
nas esferas econômica, política e cultural percebe-se, cada vez mais, 
uma premente necessidade, entre outras, de reformulação dos programas 
educacionais. Aí estão incluídos seus métodos e técnicas, cujas orientações 
se encaminhem para além da formação das competências consideradas 
indispensáveis ao atendimento das expectativas e exigências da chamada 
sociedade do conhecimento, da economia informacional e global e do meio 
técnico e científico.

É um desafio propor Referenciais Curriculares para o ensino da 
Geografia num mundo de mudanças que se processam rapidamente, uma 
vez que essa disciplina procura definir e analisar a organização e produção 
do espaço nas escalas local, nacional e mundial sem perder de vista a 
construção de uma cultura de paz, com base em princípios e valores morais 
e éticos. O intuito é promover mudanças no que diz respeito à justiça social, 
à eliminação do racismo, à igualdade entre os sexos, à tolerância religiosa, 
ao respeito às minorias, à educação universal, à participação política e ao 
equilíbrio ecológico.

A Geografia sempre esteve presente em todo o processo de mudanças 
dos acontecimentos, utilizando-se dos métodos de investigação próprios 
para cada momento.

No Brasil, nas últimas décadas, o ensino da Geografia tem passado 
por um intenso movimento de renovação, chegando ao século XXI envolto 
por discussões em tomo de uma proposta fundamentada no materialismo 
histórico e dialético, conforme observa Coelho (1999). Trata-se da 
Geografia Crítica, também conhecida como Geografia das Denúncias e
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da Problematização, que se opõe à Geografia Tradicional, considerada 
como uma disciplina enfadonha e simplória que exigia a memorização, 
sendo realizada por meio da transmissão de informações quase sempre 
extraídas de livros didáticos. Essa concepção de ensino e aprendizagem 
tradicional colocava (ou coloca) o professor como o dono do saber que 
deveria (ou deve) ser transmitido ao aluno receptor. Assim, era reforçado 
o caráter descritivo da disciplina que, em conseqüência, culminaria com a 
memorização das informações recebidas. Esse modelo de ensino, segundo 
Vesentini (1992), não apresentava nenhum desafio ou estímulo que 
permitisse ao aluno pensar criticamente sobre os aspectos da realidade, 
porque ali estava implícito um conteúdo estático, imutável. Portanto, não 
havia nada que merecesse ser discutido, questionado ou entendido.

Muitos professores acreditavam, ou ainda acreditam, que essa 
disciplina se constituía numa coletânea de informações sobre espaço 
físico, dados demográficos e socioeconômicos dos lugares. Esse olhar e 
essa prática, que não questionam o porquê nem o para quê serve ensinar 
tais conteúdos, encontram-se arraigados na cabeça não somente dos 
professores, mas também da sociedade.

Essa concepção, ainda presente na escola, vem sendo gradativamente 
substituída por outras formas de ensino que buscam valorizar a análise 
de como o espaço geográfico é produzido. Isso tem significado adotar 
uma abordagem de ensino mais dinâmica que incentiva, especialmente, 
a investigação sobre a relação do homem com a natureza e com os outros 
homens.

Não se pretende negar a importância dos métodos e das teorias que 
norteiam a Geografia Tradicional, porém, é preciso que seja dado aos 
conteúdos um tratamento mais pertinente com os objetivos dessa disciplina, 
considerada uma área de conhecimento que favorece uma compreensão mais 
ampla dos alunos acerca da realidade, para com ela interagirem de maneira 
consciente e responsável.

Nesse sentido, o PCN de Geografia adverte sobre a necessidade de 
trabalhar as relações socioculturais da paisagem e os elementos físicos e 
biológicos que dela fazem parte. Trata-se, pois, de investigar as múltiplas 
interações estabelecidas entre tais elementos na formação dos lugares e 
territórios.

Conforme essa compreensão mais recente da Geografia, é importante 
que o professor seja dinâmico, capaz de fazer a mediação entre a teoria e 
a prática, entre os conhecimentos prévios do aluno, adquiridos em suas 
vivências, e o da cultura elaborada. É, igualmente, importante que o 
professor domine os conteúdos e metodologias que permitam a construção 
de um pensamento autônomo e crítico.
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Diante do exposto, a compreensão do espaço geográfico parte da 
compreensão do espaço como um “conjunto indissociável, solidário 
e também contraditório, de sistemas e objetos e sistema de ações, não 
consideradas isoladamente, mas como o quadro único no qual a história 
se dá” (SANTOS, 1996, p.51). Por isso o ensino dessa disciplina não 
pode acontecer a partir da mera transmissão de conteúdos fragmentados, 
estanques, como se não houvesse uma continuidade e interdependência 
entre eles.

Desse modo, os objetivos apresentados a seguir situam os conteúdos 
e sugerem uma metodologia que pretende avançar para uma noção de que o 
ensino da Geografia seja efetivamente fundado na apropriação significativa 
de conceitos e na reflexão crítica sobre os problemas tratados nessa área de 
conhecimento.

