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RESUMO 

 

No presente estudo visamos reconhecer como ocorre o ensino de História em 
uma turma do 1º Ano do Ensino Fundamental de uma escola pública municipal. 
Nesta perspectiva analisamos as contribuições das opções pedagógicas da 
professora para a construção da noção de tempo da criança, em relação ao 
tempo presente, passado e futuro. Para isso, buscamos o entendimento do 
percurso inicial do ensino de História no Ensino Fundamental, a fim de 
reconhecermos nas atividades selecionadas e encaminhamentos dados pela 
professora a potencialidade apresentada para a construção da temporalidade 
histórica. 
 

Palavras-chave: Ensino de História. Noção de tempo. Anos Iniciais. Ensino 

Fundamental. 
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INTRODUÇÃO 

 

O ensino de história e como esse ensino acontece na Escola nos Anos 

Iniciais tem sido objeto de muitas investigações, vivendo um momento em que 

o “[...] ensino da história experimentou uma especificação técnica, mas, 

simultaneamente, a atenção dos conteúdos de aprendizado orientou-se para as 

condições, formas e funções de sua recepção” (RÜSEN, 2001, pág. 41). Assim, 

nesse estudo visamos as propriedades estabelecidas pelos professores sobre 

o que consideram como conteúdo de história, pois, “[...] o aprendizado histórico 

pode ser posto em andamento, [...] somente a partir de experiências de ações 

relevantes do presente” (RÜSEN, 2001, pág. 44).  

Tal perspectiva ressalta o papel do professor neste aprendizado ao ser 

necessário que proporcione ao aluno situações para relações entre suas 

experiências com o tempo passado e as expectativas de futuro, a fim de que o 

aluno perceba que o aprendizado histórico é uma forma de instrumento na 

análise e na interpretação do processo histórico.  

No entanto tratar sobre o tema história com os alunos não é fácil, pois é 

preciso que o professor propicie ao aluno situações para a compreensão das 

relações temporais que envolvem o reconhecimento do passado na relação 

com o presente e com projeções para o futuro.  

Para Scaldaferri (2008) a noção de tempo da criança é construída “[...] 

progressivamente, em várias etapas do desenvolvimento, ela é capaz de 

distinguir o dia a dia e a noite, sequenciar etapas de um acontecimento, 

apontar o antes e o depois pela percepção de tempo vivido”. (p. 55). Sendo 

esta noção complexa, há necessidade de trabalhos específicos da disciplina de 

história que favoreçam esta aprendizagem, pois, conforme Santos (2012) é a 

partir dos conteúdos que o professor pode promover dentro da sala de aula 

uma ação dialógica com os alunos para que os conceitos de história sejam 

trabalhados na relação com as experiências que o aluno já vivenciou como 

também ampliar seus conhecimentos de mundo.  

Nos estudos e observações realizadas temos como hipótese de que ainda 

nas escolas o ensino de história é transmitido aos alunos por meio de uma 

forma tradicional, o que para Santos, (2003, p. 169) significa a transmissão de 



 9 

saberes ‘prontos e acabados’, o que coloca os alunos no papel de meros 

espectadores e prejudica a construção de novos conhecimentos, ou seja, de 

conceitos significativos.  

Quando a pessoa nasce a noção de tempo entra em processo de 

construção por meio de previsões biológicas, como por exemplo, a hora da 

mamada (fome). Paulatinamente a circulação da claridade e da escuridão o dia 

ensolarado do chuvoso, e gradativamente as rotinas que derivam de 

necessidades físicas e sociais são reconhecidas e ampliadas a cada dia.    

Desde a educação infantil é possível perceber que o conceito de tempo já 

é abordado por meio de observações como, por exemplo, do dia ensolarado, 

dia chuvoso, etc, como também é organizado este tempo em rotinas, por meio 

de regras e horários a cumprir. 

 A forma que o professor vai propiciar situações para avanços na 

construção pelo aluno da noção de tempo depende também da formação que 

esse professor teve, ao ser este importante mediador nesse processo, pois, ele 

pode e deve favorecer estratégias que possibilitem o 

aprofundamento/compreensão do processo histórico no ensino e aprendizado 

de história.   (PINSKY&PINSKY, 2003). 

Transmitir aos alunos os conteúdos de história, segundo Nóvoa (1995) é 

tarefa que exige conhecimento sobre o ofício de historiador e simultaneamente 

a de professor, pois, entendendo o professor os procedimentos do historiador, 

ele será capaz de refletir sobre os referenciais teóricos da disciplina, interrogar 

os sentidos que abrangem o trabalho histórico, além de ter maiores condições 

para a análise dos desafios do tempo presente e seu enfrentamento, por meio 

de possíveis mudanças no trabalho pedagógico.   

Variados estudos (Schmidt (1997); Cainelli (1999);Tuma (2010); Trevisan 

(2011) Juliani (2011); Guimarães (2001), Bittencourt (2010) indicam que a 

prática pedagógica é concretizada pela ação do professor em suas escolhas de 

conteúdo, interpretações e abordagem metodológica, sendo que tais escolhas 

repercutem no entendimento da escola como locus onde:  

 
Não há como ter escola sem ter escolarização de 
conhecimentos, saberes, artes: o surgimento da escola está 
indissociavelmente ligado à constituição dos ‘saberes 
escolares’, que se corporificam e se formalizam em currículos, 
matérias e disciplinas, programas, metodologias, tudo isso 
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exigido pela invenção, responsável pela criação da escola de 
um espaço de ensino e de um tempo de aprendizagem. 
(SOARES, 1999, p. 186).  

 

Para Siman (2003) o professor necessita ter por referência a consideração 

de que “[...] a relação do sujeito com o conhecimento se dará, portanto, por 

meio de interações entre sujeitos, no compartilhamento de descobertas, de 

indagações, de valores, mediadas por objetos da cultura”. (2003, p. 191). 

Assim, é preciso que a escola e o professor promovam o desenvolvimento do 

pensamento histórico e a compreensão de como se produz o conhecimento. 

Para a autora, é preciso, também que o professor ao trabalhar a disciplina 

de História leve em consideração que é necessária a inclusão “[...] como parte 

constitutiva do processo ensino/aprendizado, a presença, de outros 

mediadores culturais além da linguagem verbal, como por exemplo, os objetos 

da cultura, material, visual ou simbólica”. (2003, p. 192).     

Para muitas pessoas trabalhar com conteúdo de história é mais fácil do 

que em outras disciplinas, o que indica ausência de entendimento de que [...] “o 

conhecimento histórico se distingue de outros tipos de conhecimento pela 

perspectiva da temporalidade que lhe é própria, o que é reiteradamente 

reconhecido por vários historiadores”. (SIMAN, 2003, p. 111).  

Para a autora, no ensino de história considerar o tempo histórico é 

indispensável ao propiciar este orientação para o reconhecimento do processo 

histórico em suas mudanças e permanências, o que possibilitará um 

pensamento formal a respeito dos temas envolvendo a História “em cada 

tempo histórico – ou em cada presente – coexistem relações de continuidade e 

de rupturas com o passado, bem como perspectivas diferenciadas para o 

futuro” (p.111).  

Trabalhar com a criança os conteúdos de história desenvolvendo seu 

modo de pensar, a forma de identificação das permanências e rupturas nas 

relações temporais coopera na construção da ideia de “[...] explicação histórica 

[...] na conjunção de fatores e segundo interações complexas [...] existentes em 

tempos não obrigatoriamente sequenciais em termos cronológicos”. (SIMAN, 

2003, p.113).    

Segundo Siman (2003) a capacidade de “[...] classificar, ordenar, 

estabelecer relações entre o antes e o depois, distinguir os elementos que 
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estão ou não em relação entre si” (p. 120), contribui para a formação do  

pensamento histórico, compreensão de relações temporais o que demonstra a 

ausência de base para se retardar o ensino de História.  

Para Eyn (2003) “[...] a formação escolar deve, portanto, propiciar o 

desenvolvimento de capacidades, de tal forma que o favorecimento, a 

compreensão e a intervenção nos fenômenos sociais e culturais possibilitem 

aos alunos usufruir as manifestações de sua comunidade”. (p.162) 

Seguindo a ideia de Eyng (2003) na transmissão dos conteúdos de 

história deve se levar em conta que: “Ao longo desse processo civilizatório 

existe toda uma mudança permanente de idéias, valores, normas e 

conhecimentos, pois nada está pronto e acabado, o processo é extremamente 

dinâmico, o conhecimento é um conhecimento em construção.” (EYNG, 2003, 

p.167). 

