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MARTINS, Jéssica Domenic Candiani. Objetos e fotografias: potencialidade para a 
aprendizagem histórica no 1º ano do Ensino Fundamental. 2015. 67 p. Trabalho de 
Conclusão de Curso (Graduação em Pedagogia) – Universidade Estadual de 
Londrina, Londrina, 2015. 
 
 

RESUMO 
 
 
Este estudo tem por fonte as atividades propostas para trabalhos em sala de aula do 
1º ano do ensino fundamental e visa reconhecer a potencialidade das mesmas para 
a aprendizagem histórica, ao propiciar situações para o estabelecimento de relações 
entre as diferentes temporalidades e o reconhecimento das mudanças e 
permanências, em lugares de memória da história local – Londrina, tendo por 
referência temporal a década de 1950. Utilizando como recurso, objetos e 
fotografias, analisamos as possibilidades das atividades para a aprendizagem 
histórica articulada à alfabetização e à matemática. Este estudo foi organizado em 
três partes, sendo o 1º capítulo dedicado à trajetória do Ensino de História no Brasil 
e o 2º capítulo à abordagem metodologica. No 3º capítulo analisamos os dados 
obtidos na aplicação das atividades buscando a potencialidade da mediação de 
objetos e fotografias para a aprendizagem histórica pautada pela consideração das 
experiências dos educandos. Os objetos propiciaram deslocamentos temporais 
estratégicos para a introdução de fotografias e o reconhecimento das mudanças e 
permanências dos lugares de memória do município em análise comparativa. A 
memória familiar se inseriu por meio de entrevistas, intensificando assim, a 
compreensão do processo de transformação da cidade a partir do cotidiano. O 
trabalho com objetos e fotografias se configurou como estratégia importante e eficaz 
para a aprendizagem histórica no 1º ano do Ensino Fundamental, contribuindo para 
os deslocamentos temporais e aproximação à história local, além de propiciar 
trabalhos interdisciplinares. 
 

Palavras-chave: Ensino de História. 1º ano do Ensino Fundamental.  Objetos e 
Fotografias.  História de Londrina. Lugares de Memória. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MARTINS, Jéssica Domenic Candiani. Objects and Photographs: potential for 
historical learning in the first grade of elementary school. 2015. 67 f. Undergraduate 
Thesis Work (Graduation in Pedagogy) – State University of Londrina, Londrina, 
2015. 

 
 

ABSTRACT 
 
 

This study have as resource the activities proposed in classroom of the first grade of 
elementary school. The objective were to recognize their potential to historical 
learning, when setting situations from historic sites of Londrina in the decade of 1950. 
These situations offered the establishment of relations between different 
temporalities and the changes or stay at this places. It was used objects and 
photographs to analyze the possibilities of activities for historical learning along with 
literacy and mathematics. The study was arranged into three chapters: the trajectory 
of teaching history at Brazil; the description of the methodology used and the analize 
of the potencial of the activities with object and photographs for the historical 
learning. The objects was used as a mediators to exercise that propiate time 
displacement and were to strategically introduce the photographs. The photographs 
improve the recognition of the changes or stay at historic sites of the city.The family 
memory was inserted through interviews by the childrens for enhancing the 
understanding of the city’s transformation. Therefore, the study with objects and 
photographs consisted on an important strategy to historical learnning of the first 
grade of elementary school. It contributed for the time displacement and approached 
of the local history, as well as providing interdisciplinary work. 
 
Key words:  Teaching history. Objects Photographs. History  of Londrina. First grade 

of elementary school. Historical learning. 
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INTRODUÇÃO 

 

A inquietação de como vem sendo trabalhado o Ensino de História 

nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental em Londrina, surgiu no Ensino Médio 

(2006 – 2009), curso de Magistério realizado no Colégio Instituto Educacional 

Estadual de Londrina (IEEL), no período de estágio obrigatório (2008 e 2009), em 

uma das poucas escolas estaduais que ainda ofereciam os Anos Iniciais. O referido 

estágio se iniciou em 2008 com a observação de uma turma da terceira série (atual 

4º ano) uma vez por semana, e no ano seguinte (2009) na mesma turma, agora na 

4ª série (atual 5º ano), em contexto no qual atuavam três professores que 

ministravam uma ou duas disciplinas. 

No primeiro ano do estágio já havia me deparado com algumas 

inquietações sobre o uso do livro didático e com a forma superficial e mecânica que 

a professora ensinava a disciplina de História. Como minha intervenção seria 

apenas nas disciplinas de matemática e português, o conteúdo e a metodologia 

proposta para o Ensino de História não fez parte do estudo o que não possibilitou 

aproximações ao livro didático para reconhecimento da proposição do mesmo e das 

opções pedagógicas da professora. 

No ano seguinte, ao acontecer a intervenção na 4ª série, novamente 

a disciplina de História chamou atenção pela metodologia e uso do livro didático, ao 

não se diferenciar da 3ª série. Assim, na 4ª série, constatei que a presença de uma 

professora para o Ensino de História não trouxe a superação do  enfoque superficial  

e distante dos elementos da vivência da criança, além da ausência de diálogo que 

propiciasse contexto no qual “[...] o educador já não é mais o que apenas educa, 

mas o que enquanto educa, é educado, em diálogo com o educando, que ao ser 

educado, também educa.” (FREIRE, 1987, p. 39). 

A postura dos professores observados no que se refere ao Ensino 

de História na 4ª série evidenciou a inexistência do trabalho interdisciplinar na 

manutenção de barreiras para o diálogo entre as disciplinas e entre os professores, 

assim como não se estimulava as práticas cooperativas em sala de aula. 

Constatamos que sem o envolvimento intencional com a realidade, o Ensino de 

História observado não propiciava a construção crítica de saberes e se constituía de 

maneira fragmentada, impossibilitando aos educandos a compreensão do processo 

histórico e sociocultural. 
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Tais questões reapareceram ao elaborar no curso de Pedagogia o 

projeto de Trabalho de Conclusão do Curso (TCC), quando tal tema de estudo foi 

retomado ao oportunizar o esclarecimento de indagações sobre o Ensino de História 

nos Anos Iniciais. No primeiro momento da elaboração do projeto de TCC as 

questões que chamavam atenção eram:  

 As opções do professor podem transformar o Ensino de 

História? O livro didático poderia ajudar de maneira mais 

adequada? 

 Há mudanças visíveis no Ensino de História nas escolas?  

 A interdisciplinaridade amplia este ensino? 

No ano de 2013, a participação no Grupo de Pesquisa PEABIRU – 

Londrina e no Projeto de Pesquisa “NARRATIVAS DE PROFESSORES NO 

COLETIVO SOBRE O PROCESSO DE FORMAÇÃO: Repercussões para o Ensino 

de História e formação da consciência histórica de alunos dos Anos Iniciais do 

Ensino fundamental”1  sob a coordenação da Profª Magda Madalena Tuma, que 

também é a orientadora do Trabalho de Conclusão de Curso, oportunizou 

aprofundamento de estudos referentes aos fundamentos da História e do Ensino de 

História, o que propiciou reafirmar o interesse por estudo que abordasse a 

aprendizagem histórica. 

Assim, optamos em pensar, elaborar e aplicar atividades que 

visariam a aprendizagem histórica e o reconhecimento das possibilidades do Ensino 

de História para crianças do 1º ano do Ensino Fundamental, por meio de situações 

de aprendizado que propiciassem deslocamentos temporais (presente, passado e 

futuro) às crianças em sua peculiar compreensão de mundo perante a história 

ensinada. 

O objetivo acima foi viabilizado ao cursar a disciplina de Estágio 

Curricular Obrigatório do curso de Pedagogia em uma escola municipal da região sul 

do município de Londrina, que é uma das três escolas que constituem o campo de 

                                                           
1
 O Projeto de Pesquisa “NARRATIVAS DE PROFESSORES NO COLETIVO SOBRE O PROCESSO DE FORMAÇÃO: 

Repercussões para o Ensino de História e formação da consciência histórica de alunos dos Anos Iniciais do 
Ensino fundamental” coordenado pela Profª Drª Magda Madalena Tuma (Departamento de Educação – UEL), 
foi iniciado no ano de 2013 e tem por campo três escolas municipais, onde se investiga como professores dos 
Anos Iniciais do Ensino Fundamental pensam, elaboram e aplicam os conhecimentos históricos e a repercussão 
desta história ensinada sobre a consciência histórica da criança que se constitui em processo educativo. 
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estudo do projeto de pesquisa desde 2013, contando com a participação de doze 

professoras que atuam do 1º ao 5º ano. Este contexto, acrescido ao fato das 

referidas professoras serem as supervisoras de campo na realização do estágio, e a 

coordenadora do projeto citado, também a orientadora do estágio e TCC, tivemos 

contexto que reforçou a intenção de efetivar este estudo nesta escola. 

Com a intenção, mas ainda sem definição da turma e conteúdo, 

assim como da viabilidade do estudo, as atividades do estágio foram iniciadas com a 

observação participante em sala de aula, composta por sete turmas: dois 2º ano; 

dois 3º ano; dois 1º ano e um 4º ano. Realizadas as observações participantes, em 

dupla, foi definido que a intervenção aconteceria no 1º ano da Profª Ecinel 2 , 

participante do projeto.  

Sem clareza sobre a temática a ser abordada, neste mesmo 

período, fomos informados da participação da escola no desfile de 7 de setembro 

apresentando o tema ‘Londrina na década de 1950’. Paralelamente, a orientadora de 

estágio consultou o setor de transporte da UEL que cedeu o ônibus para o 

transporte das crianças da escola em visita ao Museu Histórico “Pe. Carlos Weiss”, 

sem definição da turma que utilizaria tal recurso. A proposição do trabalho foi feita à 

professora Ecinel que mesmo com dúvidas sobre a pertinência do Ensino da História 

para crianças de seis anos em processo de alfabetização aceitou o desafio. Após 

estas definições de apoio pela escola e a professora retomamos o planejamento, 

agora norteado pelas seguintes questões: 

 É possível o Ensino de História para crianças do 1º ano em 

processo de alfabetização?  

 A história local pode fazer parte da abordagem do Ensino de 

História no 1º ano?  

 O uso de fotografias e objetos contribui para a aprendizagem 

histórica? São fontes adequadas para esta faixa etária? 

Tais questões nos remeteram à busca de estratégias para a 

viabilização de abordagens metodologicas que contemplasse a participação dos 

alunos, em aprendizagem histórica significativa, ao propiciar estas que 

estabelecessem relações temporais entre presente, passado e futuro, a partir de 

suas experiências, portanto, do conhecimento prévio que expressassem sobre a 

                                                           
2
Nome fictício indicado pela professora. 
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realidade onde estão inseridos. 

Assim, optamos por elaborar e aplicar atividades para o Ensino de 

História em sala de aula do 1º ano do ensino fundamental com a mediação de 

objetos e fotografias, visando reconhecer a potencialidade das mesmas para a 

aprendizagem histórica ao propiciar situações de deslocamento temporal pelos 

educandos e o reconhecimento das mudanças e permanências em lugares de 

memória da história local – Londrina. 

O planejamento e as aulas ministradas3  em uma turma de 1º ano do 

ensino fundamental são as fontes que nos servirão de base para este estudo ao 

compartilharmos com Schmidt (1998, p. 57), o entendimento de que a aula propicia 

ao professor “[...] momento em que, ciente do conhecimento que possui, o professor 

pode oferecer ao seu aluno a apropriação do conhecimento histórico existente, 

através de um esforço e de uma atividade que edificou este conhecimento.” 

A abordagem da autora nos chamou atenção pelo fato da mesma 

estabelecer relações entre o método de produção do conhecimento e o método de 

ensino, ao defender a sala de aula como espaço de compartilhamento de 

significados. 

Levando em conta as considerações de Schmidt e Garcia (2003) 

que entendem as estratégias de entrevistas, estudos de campo ou estudos do meio 

como possibilitadores de apropriação pelo aluno do conhecimento de forma ativa e 

articulada com o mundo natural e social, elaboramos o planejamento com base em 

princípios que possibilitassem a vivência de novas práticas em sala de aula, voltadas 

à formação da consciência histórica, tendo como referência os três princípios 

básicos explicitados por Rüsen (2010): a experiência, interpretação e orientação.  

Para Rüsen (2010), a narrativa histórica constitui a consciência 

histórica ao propiciar relações entre a experiência do passado, interpretação do 

presente e orientação do futuro, estando relacionado à aprendizagem como um 

processo dinâmico, onde a pessoa aprende, transforma, adquire conhecimentos, 

habilidades ou ambos, repercutindo na construção mental do sujeito. Assim, a 

aprendizagem histórica em seu: 

 

                                                           
3
A elaboração das atividades contou com a colaboração da acadêmica Aline Matos, componente da dupla de 

trabalho para a realização do Estágio Curricular Obrigatório e da Orientadora de Estágio Profª. Drª. Magda 
Madalena Tuma. A aplicação das atividades aconteceu durante quatro dias no período de 25 a 28 de agosto e 
no dia 05 de setembro de 2014 com a visita ao Museu Histórico Padre Carlos Weiss. 
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[...] caráter histórico se volta a uma qualidade específica do tempo: a 
experiência, assim, é a diferença qualitativa entre o passado e o 
presente. A aprendizagem histórica está preocupada com o fato de 
que o passado é um tempo qualitativamente diferente do presente e 
se tornou o tempo presente. A experiência histórica é, portanto, 
principalmente a experiência da diferença no tempo. (RÜSEN, 2010, 
p. 85) 

 

Tais princípios básicos, segundo o autor, estão intrinsecamente 

relacionados, não sendo possível acontecer uma experiência histórica sem o 

significado, ou até mesmo uma orientação histórica sem o aumento da experiência e 

da competência interpretativa. A aprendizagem histórica ao desenvolver o equilíbrio 

argumentativo do sujeito em relação à experiência pode propiciar ao sujeito a busca 

consciente da aprendizagem histórica, ampliando elementos para projeções sobre o 

futuro, tendo as experiências do presente como campo de atualização do passado 

para a orientação da ação prática. 

