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RESUMO 
 

O objetivo deste trabalho ainda em fase de elaboração, é refletir a 
respeito das implicações do trabalho com a "História do Cotidiano" sobre a 

aprendizagem dos alunos do Ensino Fundamental II. Inicialmente, 
mapearemos o debate a respeito do conceito de "História do Cotidiano", 

desde sua incorporação ao ofício do historiador até os dias atuais, para em 
seguida, analisar a abordagem dos livros didáticos produzidos nas últimas 

três décadas (os mais recentes, avaliados pelo Plano Nacional do Livro 
Didático - PNLD) para o Ensino Fundamental II, relativamente às 

concepções pressupostas e usos da História do Cotidiano pelos referidos 
materiais. Examinaremos, através de intervenções em salas de aula, 

como os alunos respondem ao trabalho com a História do Cotidiano, 
observando a eficácia dessa proposta na construção de uma 

aprendizagem significativa na disciplina histórica. Com esta pesquisa 

buscamos apreender como o ensino e aprendizagem de História feito pelo 
viés do cotidiano pode contribuir para a construção de uma consciência 

histórica por parte dos alunos. 
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Este trabalho ainda está em fase de elaboração e nasceu de 

indagações a respeito da prática em sala de aula como professora de 

História no Ensino Fundamental II e da necessidade de repensar 

continuamente a prática docente.  

 

É comum professores afirmarem que as crianças e adolescentes 

são desinteressados dos conteúdos escolares. Contudo, não é exatamente 

isso que encontramos em sala de aula, principalmente durante o terceiro 

ciclo do Ensino Fundamental (5ª e 6ª séries). Todavia, se o professor 

atentar para as perguntas e interesses das crianças em sala de aula e 

compará-los aos conteúdos da disciplina histórica presentes no currículo, 

pode-se observar certo descompasso. 

 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN, 1998, 

p. 47) as diretrizes para o ensino de história para o terceiro e quarto ciclos 

do Ensino Fundamental, estão organizadas da seguinte maneira: para o 

terceiro ciclo é enfatizada a história das relações sociais, da cultura e do 

trabalho. Para o quarto ciclo o destaque está na história das 

representações e das relações de poder. Por outro lado, no Paraná, desde 

2008, estão em vigor as Diretrizes Curriculares da Educação Básica – 

História que critica a historiografia produtora de “[...] grandes contextos 

espaço-temporais, [que] acabou reforçando a divisão quadripartite 

européia. (DCEB-História, 2008, p. 51). Enquanto isso destaca a 

contribuição da história cultural e a concretização da sua proposta por 

meio da microanálise, pela redução da escala e dos recortes “que 

valorizam sujeitos como indivíduos, famílias, comunidades que sofrem e 

enfrentam os condicionamentos do processo histórico mais amplo” (DCEB-

História, 2008, p. 51). 

 

As orientações acima mencionadas, tanto em âmbito federal 

quanto estadual, pressupõem certa socialização do debate acerca das 

mais recentes abordagens historiográficas. Contudo, como já afirmou 
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Goodson (1997, p.17), “[...] o currículo escolar é um artefato social, 

concebido para realizar objetivos humanos específicos.” E “[...] é o 

testemunho público e visível das racionalidades escolhidas e da retórica 

legitimadora das práticas escolares.” (1997, p.20). Nesse sentido é 

possível pressupor que se as orientações disciplinares freqüentemente são 

expressas nos livros didáticos e nas práticas docentes, porém, com 

“ajustes” determinados pelo lugar do professor no debate realizado e no 

sistema de ensino. 

 

Entre as perguntas genéricas aqui pressupostas estão: a maneira 

como estão sendo trabalhados em sala de aula os eixos temáticos 

descritos acima (partindo do pressuposto de que as diretrizes foram 

realmente adotadas pelos professores), especialmente quando se trata de 

explorar o cotidiano no ensino de História, produzem quais efeitos nos 

alunos? Quais as bases teóricas que orientam a ação e os materiais 

didáticos explorados na sala de aula? É possível estabelecer uma relação 

entre os fundamentos do ensino que pretende considerar a história do 

cotidiano e as respostas produzidas pelos alunos? 