Ao se iniciar a escolaridade mais cedo, devido às leis nº 11.114/2005 e 

n°1.274/2006 que determinam a obrigatoriedade da matricula da criança na 

escola a partir dos seis (6) anos de idade, para o início do ensino fundamental, 

foi ação que para Gouveia (2011) visou diminuir os gastos com a educação 

infantil, bem como oferecer um tempo maior de permanência na escola ao ser 

“[...] uma das estratégias usadas pelo Estado para suprir a necessidade legal 

de atender o maior número de crianças menores de 7 anos em instituições 

educacionais uma vez que o Estado não dá conta de atender as crianças na 

Educação Infantil”. (GOUVEIA, 2011, p.19) 

Assim, este estudo se situa em contexto no qual a escolaridade é 

antecipada e o ensino de história entendido como aquele que pode contribuir 

para o processo de letramento da criança ao possibilitar vivências que para a 

construção da noção de tempo no que se refere aos deslocamentos temporais 

(presente/passado/futuro). Optamos por reconhecer por meio das atividades 

indicadas pelo professor as potencialidades presentes na condução, 

interpretação das mesmas em sua contribuição para a formação pela criança 

do ‘pensamento histórico’, o que nos remeteu a buscar na sala de aula do 

professor do 1º ano as atividades que seleciona para a análise das seguintes 

questões: 



 12 

1. Qual a potencialidade das atividades no que se refere às relações entre o 

passado, presente e futuro? 

2. Como a professora explica esta seleção de atividades para o ensino de 

História? 

3. Como os pressupostos do PPP e Diretrizes orientam as opções do 

professor? 

 Para tal, este estudo foi organizado em três capítulos sendo o primeiro 

dedicado aos referenciais teóricos que embasaram a análise nos subsidiando 

Abud (2005), Bittencourt (2004); Cainelli (2010); Schmidt (2010); Tuma; 

Cainelli; Oliveira (2010), Bloch (2001), Rüsen (2010), Cerri (2007); Kleiman 

(2005; 2007), Vóvio; Kleiman (2013) Siman (2003), Ayala (2012); Silva (2010), 

Alves (2010), Scaldaferri (2008) dentre outros. 

No primeiro capítulo tratamos a respeito da História e seu ensino 

abordando sua importância para o entendimento de noção de tempo, e como 

esse processo acontece juntamente com o letramento. No segundo capítulo 

traçamos os caminhos percorridos para a realização da pesquisa, quais foram 

seus sujeitos participantes, e o motivo ao qual se deu a pesquisa. 

 O terceiro capítulo traz a análise das atividades selecionadas pela 

professora, a fim de identificar a potencialidade dos encaminhamentos dados 

pela professora para a aprendizagem histórica nos Anos Iniciais. 
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CAPITULO 1 

INFÂNCIA E ENSINO DE HISTÓRIA  

 

O ensino de história é reconhecido como importante na formação infantil, 

sendo que Abud (2005) considera este processo necessário para ampliação 

dos conceitos, pois as crianças “[...] tendem a elaborar conceitos de acordo 

com sua experiência vivida [mas] não formalizam o conhecimento histórico, se 

não tiverem a possibilidade de vivenciar movimentos e conceitos históricos 

colocados em questão na sala de aula.” (p.26).                                 

Ao pretender este estudo reconhecer por meio das atividades 

selecionadas pelo professor do 1º ano do Ensino Fundamental para o Ensino 

de História a potencialidade das mesmas para a construção da noção de tempo 

pela criança no que se refere aos deslocamentos temporais (presente, passado 

e futuro), ele leva em conta que a disciplina escolar História tem importante 

papel na “[...] formação da consciência histórica dos homens, possibilitando a 

construção de identidades, a elucidação do vivido, a intervenção social e práxis 

individual e coletiva (FONSECA, 1997, p.89) 

Sendo o professor um agente mediador na construção do conhecimento 

pela criança entendemos que é importante que este não considere o 

conhecimento histórico apenas como apresentação de dados para 

memorização de eventos, personagens e datas. O que se considera desejável 

é que em sua ação vise à explicação é interpretação dos fatos de forma 

inteligível e no qual os conceitos são formados na interação entre o espontâneo 

e o científico (VYGOTSKY,1997), ao ser fundamental 

[...] nas apreensões conceituais, as dimensões historicamente 
criadas e culturalmente elaboradas no processo de 
desenvolvimento das funções humanas superiores, 
notadamente a capacidade de expressar e compartilhar como 
os outros membros de seu grupo social todas as suas 
experiências e emoções. (BITTENCOURT, 2004, p.187) 

Nesse contexto, oportunizar a expressão do conhecimento prévio no que 

se refere ao conhecimento histórico, significa levar em conta “[...] as 
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experiências históricas vividas pelos alunos e as apreensões da história 

apresentadas pela mídia – cinema, televisão, em particular – por parte das 

crianças e dos jovens, em seu cotidiano.” (BITTENCOURT, 2004, p.189) 

A preocupação com a formação da noção de tempo está relacionada à 

aprendizagem que possa ser considerada significativa, ou seja, para que a 

criança construa sua noção de tempo as suas experiências devem ser levadas 

em conta em aprendizagem histórica na qual as “[...] operações (narrativas) da 

consciência histórica se tornam processos de aprendizagem quando se 

concentram em aumentar o conhecimento sobre o que aconteceu no passado.” 

(RÜSEN, 2009, p.85) 

É na consideração da necessidade da apreensão da diferença entre o 

tempo presente e passado que optamos neste estudo por reconhecer nas 

atividades selecionadas pela professora a sua potencialidade para esta 

construção, pois “[...] a ignorância do passado não se limita a prejudicar a 

compreensão do presente; compromete, no presente, a própria ação.” 

(BLOCH, 2001, p.63) 

A opção pelos deslocamentos temporais nos auxilia na identificação de 

aspectos contidos nas atividades que possibilitam relações entre o tempo 

presente e passado, assim como, projeções para o futuro onde a imaginação 

histórica também atua. No entanto, no cotidiano escolar o que se tem 

observado é que a ênfase acontece “[...] no tempo presente de cada tempo, 

como acontece quando solicitamos que os alunos apresentem as 

permanências e rupturas entre situações do passado e do presente”. (TUMA; 

CAINELLI; OLIVEIRA, 2010, p. 359) 

Para as autoras ainda que seja uma análise comparativa que pode 

propiciar o diálogo temporal entre passado-presente, muitas vezes, o aluno 

permanece apenas na descrição dos elementos perceptíveis no passado em 

relação aos de hoje. É como se dois cenários estáticos fossem organizados 

para uma ação comparativa, mas de forma linear e em uma dada sequência: 

onde, no contexto, se perde uma das categorias fundamentais para a 

compreensão do tempo: a duração. 
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A duração contém uma condição que traz em sua ausência a não 

compreensão das diferentes temporalidades ao não se considerar a 

continuidade histórica o que prejudica o reconhecimento na 

contemporaneidade das contradições e problemáticas que permanecem ao 

viver a criança em tempo no qual: 

[...] a destruição do passado – ou melhor, dos mecanismos 
sociais que vinculam nossa experiência pessoal a das 
gerações passadas – é um dos fenômenos mais 
característicos e lúgubres do final do século XX. Quase todos 
os jovens de hoje crescem numa espécie de presente 
contínuo, sem qualquer relação com o passado. 
(HOBSBAWM, 1995, p.13) 

A História surge no Brasil como disciplina no século XIX, abordando os 

conteúdos como práticas culturais expressas em ritos cívicos, festas e eventos 

que cultuavam os símbolos da Pátria.  Bittencourt diz que “[...] o ensino de 

História no Brasil está associado, inegavelmente à constituição da identidade 

nacional”. (2010, p. 185).  Sendo assim, era o ensino de História articulado à 

tarefa de transmitir uma “memória nacional” (BITTENCOURT, 1992, p.43). 

 O que se visava era o processo que requer uma transformação continua 

e de adaptação à realidade do século XIX, no qual a história se consolida como 

uma disciplina curricular. A disciplina de história segundo Abud “[...] não nasceu 

no Brasil, aqui ela foi caudatária da européia [...] seguiu os roteiros já trilhados 

pelos estabelecimentos escolares na Europa”. (2011, p.1). 

O ensino de História nem sempre foi ofertado para todos os níveis de 

ensino, sendo mais difundida a História religiosa do que o estudo da História. 

Foi após a Proclamação da República e a separação da Igreja Católica e o 

Estado que o ensino de História começou a ser conforme Bittencourt aquele 

necessário à “[...] escola primária [que] precisava assim integrar setores sociais 

anteriormente marginalizados no processo educacional” (2004, p. 64), e assim 

despertar na população o patriotismo. 

Nos anos de 1930 com a criação do Ministério da Educação, o sistema 

escolar foi organizado de uma maneira na qual o ensino ficou mais 

centralizado, e se instituiu a obrigatoriedade do ensino de história. Foi no final 

do Estado Novo, quando Getúlio Vargas ainda estava no poder, período esse 

marcado por uma política ditatorial, onde se tinha a censura e a repressão 
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tanto aos meios de comunicação como para os opositores, que em governo 

populista se exaltava o patriotismo, sendo a educação um meio utilizado que 

tinha o ensino de História como disciplina para o ensino da História Brasileira e 

do patriotismo. 