OBJETIVOS

O objetivo do ensino de Geografia é fazer com que o aluno 
compreenda o conceito de espaço como algo real e concreto, como 
uma realidade total e dinâmica que envolve a natureza e a sociedade em 
constante construção e transformação. Significa, portanto, compreender 
o espaço como um produto da ação do homem e, ao mesmo tempo, 
perceber-se nele inserido, participando dessa construção.

• reconhecer a importância da geografia no cotidiano de todas as 
pessoas, relacionando-a com a formação de uma consciência 
cidadã e com a construção de valores indispensáveis a uma 
sociedade comprometida com uma postura crítica, participativa, 
ética e ambientalmente correta;

• construir um conjunto de conhecimentos geográficos que 
possibilitem analisar os tipos de relações existentes entre: os 
homens, as sociedades e destes com a natureza, com o meio 
ambiente onde habitam;

• desenvolver uma visão geográfica do inundo atual e da sua 
diversidade cultural, social e econômica, possibilitando uma 
compreensão temporal e espacial de como a natureza vem 
sofrendo transformações através da ação humana;

• refletir sobre aspectos geográficos da realidade local, nacional e 
global, discutindo possíveis aspirações a mudanças das condições 
sociais, econômicas, políticas e ambientais vigentes.

Além destes objetivos gerais, comuns para os quatro anos finais 
do Ensino Fundamental, foram pensados os objetivos específicos de
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acordo com o ano de escolaridade. Esses objetivos específicos serão 
apresentados junto com os temas e conteúdos de estudo no próximo 
item.

CONTEÚDOS

A seleção e a organização de conteúdos e conceitos estão 
presentes em todo e qualquer planejamento curricular de ensino. Em 
princípio, a natureza dos conteúdos é estabelecida de acordo com o 
campo da ciência geográfica para o seu ensino num determinado nível 
e determinado contexto. Essa seleção tem como pressuposto o domínio, 
pelo professor, dos conhecimentos da ciência geográfica, associada 
à compreensão das principais correntes do pensamento geográfico, 
enfoques, categorias e conceitos básicos. Esses conhecimentos 
permitem que o docente se situe em sua prática pedagógica, fazendo 
uma opção metodológica coerente.

Um professor que possui esse conhecimento não é somente um 
transmissor de conhecimentos, ele encara com sucesso a seleção de 
conteúdos e a sua organização, adequando-os aos conceitos a serem 
trabalhados.

Dessa maneira, é imprescindível que, ao longo do trabalho com 
os eixos temáticos aqui propostos, seja evidenciada a produção do 
espaço nas circunstâncias do mundo atual, construídas por sociedades 
concretas. Assim, a dinâmica de busca de informações significativas 
para construir conhecimentos geográficos instiga o aluno a fazer 
uma leitura interpretativa do mundo, tendo como referencial e ponto 
de partida o seu próprio espaço vivido. Esse ponto de partida deve, 
necessariamente, ser propulsor de novos conhecimentos, normalmente 
inacessíveis ao aluno fora do meio escolar, sendo fundamental, como 
explica o PCN de Geografia(BRASIL, 1997), que o educando alcance 
novos patamares de compreensão e possa ir além daquilo que já sabe, 
ampliando seus conhecimentos sobre os lugares e o mundo.

Uma investigação geográfica acerca do mundo atual deve, mais 
do que se ocupar com descrições de realidades aparentes (paisagens), 
investigar o modo pelo qual a sociedade produz o espaço geográfico. 
Considera-se que toda pessoa é capaz de identificar um cartão postal 
da praia de Ponta Negra, no qual se vê o Morro do Careca. Se a 
investigação geográfica dessa paisagem se limita à descrição daquilo 
que se encontra em seu entorno, nada acrescenta aos conhecimentos 
dos alunos, pois seria somente uma fotografia falada ou escrita. O 
importante é que o aluno perceba e investigue as razões que determinam
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aquela paisagem, desvendando as dinâmicas responsáveis por cada um 
dos elementos que a constituem.

Por isso, os conteúdos de Geografia não podem ser trabalhados de 
forma fragmentada, descontextualizada, compartimentada (geografia 
física e humana), desvinculados do cotidiano. Hoje, o ensino da 
Geografia exige que se estabeleça vínculos com as experiências de vida 
do educando, que os eixos temáticos propiciem a discussão, a crítica, 
a comparação, a descoberta, a construção de conteúdos conceituais, 
atitudinais e procedimentais, articulados aos temas transversais, de 
modo que possam auxiliar na formação de um cidadão, comprometido 
com a sociedade em que vive. Para que ocorra uma formação reflexiva, 
o professor precisa rever sua visão conteudista, segundo a qual o 
programa deve ser cumprido num determinado espaço de tempo, para 
adotar uma postura pedagógica mais sensível às diferenças. Postura 
esta que implica na adoção de estratégias que atendam aos diferentes 
níveis e ritmos de aprendizagem.

