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Resumo 

 

Este trabalho faz uma análise da atuação dos professores de História na sala de aula em 
Salvador (BA), refletindo sobre as concepções do ensino de História e sua implicação na 
prática docente, nas escolas da rede pública do Estado da Bahia. As aplicações das 
concepções de ensino na disciplina História e as metodologias de ensino, como também as 
leituras que os professores fazem de sua atuação pedagógica na sala de aula, são objeto de 
estudo deste trabalho. Este estudo constatou que as concepções de ensino de historia desses 
professores buscam a orientação de seus alunos para uma sociedade mais justa e participativa, 
visto que suas práticas pedagógicas evidenciam um trabalho de diálogo entre presente e 
passado e de conscientização, contribuindo assim para formar cidadãos mais críticos e 
participativos.  
 

Palavras-chave:  Ensino de História – Concepções de Ensino – Prática Docente.  

 

Summary 
 
This work makes an analysis of the performance of the professors of History in the classroom in 
Salvador (Bahia, Brazil)), reflecting on the conceptions of the education of History and about their 
implications in the practices of teaching in the state public schools. The objectives had been: to 
analyze the social, cultural and political context in which is taking place the education of History in 
the state public schools, as a matter that influences the conception of historiography of the history 
professor; to evaluate how the conceptions of education of History influence today the pedagogical 
practice of the professors in the schools involved. This study evidenced that the conceptions of history 
education of these professors, are oriented toward a fairer and more participative society, since its 
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pedagogical practices show a work of dialog between the past and the present as well as 
conscientization, contributing thus to form more critical and participative citizens. 
 
Keywords:  Education History – Conceptions of Teaching - Teaching Practi 

Entender como a escolha de uma concepção de História interfere no fazer 

metodológico do professor e implica agir no processo cognitivo do aluno faz-se importante 

para o desenvolvimento de uma didática para o ensino de História, com a qual possamos dar 

significado ao ensino da disciplina e contribuir para um aprendizado prazeroso e produtivo do 

aluno. 

A pesquisa buscou conhecer como os professores utilizam sua concepção de 

ensino de História e qual a sua relação com o fazer pedagógico. Isto nos permitiu, a partir de 

elementos das falas desses professores, notar a preocupação e o interesse deles em aplicar sua 

concepção de ensino de História, possibilitando-nos rever e reelaborar sua prática de ensino. 

A partir dos anos 90 do século XX, assistimos ao crescente interesse por parte dos 

profissionais de História em discutir temas relacionados ao ensino da disciplina. No entanto, 

ainda são raros os trabalhos nesta área. Segundo Thais Fonseca (2003. p. 29): 

[...] são ainda poucos os estudos dedicados à História deste ensino, o que 
pode ser comprovado por uma rápida averiguação da produção realizada no 
Brasil nos últimos dez anos. Raramente trabalhos dessa natureza ultrapassam 
a marca de 18% do conjunto da produção sobre ensino de História. [...] À 
primeira vista, a História do ensino da disciplina no Brasil não parece 
interessar, de forma especial, os professores, e poucos são os historiadores 
da educação que a ela se dedicam. 

       Percebemos, durante esta pesquisa, o desinteresse de muitos profissionais ligados 

ao ensino de História pela discussão acerca de temas relacionados à educação. Apesar da 

consciência de que o ensino está contextualizado no fazer e produzir da humanidade, o 

historiador o vê como algo de somenos importância. Esta visão é reflexo da sociedade em que 

vivemos, que desvaloriza a educação e seus profissionais.  

       As investidas sofridas pelo ensino de História no sentido de desvalorizá-lo, 

particularmente pós-golpe de 64 e, mais recentemente em governos de diretrizes neoliberais, 

têm estimulado a desqualificação das disciplinas do campo das ciências humanas e do ensino 

público e gratuito. 

       Considerando a atual situação no campo da História e tendo este quadro como 

fator delineador do trabalho, esta pesquisa priorizou o  ensino fundamental em Salvador como 

objeto de estudo, contando, para tanto, com a participação das instituições públicas de ensino. 
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O PROFESSOR E SUA CONCEPÇÃO DE ENSINO APLICADA EM SALA DE AULA 

 

        Para compreender a dinâmica vivenciada pelos professores de História e entender 

de que forma se dá seu fazer teórico-metodológico, pedimos a vinte professores de História 

que descrevessem sua trajetória profissional na sala de aula.  