Nesse contexto, aconteceu o movimento liberal renovador, o qual 

defendia o modelo de Escola Nova e a promoção do debate sobre a educação 

nacional, o que para Minozzi (2007) foi “[...]  uma ação planejada em nível 

nacional, visando a uma organização do ensino secundário, do comercial e do 

sistema universitário. Porém, ocorreu total omissão com a educação primária”. 

(p. 7). 

Também foi nesse período houve a expansão da oferta de escolas, onde 

o currículo de ensino de História se baseava no nacionalismo, no conhecimento 

de manifestações culturais e valorização do país, mantendo-se a mesma 

estrutura da escola.  

Décadas depois, após o golpe militar de 1964, foi instituído no Brasil os 

Estudos Sociais como disciplina nas turmas do 1º Grau, no ano de 197, por 

meio de reforma que  alterou a Lei de Diretrizes de 1961 (lei 4024/61) . Esta 

reforma mesclou conteúdos de História, Geografia e Educação Moral e Cívica 

sendo a disciplina alvo de intensos debates, bem como de lutas políticas e 

teóricas durante a ditadura militar.  

A ditadura militar cassou os direitos políticos, havendo repressão aos 

movimentos sociais; censura aos meios de comunicação e métodos violentos 

de controle social e político. Foi um período marcado por instabilidade política, 

no qual os professores contrários às ideias dos militares eram demitidos e  

perseguidos.    

De forma sucinta constata-se que a História organizada como disciplina 

no currículo escolar passa, historicamente, pela relação de poder e do 

interesse do Estado, indicando Santos (2009) com base em Goodson que “ [...] 

a responsabilidade por essa forma de organização do conhecimento destinado 

à sociedade está relacionada à ação de grupos políticos externos 

representados pela burocracia estatal, pelos pais dos alunos e pela sociedade 

em geral”. (p. 45). 

Passando por várias reformulações, na atualidade se busca o ensino de 

História que assuma a “[...] responsabilidade de formar o ‘novo’ cidadão, capaz 



 17 

de intervir e transformar a realidade brasileira” (Fonseca, 2008, p. 92), ou seja, 

que dissemina o entendimento de que “[...] aprender História é ler e 

compreender o mundo em que vivemos e no qual outros seres humanos 

viveram”. (SILVA E FONSECA, 2010, p. 1). 

A disciplina de História de acordo com Cerri (2007), nas últimas décadas 

expandiu-se significativamente: 

 

[...] englobando inicialmente as questões relacionadas com o 
“como” ensinar, passando pela discussão sobre os conteúdos 
(o que ensinar) e objetivos (para quem ensinar, a serviço de 
quem e por que ensinar), chegando à investigação sobre a 
aprendizagem histórica como fenômeno social, capaz de 
apontar elementos para a compreensão da 
contemporaneidade. (p.60)  

 

 

 O ensino de história no 1º ano do Ensino Fundamental 

A ideia de infância da atualidade tem origem recente sendo que conforme 

Kramer (2007):  

 
[...] surge no contexto histórico e social da modernidade, com 
a redução dos índices de mortalidade infantil graças ao avanço 
da ciência e a mudanças econômicas e sociais. Sabemos que 
a ideia de infância, da maneira como hoje a conhecemos, 
nasceu no interior das classes médias que se formavam no 
interior da burguesia. (KRAMER, 2007, p. 87) 
 

 

Peralta (2009) lembra que é a partir de variadas mudanças que a criança 

passa a “[...] ser considerada enquanto sujeito ativo na sociedade, que possui 

uma história, que constrói e reconstrói história”. (p. 15). Pessoa que adquire 

conhecimento por meio de pequenos gestos, desenvolvendo segundo 

Paschoal e Mello (2007), a linguagem escrita e sua função simbólica por meio 

da habilidade de utilizar os objetos como símbolos ou representações. 

Ainda refletindo sobre esse conceito a complexidade desta fase da vida 

demanda “[...] aprender sobre a infância e suas especificidades, bem como a 

prática educativa, é necessário um contato com as crianças, visando uma 
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melhor compreensão da realidade concreta da prática pedagógica” (SILVA, 

2010, p. 29). 

Tal entendimento vem de um processo longo que para a realidade 

europeia aparece no século XVII onde segundo Ariès (1981) está a expressão 

do início deste “[...] outro sentimento da infância [que] inspirou toda a educação 

até o século XX, tanto na cidade como no campo, na burguesia como no povo”. 

(p.162). No Brasil, segundo Azambuja (2006) foi em 1823 que o termo ‘criança’ 

apareceu nos documentos e só ao longo do tempo começa a ter presença em 

pesquisas sobre a importância da infância.  

Para Gurski (2012), “[...] a República trouxe a noção de importância da 

criança para o cenário social e para o futuro da nação” (p. 1). Antes a criança 

era vista como um adulto em miniatura sendo a fase da infância tida como 

outra qualquer. Segundo Priore (1991) a história da criança é marcada pelo 

abandono de bebês, como, por exemplo, na roda dos expostos instituída no 

Brasil no século XVIII por Pombal, perante o descaso e falta de instituições 

para o cuidado com as crianças abandonadas ou órfãs. 

Gradativamente o Estado começa a dar atenção em relação aos direitos 

da criança, sendo as políticas criadas para o atendimento das classes 

desfavorecidas. “No âmbito desse investimento social, político e cultural, ao 

Estado cabe assumir a função de preceptor dos novos: o povo e a criança, 

ambos representados como portadores da menoridade intelectual e social.” 

(MONARCHA, 2001, p. 105).  

 A necessidade de se ter um espaço específico para as crianças  

enquanto seus responsáveis trabalhavam, gera instituições como as creches 

que visavam apenas o cuidar. O que se tem no Brasil é a repercussão do 

movimento em que as instituições escolares adquirem a condição de espaços 

separados de adultos que visavam a educação infantil. (ÁRIES, 1981)  

O que fica marcado é o fato de que este processo gera mudanças que 

propiciam a mudança da opressão exercida pelo adulto sobre a criança para: 

 

[...] uma história de amor materno e paterno, de afeto e de 
humanidade das inúmeras pessoas que acima de preconceitos 
e interesses mesquinhos, deixaram-se sempre sensibilizar com 
aqueles que, antes de tudo, são os mais carentes e indefesos 
dos seres humanos. (PRIORE, 2012, p. 1) 
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A Constituição de 1988 é marco ao trazer vários avanços para a 

sociedade, e especificamente para as crianças e adolescentes, ao possibilitar o 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA – Lei 8.069/90),  o qual surge para 

garantir que se cumpra o direito de cidadão das crianças e adolescentes, por 

meio de normativas legais criadas para possibilitar o tratamento social  a ser 

oferecido às crianças e adolescentes, bem como garantir a efetivação dos 

direitos da criança desde o seu nascimento até a adolescência, visando o 

desenvolvimento do individuo, preparando-o para o exercício da cidadania.  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (1996), afirma os direitos 

educacionais, dentre eles, o direito de acesso à escola, e regulamenta todos os 

níveis de ensino. O ECA e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação trouxeram 

para as políticas educacionais maior responsabilidade para o Estado na 

efetivação da educação igualitária, proporcionando maior garantia dos direitos 

da crianças. 

Cabe também lembrar sobre a importância do professor em sala de aula e 

de sua responsabilidade ao serem estes pensados como aqueles “[...] que 

estimulam o desenvolvimento social, cognitivo, afetivo e moral e as 

aprendizagens básicas da criança”. (SILVA, 2010, p. 29) 

O professor necessita de continua formação, o que significa considerar 

também conforme Oliveira (2007), as vivências do dia a dia, por isso é 

importante que o professor esteja envolvido com sua pratica pedagógica, 

levando em conta suas experiências, pois, cada dia ele também é exposto a 

novas aprendizagens. 

Oliveira (2007) ao deixar claro que o professor deve procurar conhecer 

bem as crianças com as quais ele irá trabalhar, estabelecendo atividades 

diversificadas sendo elas estimuladoras para o aluno, para que tenham prazer 

em aprender, nos remete à formação do professor que deve: 

 

[...] constituir-se [como] um espaço de construção e 
reconstrução de novos conhecimentos, de troca de diferentes 
saberes, de repensar e refazer a prática do professor, de 
construção de competências do professor, ou seja, uma 
constante atualização em serviço. (SILVA,  2010, p. 31 – 32). 
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Entender a atualização do professor como essencial para uma educação 

de qualidade traz ao processo educativo demanda para a consideração do 

ensino como espaço para a criação de condições para a construção de 

aprendizagens, ou mesmo de um saber (FREIRE, 1996) 

O que se insere como importante é o entendimento de que existem vários 

tipos de formação para o professor, mas independente disso, é importante que 

se pense como a melhor formação para o professor aquela em que o “[...] 

possibilite realizar uma ação conjunta com a criança” (Silva, 2010, p. 32).  