É com esse olhar que os objetivos específicos da Geografia 
passam a focalizar um aspecto no qual o trabalho do professor deverá 
se orientar, oferecendo condições para que cada educando seja capaz 
de alcançá-los. Da mesma forma, os conteúdos, sugeridos no quadro 
a seguir, foram organizados em eixos temáticos a serem trabalhados, 
progressivamente, a cada ano de escolaridade, devendo atender aos 
objetivos específicos pensados.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS, TEMAS E CONTEÚDOS PARA O 
ENSINO DA GEOGRAFIA NO ENSINOFUNDAMENTAL

6o Ano

Objetivo Específico Tema/ Conteúdos

• Iniciação do conhecimento geográfico:
conceitos básicos da geografia: espaço, 
território, lugar, região e paisagem; 
a localização e a orientação geográfica; 
as diferentes concepções sobre a Terra; 
as formas de representação do espaço 
geográfico;
o tempo da natureza: o big-bang do universo, o 
sistema solar, a terra e suas eras geológicas, seus 
principais movimentos e conseqüências para a vida. 
como a natureza organizou a biosfera (as águas, 
as terras emersas, a atmosfera, os climas e as 
paisagens vegetais);
os agentes formadores e modificadores das 
formas do relevo terrestre;

S como, historicamente, os seres humanos vêm 
modificando a biosfera;

S a relação espaço rural e urbano: organização, 
interdependência e principais problemas.

# ampliar o conhecimento 
geográfico a respeito dos 
elementos “naturais” e 
socioculturais existentes 
nas diferentes paisagens, 
resultantes dos fenômenos 
físicos e das ações 
humanas historicamente 
produzidas c modificadas 
ao longo do tempo, 
permitindo perceber-se 
interativo nesse processo 
de transformação;

✓

7o Ano

Objetivo Específico Tema/ Conteúdos

• Compreender a construção e 
organização do espaço 
territorial brasileiro 
buscando explicar as 
peculiaridades e diferenças 
existentes entre suas 
paisagens, naturais ou 
historicamente construídas, 
bem como as relações 
políticas e socioeconômicas 
vigentes entre as regiões 
geográficas/geoeconômicas;

O espaço brasileiro:
S localização e orientação geográfica;
S a localização geográfica e astronômica do 

Brasil;
S o espaço brasileiro: formação territorial, 

econômica e cultural, considerando as 
contribuições do colonizador português, do índio e 
do negro africano;

S a realidade brasileira na cidade e no campo com 
relação a trabalho, moradia, educação, saúde, 
alimentação e lazer;

✓ regionalização do espaço brasileiro: 
semelhanças e diferenças;

S as relações sociais, econômicas e históricas entre 
as regiões geográficas e geoeconômicas brasileiras 
e dessas regiões com o país/mundo.
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8o Ano

Objetivo Específico Tcma/Contcúdos
O continente americano:

S localização e orientação geográfica: o Brasil na 
America (um continente);
S as fronteiras geográficas (naturais,sociais, 
políticas, econômicas c culturais);
S o continente americano;
S localização geográfica c astronômica;
S a organização territorial, econômica e cultural do 
espaço geográfico americano : as influências dos 
colonizadores, das nações indígenas, das civilizações 
pré-colombianas e dos negros africanos;
S divisões: histórica, geográfica e socioeconômica; 
S riquezas naturais: relevo, clima, vegetação, 
hidrografia e os recursos minerais;
S a utilizaç ào social e econômica desses recursos 
no passado c no presente;
S as semelhanças e diferenças de condições de vida 
dos povos, nos dias atuais, nos países desenvolvidos 
e subdesenvolvidos.

* Conhecer e comparar as 
várias formas de enfoques 
geográficos (naturais, sociais, 
econômicos, culturais e 
políticos), com o intuito de 
entender a organização, a 
construção e a reconstrução 
do espaço geográfico 
mundial; as peculiaridades e 
transformações ocorridas 
nas paisagens terrestres 
(especifica mente nas 
Américas); as formações 
históricas e as contradições 
existentes entre os países e 
suas regiões;

9o Ano

Objetivo Específico Tema/Conteúdos

• Entender as dinâmicas e 
transformações do mundo 
globalizado, analisando as 
várias paisagens terrestres, 
destacando semelhanças c 
contradições existentes 
nessas, situando-as no 
contexto atual.

O espaço mundial c revolução técnico-científica:
S o espaço mundial c a revolução técnico- 

científica;
S as fronteiras geográficas e a globalização;
S influências do mundo globalizado na paisagem 

local (usos, costumes, moda, utensílios, 
alimentação e moradia);

S os meios de comunicação na vida das pessoas em 
termos culturais e econômicos;

S as diferenças socioculturais no oriente e ocidente, 
conflitos étnicos e culturais;

S divisão internacional do trabalho: a produção e o 
trabalho (emprego, desemprego, subemprego, 
robótica);

S o consumo e o consumismo(a degradação do 
meio ambiente planetário);

S o necessário e o supérfluo (a desigualdade social 
c a fome no mundo);

S o conhecimento c a tecnologia (sua importância 
no presente e no futuro);

S desenvolvimento sustentável.
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Para facilitar o aprendizado do educando, o professor deverá planejar 
e desenvolver diferentes atividades que permitam o desdobramento 
dos conteúdos anteriormente enumerados. Desse modo, a metodologia 
sugerida nestes Referenciais aponta alguns procedimentos de ensino que 
têm apresentado bons resultados, especialmente na disciplina de Geografia, 
e discute os rumos da avaliação da aprendizagem.