Assim, ao se inserir no campo da reflexão sobre a prática do Ensino 

de História no 1º ano dos Anos Iniciais este estudo visa reconhecer estratégias para 

a construção do saber histórico escolar necessárias à aprendizagem histórica e se 

divide em três partes, contendo no 1º capítulo o Ensino de História e no 2º capítulo a 

abordagem metodologica . No 3º capítulo analisamos os dados obtidos na aplicação 

das atividades de acordo com o referencial teórico enunciado acima. 
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CAPÍTULO I 

DESLOCAMENTOS TEMPORAIS E APRENDIZAGEM HISTÓRICA 

 

A aprendizagem histórica tem relação com a compreensão do tempo 

histórico o que tem recebido atenção de muitos estudiosos no que se refere à 

infância que tem processo de construção da noção de tempo complexo ao envolver 

a apropriação da compreensão da sucessão, ordenação, duração, simultaneidade e 

da métrica temporal. Tal constatação indica que tais noções merecem atenção no 

processo educativo pelo fato de que “[...] as noções de temporalidade não existem a 

priori no raciocínio dos alunos, mas são construídas no decorrer de sua vida e 

dependem de experiências culturais.” (CAINELLI; SCHMIDT, 2004, p. 78) 

Ao desejar a aproximação das crianças a elementos da História que 

contemplassem o processo histórico dos diversos grupos humanos e propiciasse 

situações para deslocamentos temporais entre presente, passado e futuro e o 

reconhecimento de algumas das transformações ocorridas no município, um recorte 

do tempo cronológico foi efetuado na inserção da década de 1950 como data 

referencial. Colomer (2003, p. 105) “Aspectos do cotidiano daqueles que 

trabalharam e agiram sobre a natureza e entre si, organizando a sociedade de 

acordo com suas necessidades e circunstâncias”, foi considerado visando a 

presença da diversidade e singularidade histórica das sociedades para além do 

enquadramento cronológico.  

Para trabalhos que envolvem as crianças em raciocínios históricos 

precisamos considerar conforme Cooper (2012, p. 26) explica que “[...] o 

pensamento da criança é dominado por tentativas e erros intuitivos, a partir de suas 

próprias experiências e emoções”, fortalecendo a busca do conhecimento prévio da 

criança ao oportunizar a análise das progressões cognitivas. Para a aprendizagem 

histórica tal opção repercute sobre o processo de compreensão da criança referida 

no “[...] mundo tangível e visível, em padrões mentais existentes, ajustando-os 

quando necessário para acomodar nova informação, e então estocá-la para usá-la 

seletivamente para resolver problemas”.  (COOPER, 2012, p. 26) 

Assim, quando pensamos no tempo histórico não o reduzimos ao 

tempo cronológico das medidas exatas dos calendários, mas buscamos elementos 

do processo histórico em meio às múltiplas durações (curta, média e longa duração), 

para que as transformações e as permanências sejam reconhecidas na comparação 
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entre os diversos tempos, o que nos remete aos deslocamentos temporais, portanto 

às relações entre o tempo presente, passado e futuro. 

Neste estudo o vocabulário do tempo não estará relacionado à 

cronologia, ainda que esta faça parte, mas sim ao vocabulário histórico expressado 

por palavras como: antigo, velho, novo, antes, depois, igual, diferente, mudança, 

permanência. O que buscamos se baseia no entendimento de: 

 

Los niños no aprenden los conceptos por medio de definiciones pré 
fabricadas, sino mediante el aprendizaje, en forma de resolución 
activa de problemas, a través de prueba y error y mediante el 
dialogo, para abstraer sus caraterísticas comunes. De este modo, 
perfeccionan poco a poco sus conceptos.” (COOPER, 2002, p. 29) 

 

Tal reconhecimento nos remete a pensar no tipo de ensino de 

História que queremos para nossos educandos: será linear e progressiva, objetiva, 

tratando a história como apenas política e factual, ou devemos buscar o ensino da 

História de forma crítica e dialógica, a qual possibilita a presença de variadas fontes 

para a análise e aprendizado sobre as relações sociais em diferentes espaços e 

tempos? 

Acreditando que a melhor opção é a busca de alternativas na qual 

possibilitem a compreensão das experiências humanas em suas transformações, e 

permanências, assim como, em suas semelhanças e diferenças, entendemos que 

oportunizar situações de aprendizagem que contemplem o vivido, articulado aos 

objetivos para a aprendizagem histórica, é o que devemos buscar para o Ensino de 

História. 

Nesta perspectiva consideramos que o trabalho com fontes como 

documentos, depoimentos, fotografias, filmes, obras de artes e objetos que 

representem este ou aquele momento da História, assim como, entrevistas, 

depoimentos, narrativas, comparações e outras, propiciarão reflexões sobre as 

vivências familiares e de seu entorno, assim como de outras realidades distantes 

temporalmente e espacialmente. 

Com esta intenção optamos pelo estudo da história local, no caso o 

município de Londrina, estabelecendo recorte temporal que abarcará a década de 

1950, para que os alunos se aproximem de noções que proporcionem o 

entendimento de como ocorreu á construção deste espaço, das diferenças e 

semelhanças entre a vida das pessoas na atualidade e em outros tempos, lugares, 
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espaços, assim como das transformações e permanências, para sentir-se parte da 

história de onde vivem criando assim um sentimento de pertencimento, o que 

contribuirá para construção da identidade. A intenção é que os alunos construam o 

conhecimento histórico preservando a atitude curiosa, investigativa e o interesse 

pela ampliação destes conhecimentos no decorrer dos estudos escolares. 

Nas Diretrizes Curriculares da Educação Básica – História, da 

Secretaria de Estado da Educação do Paraná (PARANÁ, 2008), que acompanha os 

parâmetros estabelecidos na esfera federal, também há valorização da abordagem 

da história local quando se destaca a importância e a riqueza de conhecimentos que 

podem ser abordados no trabalho cotidiano do professor da Educação Básica. Neste 

intento ressaltam que: 

 

O estudo das histórias locais é uma opção metodológica que 
enriquece e inova a relação de conteúdos a serem abordados, além 
de promover a busca de produções historiográficas diversas. 
Segundo o historiador italiano Ivo Mattozzi (1998, p. 40), histórias 
locais permitem a investigação da região ou dos lugares onde os 
alunos vivem, mas também das histórias de outras regiões ou 
cidades. (PARANÁ, 2008, p. 71-72). 

 

A história local foca a história do cotidiano, onde as pessoas comuns 

vivem história aparentemente desprovida de importância e desconectada de outros 

grupos sociais, mas que contém as diversas dimensões da memória seja local, 

nacional ou mundial. A história de vida da criança se insere neste contexto social e 

histórico que é, paulatinamente, reconhecido por ela, repercutindo na formação da 

identidade social. Ao se possibilitar a aproximação à memória familiar e a sua 

socialização, oportuniza-se o reconhecimento de si e dos outros na observação de 

que cada família como grupo social possui uma narrativa diferente, mas com 

semelhanças no que se referem às tradições, valores, crenças, relações. São os 

ensinamentos oriundos do cotidiano por meio de ações, palavras, documentos 

escritos, objetos, imagens, fotografias, relações interpessoais e sociais que 

possibilitam esta convivência com outras memórias expressando elementos da 

memória coletiva, constituem-se como a base da identidade. 

Além da memória das pessoas, a escrita e a oralidade, os lugares da 

memória expressos por monumentos, praças, edifícios públicos ou privados, como 
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vestígios do passado constituídos por paisagens naturais ou construídas tornam-se 

objetos de estudo. 

Assim, a relação entre a história local e a memória de acordo com 

Maria Cândida Proença (1990) se insere como:  

 
[...] indispensável na construção de identidade, sob o ponto de vista 
pedagógico-didático é importante ter em conta o tratamento da 
memória longa das populações, que nos permite explicar diferentes 
ritmos de evolução, o estudo da memória coletiva de diferentes 
grupos de pertença, a pesquisa das memórias locais nos diferentes 
âmbitos de durações, a reabilitação da memória do trabalho, numa 
sociedade ocidental que sempre ignorou ou desprezou o trabalho 
manual, e a memória do tempo curto do acontecimento, que 
caracteriza o estudo da história do século XX. (PROENÇA, 1990, p. 
24). 

 

A partir dos objetos, literatura, fotografias, patrimônio arquitetônico e 

variados tipos de documentos se tem a base para a problematização e produção da 

narrativa histórica que tem como foco trazer à tona a diversidade das experiências 

culturais, sociais e políticas das pessoas. Oportunizar aos alunos o conhecimento, 

entendimento e respeito às culturas e história de um povo, comunidade ou uma 

região, traz maiores chances à comunidade de continuar a existir, protegendo a sua 

identidade. É a importância do conhecimento da história local em contexto histórico 

mais amplo, portanto, não só regional, que emerge como necessário, portanto, o 

estudo da história local proporciona ao educando reconhecer-se como agente 

participativo e transformador da sua própria História em dimensão sociocultural, 

podendo gerar o interesse e a valorização do conhecimento histórico. 

Tais considerações nos remeteram à busca de reflexões sobre o 

processo de mudanças educacionais que repercutiram em transformações 

significativas para o Ensino de História que: 

 

Nas últimas décadas do século XX e na primeira do século XXI, a 
produção historiográfica e educacional não somente se ampliou de 
forma consistente e gradativa, como alargou sua presença na 
indústria cultural, incluindo aqui os diferentes espaços de produção 
de novas tecnologias e artefatos, objetos que fazem parte da cultura 
contemporânea. (FONSECA, 2008, p. 19) 

 

Propiciar situações que desde a infância possibilitem o acesso à 

aprendizagem histórica, trazendo os mesmo a percepção de sujeitos na história, 
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assim como, produto dela, é esforço para superação da forma pela qual a disciplina 

de História no Brasil foi implantada no século XIX, no Colégio Dom Pedro II, quando 

o Ensino de História tinha por referência os princípios ditados pelo Instituto Histórico 

e Geográfico Brasileiro (IHGB), que mesmo tendo legado importantes contribuições 

para a produção historiográfica, foi também responsável pela escrita de uma história 

oficial do país voltada, intrinsecamente, à construção da identidade nacional.  

Influenciando profundamente o ensino escolar com suas produções, 

inclusive didáticas e pela atuação de alguns de seus integrantes como professores 

de história no Colégio D. Pedro II, o IHGB com suas ações auxiliaram na 

preservação da memória, tendo importância a organização e preservação de 

acervos que nos legaram fontes catalogadas que se constituem como importantes 

fontes de pesquisas. Mas, paralela a esta preocupação, no século XIX, ainda por 

influência da história europeia, foi relegado o ensino da História nacional e priorizado 

o estudo da Europa Ocidental, ao ser esta considerada como a História da 

civilização. Para Nadai (1993) a história do Brasil se inseria “[...] como seu apêndice, 

sem um corpo autônomo e ocupando um papel extremamente secundário. Relegada 

aos anos finais do ginásio, com números ínfimos de aulas, repositório de biografias 

de ilustres, de datas e batalhas.” (NADAI, 1993, p. 146) 

A História ensinada no Brasil buscava se assemelhar à da Europa, 

visando a uma formação de nação a partir da criação de mitos históricos o que 

gerou: 

 

[...] história do Brasil [que] se iniciou quando os ibéricos se lançaram 
ao mar, chegaram às novas terras e plantaram as sementes da 
civilização cristã. Nesse momento, os nativos passaram a sofrer o 
processo histórico, como o elemento passivo, somente um 
complemento do real sujeito da história, o conquistador. (ABUD, 
1993, p. 171) 

 

Somente por volta de 1860 é que o ensino da história nacional se 

afirma, o que se atesta conforme Bittencourt (1993) pelo:  

[...] número crescente de compêndios de história do Brasil editados, 
sobretudo a partir da década de sessenta do século XIX, comprava a 
incorporação dessa área do conhecimento histórico na cultura 
escolar do período, tanto para as escolas secundárias quanto para o 
ensino elementar. (BITTENCOURT, 1993, p. 209) 
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Neste contexto, os compêndios educacionais, baseados na questão 

da nacionalidade e da moral, contribuíram para construção da identidade nacional 

auxiliando na materialização da História como ciência e fortalecendo-a como 

disciplina escolar. 

Saviani (2008) ressalta que a memória da educação no Brasil, 

abrange três campos sendo: a preservação da memória; o Ensino da História da 

Educação e por último a produção historiográfica. Para o autor a preservação da 

memória se relaciona às: 

 

[...] iniciativas de construção e preservação da memória da educação 
brasileira [que] remontam ao final do século XIX e encontram 
ancoradouro no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB), 
fundado em 21 de outubro de 1838. Seguindo orientação positivista, 
o instituto valoriza a tarefa de coletar, arquivar e publicar documentos 
visando a preservar a memória histórica e geográfica do país. 
(SAVIANI, 2008, p. 153)  

 

Tal indicativo nos auxilia no entendimento do processo educacional 

no Brasil, e também, no que se refere ao Ensino de História no século XX (período 

de 1931 e 1961), que foi de elaboração e aprovação das diretrizes da Lei de 

Educação, e responsável por formar os cidadãos ligados aos conteúdos com o 

objetivo da formação nacional tendo a pátria como o seu principal personagem.  

Para Fonseca (2008) é a história em abordagem tradicional que 

afirma:  

Os sujeitos da história tradicional são as grandes personalidades 
políticas, religiosas e militares. São os reis, líderes religiosos, 
generais, grandes empresários. São atores individuais, heróis que 
geralmente aparecem como construtores da história. Assim, a 
história tradicional estuda os grandes acontecimentos diplomáticos, 
políticos e religiosos do passado. Privilegia o estudo dos fatos 
passados que são apresentados numa sequência de tempo linear e 
progressiva.  (FONSECA, 2008, p. 41) 

 

Para os pesquisadores do Ensino de História, o professor como 

mediador no processo de aprendizagem histórica, não pode permanecer no papel de 

mero transmissor de conhecimento como foi apontada no ensino tradicional de 

História, estimulando decorar acontecimentos históricos sem oferecer elementos 

para a compreensão da realidade. Buscando que o aluno tenha acesso ao 

conhecimento histórico com significado, afirmando a importância do professor como 
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instigador e o da História na formação da consciência histórica que favorece a 

construção da identidade, a elucidação do vivido, a intervenção social. 