 

No ensino de crianças de 11 a 14 anos, na maioria das vezes, os 

assuntos relacionados ao cotidiano dos povos estudados encontram mais 

ressonância entre os alunos se comparados aos processos políticos e 

econômicos. Obviamente, não se trata de excluir esses processos da 

disciplina histórica. O que questionamos é se a chamada História do 

Cotidiano precisa continuar aparecendo na narrativa dos professores e nos 

materiais didáticos como meras curiosidades pitorescas que tornam a aula 

“divertida”.  

 

Cunha (2005, p. 50-54), ao investigar “as apropriações das 

matrizes historiográficas presentes nas narrativas históricas escolares 

reinventadas em sala de aula” observou a ausência de narrativas 

históricas escolares baseadas na matriz teórica conhecida como Nova 
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História, porque os professores estabeleciam uma posição secundária para 

os saberes oriundos desta. De fato, o autor afirma que em nenhum 

momento da pesquisa encontrou docentes que trabalhassem seus 

conteúdos a partir da História do Cotidiano ou da História das 

Mentalidades. Indagados a respeito de sua prática, muitos professores 

afirmavam que os elementos da Nova História eram inseridos como 

complementações, que “enriqueciam” as narrativas. O eixo norteador da 

interpretação histórica escolar ainda era o viés marxista, enquanto o 

cotidiano e as mentalidades serviam como “o recheio do bolo”, expressão 

utilizada por um dos professores entrevistados na pesquisa. Ou seja, 

esses elementos serviam de ferramenta para os professores chamarem a 

atenção dos alunos, entreter, mas não para pensar questões relativas à 

História “séria”.  

  

Entretanto, Bittencourt (apud SILVA, s/d) afirma que a História 

do Cotidiano pode ser bastante útil em sala de aula, servindo como 

suporte fundamental para se reconsiderar o papel dos agentes sociais nas 

transformações históricas, levar à reflexão sobre a atuação dos sujeitos 

neste processo e rever concepções de tempo histórico.  

 

Para a autora, a História do Cotidiano pode ser utilizada como 

ferramenta no ensino de História para romper com a periodização clássica 

que consagra a idéia de evolução e de progresso, seqüência de eventos 

vitoriosos de determinados sujeitos, o que acaba por fomentar a 

existência de hierarquias de valor entre as sociedades humanas. Todavia, 

a autora ressalta que para não ficar no nível do anedótico, essa História 

do Cotidiano deve estar sempre vinculada à “macro-história”. 

 

Essa preocupação é também demonstrada por Le Goff (apud DEL 

PRIORE, 1997), para quem o cotidiano só tem valor histórico e científico 

no interior de uma análise de sistemas históricos que contribuem para 

explicar seu funcionamento, não se tratando de uma simples descrição de 



 615 

determinada sociedade numa época qualquer, tampouco de privilegiar 

histórias individuais. Entretanto, é preciso ressaltar que se trata de um 

conceito polissêmico, tratado de forma diferente por diversos autores.  

  

Del Priore, ao apresentar um quadro geral a respeito da “História 

do Cotidiano e da Vida Privada” (in: CARDOSO; VAINFAS, 1997), depara-

se com algumas questões que devem ser pensadas por aqueles que 

pretendem trabalhar com o Cotidiano da História: é possível historicizar a 

noção de vida cotidiana? Essa noção de cotidiano valeria para todas as 

épocas da História?  

 

De acordo com a autora, no sentido comum, cotidiano seria 

aquela esfera privada da vida humana onde ocorre a permanência e 

conservação de práticas culturais e rituais, sendo, portanto, reprodutiva, 

excluindo-se os campos político, econômico e social. Estes, em oposição, 

fariam parte justamente da esfera produtiva, a vida pública, o lugar “onde 

a História acontece”.  