METODOLOGIA

Procedimentos de ensino

O ensino da Geografia, nos anos finais do ensino fundamental, 
preocupa-se em ampliar o desenvolvimento das potencialidades do aluno 
instigando seu raciocínio lógico, sua criatividade, seu espírito crítico, sua 
capacidade dc comparar, calcular, pesquisar e buscar informações que 
possam facilitar cada vez mais o seu processo de aprendizagem.

Para tanto, compreendemos que se faz necessária a aplicação de um 
conjunto de procedimentos didático-pcdagógicos durante o processo de 
ensino-aprendizagem, os quais possam servir de apoio aos educadores e 
educandos das escolas municipais da nossa cidade. Esses procedimentos 
devem ter, por base, uma seqüência de objetivos de ensino que auxiliem o 
trabalho docente e facilitem a aquisição de conhecimentos.

Para Kilpatrick, (apud ZABALA, 1998, p. 148), "A finalidade da 
escola deve ser ensinar a pensar e a atuar de maneira inteligente e livre. 
Por isso, os programas têm que ser abertos, críticos e não dogmáticos, 
baseados na experiência social e na vida individual”.

Nesse contexto, torna-se evidente a necessidade da reformulação 
dos procedimentos de ensino da Geografia, de modo que esta deixe de 
ser encarada como uma disciplina desinteressante e sem significado na 
vida cotidiana do aluno e passe a ser concebida como algo necessário ao 
entendimento da organização do espaço geográfico. Essa compreensão 
torna-se ainda mais relevante na medida em que o ensino de Geografia 
viabiliza elementos necessários à formação de uma consciência cidadã, na 
perspectiva de construção de valores pautados, no desejo de uma sociedade 
mais solidária, ética e ambientalmente correta.

Essa abordagem supõe a utilização de diversas estratégias de ensino 
que sejam capazes de proporcionar ao educando o acesso a determinados 
conteúdos da Geografia, de modo que lhe seja possível ampliar seu 
conhecimento de mundo e nele situar-se, percebendo as transformações, 
continuidades e rupturas, vivenciadas cotidianamente e ao longo da 
história. O desafio é colocar essas informações num contexto de análise 
a partir de um referencial que permita a sistematização e produção de
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conhecimentos, que oportunize ao aluno buscar informações nas mais 
diversas modalidades de linguagens e meios empregadas pela Geografia, 
como por exemplo: mapas, globos, planetários, revistas, jornais, televisão, 
internet e outros.

Nesse sentido, é fundamental a clareza sobre o que se quer com o 
ensino de Geografia, pois o mundo fora da escola está repleto de informações 
e conhecimentos que precisam chegar à sala de aula e serem discutidos, 
analisados e refletidos. Portanto, é necessário livrarmo-nos das ‘receitas 
prontas’ e da exclusividade dos livros didáticos como também do quadro e 
giz para adotar uma postura de professor e aluno pesquisador.

Bagno (2003) revela-nos que, infelizmente, a maioria dos professores 
ainda está distante de assumir a tarefa de pesquisador e orientador. 
Essa lacuna, deixada na formação do professor, traduz-se na adoção de 
metodologias que facilitam a “transmissão de conteúdos”. É bom lembrar 
que facilitar a aprendizagem é função primordial da escola, mas isso não 
deve ser confundido com métodos de memorização. Logo, facilitar a 
aprendizagem não é apenas escolher e mostrar caminhos mais simples, 
mas também é orientar os alunos para que desenvolvam um olhar crítico 
que lhes permita trilhar o labirinto de informações e processá-las em 
forma de conhecimento. Assim, para que o aluno chegue a esse estágio e 
possa pensar o seu espaço, o professor deve pensar e repensar sua prática, 
discutindo-a e compartilhando-a com seus pares.

Tudo isso implica, igualmente, em fazer uso da diversidade de 
materiais possivelmente disponíveis, observando a necessidade de sua 
adequação aos objetivos pensados para cada situação didática. Citaremos 
os exemplos abaixo, não como receitas, mas como ponto de partida para 
despertar para novas ações.

•A observação - entendida enquanto um procedimento fundamental 
no estudo da Geografia - tem como objetivo orientar e desenvolver a 
capacidade do aluno de observar o seu entorno social e natural, com a 
intenção de buscar respostas para determinados problemas, por meio 
desse olhar. Cabe ao professor planejar e orientar essa prática, quer seja 
diretamente em contato com o objeto a ser observado quer indiretamente 
quando o objeto se encontra representado por meio de diferentes linguagens 
como: mapas, gráficos, esquemas, vídeos ou gravuras.