A história é uma disciplina fundamentalmente educativa, formativa, 

emancipadora e libertadora, necessitando segundo Fonseca (2008), que a 

multiplicidade de leituras e interpretações, métodos e temas tão discutidos e 

ampliados na esfera acadêmica faça parte do cotidiano das “[...] escolas de 

educação básica, [que] com raríssimas exceções, carecem não só de uma 

bibliografia variada, mas, sobretudo de práticas pedagógicas que estimulem o 

debate, a investigação e a criação.” (FONSECA, 2008, p. 39) 

Assim, para a elaboração das atividades a serem aplicadas em sala 

de aula optamos por buscar situações que propiciassem aos alunos a percepção na 

qual fazem parte da História, sendo agentes e produto do processo ao 

compreenderem:  

 

[...] as diversas maneiras [de] como homens e mulheres viveram e 
pensaram suas vidas e a de suas sociedades, através do tempo e do 
espaço. Ela permite que as experiências sociais sejam vistas como 
um constante processo de transformação; um processo que assume 
formas muito diferenciadas e que é produto das ações dos próprios 
homens. [...] (FONSECA, 2008, p. 40). 

 
Ter como intenção proposta pedagógica que promova a construção 

do conhecimento histórico preservando a atitude curiosa e investigativa da criança 

ao ter a História como objeto de estudo dos processos históricos relativos às ações 

e às relações humanas praticadas no espaço e tempo, será: 

 

[...] fundamental para perceber o movimento e a diversidade, 
possibilitando comparações entre grupos e sociedades nos diversos 
tempos e espaços. Por isso, a história ensina a ter respeito pela 
diferença, contribuindo para o entendimento do mundo em que 
vivemos e também do mundo em que gostaríamos de viver. 
(FONSECA, 2008, p. 40). 

 

Assim, uma proposta metodológica do Ensino de História que 

valorize a problematização, a análise, a crítica da realidade como sujeitos ativos, 

colaboradores, produtores da história, traz a percepção de que são sujeitos 

históricos e cotidianamente atuam, lutam e resistem em diversos espaços de 

vivência. Portanto, para despertar o interesse da criança pela História é necessário 
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envolvê-los no processo, tendo como princípio a consideração do conhecimento 

prévio para: 

[...] ensinar História a partir da experiência de vida do aluno é 
necessário uma perspectiva teórico-metodológica que fale da vida 
das pessoas, que destaque, por exemplo, as festas familiares, as 
festas coletivas, as memórias e lembranças dos sujeitos de todos os 
segmentos sociais. É preciso dar voz às histórias das mulheres, das 
crianças pobres, trabalhadores, enfim, fazer falar sujeitos que 
sempre estiveram excluídos dos conteúdos ensinados. (HORN; 
GERMINARI, 2006, p. 125) 

 

A possibilidade de o conhecimento histórico introduzir no espaço 

escolar as experiências vividas pelas pessoas comuns favorece aos educandos a 

sensação de pertencimento, enriquecido pelos documentos em estado de arquivo 

familiar, fortalecendo sua capacidade de raciocinar a partir de uma situação dada, 

facilitando a familiarização do aluno entre o passado e o presente.  

De acordo com Fonseca (2008) a importância de tal concepção 

repercute para a construção da cidadania, pois: 

 

Esta concepção de ensino e aprendizagem facilita a revisão do 
conceito de cidadania abstrata, pois ela não é algo apenas herdado 
via nacionalidade, nem se liga a um único caminho de transformação 
política. Ao contrário de restringir a condição de cidadão e de mero 
trabalhador e consumidor, a cidadania possui um caráter humano e 
construtivo, em condições concretas de existência. (FONSECA, 
2008, p. 94) 

 

O reconhecimento de outras realidades familiares possibilita o 

acesso e a comparação entre memórias, inserindo-se aí conforme Pollak (1992) 

elementos da memória coletiva que trazem a identificação entre si, mantendo-se a 

particularidade da própria identidade, além de que as relações humanas determinam 

os limites e as possibilidades das ações dos sujeitos. 

Assim, o reconhecimento da necessidade do educador ao buscar 

contribuir para a construção do conhecimento histórico estabelecendo relação de 

diálogo com as experiências dos alunos e as memórias, objetos, fotografias, 

documentos, para a produção de narrativa com base em problematizações e na 

diversidade das experiências culturais, sociais e políticas norteou este estudo. 

 

 



24 

 

CAPÍTULO II 

O CAMINHAR DA OPÇÃO METODOLÓGICA 

 

O campo deste estudo foi composto por uma turma de 1º ano com 

22 educandos em idades escolares diferenciadas, sendo uma criança com cinco 

anos de idade, 17 crianças com seis anos de idade, três crianças com sete anos de 

idade e uma criança com  nove anos de idade portadora da sindrome de down. A 

professora regente Ecinel influenciou na escolha da turma por sua postura dinâmica 

em sala de aula, ao buscar abordagens pedagógicas diferenciadas para a aplicação 

do conteúdo de forma a favorecer a relação interpessoal entre os alunos. 

A opção pela história de Londrina dando ênfase à década de 1950, 

foi demanda propiciada pelas comemorações do 7 de setembro de acordo com a 

orientação da Secretaria Municipal de Educação, o que nos remeteu a abordar 

‘lugares de memória’ construídos na década de 1950 e que ainda permanecem na 

cidade de Londrina, em enfoque que propiciasse relações entre os tempos passado, 

presente e futuro. 

Por se tratar de uma turma em processo de alfabetização as 

atividades tiveram enfoque interdisciplinar onde a alfabetização e a matemática 

foram contempladas.  

Ao visar a superação do modelo tradicional a alfabetização necessita 

que o professor reconheça as dificuldades dos alunos durante todo o processo para 

o entendimento do verdadeiro sentido da leitura e escrita. Para tanto, inibir práticas 

baseadas apenas na junção de sílabas simples, memorização de sons, decifração e 

cópia de forma mecânica se torna o objetivo do trabalho pedagógico. 

Neste entendimento, buscamos abordar durante as aulas as noções 

do tempo histórico relacionando-as às atividades de alfabetização e matemática, 

para assim dar aos educandos a oportunidade de expressarem na aprendizagem o 

que foi significativo para eles de forma a propiciar ao professor elementos para o 

redirecionamento ou não de suas proposições pedagógicas. 

Segundo Ferreiro (1996) a leitura e escrita são sistemas construídos 

em processo, sendo as elaborações dos educandos de grande valor ao serem fruto 

de seus esforços para representar algo. O preocupante é que no início do processo 

de alfabetização, nem sempre essas caracteristicas são observadas pelos 

professores por considerarem as tentativas dos educandos como erros. 
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Ferreiro (1999, p. 47) afirma que “[...] a alfabetização não é um 

estado ao qual se chega, mas um processo cujo início é na maioria dos casos 

anterior a escola e que não termina ao finalizar a escola primária.” Durante esse 

processo os educandos desenvolvem alguns princípios na confecção da escrita, 

sendo que os princípios funcionais surgem à medida que a criança soluciona o 

problema de como escrever e para que escrever, adquirindo significação a escrita 

em seu dia a dia, e de acordo com suas  necessidades.  Já os princípios linguísticos 

aparecem na medida que a criança resolve o problema da forma como a linguagem 

escrita é elaborada, para extrair significados na cultura. Nesse processo são 

incluídas as regras ortográficas, grafofônicas, sintáticas, semânticas e pragmáticas 

da linguagem escrita. Por fim, os princípios relacionais surgem na medida em que a 

criança resolve o problema de como a linguagem escrita, chega a ser significativa 

assim como passa a compreender que esta representa as ideias e os conceitos 

atribuídos por determinada cultura à linguagem oral e aos objetos.  

Na escola, campo deste estudo, esta compreensão está presente ao 

se basearem para o processo de alfabetização na metodologia geempiana 4 , 

composta por um  conjunto de técnicas, ferramentas e aparatos (aula-entrevista, 

rede de hipóteses dos alunos, merenda pedagógica, atividades culturais, livros de 

histórias, cadernos didáticos, jogos, fichas e sugestões de intervenções didáticas), 

necessário para a realização do trabalho de alfabetização que atinja 100% dos 

alunos, sem a  evasão escolar. As apostilas, cadernos didáticos, fichas didáticas 

e/ou jogos são materiais produzidos pela equipe de professores especialistas do 

GEEMPA para atendimento às especificidades de cada grupo de alunos. A 

finalidade básica é a elevação da qualidade do ensino básico e a reversão da 

situação de fracasso escolar nas escolas públicas do Brasil, na criação de 

oportunidades para superação das dificuldades de aprendizagem através de uma 

abrangente renovação metodológica.   
                                                           
4
Segundo Redon (2009), o GEEMPA é uma Organização Não Governamental criada em Porto Alegre por 50 

professores de matemática em 1970. O construtivismo era a base teórica de trabalho que desde seu início 
visava a formação dos profissionais da educação por meio de cursos, palestras, publicações e cursos de 
especialização. Grossi (2005) aponta que na década de 1990 aconteceu a opção pelo pós-construtivismo na 
ampliação de referenciais teóricos. A Secretaria Municipal de Educação de Londrina no ano de 2002 contratou 
a assessoria desta ONG pelo diferencial da proposta de formação continuada em seus princípios e repercussões 
sobre a teoria e as práticas de alfabetização no cotidiano escolar. No início do ano de 2004 este projeto foi 
encerrado no município o que não impediu a continuidade dos estudos no Núcleo de Estudos Geempiano 
criado, mantido e conduzido por professores municipais e outros interessados seja da rede de ensino pública 
ou privada. 
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Entre os aparatos, técnicas e ferramentas de alfabetização de 

alunos dos anos iniciais incluem-se conjuntos de provocações didáticas na área de 

língua portuguesa (textos escritos em vários suportes: poesia, jornal, receitas, 

narrações entre outros; atividades incluindo letras, palavras e textos; alfabetos 

móveis para atividades com nome e outras; jogos que possibilitem trabalhar as 

apostilas; bate-bate com alfabetos variados) além de atividades na área de 

matemática, tais como jogo de repartição; jogo de ensacamento; bate-bate com 

números; segredo dos números, etc.; materiais cuja elaboração demanda 

conhecimento por parte dos especialistas e professores alfabetizadores que irão 

produzi-los, ao requerer o conhecimento dos esquemas de pensamento dos alunos, 

ou seja, uma formação específica e adequada por parte destes profissionais. 

Mesmo se encerrando a Assessoria do projeto de alfabetização pelo 

GEEMPA em 2004 na Rede Municipal de Ensino, as professoras da escola, que se 

constitui como campo deste estudo, continuam utilizando algumas das proposições 

elencadas acima e participando do Núcleo de estudos local que ainda segue 

orientações do GEEMPA.  

Neste contexto, no planejamento da intervenção consideramos  a 

escrita como um processo de construção, onde cada criança avança de acordo com 

o próprio processo, aliada à alfabetização Matemática, que também necessita ir 

além da memorização do conteúdo e de formulações por meio de exercícios de 

fixação.  

No que se refere à alfabetização matemática entendemos com Kamii 

(1986) que a interação social também é fundamental pois se: 

 

[...] os adultos e outras crianças constituem o ambiente social de uma 
criança, eles também influenciam fortemente sua construção do 
conhecimento lógico-matemático de várias maneiras. Eles alimentam 
a atividade mental da criança por meios indiretos (como acontece 
quando se põe uma dúvida, diante da criança, a respeito da 
veracidade de uma idéia), ou eles fazem algo que desencadeia na 
criança um ímpeto de tentar fazer uma nova relação entre idéias. 
(KAMII, 1986, p. 58) 

 

Acreditando que aprender matemática é um procedimento 

fundamental para se adquirir e desenvolver capacidades cognitivas gerais, as 

atividades precisam estimular uma linguagem matemática voltada para a resolução 

de problemas, na busca de semelhanças e diferenças, na seleção e na aplicação de 
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algoritmos que possam favorecer a transferência a outros setores da aprendizagem. 

Tal objetivo não prescinde das crianças serem capazes de compreender as 

operações básicas da matemática de maneira significativa, favorecendo com isso 

todo o seu processo de alfabetização. 

A presença da matemática no currículo do ensino básico, visa  que o 

aluno explore, organize, relacione seus pensamentos, através de suas 

argumentações e discussões sobre suas resoluções, ideias e opniões, o que 

contribui para sua autonomia no processo de construção do conhecimento e 

aprendizagem matemática, preocupado não apenas com as formulações,  regras e 

memorização, mas sim em formar cidadãos conscientes do seu papel transformador.  

Tal opção vem ao encontro do que dispõem os Parâmetros 

Curriculares Nacionais – Matemática (BRASIL, 1997), que assim descrevem o 

processo: 

[...] o ensino de Matemática prestará sua contribuição, à medida que 
forem exploradas metodologias que priorizem a criação de 
estratégias, a comprovação, a justificativa, a argumentação, o 
espírito crítico, e favoreçam a criatividade, o trabalho coletivo, a 
iniciativa pessoal e a autonomia advinda do desenvolvimento da 
confiança na própria capacidade de conhecer e enfrentar desafios. 
(BRASIL, 1997, p. 26). 

 

Articular a História com a alfabetização e a matemática, inserindo a 

interação social como estratégia para a aprendizagem de conceitos históricos sem a 

perda dos conceitos da escrita, leitura e matemáticos permeava as opções, o que 

também estava presente nos fundamentos das professoras da escola, notadamente 

na professora Ecinel, que afirmava a necessidade de que nosso planejamento 

também apresentasse recursos corajosos no enfrentamento de mudanças para a 

motivação dos educandos  e de acordo com a necessidade de cada um, buscando 

estratégias e metódos de ensino que auxiliassem na alfabetização e aprendizagem 

matemática de cada indivíduo. 

 

Tendo por referência tais preocupações, este estudo se insere na 

abordagem qualitativa que para Haguette (1999), com base em Boudon (1971) e 

Lazarsfeld (1969): 

[...] fornece uma compreensão profunda de certos fenômenos sociais 
apoiados no pressuposto da maior relevância do aspecto subjetivo 
da ação social face à configuração das estruturas societais, seja a 
incapacidade da estatística de dar conta dos fenômenos complexos e 
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dos fenômenos únicos. [...] os métodos qualitativos enfatizam as 
especificidades de um fenômeno em termos de suas origens e de 
sua razão de ser. (HAGUETTE, 1999, p. 63) 

 

Intentamos a abordagem qualitativa em nosso estudo, ao ter este 

como principal objetivo interpretar o fenômeno que observamos, considerando a 

dinâmica da experiência e levando em consideração a observação, a descrição, a 

compreensão e o significado. Não acreditando em hipóteses pré-concebidas, mas 

sim que as hipóteses são construídas na observação e na interação, aconteceu a 

observação participante durante sete dias na escola, repercutindo sobre o 

observado e quem observa / interpreta (o pesquisador), que também foi influenciado. 