É importante lembrar que o professor precisa reconhecer as 

particularidades de seus alunos, ressaltando Peralta (2009) que: 

 

É de extrema importância compreender a criança como um ser 
que pensa, que é capaz; por isso se faz necessário respeitá-la 
e propiciar as mesmas situações de interação que lhe ajudem 
a desenvolver-se enquanto pessoa e para que futuramente 
seja um cidadão responsável.(p.14) 

 

 

Nesta perspectiva, a participação constante pelo professor nas discussões 

sobre os pressupostos teóricos e metodológicos das diversas áreas do 

conhecimento e suas repercussões para o ensino é de grande importância, o 

que em nosso estudo está também relacionado ao conceito de alfabetização 

que vive processo de redimensionamento para a superação do entendimento 

do conceito de alfabetização como sistematização de consoantes e vogais, 

assim como, associação de sons e letras para a produção de frases. 

Conforme Colello (2005), “[...] aprender a ler e a escrever implica não 

apenas no conhecimento das letras e do modo de decodifica-las (ou de 

associa-las), mas da possibilidade de usar esse conhecimento em beneficio de 

formas de expressão e comunicação.”( p. 211) 

 Essa concepção de alfabetização que está em discussão é posta na 

relação com o termo ‘letramento’ o que nos trouxe a necessidade de um 

retrospecto  sobre as diferenças e semelhanças contidas nestes conceitos, já 

que a professora com a qual dialogamos é regente do 1ºano do Ensino 

Fundamental. 

O conceito de letramento surgiu no Brasil em meados da década de 

1980, devido às novas necessidades do uso da escrita visando ressaltar 
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aspectos relacionados à língua escrita para estabelecer diferenças entre o 

letramento e a alfabetização. Segundo Kleiman (2007, p.1), o conceito de 

letramento tem origem acadêmica para a inserção de termo que desvincularia 

os estudos da língua escrita dos usos escolares, o que para Street (1984),  

tinha o intuito de marcar o caráter ideológico de todo uso da língua escrita, 

assim como, distinguir as múltiplas práticas de letramento da prática de 

alfabetização, 

Contrariamente ao proposto o conceito foi aos poucos apropriado pelo 

discurso escolar, o que Kleiman (2007) considera adequado ao argumentar 

contra a dicotomia entre letramento e alfabetização: 

 

[...] o letramento como objetivo do ensino no contexto dos 
ciclos escolares implica adotar uma concepção social da 
escrita, em contraste com uma concepção de cunho tradicional 
que considera a aprendizagem de leitura e produção textual 
como a aprendizagem de competências e habilidades 

individuais.” (p.4)  
 

 

 Esta compreensão está presente de maneira contraditória no expresso 

nas Diretrizes da SME/PML conforme segue abaixo: 

 

  
entende-se a alfabetização, como o processo específico e 
indispensável de apropriação do sistema de escrita, a 
conquista dos princípios alfabético e ortográfico que 
possibilitam ao aluno ler e escrever com autonomia. Entende-
se o letramento como o processo de inserção e participação na 
cultura escrita. Trata-se de um processo que tem início quando 
a criança começa a conviver com as diferentes manifestações 
da escrita na sociedade (placas, rótulos, embalagens 
comerciais, revistas, etc.) e se prolonga por toda vida, com a 
crescente possibilidade de participação nas práticas sociais 
que envolvem a língua escrita (leitura e redação de contratos, 
de livros científicos, de obras literárias, por exemplo). Esta 
proposta considera que alfabetização e letramento são 
processos diferentes, cada um com suas especificidades, mas 
complementares e inseparáveis, ambos indispensáveis. 
(LONDRINA, DIRETRIZES de HISTÓRIA, SME/PML, 2004) 

  

A contradição acima permanece no Projeto Político Pedagógico da 

escola que segue as orientações e referenciais teóricos das Diretrizes da SME, 
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e não a supera pela inserção da perspectiva de Soares (1998) que é a 

referência na explicação de que: 

alfabetização, corresponderia ao processo pelo qual se adquire 
uma tecnologia – a escrita alfabética e as habilidades de utilizá-
la para ler e para escrever. Dominar tal tecnologia envolve 
conhecimentos e destreza variados, como compreender o 
funcionamento do alfabeto, memorizar as convenções letra 
som e dominar seu traçado, usando instrumentos como lápis, 
papel ou outros que os substituam. 

letramento, relaciona-se ao exercício efetivo e competente 
daquela tecnologia da escrita nas situações em que 
precisamos ler e produzir textos reais. Ainda segundo a autora, 
“alfabetizar e letrar são duas ações distintas, mas não 
inseparáveis, ao contrário: o ideal seria alfabetizar letrando, ou 
seja: ensinar a ler e escrever no contexto das práticas sociais 
da leitura e da escrita (p.47)” (PPP, 2013, p.212) 

 
O posicionamento da SME e da escola por meio do PPP traz um esforço 

para a superação da dicotomia entre letramento e alfabetização, o que ainda se 

mantém por elementos de discurso em que ora afirmam a permanência da 

dicotomia e ora afirmam esta indissociabilidade, o que está relacionado aos 

referenciais teóricos que utilizam. Para esta afirmação nos apoiamos em 

Kleiman (2007) quando esta nos indica que: 

 

Em instituições como a escola, em que predomina a concepção 
da leitura e da escrita como conjunto de competências, 
concebe-se a atividade de ler e escrever como um conjunto de 
habilidades progressivamente desenvolvidas, até se chegar a 
uma competência leitora e escritora ideal, a do usuário 
proficiente da língua escrita. Os estudos do letramento, por 
outro lado, partem de uma concepção de leitura e de escrita 
como práticas discursivas, com múltiplas funções e 
inseparáveis dos contextos em que se desenvolvem. (p.4) 

 

 

O processo de letramento envolve a língua escrita, se retendo as formas 

que os gêneros serão introduzidos para os alunos sendo “responsável por 

agregar novos sentidos e formas ao processo de alfabetização e novas 

atribuições” (VÓVIO; KLEIMAN, 2013, p. 178). 

Para Kleiman (2007) tal termo contém “[...] uma situação comunicativa que 

envolve atividades que usam ou pressupõem o uso da língua escrita ─ um 
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evento de letramento ─ não se diferencia de outras situações da vida social: 

envolve uma atividade coletiva.” (p.5) 

O ‘confronto’ entre os termos segundo Kleiman “[...] talvez tenha sido 

[devido ao] contraste estabelecido entre alfabetização e letramento, desde 

quando o conceito começou a circular no Brasil, [...] o que limitou a relevância e 

o impacto do conceito de letramento para o ensino e a aprendizagem”. (2005,     

p. 2). Para Vóvio e Kleiman “[...] os sentidos atribuídos ao letramento nem 

sempre coincidem com aqueles cunhados nas pesquisas que lhes deram 

origem”. (2013, p. 179)  

Atualmente o termo letramento esta sendo mais utilizado nos ciclos 

escolares, no empenho de apropriação do conceito para a prática escolar ou 

seja: 

 

Assumir o letramento como objetivo do ensino no contexto dos 
ciclos escolares implica adotar uma concepção social da 
escrita, em contraste com uma concepção de cunho tradicional 
que considera a aprendizagem de leitura e produção textual 
como a aprendizagem de competências e habilidades 
individuais”. (KLEIMAN, 2007, p. 4) 
 

 
 

Tanto a alfabetização como o letramento correspondem a um tipo de 

método adotado pelo educador. A alfabetização é tida como uma forma 

tradicional de ensinar, onde os métodos seguiriam uma sequência estruturada 

dos conteúdos, no entanto cada aluno tem suas particularidades, cada um 

aprende num determinado ritmo e maneira. Devido a isso surge o letramento 

que é a introdução de conceitos da língua escrita, utilizando-se de diversos 

métodos de aprendizagem. No entanto, ambos são “[...] uma perspectiva social 

da linguagem, na qual os variados usos da escrita e a participação em diversas 

práticas letradas devem ser consideradas.” (VÓVIO; KLEIMAN, 2013, p. 179). 

É importante reafirmar que tais discussões são percebidas tanto pela 

equipe da SME quanto pelos professores na escola e que há esforço para a 

superação da alfabetização tradicional. A parte orientada para o Ensino de 

História nas Diretrizes nos reforça nesta direção ao favorecer o letramento 

quando preconiza a escola como:  
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[...] um espaço público onde aluno e professor relacionam-se 
no cotidiano com o outro, com o diferente. E é nesse espaço 
que acontece a construção e reconstrução simbólica da 
cultura. A reflexão sobre a diversidade cultural é questão 
central para a qualificação das práticas dos profissionais da 
educação, especialmente em relação ao conhecimento sobre 
os grupos sociais dominados e excluídos. (2004, p.44) 

 

Sendo então a escola um agente transformador, o Ensino de História 

nesta perspectiva pode contribuir no processo do letramento.  