       Após a leitura dos questionários preenchidos pelos professores, foi possível 

perceber que muitos professores entendem que sua concepção de ensino, de fato, tem 

implicações na sua prática docente. Ou seja, o professor acredita que o modo como concebe 

seu saber histórico afeta seu fazer em sala de aula. Esta questão se torna explicita quando os 

professores passam a dizer o que é ensinar História: 

É tentar de forma crítica, compreender o papel do homem no mundo. 
Podendo, daí, buscar construir com os alunos uma visão critica desse papel e 
das transformações feitas pelos seres humanos ao longo da sua existência. 
(Depoimento professor 02). 

        Desse modo, para o professor de História, existe uma possibilidade significativa 

de, a partir do ensino de História, trabalhar o saber acumulado a ponto de situar o homem em 

seu meio social, fazendo-o atuante enquanto sujeito social. É recorrente entre os professores a 

idéia de que o ensino de História deve propiciar um despertar crítico, para que o aluno possa 

atuar de maneira consciente em relação ao mundo.  

               Com a análise dos questionários, foi possível identificar afinidades na 

forma como os professores caracterizam o ensino de História. São professores formados por 

Universidades diferentes, atuando em escolas diversas, mas em todas as suas falas, o social e 

o cultural marcam fortemente o trabalho destes professores. Para eles,  enquadra-se 

perfeitamente a análise de Moacir Gadotti (2001, p. 76):  

Esse espaço político-pedagógico é certamente dependente da legislação, das 
normas, dos programas de ensino, etc., mas permite uma relativa autonomia. 
Nele, o trabalho crítico não consiste apenas em denunciar a seletividade, a 
injustiça, mas consiste muito mais em pesquisar e apontar soluções.  

 

       Essa autonomia do professor na escola pública, em sala de aula, pode ser-lhe muito 

útil na escolha de discursos e ações que possibilitem a formação de uma consciência crítica de 

seus educandos. 
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        É notória, entre os professores pesquisados, a vontade de exercer seu trabalho de 

forma a construir práticas pedagógicas, que lhes possibilite uma reflexão que sirva de 

referencial norteador de ações pertinentes a um bom processo pedagógico.  

        Nessas falas, foi possível também identificar a preocupação desses professores 

com sua formação, para a melhoria dos fazeres pedagógicos e das condições existentes na 

sociedade no que tange à educação e ao convívio social.  Quando lhes foi perguntado sobre o 

papel social do educador ou sobre as situações presentes no cotidiano escolar que interferem 

na aplicação de sua concepção de ensino, as várias dificuldades para um bom desempenho do 

seu papel de educador foram assim especificadas: 

Falta de material adequado, violência dentro de ambiente escolar, falta de 
estímulo, remuneração inadequada, etc. (Depoimento professor 03). 

 

        As situações acima citadas, realmente dificultam a prática pedagógica do 

professor. A escola precisa estar em sintonia para que o aprendizado ocorra.  E isto tem 

gerado um desestimulo muito grande para a docência, pois, sem material de apoio, o 

professor,  não consegue concretizar seus objetivos, ao trabalhar conteúdos de sua disciplina. 

       Mesmo com essas dificuldades, o professor de História tem tentado despertar no 

aluno uma leitura crítica da sociedade, que é responsável por um quadro educacional, tão 

deficiente. É necessário ressaltar ainda, das falas analisadas, uma concepção de ensino de 

História que considera o aluno sujeito ativo do próprio conhecimento, o que desconsidera a 

idéia tradicional, pela qual o professor é o detentor do conhecimento e responsável apenas em 

transmiti-lo ao aluno.  

        Porém, quando perguntado ao professor qual a sua concepção de ensino de 

História, ele não remete, em geral, às concepções teóricas defendidas por tantos autores. Na 

maioria dos casos, os professores não argumentam sua própria escolha pedagógica a partir das 

correntes positivista, materialista e da nova História, entre outras. Fazem referências às 

citadas concepções historiográficas, sem as denominarem especificamente, como por 

exemplo:  

Concebo-o como algo necessário que permite dialogar com o passado, 
trazendo-o para o presente na perspectiva de formar sujeitos conscientes da 
atuação dos homens no processo de construção da humanidade. 
(Depoimento professor 01) 

Algumas das respostas dadas à questão devem-se ao fato de alguns professores não 

terem formação em História, pois são graduados em Sociologia, Geografia, Estudos Sociais e 
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Filosofia. Pode-se desprender, então, que muitos professores de História não escolhem uma 

concepção teórico-metodológica porque, de fato, desconhecem o debate teórico tão 

importante, hoje, na área. Em outros casos, o professor não se posiciona por acolher, talvez, 

contribuições de todas as correntes teóricas. Além do mais, como ressalta Silma Nunes (1996, 

p. 109), outros aspectos devem ser considerados para uma análise do posicionamento 

ideológico do professor de História: 

As concepções de mundo transmitidas pelo professor de História do ensino 
fundamental envolvem teorias educacionais e de História. Com base no 
referencial epistemológico que fundamenta sua formação profissional, o 
professor estabelece suas crenças e seus valores. 