Assim, vivenciamos o que para Haguette (1999, p. 72) torna a observação 

participante “[...] um compartilhar, não somente com as atividades externas do 

grupo, mas com os processos subjetivos – interesses e afetos – que se desenrolam 

na vida diária dos indivíduos e grupos.” 

O Ensino de História, neste contexto, foi inserido como norteador do 

trabalho pedagógico alfabetizador articulado aos objetivos da aprendizagem 

histórica. 

A História como parte da formação dos educandos, mesmo prevista 

pela Constituição Federal como necessária e responsabilidade da escola, família, 

igreja, mídia, grupo social, entre outros, não tem sido contemplada adequadamente 

nas escolas, em especial em turmas do 1º e 2º anos, o que se percebeu, por 

exemplo, na professora Ecinel, que mesmo preocupada em buscar abordagens 

pedagógicas diferenciadas, no primeiro momento, manifestou seu estranhamento 

(rapidamente superado), diante a proposta de trabalhos com a História para a turma 

de 1º ano, o que foi intrigante frente as mudanças que desde a década de 1980 

permeiam as discussões sobre o Ensino de História que abrangem a: 

 

[...] forma de pensar o ensino de modo geral e o ensino de História 
em particular. Essas mudanças estão sendo mediadas por um 
conjunto de fatores que rompem a sala de aula, estimulando a 
construção e o compartilhamento de conteúdos professores e alunos. 
Assim, o que se procura é uma prática docente distanciada o mais 
possível da imagem do “professor-enciclopédia”, detentor do saber, 
buscando a construção de um “professor-consultor”, que contribui 
para a construção do conhecimento de seus alunos em sala de aula. 
(SCHMIDT; CAINELLI, 2009, p. 34) 
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Apesar da dúvida inicial a aceitação pela professora se efetivou o 

que propiciou a elaboração e aplicação de atividades que visavam à aprendizagem 

histórica de alunos em processo de alfabetização (1º Ano), no que se refere às 

dimensões temporais (presente, passado e futuro), contemplando o trabalho com 

fontes como memória, literatura, fotografias e objetos. 

A preocupação com a fonte histórica é uma das questões que o 

educador deve considerar ao possibilitar aos alunos a presença de outras formas de 

pensar e refletir sobre o passado, pois além de propiciar o reconhecimento de novas 

fontes para a interpretação das sociedades, também favorece a aproximação à 

diversidade das fontes históricas em suas diferentes linguagens. 

Assim, o Ensino de História deve propiciar aos alunos o contato com 

os procedimentos da pesquisa histórica, para a compreensão da natureza e o 

estatuto do conhecimento histórico, sem a intenção da formação de mini-

historiadores, e sim de oportunizar trabalhos para a aprendizagem histórica que 

possibilitem aos alunos o acesso às: 

 

[...] diversas maneiras como homens e mulheres viveram e pensaram 
suas vidas e a de suas sociedades, através do tempo e do espaço. 
Ela permite que as experiências sociais sejam vistas como um 
constante processo de transformação; um processo que assume 
formas muito diferenciadas e que é produto das ações dos próprios 
homens. [...] (FONSECA, 2008, p. 40) 

 
Neste enfoque, entendemos que os documentos, registros e 

vestígios podem se constituir como elementos reveladores do que foi produzido pela 

humanidade no tempo e no espaço, compondo a herança material e imaterial 

deixada por nossos antepassados e que como fonte histórica nos servem de base 

para a construção do conhecimento histórico. As fontes históricas como documentos 

na condição de evidências são entendidas como vias de acesso ao passado, que 

possibilitam o estudo da história local de maneira significativa.  

Selecionar as fontes visuais, materiais, escritas e até mesmo orais, 

foi o primeiro movimento para a seleção de fontes históricas que ampliassem o 

conhecimento humano sobre o passado, no entendimento de que ao possibilitar este 

acesso conforme López Facal (2003), o Ensino de História teria a condição de 

instrumento para a emancipação individual e social da população, no 

reconhecimento da explicação da genealogia do presente por meio de relações com 
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passado, em metodologia que traga aos educandos instrumentos de conhecimento 

que possibilitem a compreensão do seu presente e projeções para o futuro, em 

ambiente  de reflexão, análise, dúvida e argumentação. 

As fontes documentais são a matéria-prima dos historiadores, e para 

Bacellar (2008), por sua grande presença em arquivos oficiais possibilitam o acesso 

à correspondência composta  por ofícios e requerimentos; listas nominativas; 

matrículas de classificação de escravos, classificação de votantes, além de 

documentos sobre imigração e núcleos coloniais; matrícula e frequência de alunos; 

documentos de polícia; sobre obras públicas, terras e outros. O acesso a atas e 

registros, inventários e testamentos, processos cíveis e processos criminais assim 

como aos arquivos cartoriais e registros paroquiais são possibilitados paralelo ao 

acesso aos documentos familiares, grupos de interesse ou empresas. 

Mas, considerando que os dados necessários à pesquisa 

historiográfica nem sempre são encontrados nos documentos escritos oficiais, há a 

inserção de objetos variados como esculturas, pequenos e grandes objetos de uso 

cotidiano, o que paulatinamente levou à compreensão de que podem ser fonte de 

informação histórica a organização de:  

[...] acervos de objetos existentes nas coleções, a desenhar e 

publicar, em livros e artigos científicos, as descrições detalhadas dos 
edifícios antigos que passavam, dessa forma, da categoria do 
estético ou pessoal, para o científico e coletivo. Se antes era comum 
que objetos, edifícios e mesmo pinturas antigas fossem retratados 
por artistas, em cópias, portanto, artísticas, a partir desse momento 
passaram a ser reproduzidas em desenhos técnicos, e não mais 
artísticos, segundo critérios técnicos e científicos, com uso de 
medição e escala. (FUNARI, 2008, p. 84) 
 

Assim, os objetos como portadores de relações com o passado, que 

emergem da interpretação e argumentação histórica, em sua preservação 

favorecem que em outras situações recebam novos significados, a partir das 

comparações, compreensão da linguagem, novos enunciados e gestos de 

imaginação sobre os mesmos. Assim, “[...] é preciso exercitar o ato de ler objetos, de 

observar a história na materialidade das coisas.” (RAMOS, 2008, p. 21) Exercitar o 

ato de ler os objetos para ir além daquilo que é capaz de nos mostrar fisicamente, 

pode gerar uma investigação minuciosa, proporcionando novos significados e 

acesso a informações que o objeto em si não apresenta. 

Tendo como objetivo que os educandos reconhecessem os lugares 
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de memória buscamos por meio de objetos do universo infantil resgatar informações 

que fossem além do objeto em si, possibilitando a presença de relações temporais 

(quando foi feito? Quantos anos tem? Para que servia? Para que serve?) além da 

articulação com os demais conteúdos relacionados à produção física e técnica.   

Com isso buscamos trabalhar:  

 

A comparação entre objetos do presente e do passado [como] um 
caminho para trabalhar a noção de historicidade e compreender 
diferentes relações entre objeto-sociedade. Podemos refletir com as 
crianças, por exemplo, sobre a pequena vida útil dos objetos 
contemporâneos, em comparação com a perenidade dos objetos do 
passado.( PEREIRA; SIMAN; COSTA; NASCIMENTO, 2007, p. 41) 

 

Ao inserirmos na sala de aula a presença dos objetos/brinquedos 

das professoras/estagiárias oportunizamos comparações temporais com os 

objetos/brinquedos dos educandos, na busca de desenvolver um exercício que 

estimulasse a percepção e análise para a diferenciação de objetos e da época de 

produção e uso dos mesmos, mas que serviam a um mesmo proposito “a 

brincadeira”, em contextos de vivências semelhantes e diferentes, inclusive em seu 

valor de uso. Fazer o levantamento de hipóteses, o exercício da imaginação 

histórica e a descrição analítica e comparativa dos objetos foi nosso objetivo para a 

aproximação de várias elaborações conceituais e simbólicas, a partir de diferentes 

olhares sobre os objetos. 

Nossa preocupação com a inserção dos objetos como recurso tem 

relação com a ampliação para outras fontes ocorrida na década de 1930 e gerada 

pelo movimento dos Annales quando dentre a: 

[...] amostragem de novos objetos da História encontram-se trabalhos 
sobre o clima, o inconsciente, o mito, o cotidiano, as mentalidades, a 
língua: Lingüística e História, livro, jovens e crianças, saúde e 
doenças, opinião pública, cozinha, cinema, festas. As fontes 
consultadas e discutidas pelos autores mostram a dimensão 
interdisciplinar de suas perspectivas [...] (JANOTTI, 2008, p. 15)  

 

Este movimento influenciou também na lenta adoção pelo 

historiador das fontes impressas como a literatura, jornais, revistas ou 

periódicos. No caso deste estudo a literatura foi entendida como “[...] uma 

linguagem específica que, como toda linguagem, expressa uma determinada 

experiência humana, e dificilmente poderá ser definida com exatidão”. (COELHO, 

2000, p. 27) 
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Nesta perspectiva, nas atividades de sala de aula, a literatura foi 

inserida por meio do livro ‘As aventuras do gato caixeiro em Londrina’ de Ana 

Cláudia Cerini Trevisan e Leandro Henrique Magalhães, por possibilitar o acesso a 

informações e conhecimentos relacionados a ‘lugares de memória’ construídos na 

década de 1950 do município de Londrina, o que propiciou sua integração ao 

estudo, ao compor o conjunto e ampliar a potencialidade de compreensão do 

conteúdo histórico e a inserção da fotografia. 

Para o Ensino de História se evidenciou neste estudo a literatura 

como mediadora para a aprendizagem histórica. Tal entendimento convive com a 

resistência para o uso da literatura como fonte e indica a permanência de uma 

concepção de História na qual se restringe aos documentos oficiais a 

pesquisa historiografica, ou seja, reflete a permanência do “[...] peso de 

certa tradição, dominante durante o século XIX e as décadas iniciais do XX, 

associada ao ideal de busca da verdades dos fatos, que se julgava atingível por 

intermédio dos documentos [...].” (DE LUCA, 2008, p. 111-112)   

Nesta abertura para a diversidade das fontes históricas a fonte oral 

para Alberti (2008), se insere como o registro de testemunhos para o acesso a 

"histórias dentro da história" ampliando as possibilidades de interpretação do 

passado. Acreditando ser uma metodologia de pesquisa preocupada com as 

experiências, a partir de suas gravações, transcrições de entrevistas e os modelos 

de organização de seus acervos constitui-se como fonte para o estudo da história 

contemporânea, sendo que para a autora “[...] tais entrevistas são produzidas no 

contexto de projetos de pesquisa, que determinam quantas e quais pessoas 

entrevistar, o que e como perguntar, bem como que destino será dado ao material 

produzido.” (ALBERTI, 2008, p. 155) 

Sendo a História oral resíduo de uma ação específica, a entrevista 

se configura como resíduo de ação, e não apenas como relato de ações passadas, 

fortalecendo a possibilidade da documentação das ações de constituição de 

memórias. Tendo a entrevista na História oral o status de documento, assim como 

autobiografias, diários e outros documentos pessoais, optamos pela entrevista em 

duas situações, sendo a primeira para a coleta de memórias familiares dos alunos e 

a segunda como forma de avaliação do trabalho realizado pela professora da turma, 

o que será objeto de outro estudo.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Acervo
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Ao optar pela pesquisa qualitativa para a obtenção de forma 

exploratória de resultados, oportunizamos aos entrevistados condições para 

expressão livre sobre algum tema, objeto ou conceito, no caso, sobre os lugares de 

memória do município tais como: Concha acústica, Museu Histórico Pe. Carlos 

Weiss (antiga ferroviária), Museu de Arte Contemporânea (antiga rodoviária), 

barragem do Lago Igapó e a Catedral Metropolitana de Londrina. Tal metodologia 

nos auxiliou na definição de pontos específicos a serem aprofundados abrindo 

espaço para a interpretação de significados pelos sujeitos.  

Dar ênfase à interpretação do entrevistado por meio da sua 

proximidade com os fenômenos estudados fortalece a importância do contexto da 

pesquisa ao ser este voltado para a qualidade das interpretações e não pela 

quantidade, fazendo com que a análise dos dados se torne mais flexível, permitindo 

chegar a generalizações baseadas em evidências e facilitando a compreensão da 

realidade.  

A entrevista com familiares realizada pelas crianças buscou 

evidenciar lembranças e vivências, momentos marcantes, experiências prazerosas 

ou difíceis, marcado por mudanças e descobertas relacionadas aos lugares de 

memória apresentados. A experiência vivida que emergiu por meio de memórias e 

de experiências dos grupos familiares dos alunos trouxe consigo elementos da 

história local e reflexão sobre a história de um determinado tempo (década de 1950). 

Assim, propiciamos aos educandos situações que: 

 
[...] ao buscar documentos, ao entrevistar familiares em geral, a 
percorrer os guardados de suas famílias, os alunos se 
surpreenderam  e puderam compreender que a História não se 
restringe ao conhecimento veiculado principalmente pelos manuais 
didáticos, instrumento que tem imposto um conhecimento histórico 
homogeneizador e sem sujeitos; que o conteúdo da História pode ser 
encontrado em todos os lugares; e que o conhecimento histórico está 
na experiência humana. (SCHMIDT, 2007, p. 195) 

 

Acreditamos que ao entrevistar uma pessoa, as crianças tiveram 

acesso a aspectos que compõem a história de sua vida e dos familiares como 

narrativa construída a partir de suas memórias, daquilo que viveu e conheceu. Além 

disso, a entrevista pressupõe a interação entre o entrevistado e o entrevistador. As 

crianças ao assumirem o papel de entrevistador provocaram o entrevistado para a 

organização das lembranças de sua vida em uma narrativa própria.  
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Nesse caso, a entrevista foi uma prática de interação entre dois 

lados: quem conta e quem pergunta/ouve, ao contrário de um “interrogatório” ou 

“questionário”, o que se criou foi um momento de troca e diálogo entre as duas 

partes, sendo que o assunto da conversa é a história de vida. Podemos dizer que a 

entrevista é um produto em coautoria do entrevistado e do entrevistador.  