Para Cerri (2011, p. 60) pensar historicamente significa “[...] levar à 

compreensão do que de fato significa a história: a sucessão do inesperado, do 

novo do inusitado e da criação constante, e não apenas a determinação, a 

permanência, a continuidade”. Ou seja, à criança na fase do letramento 

propiciar situações e experiências que possibilitem construir a noção de tempo 

histórico, sendo o professor o agente, mediador que coopera para a 

aprendizagem significativa. 

Para compreender os deslocamentos temporais, é preciso que se entenda 

o significado de história, de seus conceitos históricos, sendo estes 

compreendidos na relação com a realidade vivenciada. Conforme Abud (2005) 

explica com base em estudos de Barca; Gago (2001) a busca de explicações 

para uma situação do passado baseada na sua própria experiência, propicia à 

criança, mesmo sem reconhecer as diferenças entre as suas crenças e valores 

e as de outra sociedade, um esforço de compreensão histórica.  

Assim, para as crianças de seis a sete anos que frequentam o 1º ano do 

Ensino Fundamental serão importantes as opções do professor, pois o ensino 

“[...] requer que se defina claramente que conhecimentos/capacidades 

precisam ser ensinados e os modos como devem ser abordados” (BRANDÃO, 

p.219, 2013), a fim de que esse ensino seja significativo para as crianças. 

Bittencourt diz que “[...] a história é sempre história de alguma coisa, de 

algo que está acontecendo, que muda, que possui movimento” (2004, p. 193). 

O conhecimento histórico é baseado em conceitos e noções que irão organizar 

os fatos e assim fazer a interligação entre os acontecimentos, pois, o mesmo 

não se limita em apenas apresentar o fato (acontecimento), mas sim em 

relaciona-lo com a sua devida importância, ao estar envolvido com a 

construção da cidadania do aluno, sua presença nas turmas de primeiro ano, 
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pode significar segundo Fonseca uma disciplina “[...]educativa, formativa 

emancipadora e libertadora”. (2008, p. 89). 

Fonseca ainda diz que “[...] a proposta de metodologia do ensino de 

história valoriza a problematização, a análise e a critica da realidade e concebe 

aos alunos e professores como sujeitos que produzem história e conhecimento 

em sala de aula”. (2008, p. 94). Por tanto, a todo o momento, estamos 

envolvidos com a história mesmo sem nos darmos conta do que está 

acontecendo, e nem de sua importância. 

A década de 1980 foi aquela em que o currículo da disciplina de História 

novamente passa por varias reestruturações, tendo naquele contexto o objetivo 

de:  

[...] recolocar professor e alunos como sujeitos da História e da 
produção do conhecimento histórico, enfrentando a forma 
tradicional de ensino trabalhada na maioria das escolas 
brasileiras, a qual era centrada na figura do professor como 
transmissor e na do aluno como receptor passivo do 
conhecimento histórico. (CAINELLI e SCHMIDT, 1999, p. 14). 

  

Esta ação visou o enfrentamento da tradição do ensino de história voltado 

apenas para eventos, personagens e datas comemorativas, influenciada pela 

compreensão de que os conhecimentos históricos deveriam se basear na 

forma de oratória, ordenação, memória oficial.  

 Para Cerri (2007) na medida em que aprendemos sobre História, 

tomamos conhecimento da consciência de si próprio em relação ao passado, 

presente e futuro. O significativo para o ensino de história no processo de 

formação do pensamento histórico é considerar a necessidade de que haja 

condições para a formação crítica que possibilita “[...] nunca aceitar as 

informações, ideias, dados, etc. sem levar em consideração o contexto em que 

foram produzidos”. (CERRI, p. 59, 2011). 

De acordo com o Projeto Político Pedagógico da escola pesquisada, o 

papel da escola é proporcionar aos professores e alunos uma ‘nova visão’ da 

disciplina de História, uma História mais “prazerosa, valorizando o 

conhecimento de acordo com as necessidades e as situações” (LONDRINA, 

2013, p. 382). 

A pesquisa de Bittencourt indica que “[...] a História possui um conteúdo 

escolar que necessita estar articulado, desde o inicio da escolarização, com os 
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fundamentos teóricos”. (BITTENCOURT, 2004, p. 195). Por isso a importância 

de a criança ter o contato com o ensino de História desde pequena, onde a 

mesma irá adquirir conceitos e informações. Esta perspectiva é a abordagem 

do Projeto Político Pedagógico (2013, p.39), que no caso considera que o 

trabalho com a disciplina de História deve “[...] proporcionar aos educandos 

uma forma de estudar a história contemporânea, as grandes mudanças 

tecnológicas, cientificas, econômicas e sociais” ao ter o grande desafio de: 

 

[...] adequar ‘o nosso olhar as exigências do mundo real’, 
desenvolvendo uma prática do ensino de história rica em 
conteúdos socialmente responsável. Por tanto, o objetivo 
central da história deixa de ser o passado para ser o estudo da 
relação entre o presente e o passado, nas suas relações de 
continuidade e mudanças. (LONDRINA, 2013, p. 43). 

 

Pereira (2013) constatou em seu estudo no 4º ano da escola que foi 

campo de investigação para dissertação de mestrado, que o ensino de História 

ainda assim, permanece desinteressante para os alunos, o que contradiz na 

prática pedagógica os objetivos do Projeto Político Pedagógico da Escola ao 

propor este  

 

[...] ensino de História [que] torna-se formativo para o aluno de 
uma maneira que permite ao aluno agregar conhecimentos e 
desenvolver uma atitude reflexiva e critica, “competências 
necessárias para à tomada de decisões, resolução de 
problemas e a prática mais consciente da cidadania.” ( 2013, p. 
380) 

 

 

Constatada a preocupação com o Ensino de História e sua fragilidade 

perante as práticas desenvolvidas e o interesse dos alunos, entendemos este 

estudo como contribuição para o entendimento desse processo em trabalhos 

pedagógicos desenvolvidos já no 1º Ano de Ensino Fundamental sob a 

perspectiva do professor, para o reconhecimento da presença ou não de 

conceitos históricos em trabalhos para o letramento. Entendemos o ensino de 

História neste processo como possibilitador de ampliação da escrita, da fala, da 

audição, da leitura por prazer, no reconhecimento de que “[...] a alfabetização 

pode ser unida à investigação histórica, usando as competências da 
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alfabetização para um propósito, em contextos significativos, e aumentando o 

tempo disponível para a História” (COOPER, 2012, p.93)   
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CAPITULO 2 

CAMINHOS PERCORRIDOS 

 

Tendo por objetivo a realização de uma pesquisa qualitativa entendida 

como um processo de investigação que surge a partir da inquietação gerada 

pelas próprias experiências, necessita de uma abordagem de estudo que 

propicie a compreensão da realidade tendo como ponto de partida os sujeitos 

situados em seu campo de ação. 

Para compreender a pesquisa qualitativa, buscamos em Ayala (2012)  

fundamentos que explicam este tipo de pesquisa como busca de caráter 

exploratório realizada durante a construção da investigação na qual se 

desenvolve o entendimento dos dados encontrados, o que nos remeteu ao 

estudo de uma turma do 1º Ano do Ensino Fundamental em uma escola 

municipal de Londrina, para o reconhecimento das opções do professor para o 

Ensino de História.  

A Escola Municipal Carlos Dietz, campo deste estudo está situada na 

Avenida Juscelino Kubitschek, número 48, no Jardim Shangri - Lá, região 

central de Londrina. A pouca oferta de estabelecimentos escolares  

proporcionaram a fundação dessa instituição em 1960, cedendo a 

Congregação de Palotinos parte do terreno da entidade para a construção da 

mesma, sendo regulamentada pela Secretaria Estadual de Educação. 

Esta instituição, 50 anos depois, foi ameaçada de fechamento por meio de 

uma determinação em que o ensino ofertado aos alunos do 1º ao 5º ano 

deveria seguir o sistema de ensino municipal, no entanto, tal situação foi 

revertida em 2010 por meio do apelo da comunidade interna e externa, sendo a 

escola municipalizada. 

A escolha da escola se deu, ao ser esta o campo de pesquisa já 

desenvolvida por meio de projetos coordenados pela orientadora deste estudo. 

Nela realizamos três observações de forma geral e duas na sala de aula do 1º 

ano da Professora M. que se disponibilizou a cooperar para além das 

observações, com a indicação das atividades aplicadas na turma, as quais 

foram consideradas como adequadas ao ensino de história. 

A observação do campo foi importante ao ser a pesquisa um ato 

intencional para o qual o reconhecimento do campo propicia a compreensão 
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das “[...] leis que regem o comportamento de uma realidade particular” (AYALA,  

2012, p.54). 

 Para o início da investigação conversamos com a Diretora a respeito do 

nosso projeto de pesquisa. A mesma se interessou e se ofereceu para ajudar 

no que precisássemos o que se concretizou com a acolhida da Professora M. 