• O livro didático - pode ser utilizado enquanto referencial de 
consulta para o aluno e para o professor, porém sem esquecer as limitações 
desse material, seja na seleção e abordagem dos conteúdos ou mesmo 
na atualização das informações nele contidas. Outro ponto relevante é a 
carência no tratamento de questões referentes às escalas local/regional. 
Por outro lado, não se pode esquecer de que o livro didático, às vezes, é o
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único material que passa pelas mãos do aluno e por isso tem um significado 
que o professor deve considerar. O livro didático pode ser usado então 
como fonte para a pesquisa, ou em atividades propostas na sala de aula. De 
acordo com a disponibilidade desse material na escola, o professor pode 
sugerir a consulta a diversos livros, cada aluno ou grupo de alunos lendo 
um autor diferente sobre o mesmo tema, de modo que esse conhecimento 
seja ampliado por meio da discussão, comparação e análise.

•A análise e a discussão - os conteúdos precisam ser contextualizados 
e não apenas direcionados para uma possível memorização, para tanto, o 
professor poderá lançar mão de diversas situações didáticas que favoreçam 
a apreensão dos conteúdos de forma significativa. Os trabalhos em pequenos 
grupos em torno de temas polêmicos, em que os alunos são orientados para 
uma apresentação aos demais grupos, é um exemplo de como o professor 
pode dinamizar o processo de ensino-aprcndizagem.

• A inserção do inesperado - é importante adicionar temas que não 
foram inicialmenle previstos, mas que ganham relevância em razão de algum 
fato inusitado (atentados terroristas, desastres naturais, guerras, copa do 
mundo, olimpíadas, viagens espaciais, etc.). Tais assuntos geram interesse 
e são motivadores do aprendizado em função da massificação dos meios 
de comunicação, porém, ao serem inseridos nos conteúdos da Geografia, 
deverão receber um tratamento didático que oriente a busca da informação 
e a sua transformação em conhecimento. Igualmente significativos são os 
temas transversais que, a partir de um tratamento didático mais dinâmico, 
despertam o interesse e ajudam o aluno a elaborar uma melhor compreensão 
dos fatos e fenômenos observados, ultrapassando os limites de uma leitura 
meramente informativa.

• A utilização de diferentes linguagens tecnológicas - considerando 
a realidade da escola e da comunidade em questão, a utilização de recursos 
como: projetor de slides, laboratório de informática, mapas, globos, 
gráficos, TV, vídeo ou DVD, produção de maquetes e cartogramas, 
proporciona o desenvolvimento de aulas mais dinâmicas, criativas e 
atraentes, contribuindo de forma relevante para a apreensão dos conceitos 
relativos à Geografia e à representação cartográfica.

• O trabalho lúdico - há diversas possibilidades de atividades lúdicas 
que podem dinamizar as aulas de Geografia. Alguns jogos e dinâmicas 
como: busca ao tesouro, quem é o vizinho?, banhos de papel, entre outros, 
favoreçam o raciocínio sócio-espacial e garantem maior dinamismo e 
interação durante as aulas.
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• Método de projeto e investigaçãó/estudo do meio - definidos por 
Zabala (1998) como um dos métodos globalizadores que são bastante 
utilizados pelo ensino de Geografia em todos os níveis (principalmente, 
fundamental e médio), tendo em vista oportunizarem uma participação 
ativa do aluno e incluírem as diferentes linguagens disponíveis em um 
ambiente possivelmente familiar. Essa participação/investigação orientada 
pelo professor auxilia o aluno a escolher, ordenar, relacionar elementos 
descobertos, bem como analisar problemas do meio investigado, 
percebendo o entrelaçamento dos elementos do meio em seu lodo. Nesse 
sentido, o aluno percebe-se agente responsável por suas atitudes, buscando 
adequá-las ao processo de ensino-aprendizagem, envolvendo-se com o 
meio em que vive, tomando-se capaz de (re)conhecer-se c expressar-se 
como indivíduo atuante em seu meio sociocultural.

• O estudo do meio - é uma metodologia didática de trabalho, 
utilizada por professores de diferentes disciplinas, que envolve estudos de 
campo e coleta de informações através de observações diretas da realidade 
natural, social, cultural, geográfica e histórica. Trata-se de um trabalho 
investigativo, com características e objetivos próprios, que pode tornar- 
se uma excelente oportunidade de propiciar ao aluno condições para o 
exercício de vários procedimentos, tais como:

pesquisar jornais, revistas, livros, Internet, etc.;
entrevistar moradores e especialistas nas áreas de saúde,
esporte, transporte, segurança, etc.;
selecionar informações obtidas;
organizar informações e socializá-las com o grupo;
avaliar;
fotografar, anotar, filmar;
elaborar textos: relatórios, poesias, paródias, músicas, 
jornal, mural, maquetes, mapas, etc.; 
organizar saraus, programar trilhas e percursos; 
aplicar o conhecimento construído em situações diferentes 
e em reivindicações para a melhoria da qualidade da vida 
em comunidade.