Para Schmidt (2007) este tipo de atividade propicia a:  

 
[...] valorização dos sujeitos locais como produtores do 

conhecimento histórico. As atividades de coleta de dados e 
identificação de fontes são extremamente ricas para os alunos, 
possibilitando, a partir do conhecimento local, uma ampliação do 
interesse pela aprendizagem da História. (SCHMIDT, 2007, p. 194) 

 

A participação das crianças na confecção das entrevistas com os 

seus familiares (pais/avós), possibilitou observar, de maneira positiva, o 

envolvimento das crianças com entusiasmo e motivação na elaboração das 

atividades propostas. Além de realizarem a entrevista com seus familiares se 

preocuparam em trazer fontes materiais para que tal relato fosse confirmado, 

surgindo diversas fotografias de seus familiares em épocas distintas. Constatamos 

que a fotografia em sala de aula pode se configurar “[...] como um recurso 

pedagógico destinado a despertar o interesse de alunos do ensino fundamental pela 

história de sociedades passadas.” (BORGES, 2005, p. 16) 

A presença da fotografia na sala de aula trouxe como necessidade 

sua análise para a compreensão do que ela constitui como produção humana e 

fonte documental, qual a sua utilidade, o seu leque de possibilidades de análises, 

bem como suas limitações, pois “[...] quando as imagens visuais, dentre elas a 

fotografia, são utilizadas como fontes de pesquisa histórica, é porque funcionam 

como mediadoras e não como reflexo de um dado universo sociocultural.” 

(BORGES, 2005, p. 18-19). A partir deste entendimento estabelecemos parâmetros 

para a utilização da fotografia como documento, para que fosse além da mera 

ilustração, ao adquirir a condição de fonte de apreensão, compreensão e produção 

de conhecimentos ao ser aliada a imagem ao texto escrito na busca do 

conhecimento histórico. 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais para o 

ensino de História, "[...] cabe à escola interferir nas concepções de mundo dos 

alunos, para que desenvolvam uma observação atenta do seu entorno". (BRASIL, 
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1997, p. 39). No decorrer da vida escolar, ao se partir do conhecimento da criança e 

aprofundando o modo como observa e compreende a sociedade em que vive, traz 

conhecimento histórico que pode fomentar reflexões em torno do assunto, 

permitindo o questionamento de certas transformações e permanências, em 

constante relação entre o passado, o presente e o futuro. 

Sendo assim, os objetos, fotografias, memória e literatura, podem 

adquirir a condição de fonte histórica, portanto, não foram explorados na 

potencialidade que contém, mas como primeiras aproximações pelas crianças a 

elementos de suma importância para a aprendizagem histórica, nos reforçando 

Rüsen (1993), nesta perspectiva ao considerar que: 

 

A História deve ser  apreendida como uma experiência cultural que 
coloca objetivos orientativos à disposição do aluno. Tal diferenciação 
levaria a uma didática histórica com os assuntos organizados de 
acordo com um cânone histórico de objetos.  A dinâmica da 
subjetividade fica estagnada quando a História é ensinada como algo 
certo, dado.  (RUSEN, 1993, p. 96) 

 

Visando a uma forma de aprendizagem que considere os 

conhecimentos prévios dos alunos e suas ideias sobre os fatos históricos adquiridos 

no convívio social e familiar (pais e avós), a abordagem da história local traz 

elementos ricos e significativos, favorecendo a construção da aprendizagem 

histórica a partir da experiência. 

O trabalho com fontes apoiado em fotografias e objetos é adequado 

à faixa etária por nos possibilitar, trabalhar com documentos em estado de arquivo 

familiar. Tal condição possibilita diversas formas de inferências sobre as dimensões 

temporais (presente, passado, futuro), sendo adequado, os objetos e fotografias, 

sejam familiares ou históricas para estudo em enfoque interdisciplinar. 

O Ensino de História a partir da história local foi sugerida pelo  

contexto escolar e adequado ao nosso intento ao propiciar ao aluno o 

reconhecimento de que ele faz parte de um contexto sociocultural e histórico. Além 

disso: 

A história local tem sido indicada como necessária para o ensino por 
possibilitar a compreensão do entorno do aluno, identificando o 
passado sempre presente nos vários espaços de convivência –
escola, casa, comunidade, trabalho, lazer – e igualmente por situar 
os problemas significativos da história do presente. (BITTENCOURT, 
2004, p. 168). 
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Assim, neste estudo, a história local está relacionada ao município 

de Londrina, sendo enfocada a partir de recorte temporal que abrange a década de 

1950. A história do município é o campo que propiciará o reconhecimento de 

aspectos da construção histórica em processo no qual a inter-relação das pessoas 

do tempo presente com o passado e futuro, será abordado em suas transformações, 

mudanças e permanências, como em projeções. O que visamos é contribuir para 

que os alunos se percebam como parte da história de onde vivem, criando assim um 

sentimento de pertencimento, o qual contribuirá para construção de sua identidade, 

portanto, aliar a experiência à competência da interpretação no aprendizado 

histórico segundo Rüsen (2010) significa que:  

 

[...] os modelos de interpretação, os quais estão em ação na 
interpretação das experiências e na ordenação do conhecimento, são 
colocados em movimento; esses modelos se tornam flexíveis; 
tornam-se abrangentes e se diferenciam e, finalmente podem ser 
usados para a reflexão e a argumentação. (RUSEN, 2010, p. 87) 

 

Ao se buscar na formação da criança: 

 

A competência da orientação de si, historicamente, é a habilidade em 
aplicar este modelo, o qual é preenchido pelo conhecimento e pela 
experiência, para situações da vida e para formular, assim como 
refletir, sobre o seu próprio ponto de vista na vida presente. [...] 
Determinantes quase naturais, a situação de vida a própria 
identidade são preenchidas com o poder de estabelecer 
empiricamente significados históricos. Pontos de vista são 
formulados, os quais ganham importância e podem ser 
transformados por meio da argumentação histórica. (RÜSEN, 2010, 
p. 88-89)  
 
 

Assim, baseada na argumentação de Rüsen (2010) que expõe a 

aprendizagem histórica como provocadora da progressão da competência de 

orientação, que trará a forma pela qual o sujeito utilizará suas experiências históricas 

entendidas como significativas e de como repercutem na organização de sua vida 

prática, entendemos que nos tipos de atividades desenvolvidas se possibilitou que o 

Ensino de História para crianças da faixa etária de seis a nove anos, se viabilizasse 

de forma significativa, o que discutiremos no próximo capítulo.  
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CAPÍTULO III 

A POTENCIALIDADE DOS OBJETOS E FOTOGRAFIAS PARA A 

APRENDIZAGEM HISTÓRICA 

 

Conhecer o passado pode ser considerado uma atividade para 

construção cognitiva que aumenta a competência temporal e entendimento do 

processo histórico, o que traz o significado e o sentido, repercutindo sobre o 

aumento da experiência e do conhecimento que se transforma numa mudança 

produtiva no modelo de interpretação, dando a criança aos fatos os seus 

significados históricos, o que repercute na orientação temporal e a construção da 

identidade. 

Nesta perspectiva, a primeira atividade aplicada em sala de aula 

tinha o objetivo de favorecer os deslocamentos temporais entre o presente e o 

passado por meio dos objetos/brinquedos das crianças produzidos no tempo 

presente, para estabelecer relações comparativas com os das 

professoras/estagiárias da década de 1990. Este exercício objetivou o 

estabelecimento de relações entre o passado e presente no entendimento de que 

sem a vivência do “[...] ato de pensar sobre o presente vivido, não há meio de 

construir conhecimento sobre o passado. E o próprio conhecimento do presente já 

pressupõe referências ao pretérito.” (RAMOS, 2008, p. 21). 

Para a escuta das interrogações das crianças sobre os objetos 

familiares e de outros tempos, planejamos que estes apresentariam e explicariam o 

significado atribuído aos seus objetos/brinquedos preferidos. Mas o imprevisto 

aconteceu, gerando no primeiro dia alterações no encaminhamento das atividades, 

por conta da professora da turma não ter avisado as crianças para trazerem os 

objetos/brinquedos que mais gostavam e também a redução da carga horária para 

duas horas-aula. Esta condição nos levou a iniciar a atividade invertendo a dinâmica, 

isto é, apresentando os objetos/brinquedos das professoras/estagiárias, portanto, a 

atividade passou a se relacionar à ‘experiência do outro’ em ‘outro tempo’ – o 

passado, enfatizando as características físicas e os aspectos afetivos, dos 

objetos/brinquedos. Esta opção foi entendida como possível ao nos ensinar Martins 

(2014) que a: 
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[...] realidade está marcada pelo ritmo do tempo: passado, presente e 
futuro. Todo movimento desse ritmo é sempre, de certa forma, esses 
três momentos simultaneamente – todo futuro é o presente 
subseqüente a um passado e todo passado é o presente anterior a 
um futuro.  A espiral do tempo histórico resulta de um processo de 
interação individual e social dos homens e por certo também o 
produz. (MARTINS, 2014, p. 41) 
 

Entendendo que a criança tem perspectiva diferente do adulto em 

relação à análise temporal, pois estão em fase segundo Cooper (2002, p. 80) da 

descoberta de que o passado pode ser apresentado em variadas interpretações, ao 

apresentarmos nossos objetos/brinquedos oportunizamos tentativas de análise 

comparativa pelas crianças perante a reconstrução de experiências do passado. 

Este primeiro momento propiciou que as crianças por meio de 

situações concretas se relacionassem com o tempo passado por meio dos 

objetos/brinquedos. Dentre as perguntas das crianças sobre os objetos/brinquedos 

destacamos as seguintes: de quem ganharam; qual era a idade quando ganharam; o 

que sentiram ao ganhar; com quem brincavam. Desta maneira, mesmo não 

acontecendo a atividade da forma prevista a experiência propiciada às crianças de 

acordo com o pensamento de Felgueiras (1994) possibilitou “[...]  ultrapassar o 

tempo pessoal, subjectivo, e dominar um tempo contínuo, objectivo, social” 

(FELGUEIRAS, 1994, p. 111) 

Neste primeiro momento, o passado foi inserido como motivação 

gerada pelos objetos, para na sequência (segundo dia) por meio dos 

objetos/brinquedos preferidos dos alunos o tempo presente fosse discutido e 

nominado, trazendo tal atividade a expressão por meio de palavras o que para 

Baquero (1998), com base em Vigotsky (1985), gera a escrita que não veio de fator 

externo e sim da vivência da criança, colocando-a em situação na qual “[...] o ensino 

da língua escrita deve produzir aprendizagens que se envolvam nos processos de 

desenvolvimento da criança em vinculação com sua situação vital – seu brinquedo é 

uma prática cultural genuína.” (BAQUERO, 1998, p. 88)  

Assim, observamos que a linguagem do tempo foi usada na 

apresentação e discussão sobre objetos do passado pelas crianças, emergindo 

termos relacionados ao tempo histórico, na tentativa de comparação entre o que 

conheciam e o que estava sendo apresentado e relacionado a outro tempo 

(passado). Nesta situação como parte da análise comparativa realizada, destacamos 
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o uso de termos como: mais velho, mais novo, antigo, igual, quando, agora, depois. 

Também constatamos que o conceito de novo, velho, antigo estava relacionado à 

permanência da condição de uso ou funcionamento do objeto/brinquedo, portanto, à 

condição concreta, observável e funcional.  

O uso de termos que fazem parte da linguagem do tempo histórico 

como, por exemplo ‘antigo’, não se apresenta no sentido objetivo utilizado pelo 

adulto e/ou o historiador, mas nos indica a importância desde tipo de atividade para 

a construção da compreensão dos conceitos relacionados ao tempo histórico, 

propiciando a ampliação do reconhecimento de semelhanças e diferenças, assim 

como, das mudanças e permanências na relação futura com objetos de estudo mais 

abstratos. Tais constatações nos demonstraram a importância das atividades 

realizadas, também por oportunizar a verbalização pelas crianças da linguagem 

temporal que conhecem e que servirá de base para posteriores avanços. (COOPER, 

2002) 

Passando para a elaboração do glossário estabelecemos como base 

a lista dos 20 objetos/brinquedos indicados pelas crianças (amarelinha, bicicleta, 

bola, bola de gude, bolha de sabão, boneca, carrinho, celular, computador, corda, 

lego, moto elétrica, panelinha, patinete, pipa, skate, tablet, tênis, ursinho e vídeo 

game). Com base nesta indicação, orientamos a pesquisa de imagens em revistas 

para a escrita, cópia ou escrita espontânea. Esta atividade não representou 

novidade para as crianças, e sim o tipo de situação criada para a produção do 

glossário, pois foi a experiência vivida por outros (professoras/estagiárias) e em 

outro tempo (passado) que trouxe significado para a presença de seus 

objetos/brinquedos preferidos no tempo presente. 

Figura 1 – Glossário dos seus objetos/brinquedos preferidos 
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Fonte: a autora. 

 

O confronto de experiências dos alunos com a das professoras 

contribuiu para a alfabetização na confecção do glossário por cada aluno, com o 

recorte e a colagem das imagens dos objetos/brinquedos em meia folha sulfite, 

seguido da cópia do quadro de giz ou escrita espontânea do nome pelos mesmos.  