A importância de se investigar a sala de aula, mais especificamente as 

atividades que o professor considera como meio para o ensino de história, se 

dá pelo fato de que nos propicia acompanhar as proposições do professor, 

assim como as reações das crianças na  aprendizagem de conceitos históricos 

como o do tempo na relação entre presente, passado e futuro. É o 

encorajamento da criança no uso de palavras e outras formas de expressão da 

temporalidade que favorece o entendimento das relações que estabelecem 

entre o tempo presente e o passado, o que nos trouxe oportunidades para 

reconhecermos como o professor encaminha estas situações e o significado 

que podem adquirir para as crianças. 

Após as observações da escola e da sala de aula foi solicitado à 

Professora M. a seleção de atividades trabalhadas com a turma e o que ela 

considerava como conteúdo de História. Ela selecionou quatro atividades 

sendo a primeira uma carta da ‘Cachinhos Dourados’, a segunda o poema 

‘Amor Antigo’; a terceira o ‘jogo’ das sete diferenças, versando a quarta sobre 

brincadeiras infantis a partir de uma cantiga popular.  

Ao se observar que as atividades indicadas não traziam explicitamente 

sua condição para o trabalho com a disciplina História na abordagem da noção 

de tempo, buscamos a explicação pelo professor de suas opções e relações 

que estabelecia com a noção de tempo e história. 

A seleção realizada pela professora foi fotocopiada e posteriormente 

apresentada no momento da entrevista para que a mesma apontasse as 

possibilidades de trabalho com a noção de tempo  

Esta entrevista foi norteada pelas seguintes questões: (Anexo 1) 

1. Qual a perspectiva, possibilidade de trabalhos com a História em turma 

do 1º ano do Ensino Fundamental? 

2. Perante as atividades selecionadas explique os encaminhamentos 

dados para o Ensino de História. 
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CAPITULO 3 

 MOVIMENTOS DA PROFESSORA DOS ANOS INICIAIS PARA A 

ARTICULAÇÃO DO ENSINO DE HISTÓRIA AO PROCESSO DE 

LETRAMENTO 

  

 

De acordo com as Diretrizes do município de Londrina (2004), a disciplina 

de História deve ser trabalhada na abordagem de eixos temáticos como: 

identidade, tempo, memória, lugares de memória, história local e cotidiano, 

diversidade cultural, patrimônio cultural e cidadania. 

Para o trabalho com a noção de tempo se foca de acordo com o 

documento a relação do que estamos vivendo, do que vivemos e o que iremos 

viver apresentando a noção de tempo como uma sequência  associada à vida 

do homem como ser histórico. Segundo as Diretrizes quando estudamos 

História adquirimos “[...] consciência da existência de elementos 

transformadores [...] Vamos entendendo as transformações e as mudanças 

tanto no sentido individual quanto no coletivo”. (BRASIL, 2004, p. 40)  

A Professora M. da turma do 1º ano do ensino fundamental selecionou 

quatro atividades sendo a primeira um trecho do livro ‘O carteiro chegou’ que 

utiliza como referência a estória de Cachinhos Dourados que é um dos 

personagens da literatura infantil que aparece no livro que é de autoria de 

Janet e Allan Ahlberg (2007). O referido livro foi composto por variados 

personagens da literatura infantil (chapeuzinho vermelho, lobo mau, etc) que 

estabelecem relações entre si por meio do personagem central que é o carteiro 

e a partir daí, os autores inserem variados tipos de correspondência. 

Para o trabalho com a primeira atividade a professora retirou do livro ‘O 

carteiro chegou’ a correspondência em forma de ‘bilhete’ escrito pela 

Cachinhos Dourados desculpando-se por ter invadido a casa e comido o jantar 

da família como segue abaixo: 
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Por meio desta atividade a professora explorou as relações familiares, os 

valores da família, a relação de respeito. Também trabalhou o calendário, os 

dias da semana, envolvendo assim os numerais, relacionando esse tema ao 

trabalho com a história de forma interdisciplinar ao envolver os conteúdos de 

matemática e português.  
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Na opção por elementos básicos do tempo métrico (cronologia) há o início 

do preparo para futuras elaborações que estejam relacionadas à duração, 

simultaneidade, mudanças e permanências, ao permanecer a cronologia como 

referência para a localização temporal dos fatos históricos em determinado 

tempo. 

Para a professora este tipo de atividade também favoreceu trabalhos com 

“a data comemorativa que é o aniversário” nos indicando que houve um 

avanço em relação às datas comemorativas ‘ditas cívicas’ ao ser esta 

inicialmente associada à vida da criança. Tal aspecto condiz com o que as 

Diretrizes curriculares do município apregoam na questão da identidade 

quando explicam que a noção de tempo pode ser construída pelo tempo 

histórico que se apresenta em convenções cotidianas, seja, de sua história ou 

da dos antepassados. Ao se trazer para os dias atuais o costume de se 

comemorar uma data comemorativa, que no caso é o aniversário, há a 

possibilidade de se realizar trabalhos que formam o cidadão que entenderá a 

história para além “[...] de uma série de outras festividades que foram 

englobadas sob o título de “cívicas”, compondo com as demais disciplinas o 

cotidiano escolar” (BITTENCOURT, 1992, p.44).  

Esta compreensão da professora também está relacionada ao que 

dispõem as Diretrizes (2004) que apontam a necessidade do conceito de 

tempo histórico não estar limitado ao estudo do tempo cronológico (calendários 

e datas), ao repercutir tal restrição a uma compreensão dos acontecimentos 

como pontuais e organizados em uma longa e infinita linha numérica, o que 

leva à ideia de uniformidade, de regularidade e, ao mesmo tempo, de sucessão 

crescente e acumulativa (2004, p. 30) 

É importante ressaltar que na seleção realizada pela professora nos 

deparamos com sua aproximação à literatura e imagens para atividades que 

geram relações temporais baseadas principalmente no reconhecimento do 

antes e do depois, mudanças e permanências, presente e passado. No que se 

refere à duração, estas são escassas. A escolha relacionada a literatura 

revelou que a professora procura articular os interesses infantis, a imaginação, 

a fantasia à realidade, portanto, ao partir da ficção e de um tempo distante não 

se fixa nele ao estabelecer relações entre os eventos narrados e as 

experiências do aluno, quando procura fazer com que demarquem as 
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características de sua realidade no tempo presente. Articula temporalidades 

provocando deslocamentos em que a criança necessita reconhecer as 

mudanças e as diferenças a partir de sua própria história. Fornecendo indícios  

ela incita perguntas que também podem ser relacionadas à ideia de 

continuidade.  

O uso da literatura é significativo ao propiciar situações, tanto para a 

utilização da imaginação histórica, assim como a diferenciação entre o que 

seria uma narrativa ficcional e outra histórica, no reconhecimento da 

necessidade de argumentos e evidências. Esta questão não foi considerada 

pela professora. 

A literatura também favoreceu a ampliação de vocabulário que traz em si 

a temporalidade que se deseja expressar, sendo explorada como atividade que 

propiciava contexto para sair da oralidade ao passar à confecção de glossário o 

que demonstra que a presença da literatura e história como importantes para o 

letramento, não necessitando de dissociação nos trabalhos. Esta opção 

também possibilitou a busca de outras palavras, linguagens. 

A segunda atividade traz a estória da ‘Rapunzel’, por meio do poema 

intitulado ‘Amor Antigo’. A fonte foi o livro ‘A poesia é uma pulga’ de Silvia 

Orthof de 1991, que conta a estória de uma princesa presa no alto de uma torre 

e resgatada por um príncipe. Para a professora essa atividade propiciou 

trabalhos com relações entre o tempo passado e o presente das crianças por 

meio de comparações entre os tipos de moradia; vestimentas, de como as 

pessoas viviam naquela época e como vivemos no tempo presente, além dos 

meios de transporte e as diferenças socioeconômicas. 
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É preciso incentivar a criança a pensar e refletir sobre a história, para mais 

tarde ela ter um pensamento crítico, ter consciência histórica, o que para Siman 

estará presente: 

Na medida em que oferecemos às crianças oportunidades de 
tomada de consciência da historicidade de sua própria vida  - e 
da de seu grupo de vivência – e que ela estará se iniciando no 
desenvolvimento do pensamento histórico e no 
desenvolvimento da formação da sua identidade sociocultural. 
(2003, p. 125) 

 

 

Conforme as Diretrizes (2004) esse tipo de atividade propicia: 

O estudo sobre o modo de vida, organização social de uma 
sociedade, uma cultura diferente da do aluno é uma situação 
de aprendizagem bastante significativa, pois, poderá 
estabelecer relações de tempo e espaço, adquirir informações 
históricas e culturais desenvolvendo o pensamento reflexivo. 
(p. 5) 

 

No que se refere à aprendizagem histórica na comparação entre o 

passado e o presente se favoreceu a compreensão de que as pessoas têm 

necessidades, pontos de vista e cultura diferentes, o que segundo Cooper 

(2012) pode ser possibilitado ao se “recontar narrativas em sequência” por 

meio de textos de ficção e em textos de não ficção o que possibilitará 

perguntas como: onde, quem, por que, quando, o que é diferente e parecido. 