Crenças, modos de viver, pensar e de se relacionar com a sociedade 
configuram as concepções de mundo desse profissional. Além disso, como 
professor, ele assume uma postura ideológica.  

Essa ideologia o conduz à defesa de concepções políticas, econômicas, 
culturais e socioeducacionais. Assim, ele construirá uma práxis pedagógica 
que, no ensino da História para o nível fundamental, sustenta certas 
concepções de mundo, tendo como ponto de partida conceitos 
epistemológicos de História e de produção de conhecimento.  

 

        Outros professores declararam ter, sim, uma concepção de ensino na qual os 

saberes teóricos já experimentados perpassam seus fazeres pedagógicos e acreditam que estes 

ajudam os alunos a construírem seu conhecimento a partir destas concepções teóricas. A 

exemplo, tomemos estes depoimentos nos quais os professores sustentam que possuem uma 

concepção teórica definida: 

A História crítica, reflexiva, uma História nova. (Depoimento professor 10). 

 

Numa perspectiva de conscientização e transformação, o ensino de História 
deve propiciar reflexão sobre o passado e o presente que são instancias 
interdependentes numa perspectiva materialista e dialética. (Depoimento 
professor 04). 

 

Dialética. (Depoimento professor 09). 

 

        A postura dos professores de História pesquisados evidencia um desejo de 

trabalhar com temas que envolvem o discurso dos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCNs) de História em relação à pluralidade.  Das falas desses professores, é possível concluir 

que eles querem, de fato, que seus alunos assimilem a diversidade cultural como forma de 

convivência da dinâmica social. Associam este posicionamento à conduta de um professor 

crítico, o que levaria os alunos a uma postura similar, considerando estes sujeitos pensantes, 
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capazes de construir um conhecimento próprio a respeito do saber histórico. Tal 

reconhecimento é evidenciado nas respostas à pergunta sobre o objetivo da disciplina no 

currículo escolar: 

Construir o conhecimento histórico para formar cidadãos críticos na atuação, 
no processo de criação e transformação da sociedade. (Depoimento 
professor 10). 

 

Estimular o desenvolvimento do senso crítico e a percepção do individuo 
enquanto agente construtor e transformador da História. (Depoimento 
professor 03)  

 

        O que registramos na pesquisa é que os professores têm procurado viabilizar este 

posicionamento do aluno, visto reconhecerem, nas concepções de ensino, que buscam uma 

leitura crítica dos alunos, um referencial importante de como ensinar História.  

Formar cidadãos com visão crítica e espírito social e efetivar participação 
política na sociedade. (Depoimento professor 05). 

 

        Entretanto, esses professores também apontam as dificuldades para tornar possível 

a utilização dessas concepções, pois o aluno resiste a este modo de estudar História. Esta 

preocupação já foi salientada por outros teóricos da educação, que também perceberam este 

posicionamento quando os alunos são levados a pensar criticamente a História, conforme 

Cabrini e outros (1994, p. 49) assinalam:  

 

Por parte do aluno, significa tornar-se responsável pelo próprio dizer, isto é, 
que saiba se colocar, discutir, tomar a palavra, enfim, questionar os 
pressupostos do que lhe é dito. 

O aluno deve exercer seu senso crítico, perder o medo e a preguiça de faze-
lo, atitudes estas tão próprias de uma sociedade que nos leva cada vez mais a 
consumir como mercadoria o conhecimento pronto e acabado. Muitas vezes, 
é o próprio aluno (até mesmo na universidade) que oferece forte resistência 
em mudar essa situação, pressionando o professor a dar somente aulas 
expositivas, recusando-se, portanto, ele mesmo, à leitura e à reflexão.  

 

        É fato notório que inúmeros professores, que ensinam tanto em escolas públicas 

quanto particulares e também nas universidades, experimentam essa dificuldade em suas 

classes, pois, o aluno, em muitos casos, não tem interesse em exercitar a atividade do pensar 

crítico. Prefere receber conteúdos a serem memorizados.  
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        Esse comportamento talvez seja o resultado de um modelo de sociedade, 

dominada pela mídia, que estimula o sucesso imediato, a acumulação de riquezas de forma 

rápida, como jogar futebol, aparecer na tv seja como ator, cantor, modelo, ou simplesmente 

aparecer por aparecer.  