Além dos deslocamentos temporais, para Gallimore e Tharp (2002), 

na análise da obra de Vygotsky (1988), a presença da palavra foi oportunizada 

como: 

[...] referência, portanto, a competência no uso do vocabulário e do 
discurso, que se desenvolvem no contexto do seu uso social pela 
atividade conjunta. As intersubjetividades dos cenários de atividades 
são criadas pelo uso das palavras no discurso; esses símbolos e 
signos adquirem novos significados compartilhados na medida em 
que vão sendo consagrados pelo uso numa atividade produtiva 
conjunta. Os significados sociais das palavras são interiorizados 
pelos indivíduos no discurso autodirigido, sendo, então, mantidos 
escondidos até se desnudarem e serem trazidos à luz pelo 

pensamento. (GALLIMORE; THARP, 2002, p. 188) 

 

No momento da montagem do glossário mantivemos a divisão da 

turma em cinco grupos já organizados pela professora Ecinel para a elaboração das 

atividades previstas para a semana. Durante a confecção do glossário, algumas 

crianças apresentaram dificuldades, pedindo auxílio das professoras para a relação 

da imagem selecionada com o respectivo nome escrito no quadro. Enquanto alguns 

apresentavam dificuldades, outros já conseguiam escrever o nome dos 

objetos/brinquedos sem o auxílio das professoras/estagiárias ou da escrita na lousa. 
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Essa situação numa sala de aula de alfabetização segundo Emília Ferreiro (2001), é 

muito comum, pois as crianças apresentam variação no nível de aprendizagem (pré-

silábico, silábico, silábico-alfabético e o alfabético), devido ao fato de cada criança 

ser capaz de desenvolver uma compreensão sobre o sistema alfabético da escrita, 

absorvendo partes das informações dadas de diferentes formas e introduzindo ao 

mesmo tempo algo pessoal. 

Elaborando construções que inicialmente não nos parecem 

adequadas, mas que adquirem sentido ao se afirmarem como o caminho para o 

desenvolvimento da leitura e escrita, na sala as crianças elaboravam suas 

produções, ora evidenciando a superação da desorganização global entre os 

elementos disponíveis por alguns, enquanto outros buscavam na escrita espontânea 

ou cópia a escrita dos nomes dos objetos/brinquedos relacionando as imagens à sua 

escrita. 

Gallimore e Tharp (2002) relatam que no processo é importante os 

conceitos se desenvolverem: 

 

[...] pelo uso da linguagem, acompanhado de atividades conjunta. Os 
conceitos do cotidiano estão intimamente ligados aos objetos e 
condições específicas que os seus nomes representam. O nome de 
um objeto é parte desse objeto, um atributo do objeto tão integral 
quanto sua cor, cheiro ou tamanho. Palavras, no cotidiano, não 
podem ser destacadas e manipuladas pelo pensamento infantil 
separadamente da imagem do fenômeno representado. 

(GALLIMORE; THARP, 2002, p. 189) 

 

A montagem do glossário foi um momento expressivo da possível 

articulação do Ensino de História com a alfabetização por meio de relações entre o 

presente e o passado, indicando mais um aspecto que não permite afirmar como 

necessária a dissociação do processo de alfabetização do Ensino de História, ao 

serem as experiências do cotidiano vividas em meio aos deslocamentos temporais 

(presente/passado) que precisam ser reconhecidos, verbalizados, representados, 

analisados e compreendidos pelas crianças contribuindo para a aprendizagem 

histórica. 

O que não aconteceu de acordo com nosso objetivo nesta atividade 

foi o fato de não explorarmos de maneira mais ampla o conhecimento prévio ou a 

experiência que as crianças tinham em relação aos objetos/brinquedos de seu 
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cotidiano, o que nos levou na sequência a solicitar a cada criança para trazer de 

casa o objeto/brinquedo favorito para a atividade no dia seguinte. 

No segundo dia, tendo o glossário como referência para o enfoque 

interdisciplinar, foram os trabalhos matemáticos iniciados com o intuito de ampliar as 

noções relacionadas ao arme e efetue. Para tal utilizamos o brinquedo, LEGO5, ao 

ser composto este, por peças de variadas cores. Tal escolha tem relação com o fato 

de que além do lego propiciar situações de relações matemáticas mais concretas 

trazia a necessidade do trabalho coletivo para se alcançar o objetivo.  

Na atividade as crianças analisaram em grupo a quantidade de cada 

figura (objetos/brinquedos presentes em seus glossários) e representaram o número 

de objetos/brinquedos repetidos por meio de uma única cor do lego (5 bonecas = 5 

peças de lego amarelas), para que, posteriormente, tal classificação ajudasse na 

elaboração do arme e efetue.  

 

Figura 2 - Atividade do Arme e Efetue, utilizando o lego e o glossário)

 
Fonte: a autora. 

 

Uma tabela foi desenhada no quadro com os nomes dos 

objetos/brinquedos e a cor que o representava. 

 
Tabela 1 - Atividade com o Lego 

FIGURA COR QUANTIDADE   LEGO 

                                                           
5 O LEGO é um brinquedo cujo conceito se baseia em partes que se encaixam permitindo inúmeras combinações. O LEGO 

segue quatro princípios básicos: alta qualidade, segurança, criatividade e a imaginação, auxiliando de maneira lúdica o 
desenvolvimento das crianças, de qualquer faixa etária. 
 

http://www.infoescola.com/curiosidades/lego/
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CARRO AZUL 4     
 

BONECA AMARELA 2   
 

Fonte: a autora. 

 

Durante todo o processo foi possível observar que o uso de objetos 

significativos contribuiu de maneira expressiva para a aprendizagem dos educandos, 

no diálogo entre elementos do tempo histórico e o conhecimento científico, por 

redimensionar a importância social da atividade ao valorizar a atitude intelectual das 

crianças no envolvimento em trabalhos que favoreciam sua autonomia para 

compreender e aprender. 

Para Ramos (2008), neste movimento de diversas atividades 

relacionadas aos objetos/brinquedos inserimos na turma a motivação para: 

 

[...] reflexões sobre as tramas entre sujeito e objeto: perceber a vida 
dos objetos, entender e sentir que os objetos expressam traços 
culturais, que os objetos são criadores e criaturas do ser humano. 
Ora, tal exercício deve partir do próprio cotidiano, pois assim se 
estabelece o diálogo, o conhecimento do novo na experiência vivida: 
conversa entre o que se sabe e o que se vai saber – leitura dos 
objetos como ato de procurar novas leituras. (RAMOS, 2008, p. 32) 

 

Nesse contexto, o objeto/brinquedo desempenhou um papel 

importante para a aprendizagem histórica, na medida em que contempla a pesquisa 

e a reflexão da relação construída socialmente e daquela estabelecida entre o 

indivíduo, o grupo e o mundo social.  Ramos (2008, p.34), baseado em Paulo Freire 

(2000), afirma que “[...] o trabalho com o objeto gerador parte de exercícios que 

enfocam a experiência cotidiana e insere-se, portanto, na pedagogia da 

provocação”, pois a partir da construção de novas noções é possível modificar a 

maneira como o educando compreende os elementos do mundo e as relações que 

esses elementos estabelecem entre si.  

Na medida em que os objetos são capazes de possibilitar a 

construção de noções, proporciona também mudanças no modo de entender a si 

mesmo, entender aos outros, as relações sociais e a própria História, pois “[...] a 

relação criativa com outros campos cognitivos é, portanto, uma interminável rede de 

abertura para o museu.” (RAMOS, 2008, p. 39) 



44 

 

Assim, o trabalho com o objeto em sala de aula, tem gerado debates 

em torno do papel educativo dos museus fortalecendo o pensamento no qual se 

considera: 

[...] que o objetivo não é mais a celebração de personagens ou da 
classificação enciclopédica da natureza, e sim a reflexão crítica. Se 
antes os objetos eram contemplados, ou analisados, dentro da 
suposta “neutralidade científica”, agora devem ser interpretados. 
(RAMOS, 2008, p. 20) 

 

Com isto, os objetos do cotidiano adquirem um caráter educativo 

que repercute no entendimento do significado dos objetos museais ao possibilitarem 

por meio da sensibilização e da comunicação a elaboração de argumentos críticos, 

além de causar nas crianças um encantamento, admiração, confronto e a prática do 

diálogo, além do enfoque interdisciplinar. 

Enfim, com base em Ramos (2008), entendemos que as atividades 

realizadas trouxeram o potencial pedagógico dos objetos (brinquedos ou não), 

podendo repercutir sobre a relação que as pessoas terão com os objetos museais 

no futuro ao possibilitar o enfrentamento da: 

 

[...] fragmentação que tem caracterizado a prática do ensino de 
história. Torna-se necessário discutir a realização de programas 
educativos que façam interações entre campos aparentemente 
separados como biologia, geografia, música, história ou física. Uma 
das discussões da atualidade é, exatamente, o conjunto de perdas e 
danos do conhecimento esmigalhado. (RAMOS, 2008, p. 38-39) 

 

Ao término desta atividade pedimos então para as crianças 

depositarem sobre a mesa o objeto/brinquedo trazido de casa, e fosse à frente e o 

apresentasse, gerando um ‘diálogo pedagógico’ da turma com o objeto. Assim, os 

objetos/brinquedos possibilitaram não só a percepção destes como “[...] construções 

humanas, mas percebê-los em suas peculiaridades e em suas múltiplas ligações 

com a humanidade.” (RAMOS, 2008, p. 58) 

Após as apresentações e durante o recreio as crianças, 

organizamos os objetos/brinquedos das professoras e os que eles haviam trazido 

em uma mesa da sala de aula e em outra mesa foram colocados objetos variados 

que representavam a década de 1950. 

Após observação e comentários sobre os objetos já conhecidos 

pelos alunos, passamos à observação e manuseio dos objetos da outra mesa, ou 
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seja, da mesa de objetos da década de 1950. As crianças já haviam notado que 

aqueles objetos eram mais antigos dos que já haviam reconhecido na sala, nos 

levando à apresentação dos objetos para a introdução de aspectos relacionados à 

década de sua produção e função e à realidade da população londrinense deste 

período.  

 

Figura 3 - Objetos da década de 1950, manuseado pelas crianças 

 
Fonte: a autora 

 

Nesta atividade surgiram novas palavras relacionadas ao 

vocabulário histórico da linguagem do tempo, o que é importante para a 

aprendizagem histórica ao “[...] ampliar el vocabulario de los niños y de explorar los 

significados y sonidos de las palavras nuevas. También hay que estimularles para 

que utilicen el lenguaje del tiempo, por ejemplo: "ayer", "antiguo", pasado", "ahora", 

"después." (COOPER, 2002, p. 28-29) 

Em seguida, por meio de indagações, estimulamos a formulação de 

hipóteses pelas crianças em torno das seguintes questões:  

 

 Existem semelhanças entre os objetos dispostos nas mesas? 

 Quais dos objetos vocês já conheciam?  
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 Vocês possuem algum desses novos objetos? 

 Para que servem estes objetos que não se assemelham com os 

que vocês trouxeram? 

 

Segundo Ramos (2008),  

 

O trabalho pedagógico com o objeto gerador sugere que, 
inicialmente, sejam exploradas as múltiplas relações entre o objeto e 
quem o escolheu. Mais cedo ou mais tarde, isso desemboca em 
outros atos criativos: a relação entre objetos do presente e do 
passado e o próprio questionamento sobre as divisões entre o 
pretérito e o mundo atual. Tais exercícios vão, pouco a pouco, 
constituindo base para um relacionamento mais crítico com as 
exposições museológicas. (RAMOS, 2008, p. 62) 

 

Após as discussões das crianças, apresentamos uma breve história 

dos objetos da década de 1950 (boneca de pano, brinquedo de encaixe, potinho de 

cerâmica, controle remoto, disco de vinil, fita cassete, moedor de café, moedor de 

carne, monóculo, panela de ferro, rádio, radiola, ralador de pamonha, telefone), 

caracterizando os mesmos em sua origem, tipo de material utilizado para sua 

confecção e formas de uso. Os objetos eram estranhos para algumas crianças, mas 

para outras os mesmos já haviam sido vistos na casa de seus avós e em outros 

locais, como no programa Sítio do Pica Pau Amarelo.  

Posteriormente a este reconhecimento de objetos do passado, os 

alunos ampliaram o glossário, incluindo as novas palavras relacionadas aos objetos 

denominados “antigos”, os quais os alunos representaram por meio do desenho e/ou 

a cópia dos nomes escritos na lousa.  

 

 

 

Figura 4 - Desenho do glossário dos objetos da década de 1950) 
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Fonte: a autora 

 

Utilizar o desenho como atividade contempla variados aspectos 

objetivos e subjetivos do processo de alfabetização, seja da língua pátria ou da 

matemática, ao auxiliar na aprendizagem histórica sendo que para Cooper (2002),  

 
El dibujo de detalles o de objetos completos, en un museo o en la 
escuela, basado en la observación, anima a los niños a mirarlos con 
mucha atención durante un período prolongado, el acto de dibujar 
supone seleccionar las características significativas y formar una 
percepción pesonal del objeto. De este modo, se establece una 
relación com el objeto, basada en la ordenación interna y externa de 
la experiencia. Se interioriza y recuerda una imagen del objeto. Sus 
dibujos están relacionados con lo que saben, con  lo que les interesa 
y con las relaciones espaciales más que con la perspectiva, pero, 
incluso los niños muy pequeños, comienzan a formular un lenguaje 
preocupado por la representación. (COOPER, 2002, p. 139) 

 

Neste contexto, o glossário como atividade diretamente ligada ao 

processo de alfabetização possibilitou a expressão com desenhos e narrativas que 

resultaram do compartilhamento com o grupo de experiências por meio das 

lembranças que permeavam suas memórias, possibilitando o exercício da 

comparação com as experiências dos colegas e das professoras. Para a 

aprendizagem histórica ao se oportunizar o desenho como resultado de narrativas 

propicia-se a presença da diversidade na análise das semelhanças e diferenças 

entre as narrativas, assim como, o deslocamento temporal que abrange o presente, 

passado e futuro acontece e repercute para a articulação das “[...] três dimensões do 

tempo [para] unidade de uma orientação temporal do agir.” (RÜSEN, 2012, p. 39) 
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Não sendo este contexto o do historiador, mesmo assim, 

entendemos que ao trazer para a sala de aula do 1º ano a oportunidade de 

elaboração de desenhos baseados em diferentes experiências localizadas em 

diferentes tempos contribui para a “[...] reafirmação da identidade humana da 

mudança no tempo.” (RÜSEN, 2012, p. 40) 

Para as crianças as mudanças e permanências foram se 

materializando na presença dos objetos/brinquedos utilizados como meio para os 

deslocamentos temporais se configurando as atividades como opção para 

‘inferências’ das transformações de acordo com o vivido e compartilhado pelas 

crianças. 