Esta possibilidade foi explorada na primeira atividade e também nesta segunda  

favorecendo a presença de novas palavras. 

Todos esses conceitos apresentados acima são importantes para o se 

trabalhar desde cedo com as crianças, pois, assim elas terão maior vivência 

com os fatos históricos e de ficção o que possibilitará possivelmente maior 

diferenciação na aprendizagem do que é narrativa histórica e ficção. Scaldaferri 

nos reforça quando diz que: 

 

Os significados que o individuo atribui a um vocábulo, objeto, 
acontecimento ou fenômeno vai depender de sua experiência, 
dos conhecimentos que ele adquiriu a partir de suas vivências 
nas relações socioculturais e da mediação do processo de 
aprendizagem. (SCALDAFERRI, 2008, p. 56) 
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A terceira atividade selecionada foi o ‘jogo dos sete erros’, que mostra a 

fotografia de um casarão antigo da cidade de Ouro Preto, onde na segunda 

imagem devem ser identificados os sete erros que assinalam as diferenças 

entre as duas imagens. Nesse tipo de atividade, segundo a professora, foram 

trabalhadas as moradias de antigamente, ou seja, do passado em suas 

características a fim de que a criança perceba que um mesmo ambiente apesar 

do tempo pode continuar existindo e desenvolvendo novas funções, assim 

como que reconheçam a necessidade de se  preservar o patrimônio 

arquitetônico e artístico.  

Com esta atividade a professora trabalhou o eixo temático da História - 

patrimônio cultural que é entendido como “[...] um processo ativo de 

conhecimento de sua herança cultural [...] um processo contínuo de criação 

cultural”. (Diretrizes, 2004, p. 45). 

No trabalho da professora não houve a preocupação com relações mais 

elaboradas entre a função daquela construção no passado e no presente. No 

que se refere ao uso da fotografia que conforme Abud, Silva, Alves (2010) é 

uma fonte de reconstituição do passado, que como instrumento da memória 

possibilita informações que permitem a “[...] compreensão do contexto histórico 

em que as imagens foram criadas; dessa forma é possível entender as 

transformações, permanências, enfim, a dinâmica social da época”. (p.148), 

também não foi explicitado pela ausência de análise comparativa entre as 

construções atuais do município do aluno e esta outra de Minas Gerais.  

O objetivo de se trabalhar com a fotografia é levar os alunos a 

compreenderem a imagem em sua potencialidade de fonte histórica que pode 

trazer informações sobre as mudanças da sociedade de variados tempos, o 

que traz a necessidade de questionamentos para a sua contextualização com 

perguntas como: onde? por quê? quando? Como? São perguntas 

imprescindíveis para o entendimento e verificação de sua condição ou não de 

documento histórico. O que se observa é que tal alternativa não foi considerada 

pela professora ao não ter entendimento claro sobre a fotografia como fonte 

histórica, apesar de nas Diretrizes observar-se que tal fundamento é 

apresentado como documento que traz a percepção da existência de diferentes 

tipos de registros os quais a presença da diversidade dos grupos sociais 
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localizados espacialmente e temporalmente e se configura como forma de 

comunicação.  

Tal uso contribui para a constituição da identidade do individuo a partir do 

reconhecimento de grupos sociais dos quais fizeram parte da sua história ou 

não proporcionando ao aluno reflexões que não se restringirá a uma simples 

imagem, mas sim, a um contexto histórico, o qual se torna significativo como 

uma forma de registro histórico.  

Pela explicação sucinta da professora observamos que o uso da fotografia 

como fonte histórica ainda não faz parte de sua fundamentação teórica o que 

lhe permitiria de acordo com Abud, Silva, Alves (2010), estabelecer relações 

entre “[...] elos perdidos nas cadeias dos fatos. [Sendo] possível apenas se 

soubermos como questionar, o que perguntar, ainda que esse ato também seja 

subjetivo, na medida em que depende de seus conjuntos de crenças, valores, 

mitos e convicções.” (p. 151) 

Na quarta atividade trabalhou ‘brinquedos e brincadeiras infantis’ iniciando 

por uma brincadeira tradicional na forma de cantiga (Passarás), o que 

possibilitou para a criança vivenciar em seu tempo presente algumas das 

brincadeiras do passado. Este trabalho se desdobrou na releitura da obra de 

Candido Portinari ‘Menino com pião’ de 1947 e trabalhos sobre diferentes 

brincadeiras e brinquedos infantis, assim como por meio de outra forma de 

expressão que são as esculturas de Sandra Guinle. A proposta da professora 

foi resgatar brinquedos e as brincadeiras populares por meio de diversas 

linguagens (música, pintura e escultura) em atividades que favoreceram o 

letramento e a memória como fonte histórica e relações temporais. Com essa 

atividade o professor aborda o eixo da História que é a memória. 

 O eixo memória propicia uma releitura da história, a recuperação do 

passado através das lembranças, proporcionando a produção de novos 

significados no ‘dialogo’ entre passado e o presente, favorecendo o trabalho 

com a história local e o cotidiano dos alunos, o que é importante, pois, “[...] os 

elementos do cotidiano nos ajudam a compreender a dinâmica, as crenças e o 

legado dos diferentes grupos humanos [...] a história local traz a tona 

acontecimentos, atores e lugares comuns aos educandos”. (Diretrizes, 2013, p. 

43). O que foi extremamente positivo foi o fato de que a professora por meio de 
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entrevistas propiciou aos alunos a relação com a história oral e a memória 

como fonte histórica. 

Para a noção do tempo o trabalho com a entrevista e com a ordenação 

dos acontecimentos propiciou introduzir o reconhecimento sobre as 

semelhanças e diferenças no modo de brincar das crianças nos diferentes 

tempos e espaços. 

A professora não indicou o movimento de relacionar este tipo de trabalho 

a lugares de memória como os museus (apesar de usar obras de arte), 

arquivos, monumentos e associações, que são espaços importantes ao 

trazerem o acesso a representações do passado. 

Mesmo assim, entendemos com Cooper (2002, p. 359) que a professora 

ao proporcionar diferentes experiências às crianças, possibilitou que 

trafegassem “[...] entre diferentes pontos de vista [...] para diferentes 

reconhecimentos”. Sendo assim, este trabalho foi importante para estimular a 

criança a ter um pensamento histórico crítico, pois, ao dialogar com diferentes 

temporalidade participou de “[...] movimento de reconhecimento dos ritmos da 

história [nos quais] teremos a densidade do que se pretende compreender 

historicamente”. (TUMA; CAINELLI; OLIVEIRA, 2010, p. 361). 

Seguindo essa perspectiva, para as autoras é importante que o professor 

pense sobre a temporalidade histórica e seus acontecimentos com os seus 

alunos, o que fará com que o professor supere em suas aulas a simples “[...] 

função de ilustrar um conteúdo trabalhado, mas sim oportunizar a presença de 

situações variadas”. (TUMA; CAINELLI; OLIVEIRA, 2010, p. 359). 

 Reforçando o parágrafo acima estamos vivendo uma época em que a 

“[...] desvalorização do passado, a exaltação ao imediato e efêmero geram um 

grande desinteresse pelas tradições culturais, pelo processo histórico, e podem 

“comprometer o desenvolvimento da noção de temporalidade histórica””. 

(SIMAN, 2003, p. 125). Mais um motivo que torna importante este trabalho 

sobre os conceitos históricos reforçando no aluno a elaboração de explicações 

sobre a relação entre o presente, o passado e o futuro. Para Hobsbawm:  

[...] a destruição do passado - ou melhor dos mecanismos 
sociais que vinculam nossa experiência pessoal à das 
gerações passadas – é um dos fenômenos mais 
característicos e lúgubres do final do século xx. Quase todos 
os jovens de hoje crescem numa espécie de presente 
contínuo, sem qualquer relação com o passado. (1995, p. 13).   
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Tal preocupação está presente na professora o que se coaduna com o 

proposto nos documentos oficiais no que se refere à consideração do 

conhecimento prévio: 

  

Os alunos chegam à aula de História carregando concepções, 
noções, ideias, conceitos, preconceitos, informações cujo 
aprendizado não foi realizado pelo professor ou pela escola, 
mas que teve origem a experiência pessoal, no convívio com 
os mais velhos e seus conhecimentos, no contato diário com 
seu grupo de amigos, sendo assim, conceitos sobre o tempo, 
identidade, são aprendidos antes mesmo do aluno ingressar no 
ensino formal. (LONDRINA, 2013, p. 378).    