 

Essa dicotomização da vida humana em vida pública e vida 

privada, segundo a autora, emergiu no século XVIII no seio da classe 

burguesa. Houve então, uma profunda transformação nas relações sociais, 

mudança sentida até mesmo na arquitetura das casas que passaram a ser 

construídas de maneira a separar o local de produção da vida material do 

local de reprodução da existência. Por esse motivo, alguns historiadores 

chegaram a cogitar a impossibilidade de se trabalhar com a noção de vida 

cotidiana em períodos anteriores ao século XVIII. Seria a partir deste 

período que ocorreria o fenômeno denominado por Sennett como “o 

declínio do homem público”, ou seja, com o advento da sociedade 

industrial, essa esfera privada da vida humana ganharia uma importância 

nunca vista antes na História, principalmente se comparada à importância 

da vida pública para cidadãos gregos e romanos. (SENNET, 1988).  
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Contudo, ao procurar delinear a história do conceito, a autora nos 

remete a Heródoto, mostrando-nos que a vida privada não é um campo 

novo de interesse. O historiador grego já descrevia em sua época, 

detalhes dos costumes de povos inimigos, buscando explicar o conflito 

entre seu povo e os “bárbaros”, aqueles que não compartilhavam com o 

historiador a cultura grega.  

 

Durante a idade moderna e o início da contemporânea, o 

interesse pelo cotidiano e a vida privada ficaria restrito a um tipo de 

literatura que explorava o pitoresco, o anedótico de culturas consideradas 

exóticas, não européias, até ser recuperado pelo grupo da Escola dos 

Annales que associaria a análise do cotidiano a uma história 

antropológica, facilitada pelo estudo da cultura material através da 

arqueologia. Deste modo, aos poucos se foi desfazendo a noção de 

história da vida cotidiana como “enfeite” da “grande história”.  

 

Para sair definitivamente do nível do anedótico, o estudo do 

cotidiano contou com a contribuição decisiva de Braudel, cujo trabalho 

“Vida material e Capitalismo” insistia na importância de códigos 

alimentares e de vestuário como mais determinantes na vida dos grupos 

sociais do que as instituições políticas e regras jurídicas. Já Febvre via na 

História do Cotidiano uma aplicação prática: democratizar a História, 

dando “voz aos humildes”. De qualquer forma, para os historiadores dos 

Annales a História do Cotidiano deveria ser feita por meio do estudo da 

cultura material das maiorias, para que se pudesse empreender um 

estudo do habitual “imbricado na análise dos equilíbrios econômicos e 

sociais que subjazem às decisões e aos conflitos políticos” (DEL PRIORE, 

p. 266). Caso contrário pode-se confundir vida cotidiana com história do 

individualismo.  

 

Na atualidade, os historiadores que se debruçam sobre a vida 

cotidiana dos sujeitos históricos não mais entendem a esfera da vida 
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privada como simples espaço de reprodução, estático e alheio às 

realidades políticas e econômicas. De acordo com Guarinello (2004, p. 13-

38), esse interesse é crescente, o que reflete o desejo de um novo olhar 

sobre os indivíduos, suas ações e posição na história. 

 

Na década de 1970, Heller já defendia que seria pouco proveitoso 

ao historiador perceber a história senão permeada pelos acontecimentos 

do cotidiano, pois a vida cotidiana seria a verdadeira essência da 

substância social. Sendo assim, o cotidiano não estaria “fora” da História, 

mas sim no centro dos acontecimentos. Ele poderia ser entendido como a 

raiz que sustenta tudo o que lhe sobrepõe: relações de trabalho, decisões 

políticas e acontecimentos econômicos, partiriam da vida cotidiana, onde 

seriam engendrados e postos em funcionamento (JUNIOR, 2003). 