A última atividade do dia foi o jogo “Brincando com as letras e 

construindo palavras”, também elaborado a partir dos objetos descritos na lousa, 

aqueles trazidos à sala pelos alunos e os do glossário já trabalhados. Cada equipe 

recebeu duas cartolinas do jogo ilustradas com objetos/brinquedos diferentes, no 

intuito de enriquecer o vocabulário na distinção de quais letras faltavam para a 

escrita correta da palavra e o encaixe das letras do nome do objeto. Na segunda 

cartolina deveriam completar a escrita da cor predominante nos mesmos objetos. 

Realizada a tarefa deveriam trocar a cartolina com outra equipe. Abaixo segue o 

exemplo:  

 

Figura 5 - Jogo “Brincando com as letras” 

 
Fonte: a autora 
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As crianças se mostraram entusiasmadas com a atividade e, por 

várias vezes, trocaram entre os grupos as cartolinas do jogo. No decorrer da 

atividade foi possível observar que as crianças já haviam dominado a escrita 

daqueles objetos/brinquedos, pois poucas foram as intervenções das 

professoras/estagiárias para a escrita das palavras de maneira correta, pois as 

crianças dos grupos se ajudavam na elaboração ortográfica.  

Como tarefa, cada criança recebeu uma carta enigmática onde 

foram colocados desenhos dos objetos/brinquedos presentes nas atividades 

anteriores. Na atividade eles teriam que substituir as figuras por palavras e 

reescrever todo o texto da carta em seu caderno. 

Após encerrar esta etapa do trabalho e tendo por objetivo ampliar a 

percepção temporal das crianças com elementos da história local relacionados à 

década de 1950, apresentamos o livro “As aventuras do Gato Caixeiro em 

Londrina” 6 . Neste momento, iniciamos a segunda atividade com o objetivo de 

introduzir aspectos da cidade para a percepção das mudanças e permanências no 

que se refere a lugares de memória do município e iniciar o trabalho com as 

fotografias. 

A escolha desta história tem relação com as ilustrações presentes 

no livro, ao serem baseadas em imagens de lugares icônicos do passado da cidade 

de Londrina e que permanecem na atualidade. Tal opção é entendida como 

importante auxiliar para a compreensão da História local pela criança ao trafegar 

pelo tempo presente e passado. Assim, este livro foi utilizado como referência para a 

introdução de lugares de memória (Londrina - 1950), tendo por base as ilustrações 

que retratavam alguns lugares icônicos construídos na década de 1950 como: 

barragem do Lago Igapó, Concha Acústica, a antiga catedral, a antiga rodoviária e 

antiga estação ferroviária.  

As fotografias destes locais no tempo presente e passado foram 

apresentadas pelas professoras, paralelamente, às ilustrações, assim como, o uso 

atual dos mesmos locais, ou seja, a antiga rodoviária como Museu de Arte 

                                                           
6
 Projeto coordenado por Ana Cláudia Cerini Trevisan e Leandro Henrique Magalhães e desenvolvido em 2010. 

Esta publicação é destinada a alunos do Ensino Fundamental e faz parte das ações do Projeto Educação 
Patrimonial VI - Memórias da Rua. De maneira lúdica, o personagem principal - o Gato Caixeiro, conta a História 
de Londrina tendo por referência a Rua Sergipe. A narrativa demonstra que nossas vivências e repertório estão 
entrelaçados com o desenvolvimento da cidade, resgatando e valorizando a memória coletiva e o patrimônio 
londrinense.  
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Contemporânea, a ferroviária como Museu Histórico Pe. Carlos Weiss, além da 

rodoviária e catedral atual. A inserção das fotografias antigas e atuais visou à 

análise das mudanças e permanências destes locais. 

As imagens de lugares de memória foram apresentadas tendo por 

referência a chegada e trajetória do Gato Caixeiro em Londrina aliada às 

transformações ocorridas. Tal opção está relacionada ao intuito de reforçar a relação 

entre o passado e o presente, tendo por referência a década de 1950. A utilização 

de tal livro foi oportuna pelo fato de que os pontos de referência que trazia estavam 

relacionados às mudanças arquitetônicas ocorridas no município na referida década, 

portanto, lugares que trazem “[...] singularidade, algum aspecto que seja único ou 

memorável no contexto.” (LYNCH, 1999, p. 88) 

A utilização da literatura em sala de aula foi opção que decorreu de 

nosso objetivo, ou seja, aproximar as crianças em fase de alfabetização com a 

história local, em especial a década de 1950, e por entendermos que os livros de 

literatura geram sentimentos e emoções favorecendo o gosto pela leitura, tornando 

imprescindível para o nosso trabalho ao representar “[...] um instrumento 

socializador de nossa cultura, que favorece a criatividade infantil, além de estimular 

nos educandos o olhar crítico e reflexivo no exercício da interpretação.” (COLOMER, 

2003, p. 161) 

Ao entender os livros de literatura infantil como criadores de uma 

perspectiva na qual “[...] a intervenção da ilustração no desenvolvimento literário das 

crianças oferece dois campos de grande interesse: o da iniciação narrativa através 

da imagem e o da inter-relação entre o texto e a imagem nos álbuns” (COLOMER, 

2003, p. 105), o autor ampliou nossa perspectiva em relação à construção da 

narrativa da história de Londrina, no olhar e pelo olhar das crianças, e por meio dos 

lugares de memória presentes nas ilustrações.  

É importante salientar que esta opção também foi apoiada no 

vivenciado por Zamboni e Fonseca (2010) que ao utilizarem a literatura para o 

Ensino de História a consideraram como oportunidade para trazer à sala de aula: 

 

[...] os lugares, as situações, os contrastes, as diferenças, as 
semelhanças, as permanências e continuidade na história. Fala-nos 
do tempo humano, uma construção sociocultural e histórica, múltipla 
e plural. Instiga-nos à reflexão sobre as condições de vida dos 
brasileiros, nas pequenas e grandes cidades. (ZAMBONI; 
FONSECA, 2010, p. 348) 
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O que queremos demonstrar é que mesmo sendo o pensamento das 

referidas autoras, oriundo de trabalho com texto literário diferente do que utilizamos, 

compartilhamos o mesmo entendimento sobre as possibilidades da literatura no 

Ensino de História, o que é reforçado por Bula e Kanashiro (2011, p. 77) ao 

considerarem que “[...] todo ambiente está cheio de informações representadas de 

muitas formas, seja pela natureza, arquitetura, carros, pessoas, comunicação visual 

ou por interações socais.” O lúdico trazido pela literatura propiciou aproximações à 

história local trafegando pelo passado e os dias atuais, também no que se refere aos 

lugares conhecidos da cidade pelas crianças. 

A contação da história ocorreu em duas etapas: a primeira por meio 

da leitura da história para a apresentação dos lugares e dos personagens. Em um 

segundo momento aconteceu a discussão com a análise das imagens ilustrativas. 

Foi este o olhar que almejávamos despertar nas crianças através das ilustrações, 

isto é, que elas fossem capazes de identificar os lugares em suas transformações no 

contexto urbano da cidade introduzindo a percepção dos códigos culturais da 

identidade da cidade de Londrina. 

Na discussão visamos identificar qual a relação que estabeleciam 

com os lugares apresentados ao expressarem o reconhecimento das imagens: era 

atual ou antiga, além de qual era o tipo de experiência que tinham em relação aos 

mesmos; se já haviam visto ou visitado, dentre outras. Neste diálogo visamos à 

expressão das memórias individuais ao entendermos com Hoffmann (2011, p. 203), 

que “[...] ao olhar uma fotografia de determinada época, o indivíduo não vê apenas o 

lugar fotografado”, mas sim inúmeros detalhes que podem estar presentes na 

fotografia, mas que são particulares a cada indivíduo. Ao término do reconhecimento 

do conhecimento prévio das crianças sobre os lugares de memória, apresentamos 

slides das fotografias do mesmo lugar e tempo da ilustração do livro, seguido de 

outras fotografias atuais e do passado do mesmo lugar, de forma a apresentar 

contexto para o deslocamento temporal envolvendo o tempo presente e passado.  

O trabalho com as fotografias propiciou deslocamentos temporais a 

partir de referências presentes no cotidiano, como no caso da ferroviária que foi 

apresentada em três tempos: década de 1930; década de 1950 e a sua atual 

condição de museu mesmo mantendo-se o prédio sem alterações expressivas. Nas 

discussões abordamos as mudanças dos lugares em sua função, objetivo e 

arquitetura. 
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As imagens do livro e as fotografias trazidas para a sala de aula 

foram observadas e analisadas pelas crianças por representarem lugares de 

memória conhecidos na cidade de Londrina como pontos turísticos que necessitam 

de outro olhar, ou seja, o entendimento do contexto que os tornaram marcos 

históricos na atualidade. Nesta direção, está a intenção de que nos anos iniciais do 

Ensino fundamental os alunos sejam estimulados a perceberem que a História “[...] 

faz diferentes perguntas sobre o passado e é a natureza individual e específica 

destas questões o que serve como evidência na validação de qualquer afirmação de 

conhecimento em resposta a eles.” (ASHBY, 2006, p. 153) 

Assim, tendo o marco importância que necessita de esforço para seu 

entendimento, ele traz em si a condição daqueles “[...] objetos observáveis de certa 

distância, um edifício, uma torre, um monumento, uma árvore ou montanha. São 

objetos marcados por sua singularidade e evidência.” (BULA; KANASHIRO, 2011, p. 

80).   

Composta por evidências que se apresentam em marcos e marcas 

expostas em diversos lugares de memória do meio, a história local mesmo 

possibilitando a relação ativa com o tempo e espaço, não nos afasta de dificuldades 

como nos ensina Fonseca (2006, p.128-129): 1. Há o perigo da dissociação do micro 

em relação ao macro (da cidade em relação ao nacional e internacional) o que pode 

dissociar níveis e dimensões históricas do tema; 2. O homem colocado como ente 

de uma comunidade abstrata pode mascarar a divisão social, luta de classes, 

relações de poder, etc; 3. Os aspectos políticos podem ser apresentados de forma 

linear enaltecendo personagens, acontecimentos; 4. As fontes são portadoras de 

elementos que visam a preservação da memória da elite local o que dificulta sua 

seleção ao exigir formação do pesquisador e do professor para que reconheça tais 

características. 

Perante o exposto e trafegando pelos perigos acima indicados, 

intentamos inserir os alunos, conforme Rüsen (2012, p. 75), na “[...] mudança do 

tempo a que eles estão submetidos e, com isso, simultaneamente, ganhar uma 

subjetividade permanente (como por exemplo, membro de uma nação ou como 

defensor de um futuro esperado).” O que tentamos não tem a repercussão plena do 

indicado pelo autor, mas faz parte do trabalho para o que se refere a experiências 

que tenham elementos para a aprendizagem histórica ao se constituir como “[...] 
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experiência do presente, [que] deve, agora, ser interpretada pelas pessoas afetadas 

[...].” (RÜSEN, 2012, p. 74) 

Em seguida, para ampliação do trabalho tendo por base 10 

fotografias dividimos a turma em cinco grupos, recebendo cada grupo duas 

fotografias sobre um mesmo lugar: uma que representava o “lugar de memória” na 

década de 1950 e outra que representava o mesmo na atualidade. A opção pelas 

fotografias tem por referência o entendimento de que: 

 

Os homens e mulheres que se dedicam a pensar e refletir sobre os 
diferentes campos da dinâmica social não podem desconhecer o 
poder das imagens. Para além de sua dimensão plástica, elas nos 
põem em contato com os sistemas de significação das sociedades, 
com suas formas de representação, com seus imaginários. 
(BORGES, 2005, p. 78) 

 

Tendo em mãos as fotografias, os grupos as classificaram 

determinando qual delas representava o tempo atual e qual pertencia à década de 

1950, para a elaboração por cada criança do grupo de uma frase que representasse 

o lugar da imagem escolhida pelo aluno. Os alunos comentaram entre si as imagens 

dos outros grupos e em seguida discutimos as fotografias instigando as crianças a 

buscarem as mudanças e permanências do “lugar de memória” ali representado. 

O que possibilitamos neste momento, para Lynch (1999) foi 

estabelecer relações a partir das imagens que geram lembranças de situações 

próximas temporalmente, pois: 

 

No processo de orientação, o elo estratégico é a imagem ambiental, 
o quadro mental generalizado do mundo físico exterior de que cada 
indivíduo é portador. Essa imagem é produto tanto da sensação 
imediata quanto da lembrança de experiências passadas, e seu uso 
se presta a interpretar as informações e orientar a ação. A 
necessidade de reconhecer e padronizar nosso ambiente é tão 
crucial e tem raízes tão profundamente arraigadas no passado, que 
essa imagem é de enorme importância prática e emocional para o 
indivíduo. (LYNCH, 1999, p. 04) 

 

No diálogo estabelecido a partir das fotografias ampliamos o 

significado daqueles lugares, no entendimento de que: 

 

Longe de ser um documento neutro, a fotografia cria novas formas 
de documentar a vida em sociedade. Mais que a palavra escrita, o 
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desenho e a pintura, a pretensa objetividade da imagem fotográfica, 
veiculada nos jornais não apenas informa o leitor – sobre datas, 
localização, nome de pessoas envolvidas nos acontecimentos – 
sobre as transformações do tempo curto como também cria verdades 
a partir de fantasias do imaginário quase sempre produzidas por 
frações da classe dominante. (BORGES, 2005, p. 69) 

 

Na confecção das frases o que chamou a atenção foi a 

expressividade das argumentações na tentativa de esclarecer que: “não conhecia 

aquele lugar mais gostaria de conhecer”; no caso da catedral; “que a catedral que 

havia sido demolida era mais bonita que a atual”; que a cidade deles “era bonita e 

deveria ser cuidada”. Na simplicidade de suas frases explicitam os deslocamentos 

temporais que vivenciam e tentam traduzir através de interpretações que estão 

relacionadas ao experienciado e ao significado que construíram. O que manifestam 

é o sentimento de que se sentem presentes na história da sua cidade, que começa a 

não ser algo distante deles, mas sim interligada a eles.  