■/

V

• O trabalho com projetos - bastante difundido na concepção 
construtivista por valorizar os conhecimentos e saberes dos alunos, 
construídos dentro ou fora da sala de aula. É considerado um método 
globalizado por meio do qual os conteúdos deixam de ter um fim em si 
mesmo e passam a ser meios para ampliar a formação dos alunos que, 
estando envolvidos no processo, desenvolvem competências para tomar
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decisões com criatividade e equilíbrio diante de situações inesperadas, 
tanto com relação à aprendizagem, como no tocante à própria vida. Quanto 
à perspectiva de aprendizagem, a metodologia de projeto, conforme 
propõe Leite (apud Revista Presença Pedagógica, 1996), apresenta como 
características:

•S enfoque centrado na resolução de problemas 
significativos;

J baseia-sc fundamentalmente em uma análise global da 
realidade;

J o conteúdo estudado é visto dentro de um contexto que àquele 
dá sentido;
o conhecimento é um instrumento para a compreensão da 
realidade e possível intervenção nela; 
o professor intervém no processo de aprendizagem ao 
criar situações problematizadoras, introduzindo novas 
informações e oferecendo condições para que os alunos 
avancem em seus esquemas de compreensão da realidade; 
o aluno é visto como sujeito ativo, que usa sua experiência 
c seu conhecimento para resolver problemas; 
a seqiienciação é vista em termos dc nível de abordagem 
e de aprofundamento em relação às possibilidades dos 
alunos;

J há flexibilidade no uso do tempo e do espaço escolares; 
as atividades propostas são abertas, dando possibilidade de 
os alunos estabelecerem suas próprias estratégias.

✓

V

■/

■/

• O trabalho com documentos - possibilita aos alunos a compreensão 
dos conhecimentos geográficos enquanto elaboração humana em diferentes 
contextos. E importante ressaltar que nem sempre os documentos revelam 
a verdade, pois, muitas vezes, representam valores daqueles que o produz. 
Por isso, é aconselhável estimular os alunos a uma postura questionadora, 
interrogativa e crítica ao analisar mapas, documentos oficiais, fotografias, 
gravuras, trechos e manchetes de jornais, entrevistas, etc.

• O Jornal - recurso auxiliar para o ensino que possibilita trabalhar 
diferentes aspectos geográficos (sociais, econômicos, políticos), inclusive, 
ajudando o aluno a desenvolver sua própria sistemática de leitura; a 
conhecer diferentes tipos de textos; a construir uma visão crítica de todas 
as formas de expressão, ampliando o entendimento de qualquer forma de 
linguagem; a familiarizar-se com esse veículo de comunicação que conduz 
uma diversidade de informações, que é ainda tão ausente da sala de aula.
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O trabalho com o jornal pode ser desenvolvido a partir de vários grupos de 
alunos com tarefas distintas como abaixo sugerido:

1° Grupo - responsável por noticiar uma atualidade do cenário 
mundial. O grupo fica responsável não só por noticiar, mesmo porque 
cópias de matérias não serão aceitas, mas também de colocar um ponto de 
vista sobre o que está sendo noticiado;

2° Grupo - responsável por noticiar um acontecimento local. De 
preferência no seu bairro e entorno. Poderão utilizar fotografias que 
ilustrem o fato acontecido, bem como o ponto de vista do grupo sobre o 
que esta sendo noticiado;

3° Grupo - responsável por noticiar algum fato/fenômeno relativo 
ao contexto escolar de Natal. Poderão utilizar enquetes para a consulta de 
opinião, entrevistando os docentes, discentes ou comunidade escolar, para 
ilustrar, estatisticamente, a notícia apresentada;

4° Grupo - responsável pela charge. Algo que satirize de “maneira 
sadia”, sem ofensas, o ambiente escolar em que vivem. Deve seguir ao 
lado do desenho um curto texto explicando a crítica feita;

5o Grupo - responsável pela questão de opinião. Esta frente deverá 
escolher.um assunto polêmico que será debatido e exposto no formato SIM 
x NÃO num texto, esclarecendo cada uma das opiniões de forma crítica. A 
escolha do tema em questão deverá ser orientada pelo professor de modo 
que não surjam assuntos impertinentes ao conteúdo da disciplina.

Diante das possibilidades metodológicas apresentadas, toma-se 
evidente que a atuação do professor deverá ser de mediador e pesquisador 
diante da necessidade de trabalhar com uma gama de informações presentes 
em nosso cotidiano, assim como de conhecer a realidade da escola, do 
bairro e dos alunos, para escolher uma metodologia que consiga unir a 
vida do aluno com o conteúdo abordado. Espera-se, com isso, quebrar a 
relação de estranhamento que, em geral, os alunos têm em relação aos 
conteúdos formais da Geografia, não esquecendo que cada um deles 
possui uma valiosíssima carga de conhecimentos adquiridos em suas 
experiências vividas e que precisam ser valorizadas, contextualizadas. Ou 
seja, oportunizar ao aluno perceber que as questões da Geografia podem 
estar situadas em escala local, mais próxima de seu dia-a-dia e de sua 
comunidade que, por sua vez, estão integradas ou entrelaçadas a outras 
dimensões nas escalas regional, nacional e global. Compete ao professor 
proporcionar esse diálogo contínuo em fluxo ascendente e descendente.
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Portanto, é importante que as situações de ensino busquem 
desenvolver a capacidade do aluno de compreender, explicar e representar 
os fenômenos, de modo que ele possa fazer uso dessas habilidades em 
situações cotidianas e em procedimentos de pesquisa. Logo, cabe ao 
professor planejar, elaborar e organizar situações de aprendizagem que 
oportunizem ao aluno adquirir conhecimentos e formar conceitos por meio 
de uma variedade de procedimentos de estudo que envolvam a observação, 
a descrição, o debate, a coleta de informações, o registro organizado, a 
representação e a experimentação dentre outros.