 

Michel de Certeau, segundo Souza Filho (s/d p. 130-134), 

constituiu boa parte de sua obra analisando as “maneiras de fazer das 

massas anônimas”, contribuindo para que a vida cotidiana deixasse de ser 

pensada como esfera onde não ocorrem transformações e onde, portanto, 

não haveria História, passando a ser compreendida como território de 

atuação no qual essa massa anônima age a partir de resistências 

microscópicas em relação à ordem estabelecida.  

 

Na introdução geral de “A invenção do cotidiano” (1990), Certeau 

questiona a idéia de que as “operações dos usuários”, ou seja, a 

experiência do consumo por parte da maioria silenciosa da população em 

seu cotidiano, seja marcada realmente pela passividade e disciplina.  

 

Sua proposta é tornar essas operações, esses “modos de fazer” 

cotidianos passíveis de serem tratados e analisados, para que deixem de 

ser vistos como o lado obscuro da vida social. Contudo, Certeau não 

defende a retomada da idéia do atomismo social, compartilhando da 

mesma preocupação dos historiadores dos Annales, o receio de se 
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privilegiar, no estudo do cotidiano, análise de indivíduos isolados ou 

histórias individuais.  

 

A hipótese de Certeau é que se constitui um grande erro pensar 

que o consumo de idéias, valores e produtos da chamada “cultura de 

massa” pelos sujeitos anônimos da sociedade, seja uma prática passiva, 

marcada pelo conformismo em relação às imposições do mercado e dos 

“poderes sociais”. Isto porque, quando os sujeitos consomem determinado 

bem cultural, este sempre sofre um processo de ressignificação 

imprevisível, diverso das pretensões previstas de origem e que não são 

registradas em lugar nenhum.  

 

Essas ressignificações, “criações anônimas” presentes no 

cotidiano dos “mais fracos”, podem revelar ao pesquisador as 

“microresistencias”, espécie de subversão silenciosa das massas contra as 

imposições sociais e a ordem estabelecida. Essas táticas e astúcias 

empreendidas pelo homem comum estariam, de acordo com o autor, 

enraizadas no inconsciente coletivo dos homens, acompanhando-os 

através da História. Caberia ao pesquisador desvendar essas táticas, as 

criatividades dispersas da massa anônima, a bricolagem de grupos que, 

não podendo travar um embate de frente com o sistema, jogam com ele 

nas sombras, fugindo dele sem sair.  

 

Levando-se em consideração que as opções de  perspectivas 

teóricas para o trabalho com a História do Cotidiano são diversas, 

acreditamos que a forma mais fecunda de abordagem do cotidiano na sala 

de aula de História seja aquela não abre mão de considerar os processos 

políticos e econômicos, mas o enfocam pelo ângulo do cotidiano dos 

sujeitos históricos, reconhecendo a importância deste na construção da 

história humana, não apenas dos grandes homens e instituições. E, 

considerando tanto o debate sobre o cotidiano no espaço da história 

cultural como a diversidade de práticas de ensino decorrentes das 
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recentes orientações legais que referem aquele debate, recolocamos aqui 

as perguntas norteadoras dessa pesquisa: como os materiais didáticos 

para o ensino fundamental II consideram as construções historiográficas 

acerca do cotidiano? É possível estabelecer uma relação entre os 

fundamentos do ensino (manifestos no livro didático) que pretende 

considerar a história do cotidiano e as respostas produzidas pelos alunos?  

 

A importância desta pesquisa situa-se na busca de alternativas 

para garantir aos alunos uma aprendizagem verdadeiramente significativa 

e que contribua para o desenvolvimento da consciência histórica das 

crianças e jovens. 