Além do acima indicado, nesta ação pedagógica há, conforme 

Hernandez (2009), contribuição para o ‘alfabetismo da cultura visual’ pois:  

 

Essa forma de alfabetismo pode ajudar a redefinir o papel do sujeito 
no processo de interpretação. A partir da mudança da pergunta ‘o 
que você vê?’ para ‘o que você vê de si nessa representação?’ o 
foco que a alfabetização visual fixava na codificação e decodificação 
das representações visuais expande-se em processo de 
aprendizagem mais compreensivo e abrangente. (HERNANDEZ, 
2009, p. 206)  

 

Ao trabalhar com imagens selecionadas a partir das perspectivas 

socioculturais no coletivo, as crianças foram capazes de interpretar as fotografias 

relacionando-as ao vivido e aos novos elementos introduzidos. Foram atividades que 

favoreceram o sentimento de pertencimento, conduzindo as crianças à compreensão 

das transformações e a formação de uma consciência crítica da realidade. 

Para trazer outras memórias para a sala de aula optamos por 

trabalhos com a família, orientando que conversassem com os pais e avós sobre 

como era a Londrina que conheceram no passado. Recuperar a história da família e 

suas trajetórias ao favorecer a elaboração de narrativa pelas crianças possibilita 

relatos que relacionam o passado ao presente dessas pessoas, trazendo para o 

contexto de sala de aula lembranças de outra época de forma mais ampla, com a 

inserção de fotografias e/ou objetos do arquivo familiar, que podem contribuir com o 
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enriquecimento do saber das crianças por meio dos diferentes relatos de memórias 

familiares e assim “[...] trazer à tona lembranças, sentimentos e histórias, sendo um 

importante instrumento de pesquisa para recuperação da memória e para o 

conhecimento do passado, e que permite descobrir, analisar e interpretar a vida 

histórica.” (HOFFMANN, 2011, p. 203) 

Na aula do último dia aconteceram as apresentações das pesquisas 

pelas crianças e, apesar de ser a mesma tarefa, a dinâmica de apresentação variou 

de criança para criança, sendo que alguns foram mais desinibidos na apresentação 

oral, pois iam até a frente, contavam detalhadamente como haviam entendido, 

outros preferiam ler as informações e conseguiam ler de maneira clara, enquanto 

alguns mantinham certa dificuldade, mas não perdiam o entusiasmo na participação. 

Nenhuma criança apresentou receio de ir à frente apresentar a tarefa aos demais, 

demonstrando confiança no grupo que estava eufórico no desejo de contar aquilo 

que haviam descoberto através de conversas com os pais, avôs e pesquisas na 

internet. Enquanto alguns mostravam fotos que conseguiram em arquivos familiares, 

outros permaneciam em silêncio para ouvir o que o amigo tinha a lhe dizer.  

A experiência com o trabalho com a memória familiar e a elaboração 

de narrativas pode ser exemplificada em sua importância na produção da S. (7anos): 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6 - Tarefa realizada por uma aluna do 1º Ano 
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Fonte: a autora 

 

Após as apresentações, espalhamos na lousa, sem definição de 

ordem temporal, diversas fotografias de imagens da cidade de Londrina, (cadeia 

(atual SESC), lago Igapó, Museu Histórico, calçadão, Catedral, Concha Acústica, 

Rodoviária, Cine Teatro Ouro Verde, Estação Ferroviária, quadra de tênis), para que 

cada equipe do dia anterior identificasse qual era o lugar de memória sobre o qual 

elaboraram frases e indicassem em voz alta para a turma, além disso, cada grupo 

pegou a frase que havia escrito e a colou no cartaz que foi exposto no pátio da 

escola.  
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Figura 7 - Cartaz desenvolvido pela equipe Tigre, sobre a Concha Acústica 

 
Fonte: a autora 

 

Ao término das apresentações, as professoras/estagiárias se 

encarregaram de dar uma explicação mais elaborada acerca das mudanças e 

permanências nos espaços representados nas fotografias dispostas na lousa.  

No decorrer da semana foi feita às crianças a promessa de uma 

surpresa relacionada ao estudo de campo, sendo esta a visita ao museu. Para 

descobrirem o lugar aonde iríamos foi montada uma atividade de ‘caça ao tesouro’, 

quando cada equipe deveria procurar um envelope de instrução, contendo algumas 

palavras que formariam com a junção da descoberta de cada grupo a seguinte frase 

“A turma da professora Ecinel, no dia 05 de setembro de 2014, na próxima sexta 

feira, fará uma visita ao Museu Histórico de Londrina.” Entretanto cada equipe teria 

que encontrar o envelope sem soltar a mão dos companheiros de equipe. Também 

não poderiam abrir o envelope até que voltassem à sala de aula.  
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Figura 8 -Caça ao tesouro - para descoberta da visita ao Museu Histórico

 
Fonte: a autora 

 

Durante a atividade proposta, alguns grupos se saíram muito bem, 

ao não descumprirem as regras, entretanto, algumas não conseguiam estabelecer 

estratégias, como por exemplo, subir em determinado brinquedo sem soltar da mão 

do companheiro para pegar o envelope, ou andar no mesmo ritmo para que um 

amigo não ficasse para trás e quebrasse a corrente.  

Assim que todos os grupos completaram a tarefa voltamos para a 

sala de aula, para desvendar qual era o lugar que iríamos realizar o nosso estudo de 

campo. No primeiro momento colamos os trechos da frase de acordo com a entrega 

de cada equipe, entretanto, as próprias crianças observaram que a frase não fazia 

sentido, então elas foram relendo e no coletivo pedindo a alteração da ordem dos 

recortes, até que conseguiram montar a frase com coerência, e descobriram que na 

sexta-feira da próxima semana iriam ao Museu Histórico de Londrina. Por fim, 

explicamos a eles que a ida ao Museu seria um estudo de campo para conhecerem 

melhor o município onde vivem.  

Nossa intenção nesta atividade foi realizar uma culminância do 

trabalho realizado partindo dos objetos e fotografias, assim como da memória 

familiar, ampliando a exploração visual dos objetos e fotografias disponíveis no 
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museu, além da explicação histórica propiciada pelo monitor. Deixamo-los pensarem 

sobre o que encontrariam neste estudo no museu e registrassem: o que mais 

gostou? Sobre o que gostaria de conhecer mais? O que nunca havia visto?  

Por fim, o trabalho foi finalizado com a ida ao Museu Histórico de 

Londrina, onde foi possível observar a relação das crianças com o espaço 

museológico como experiência que repercutirá:  

 

[...] como ação que se transforma, que é resultado da ação e da 
reflexão dos sujeitos sociais, em determinado contexto, passível de 
ser repensado, modificado e adaptado em interação, contribuindo 
para a construção e reconstrução do mundo. Daí, o sentido de 
associarmos o termo processo às ações de musealização, 
compreendido como uma seqüência de estados de um sistema que 
se transforma, por meio do questionamento reconstrutivo, e que, ao 
transformar-se, transforma o sujeito e o mundo. A utilização do termo 
processo permite atribuir, portanto, as dimensões social e educativa 
à Museologia. (SANTOS, 2002, p. 314). 

 

A todo o momento eles demonstraram inquietações, fazendo 

relações com o que haviam aprendido e estava presente no museu, reconhecendo 

alguns objetos e os caracterizando com facilidade, estabelecendo relação entre o 

passado e o presente. Conseguiram constatar que aquilo em exposição já tinha sido 

importante para a história da cidade, assim como o que eles vivenciam agora 

também poderá se tornar importante. Outra coisa que fez com que a nossa ida ao 

museu se tornasse significativa para a aprendizagem deles foi o fato de haver uma 

exposição sobre memórias familiares na cidade de Londrina, onde havia inúmeras 

fotografias expostas pelo museu, mostrando a identidade da cidade de Londrina e 

como as histórias familiares fazem parte do processo. 

A visita ao museu, apresentada de forma sucinta, é o limite deste 

estudo que nos remeteu à constatação de que o Ensino de História é possível, rico e 

necessário à formação da criança, mas que será ampliado e aprofundado em estudo 

posterior no qual abordaremos a relação entre museu, Ensino de História e escola 

como objeto de estudo na continuidade dos trabalhos relacionados ao projeto 

“NARRATIVAS DE PROFESSORES NO COLETIVO SOBRE O PROCESSO DE 

FORMAÇÃO: Repercussões para o Ensino de História e formação da consciência 

histórica de alunos dos Anos Iniciais do Ensino fundamental.” 
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CONCLUSÃO 

 

Ao término deste trabalho de conclusão de curso, percebemos que 

nem todas as questões que gostaríamos de responder fomos capazes de solucionar, 

havendo a necessidade de continuar esta pesquisa para aprofundamento em 

estudos posteriores de algumas questões que permanecem como é o caso da visita 

ao museu histórico de Londrina; o pensamento da professora da turma sobre o 

Ensino de História e o pensamento histórico já construído pelas crianças e aqueles 

em formação.  

Este estudo, como primeiro período de convivência com a turma do 

primeiro ano que se encontrava em processo de alfabetização, visou reconhecer nas 

atividades aplicadas para o Ensino de História se contribuem de maneira 

significativa para a ampliação da aprendizagem histórica, tendo como tema a 

História Local e utilizando como recurso, objetos e fotografias.  

O que constatamos é que se o professor elaborar atividades 

interdisciplinares pode ampliar as experiências e tentativas de relações temporais 

entre o presente, passado e futuro em crianças na fase de alfabetização. Além 

disso, o sentimento de pertencimento a este espaço que é o município onde vive 

favorece a aprendizagem histórica no reconhecimento do movimento das 

transformações, mesmo exercitando parcialmente as relações com o futuro. 

Acreditamos que o Ensino de História deve acontecer de maneira 

contínua no 1º ano e de forma articulada à alfabetização e à matemática, em 

abordagem pedagógica que tenha por referência as experiências dos educandos, 

para trabalhos relacionados à história local, mas não restritos a esta. Ressaltar 

alguns dos ‘lugares de memória’ da cidade e de diferentes períodos do tempo 

(apesar da preponderância da década de 1950) para a identificação do que 

permanece como parte da paisagem da cidade, independente do seu valor de uso 

na atualidade, propiciou às crianças deslocamentos temporais que possibilitaram o 

reconhecimento de algumas das transformações e permanências relacionadas aos 

mesmos, em sua função e produção, proporcionando aos alunos a percepção das 

mudanças e permanências.  

O que se destacou foi o fato de que para este tipo de trabalho 

precisamos partir da experiência dos alunos, o que se afirmou no trabalho realizado 

com os objetos de sua preferência (brinquedo) e fotografias, portanto, atividades que 
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tiveram por base as vivências das próprias crianças e dos familiares, o que fez delas 

‘sujeitos’ no processo histórico e personagens centrais do trabalho na aproximação à 

história da cidade. 

Para que esta primeira aproximação à história local acontecesse e 

as crianças fossem capazes de entender a relação entre a atualidade e as 

mudanças no tempo dos mesmos lugares, se evidenciou como estratégia 

importante, partir dos objetos/brinquedos do seu cotidiano, para então chegarmos a 

objetos diversos presentes no cotidiano das famílias que aqui já se instalavam no 

período de 1950. Por meio desta dinâmica foi possível aproximar as crianças a partir 

do tempo presente com a década de 1950, por meio da cultura infantil expressada 

pelos objetos/brinquedos. Tal trabalho contribuiu para que os educandos 

reconhecessem com maior clareza as modificações ocorridas no espaço urbano 

londrinense, além de estabelecerem relações dos objetos com as transformações e 

permanências.  

Os trabalhos desenvolvidos com os objetos como mediadores para 

exercícios que propiciaram deslocamentos temporais e a análise comparativa com 

base nas fotografias possibilitou concretizar o objetivo do reconhecimento das 

mudanças e permanências em lugares de memória do município. Neste intento, as 

ilustrações do livro de história “As aventuras do Gato Caixeiro na cidade de 

Londrina”, possibilitaram de maneira lúdica a relação com fotografias reais dos cinco 

lugares icônicos selecionados e que permanecem, além de nos possibilitar trabalhar 

a análise comparativa das fotografias da década de 1950 com as recentes. Dar 

sentido à busca da memória familiar foi mediada pelas fotografias, intensificando 

assim, a compreensão de como é visto o processo de formação da cidade pela 

família. 

O uso da literatura como instrumento de ensino foi estratégia que 

favoreceu elencar fatos da História de Londrina, mostrando a partir das ilustrações 

detalhes dos cenários ambientados pelo personagem, que por sua vez é o próprio 

espaço londrinense em décadas anteriores ao nascimento das crianças.  

Ao trabalharmos com a história do Gato Caixeiro interpomos a 

ficção com o processo histórico, pois mesmo sendo os personagens uma invenção e 

as ilustrações desenhadas, não se perdeu o aspecto histórico da presença dos 

pioneiros e imigrantes em Londrina.  
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Os objetos e fotografias entendidos e utilizados pelos historiadores 

como fontes históricas no trabalho desenvolvido propiciaram às crianças outra 

perspectiva em relação à existência dos mesmos, pois puderam questionar os 

objetos e fotografias, manipular e contextualizar sua função, produção e 

permanência, as aproximando de outra forma de relação com os mesmos, além de, 

ampliar o conhecimento histórico a partir de sua concretude e presença no cotidiano, 

assim como, de sua permanência que contribui para que no futuro as crianças 

compreendam os objetos museais como algo que permanece em “[...] formas 

diversas de ver e promover a relação presente – passado.” (PEREIRA; SIMAN; 

COSTA; NASCIMENTO, 2007, p. 74) 

As fotografias propiciaram a comparação entre o passado e o 

presente dos lugares de memória e nos permitiram ações que levou as crianças a 

perceberem a variabilidade dos sentidos que podem sofrer no reconhecimento de 

alterações promovidas e do questionamento para sua contextualização, ou seja, 

iniciamos trabalhos com imagens fotográficas que podem levar no futuro ao 

reconhecimento da importância da “[...] gramática da imagem com a qual se 

trabalha” (BORGES, 2005, p. 82) 

Assim, o trabalho com objetos e fotografias se configurou como 

estratégia importante e eficaz para a aprendizagem histórica no 1º ano do Ensino 

Fundamental por sua potencialidade para trabalhos interdisciplinares que contribuem 

para além dos deslocamentos temporais e aproximação à história local, mas 

também para a alfabetização e a matemática. 
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