 
Entendemos que ao optar pela variedade e riqueza expressa na cultura 

material presente na utilização de pintura e escultura, assim como da cultura 

imaterial transmitida de geração a geração como na música e em cantigas de 

roda, a professora demonstrou este entendimento ao valorizar tais expressões 

como produtos culturais capazes de transmitir emoções, sentimentos e 

informações, o que para Bittencourt (2004) possibilita ao aluno o “[...] 

conhecimento da cultura material do ponto de vista científico, importa o aluno 

ser introduzido na compreensão do objeto como integrante de uma 

organização social, de uma parte da vida cotidiana, dos rituais, da arte  de 

determinado grupo social. (p. 358).  

O trabalho da professora M. ao promover o contato da criança com o 

passado de forma lúdica expressa que traz para sua prática a busca de ações 

pedagógicas que propiciem a aprendizagem do aluno, visto que as crianças 

“constroem significados a partir de múltiplas e complexas interações”. (BRASIL 

– p. 61). A utilização de brinquedos e brincadeiras faz com que a aprendizagem 

faça sentido para o aluno ao fazer parte de seu cotidiano.   

   No século XX, com os estudos de Piaget, Vygotsky, Freud é que as 

brincadeiras das crianças passam a ser valorizadas e segundo Bueno (2010) 

considerada em sua possibilidade de envolver a criança “[...]  afetivamente no 

seu convívio social. A brincadeira faz parte do mundo da criança. É nesse 

momento que ela experimenta, organiza-se, regula-se, constrói normas para si 

e para o grupo”. (p. 21). 
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Sendo assim o brincar é de suma importância, pois, desenvolve na 

criança seu raciocínio e a motricidade, além de desenvolver a criatividade e 

estimular a socialização.  

Mas o ‘brincar’ também mudou e se antes as crianças brincavam com 

brincadeiras que eram passadas entre gerações, atualmente as brincadeiras 

são eletrônicas o que não impede a criatividade e a presença das brincadeiras 

do passado, o que a família e a escola podem propiciar conforme constatamos 

com a Professora M. Conforme afirma Bueno (2010), 

 

Acredita-se que o lúdico é de grande importância para as 
crianças, pois sem distinção de idade ou classe social, estas 
atividades lúdicas devem constar no contexto político 
pedagógico da escola. O lúdico compreende os jogos as 
brincadeiras e os próprios brinquedos, tanto as brincadeiras de 
antigamente, bem como as atuais, pois são de cunho 
educativo e auxiliam na aprendizagem dos alunos, assim 
como no convívio social. (p. 23) 

   

É importante o educador trabalhar com as brincadeiras de antigamente e 

de hoje, pois, é uma forma de proporcionar a criança o contato com a cultura, 

sendo também uma maneira de explorar a criatividade. 

Não é só a brincadeira com o objeto que propicia aprendizagem, mas sim 

a brincadeira em si, como o faz de conta, pois, “As brincadeiras se constituem 

como lazer e ensinamento para a própria criança, porque é justamente por 

meio delas que as crianças podem discernir situações, resolvê-las e aprender 

ao mesmo tempo” (BUENO, 2010, p. 27). 

Vários estudos mostram que além de ser importante o contato da criança 

com o brincar na infância, é uma forma de o educador avaliar a criança, e 

propiciar aprendizagem a ela, visto que a mesma terá prazer em aprender e 

com isso aprenderá mais facilmente. 

O que constatamos é que para a Professora M. tais atividades fazem 

parte do letramento e que, intencionalmente, ela remete a atividades que 

articulam este processo ao Ensino de História e construção da noção de tempo 

pela criança. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por meio desse estudo verificou-se a importância e possibilidade do 

Ensino de História no 1º Ano do Ensino Fundamental articulado ao letramento 

e de forma interdisciplinar.  

A disciplina de História não é a principal disciplina trabalhada no ensino 

fundamental, mas assim como as demais disciplinas faz parte com seus 

pressupostos metodológicos e históricos do processo de letramento 

contribuindo para a formação da consciência histórica. 

O ensino da história, portanto, é um processo que exige do professor  

contínua transformação e reconhecimento das necessidades trazidas pela 

realidade dos alunos e da sociedade como um todo. Neste processo, é 

indispensável que o professor acompanhe as transformações e procure 

continuamente atender às novas demandas da realidade social em suas 

opções para o ensino.  

Levando em consideração o percurso percorrido no presente estudo 

identificamos a importância do professor trabalhar em diversas abordagens e 

de diversas maneiras o ensino de História, para contribuir para a formação de 

um  ser mais reflexivo e critico, a História pensada como importante para a 

formação da consciência histórica, tem no seu ensino um meio para o avanço 

na compreensão do processo histórico 

Por meio da análise realizada com uma turma de 1º ano, diálogos com 

a professora e das leituras realizadas entendemos que é possível trabalhar 

com a disciplina de História, e que a mesma contribui para a construção da 

noção de tempo da criança, pois, é nessa fase que as crianças começam a 

fazer relações entre o passado e o presente, sendo que trabalhada desde os 

anos iniciais promove a compreensão do significado da História, e que a 

mesma tem sentido em seu cotidiano. Mas para que o ensino de História seja 

significativo é necessário que desde cedo a criança elabore raciocínios sobre  

as transformações ocorridas contextualizando-as em forma de narrativa, 

fazendo a relação do passado com o presente.  

Uma disciplina na qual se possibilita a formação da consciência 

histórica em meio a opções que para Scaldaferri deve propiciar ao aluno “[...] 
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referências, não basta só conhecer a história de sua vida e da vida e de sua 

coletividade. É necessário saber onde e quando as mesmas histórias 

aconteceram”. (2008, p. 58). 

Portanto, a ação pedagógica do professor contribui para o aluno ter 

oportunidade para reflexões que possam trazer o entendimento da “história 

como disciplina fundamental educativa, formativa, emancipadora e libertadora” 

(FONSECA, 2008, p. 89).  
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Entrevista professora Mara 05/12/2013 

 

Turma 1º ano 

- Qual a perspectiva, possibilidade de trabalhos com a História em turma do 1º 

ano do Ensino Fundamental? 

 

Profª. Mara -  Dá para se trabalhar história como qualquer disciplina, consegue-

se trabalhar qualquer conteúdo de história no 1º ano. A respeito do ensino de 

história com a turma de1º ano não se pode trabalhar com muita cronologia, 

pois para ela, a criança. não tem tanta compreensão do que significa. O que se 

pode falar para que a criança entenda é que já aconteceu faz tempo, antes 

deles nascerem, contextualizando assim para que eles entendam. Pode se 

comparar o tempo de antigamente com o tempo de hoje, através de imagens, 

vídeo, fotos, pedindo para os alunos trazerem material para compararem a 

infância dos pais com a deles, trabalhar o brincar. Enfim, dá para se trabalhar 

com as transformações que ocorreram na história em forma de narrativas, ou 

seja, narrando os fatos como, por exemplo, trabalhar as datas comemorativas 

em forma de historinhas.  

 

SOBRE AS ATIVIDADES SELECIONADAS. 

 

* Ativ. 1 (cachinhos dourados) 

Nesta atividade se trabalha a data comemorativa que é o aniversário. Por meio 

desta atividade dá para se trabalhar a relação familiar, os valores da família, a 

relação de respeito. Com esta atividade deu-se para trabalhar o calendário, o 

cabeçalho, os dias da semana, envolvendo assim os numerais. 

 

* Ativ. 2 (poema Amor Antigo) 

Por meio de uma poesia infantil onde se conta a estória da Rapunzel, da para 

se trabalhar a parte de localização no tempo, por exemplo, os tipos de 

moradias, as vestimentas que se usavam, os costumes daquela época, os 

meios de transportes, a pobreza e riqueza, a localização no tempo, como se 

vivem hoje, a noção de tempo. 
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* Ativ. 3 (jogo dos sete erros) 

Com essa atividade deu para se trabalhar a imagens de um casarão antigo, e 

as mudanças que ocorreram desde aquela época até nos dias atuais, fazendo 

a comparação com os dias atuais em forma de narrativa. 

 

* Ativ. 4 (cantiga popular) 

E uma brincadeira infantil em forma de cantiga, com essa atividade se 

trabalhou as diversas brincadeiras, observando a pintura do menino com pião 

de Candido Portinari. Trabalhando então com o pião, as diferentes mudanças 

que ocorreram com essa brincadeira, como era o pião na época dos pais ou 

avos e como é pião atualmente. Observou-se outra figura de Portinari que é o 

menino soltando pipa, como era a pipa antes e como é nos dias de hoje, da 

para se trabalhar paisagem da figura, onde o menino estava, que no caso era 

no campo, e onde a gente vive hoje que é na cidade, enfim a localização e os 

avanços que se teve na história. Com as esculturas de Sandra Ginle, 

retratando as diferentes brincadeiras assim pode se trabalhar as brincadeiras 

preferidas das crianças e as brincadeiras preferidas dos pais, se são iguais, se 

não quais as diferenças, o que aconteceu durante esse período.     

 

 

 

 

 

 

      

  