 

No artigo “Em direção a um conceito de Literacia Histórica”, Peter 

Lee (2006) dialoga com a noção de consciência histórica de Jorn Rüsen, 

demonstrando a importância do desenvolvimento dessa consciência para 

que o jovem possa ser considerado “historicamente alfabetizado” 322. O 

pesquisador detecta um sério problema no ensino de história no ambiente 

escolar onde os professores ainda se preocupam com “o que” e “quanto” 

os alunos devem saber “sobre” o passado, privilegiando-se eventos e não 

processos. Essa situação leva os alunos a encararem o estudo da História 

como atividade restrita em acúmulo de fatos e itens descontínuos.  

 

Para o autor, uma forma de procurar reverter a atual situação da 

História enquanto disciplina escolar seria a adoção dos pressupostos de 

Rüsen e, particularmente, de sua matriz disciplinar que conecta a História 

e a vida prática do aluno. Lee também ressalta a importância de partir 

sempre dos conhecimentos prévios dos alunos, pois se o professor de 

história não leva em conta a visão de mundo que o aluno carrega consigo 

para o ambiente escolar, é provável que não tenha sucesso em ajudar o 

                                                 
322

 A expressão ‘alfabetização histórica’ é a tentativa de uma maior aproximação do significado de historical 

literacy, do pesquisador da Universidade de Londres, Peter Lee, traduzidos nos textos em Português como 

literacia histórica. Para maiores informações, ver: LEE, Peter. Em direção a um conceito de literacia histórica. 

Educar em Revista.  Curitiba, Especial, p. 131-150, 2006. Editora UFPR.  
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aluno a incorporar novos conceitos e resultando em uma aprendizagem 

mecânica.  

 

A tarefa da disciplina histórica é fornecer ao estudante um senso 

de identidade que estimule e facilite sua cooperação com o outro: 

pessoas, nações, culturas diferentes. Trabalhando com a perspectiva da 

História do Cotidiano, acreditamos que a História se torna mais acessível 

às crianças e adolescentes do Ensino Fundamental.  Os PCN propõem que 

o aluno possa aprender a distinguir suas vivências pessoais dos hábitos de 

outras épocas e relativizar, em parte, os padrões de comportamento de 

sua própria época (p. 29-43, 1998). Deste modo, pode-se desenvolver o 

respeito pelo diferente, pelo outro, mostrando a diversidade de formas de 

vida possíveis e os padrões que ainda permanecem, de modo que o aluno 

perceba a historicidade de seus próprios comportamentos. Lidar com 

conhecimentos históricos pelo viés do cotidiano poderá deixar mais 

evidente para o aluno a importância das ações das pessoas comuns (como 

ele) no desenrolar do processo histórico.  

 

Esse debate já estabelecido no campo da História, relativamente 

ao ensino da disciplina, ampara-se em referências de diferentes áreas, 

além da filosofia da História. Entre eles os estudos da psicologia da 

aprendizagem que, genericamente, considera o ato de aprender como 

uma experiência de interpretação pessoal, de atribuição de sentido e 

significado às informações recebidas. Assim nos aproximamos de um dos 

pressupostos de Ausubel para uma aprendizagem significativa: a 

necessidade do aluno de alcançar uma significação lógica (gramática do 

campo da História) e psicológica (interpretação pessoal) do conteúdo 

proposto.  

 

De acordo com Ausubel (apud PELIZZARI; KRIEGL; BARON, 

2001-2002) a aprendizagem de um conteúdo é muito mais significativa à 

medida que um novo conceito é incorporado às estruturas de 
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conhecimento de um aluno e adquire para ele significado, a partir da 

relação com seu conhecimento prévio. Quando o conteúdo escolar, seja de 

qualquer disciplina, não consegue ligar-se a algo já conhecido, ocorre o 

que Ausubel chama de aprendizagem mecânica, ou seja, as novas 

informações não interagem com conceitos relevantes existentes na 

estrutura cognitiva da criança.  