Avaliação

Nos últimos anos, é cada vez maior o número de professores, em 
todos os níveis educacionais, que se preocupam e se interessam pela 
discussão sobre a avaliação da aprendizagem e os critérios que norteiam 
essa prática.

Nonnalmente, no meio educacional, usa-se um discurso para falar 
de avaliação e outro para falar de educação e, portanto, fica esquecido o 
sentido de educar quando estão avaliando.

Certamente, os modelos de avaliação carregam bases teóricas 
educacionais que apontam diferentes concepções de homem, de sociedade, 
de processo de ensino e aprendizagem e do próprio trabalho docente. 
Ressignificar a avaliação pressupõe dos educadores um enfoque crítico 
da educação e do seu papel social, devendo, pois, proporcionar aos alunos 
a ampliação e sistematização dos saberes para que sejam capazes de 
interpretar o mundo que os cerca e nele conviver em harmonia.

Por outro lado, ainda encontramos professores que demonstram 
resistência em aderir às mudanças necessárias relativas à avaliação, muito 
embora eles reconheçam, também, que é necessário buscar uma prática 
avaliativa libertadora que priorize a investigação, a pesquisa e amplie 
perspectivas. Esse modelo se opõe ao modelo avaliativo tradicional, 
caracterizado como classificatório, ameaçador, excludente e autoritário, 
que intensifica as diferenças sociais.

Na abordagem tradicional, a avaliação se resume ao registro de dados 
quantitativos acerca dos resultados de desempenho dos alunos que são 
apresentados por meio de saldos parciais em períodos pré-estabelecidos, 
podendo ser mensal, bimestral, semestral, etc. Esse procedimento, que 
quase sempre é terminal, desvinculado da ação educativa, exerce um 
controle sobre o aluno, para atender exigências burocráticas. Nesse caso, 
impõe-se ao aluno comportamentos pré-definidos, considerados ideais pelo 
professor, que limitam o desenvolvimento da sua autonomia intelectual. 
Trata-se, portanto, de uma prática desconectada do cotidiano, e caso
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ocorra alguma conexão, muitas vezes, fica limitada à correção de tarefas e 
anotações dos resultados.

Para superar os frequentes problemas da avaliação, é preciso que 
o professor esteja aberto a sugestões e críticas, admita a necessidade de 
rever e refletir sobre sua prática, reconhecendo que o sucesso e o fracasso 
do aluno, diz respeito a ele também. Para Coll, (1996, p. 198), “não basta 
avaliaras aprendizagens realizadas por nossos alunos e alunas, mas também 
é necessário avaliar nossa própria atuação como professor e as atividades 
de ensino que planejamos e desenvolvemos com eles”.

Não é mais aceitável um professorque age irrefletidae mecanicamente, 
sem se dar conta de que, em cada momento do seu fazer pedagógico, 
deverá ter clareza do que está fazendo e para onde vão os resultados de suas 
ações. Ele deve compreender que a avaliação é um processo intimamente 
ligado ao processo ensino-aprendizagem, aos objetivos, à metodologia e, 
conseqüentemente, à natureza dos conteúdos. Portanto, deve ser contínua 
e processual.

Os professores se angustiam e sofrem dilemas no tocante aos 
critérios que devem priorizar ao avaliar. Ao mesmo tempo, perguntam- 
se se devem ou não reprovar um aluno que não conseguiu formar as 
competências estabelecidas para aquele ano. Segundo Luckesi (2006, 
p. 18), “o objetivo da avaliação é intervir para melhorar”. A avaliação não 
deve ter caráter punitivo, nem mesmo ter a finalidade de anular, negar 
ou apagar tudo aquilo que o aluno construiu e aprendeu dentro e fora da 
escola. A ênfase da avaliação no erro caracteriza uma compreensão de 
aprendizagem que desconsidera o processo de desenvolvimento de aluno. 
É necessário, ao professor e aluno, visualizarem tanto os erros como os 
acertos, estabelecendo comparações entre o que sabia antes, o que já sabe 
agora e o que ainda precisa saber. Ao professor, cabe estimular o aluno e 
dar-lhe um voto de confiança na sua capacidade de desenvolvimento, na 
continuidade do seu processo de aprendizagem.