 

Para haver aprendizagem significativa são necessárias duas 

condições: o aluno precisa ter uma predisposição a aprender determinado 

conteúdo, pois se o indivíduo escolher memorizá-lo arbitrariamente, a 

aprendizagem será mecânica e como conseqüência desse tipo de 

aprendizagem, a criança esquecerá os conceitos após a avaliação. Em 

segundo lugar, o conteúdo escolar a ser aprendido precisa ser lógica e 

psicologicamente significativo. Deste modo, o conteúdo é retido por mais 

tempo e essa aprendizagem aumenta a capacidade que o aluno tem de 

absorver novos conteúdos.  

 

A intervenção educativa precisa de uma mudança de ótica, na 

qual não somente abranja o saber, mas também o saber fazer, não tanto 

o aprender como o aprender a aprender. Para isso é necessário que os 

rumos da ação de educar incorporem alguns processos importantes.  

 

É preciso que ao iniciar o processo educativo o professor parta 

sempre do nível do desenvolvimento do aluno, o qual nem sempre 

corresponde exatamente aos níveis indicados em estudos evolutivos 

existentes. Portanto, faz-se necessário que o professor empreenda uma 

sondagem do conhecimento prévio de seus alunos. O nível de 

desenvolvimento dos alunos será dado pela somatória de sua competência 

cognitiva e de seus conhecimentos prévios.  

 

É necessário que o professor trabalhe a partir deste 

conhecimento prévio, vinculando o que o aluno já sabe com os 
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conhecimentos novos. Parte importante deste processo será empreender 

uma ampliação e/ou modificação das estruturas do aluno, provocando 

conflitos cognitivos, contradições entre seus conhecimentos prévios e as 

novas informações que recebe que representem desequilíbrios, a partir 

dos quais o aluno busque reequilibrar-se construindo o conhecimento. Só 

assim podemos realmente afirmar que o aluno está aprendendo a 

aprender.  

 

Levando-se em consideração que o professor de história da 

atualidade, de modo geral, não aceita mais a sua disciplina como 

ferramenta para a formação de uma identidade a serviço dos mercados e 

estados nacionais, como ocorria no século XIX, tampouco na legitimação 

de novos regimes políticos, mas preocupa-se em auxiliar seu aluno a 

construir sentidos e significados em vista de uma consciência histórica e 

da “alfabetização histórica”, acreditamos que os conteúdos da disciplina 

histórica configuram-se como veículos para que esse intuito seja 

alcançado. A hipótese inicial desta pesquisa é que o trabalho com esses 

conteúdos a partir da História do Cotidiano tornam esses veículos mais 

eficientes.  

 

Em nossa pesquisa, buscamos apreender como o livro didático 

utilizado em sala de aula por professores brasileiros tem tratado os 

conteúdos referentes à História do Cotidiano e a quais matrizes teóricas 

esses conteúdos estão vinculados. Além disso, nosso intuito é perceber 

que importância se tem dado nesses manuais para essa abordagem, se 

ela está sendo tratada como parte do conteúdo, como uma maneira de 

trazer a história para mais perto da vida do aluno, ou se aparece 

simplesmente como parte de curiosidades e/ou informações 

complementares. Também utilizaremos como fonte as produções dos 

alunos, elaboradas em dois momentos distintos. Primeiramente 

colheremos as narrativas prévias dos alunos acerca do tema a ser 
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estudado. Em um segundo momento trabalharemos na análise das 

narrativas dos alunos produzidas após o estudo do conteúdo proposto.  

 

Para participar desse estudo selecionamos uma turma do quarto 

ciclo do ensino fundamental correspondente à sétima série, por se tratar 

de uma faixa etária geralmente problemática na escola em termos de 

aprendizagem e interesse, com a qual trabalharemos o conteúdo 

correspondente à Primeira Revolução Industrial iniciada na Inglaterra a 

partir do século XVIII na perspectiva da História do Cotidiano. 

 

Além da coleção utilizada por mim em sala de aula323, serão 

investigadas outras duas coleções, avaliadas pelo Plano Nacional do Livro 

Didático do Ministério da Educação e escolhidas por dois critérios: obra 

mais bem avaliada pelo MEC em 2010 e/ou que tenha sido mais 

encomendada pelos professores da Rede Pública de ensino do Estado do 

Paraná. De acordo com Miranda e Luca, a partir do PNLD “é possível 

depreender tendências globais quanto à História ensinada e os resultados 

globais da avaliação constituem-se em fonte privilegiada para compor um 

quadro compreensivo a respeito de tendências contemporâneas da 

História que se quer ver ensinada.” (MIRANDA;LUCA, 2004, p. 134). Para 

captar a diferença produzida no tempo acerca dos conteúdos propostos 

aos alunos serão selecionadas outras três coleções produzidas nas 

décadas anteriores aos anos 1980 (pois a “reabertura política” favoreceu, 

nessa década, os questionamentos acerca dos conteúdos, materiais e 

práticas de ensino); 

 

O norte que orienta esse trabalho vem de Guinzburg e do 

“método indiciário”: buscar ler o que está nas entrelinhas, investigar, 

descobrir e tecer a trama a partir do que se apresenta como menos 

aparente, como o autor fez na análise dos processos da Inquisição nos 

séculos XVI e XVII (GUINZBURG, 1989). E para a execução da análise das 
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fontes será utilizada a técnica de análise de conteúdo, proposta por Bardin 

(1977), isso por se estudar as idéias dos alunos e os conteúdos dos livros 

didáticos. Acreditamos que essa técnica favorece a explicitação daqueles 

dizeres que nas narrativas são relegados ao segundo plano e daqueles 

sinais que passam despercebidos quando as fontes têm muito a oferecer 

ao pesquisador. 

 

De acordo com Bardin, a análise de conteúdo,  

 

[...] é um conjunto de técnicas de análise das 
comunicações visando obter, por 

procedimentos, sistemáticos e objetivos de 
descrição do conteúdo das mensagens, 

indicadores (quantitativos ou não) que 
permitam a inferência de conhecimentos 

relativos às condições de produção/recepção 
(variáveis inferidas) destas mensagens. (1977, 

p. 42) 
 

Em outras palavras, é um conjunto de procedimentos que 

possibilitam análises quantitativas e/ou qualitativas de determinada 

mensagem (textos propagandísticos e jornalísticos, cartas, livros, 

discursos) com o objetivo de desvelar sua significação profunda por trás 

de um discurso aparente, simbólico e polissêmico.  

 

Considerações finais:  

 

Este trabalho ainda está no início de sua realização. Estamos 

procedendo a um aprofundamento da revisão bibliográfica acerca das 

perspectivas teóricas relacionadas à História do Cotidiano, principalmente 

a respeito de como o tema está sendo trabalhado por historiadores 

brasileiros, para prosseguir com mais segurança na análise de nossas 

fontes, os livros didáticos.  
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Depois dessa primeira etapa concluída, prosseguiremos à análise 

dos livros didáticos, buscando compreender como esses conteúdos têm 

aparecido nos materiais utilizados pelos professores nas salas de aula 

brasileiras.  Por último, levando em consideração que nosso objetivo é 

refletir a respeito das implicações do trabalho com a “História do 

Cotidiano” sobre a aprendizagem dos alunos, examinaremos, através de 

intervenções em sala de aula, como os alunos respondem ao trabalho com 

essa abordagem.  

 

Queremos observar a eficácia dessa proposta na construção de 

uma aprendizagem significativa, ou seja, aquela que, de acordo com as 

diretrizes para o ensino de história na atualidade, auxilia o aluno na 

construção de sua própria identidade e prepara o indivíduo para lidar 

positivamente com a diversidade cultural, historicizando seus próprios 

comportamentos e adotando uma postura de tolerância para com o Outro.  
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