Freire (1996, p. 55) mostra-nos que “onde há vida, há inacabamento”. 
O ser humano está aprendendo constantemente no instante em que constrói, 
reconstrói e amplia os conhecimentos. A avaliação libertadora deve ser 
inclusiva, para que o estudante possa avançar progressivamente. Por isso 
ela não deve ser reduzida a uma atividade isolada, unilateral. Ela deve ser 
utilizada pelo professor para comparar e verificar se houve consonância 
entre seus objetivos e sua prática, cujo resultado deve ser objeto para o início 
do planejamento da intervenção pedagógica posterior. E imprescindível 
interagir com os alunos, partilhando com eles a análise de suas produções, 
para fazer dos possíveis erros situações de aprendizagem. Errar faz parte 
desse processo e é um ótimo material de análise, porque aponta o que 
o aluno está aprendendo e o que está pensando. É na interação com o
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professor e com os demais colegas que o educando encontrará meios para 
superar dificuldades e atingir outros níveis de conhecimento.

Luckesi (2006, p. 19) reforça que “a avaliação é constituída de 
instrumentos de diagnóstico, que levam a uma intervenção, visando a 
melhoria da aprendizagem”. De nada adiantam as orientações metodológicas 
se não forem embasadas em uma concepção libertadora de avaliação, que 
encoraje o aluno para outras aprendizagens como parte de um processo 
inclusivo, que valorize os registros e anotações, a curiosidade, o interesse, 
que seja criteriosa, promocional e transparente, que permita ao aluno saber 
porquê, o quê, e o como está sendo avaliado.

Ao avaliar, o professor precisa compreender que na maioria das vezes, 
o alcance e a profundidade das aprendizagens adquiridas manifestam-se 
em tempos e condições diferentes e, portanto, podem variar de um aluno 
para outro. Por isso, Coll (1996) sugere que as práticas avaliativas não se 
limitem apenas a provas eliminatórias, pois essas são pouco confiáveis; 
sempre que possível devem ser alternadas com outros instrumentos que 
levem em conta a dinâmica da construção de significados e a dimensão 
temporal do processo de construção do conhecimento.

E importante ter sempre a preocupação de considerar o nível de 
compreensão do aluno, ouvindo-o para conhecer o seu repertório, enquanto 
ponto de partida para a reflexão de suas próprias experiências e de outras 
situações reais. Luckesi (2006) aponta três funções para a avaliação:

>/ diagnostica, diz respeito à identificação das possibilidades 
e dificuldades relativas ao processo de aprendizagem, para 
que o professor possa mediar esse processo com maior 
segurança, numa perspectiva inclusiva, respeitando as 
capacidades, limitações e ritmo dos alunos;

formativa, deve propiciar a avaliação dos erros entendendo- 
os como reveladores das dificuldades encontradas 
na aprendizagem e como sinalizadores para novas 
aprendizagens;

somativa, em geral, é utilizada para classificar os alunos e 
demonstrar o resultado do seu rendimento por meio de notas 
ou conceitos, com finalidade de registro para o histórico 
escolar, boletins, etc.

Quanto ao processo avaliativo adotado, no ensino de Geografia, 
durante muito tempo, esteve centrado na memorização de elementos físicos 
e naturais, preocupado em avaliar aspectos isolados. Era o ensino para as 
provas, no qual o estudante, naturalmente, deveria estudar não porque os
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conteúdos eram importantes e significativos, mas porque estes conteúdos 
estariam presentes nelas.

As reformulações teóricas e metodológicas do ensino de Geografia no 
contexto atual, conforme norteiam os Parâmetros Curriculares Nacionais, 
a prática avaliativa não podem mais ser fragmentadas, descontínuas e 
comparativas. Requerem vínculo a uma postura progressista de ensino e 
aprendizagem, preocupada em proporcionar a observação e análise das 
relações entre os seres humanos e destes com a natureza e com o ambiente 
onde vivem.

Assim, a avaliação pode ocorrer por meio de atividades que
envolvam:

v' pesquisa, valendo-se de livros, jornais, documentos e 
outros suportes textuais, entrevistas e depoimentos que 
possam oferecer informações;

^ elaboração de mapas, de diferentes tipos e em várias 
escalas, assim como a utilização da linguagem cartográfica 
quando tratar de assunto desse gênero;

■S confecção de painéis temáticos, jornais, murais ou 
portfólios;

S produção de textos de gêneros variados;
•/ construção de maquetes, desenhos, tabelas, quadros e 

gráficos;
S jogos educativos e informativos;
■/ apresentação de trabalhos individuais e em grupos, 

revelando posicionamento crítico durante os debates;
v' questionamento e reflexão em diferentes situações;
S aplicação de provas como instrumentos de avaliação 

somativa e, também, com finalidade formativa.

Em todos esses momentos de avaliação, considerados também de 
aprendizagem, o professor pode colaborar para a formação de hábitos, 
atitudes e habilidades necessárias à educação integral do aluno.

Se não quiser cometer injustiças, o professor precisa compreender 
que a avaliação não é um instrumento disciplinador, ao contrário, 
constitui-se como um instrumento para a criação de algo novo e como 
forma de aprofundar os conhecimentos. Deve, ainda, estar preparado para 
freqüentes autocríticas, libertar-se de métodos autoritários de avaliação, 
não condizente com a postura dialética que deverá acompanhar todo o seu 
trabalho pedagógico.
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