        Para Gadotti (2001, p. 76;83), é possível reverter o quadro educacional encontrado 

hoje no Brasil, 

É equivocada a tese de que nada é possível fazer na educação enquanto não 
houver uma transformação da sociedade, porque a educação é dependente da 
sociedade. Se é verdade que a educação não pode fazer sozinha a 
transformação social, isso significa, ainda, que a sua luta deve estender-se 
além dos muros da escola, não deve limitar-se ao seu campus. 

 

A força da educação está no seu poder de mudar comportamentos. Mudar 
comportamentos significa romper com certas posturas, superar dogmas, 
desinstalar-se, contradizer-se. Portanto, a força da educação está na 
ideologia.  

 

         Essa possibilidade em torno de mudanças na forma como os alunos encaram o 

papel do professor, e dos desdobramentos que esta visão causa, requer uma luta de todos os 

docentes e também das Instituições que os representam.   

       A falta de materiais de apoio ao trabalho do professor tem sido um dos fatores que 

mais prejudicam o ensino público, conforme relatado pelos professores. E isto lhes deixa com 

um trabalho em que o livro didático é seu principal e, às vezes, único material. Na prática, isto 

resulta, em alguns casos, na utilização de uma dinâmica tradicional de ensino, pois o 

professor não encontra os meios para efetuar uma mudança. 

       Dos professores participantes da pesquisa, foi registrado que eles não defendem 

uma concepção tradicional de ensinar História. A possibilidade de manter uma postura neutra, 

justificar a ordem social burguesa e o controle social não são, pelo menos no discurso, 

práticas aceitáveis no ensino de História, e, se alguém as usa, não as defende. Esta posição 

histórica com base nos pressupostos positivistas que, segundo Silma Nunes (1996, p. 112), se 

assentam na seguinte determinação, 

O homem comum não participa da construção do processo histórico. Desta 
forma, os alunos e o professor, ideologicamente colocados como homens 
comuns, não se sentem sujeitos do processo histórico. Tampouco percebem 
que podem interferir na sociedade, no processo educacional e provocar 
mudanças que sejam frutos da vontade coletiva da sociedade da qual fazem 
parte.  
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        Portanto, hoje a educação derrubou importantes quesitos propostos pelo ensino 

tradicional. Então, acreditam que o positivismo, como  possibilidade para o ensino de 

História,  não acrescenta saberes históricos conscientes para a formação do aluno.  

     Uma visão crítica dessa situação se faz imprescindível, para que o professor reveja 

sua prática pedagógica, não se deixando abater pelas circunstâncias que a profissão tem 

enfrentado, devendo a partir de sua concepção de ensino, elaborar formas de resistência 

congruentes com suas experiências de mundo.  Está no próprio professor, a condição 

essencial para a mudança. Neste aspecto, é o professor com o seu trabalho quem fará surgir 

facetas para uma ressignificação da docência, de acordo com Nunes (1996, p. 30): 

Assim, apenas o homem participante, consciente, capaz de superar a sua 
alienação poderá humanizar-se. A alienação lhe é imposta pelas relações 
antagônicas presentes na sociedade de classes. Por isso, na sociedade 
capitalista, a conscientização do homem só se torna possível através de sua 
inserção crítica no trabalho produtivo. Isto implica sua ação no processo de 
transformação social. 

 

               O professor de História que acredita nesta concepção de homem não será,  um mero 

assimilador e reprodutor de um conhecimento considerado pronto e acabado. Ele vinculará o 

seu projeto pedagógico a essa concepção de homem, lutando para que a escola possa tornar-se 

um espaço que contribua para a formação do homem crítico, consciente, no sentido de 

perceber-se como sujeito da construção do processo histórico e do conhecimento 

historiográfico.  

                Encontramos também, entre as dificuldades para o professor vivenciar as 

concepções de ensino, o fato de a disciplina História ocupar um papel coadjuvante em relação 

a outras disciplinas do currículo escolar, conforme depoimento de um professor: “No 

currículo não é dada a devida importância a esta disciplina, tanto que ela é fragmentada em 

outras como cultura baiana, ensino religioso, turismo, etc.”. (Depoimento professor 4). 

       A questão para muitos professores, nesse caso, é dar a devida importância ao 

ensino de História, contribuindo para tornar obsoleta uma História de nomes e datas, heróis e 

vilões, em que o mecanismo de memorização mecânica era largamente aceito e até faz parte, 

ainda, de muitos exames seletivos para ingresso na universidade. O resultado disto  não 

contribui para uma mudança de atitude do professor. Muitas vezes, no caso da escola 

particular, por exemplo, é necessário que o sucesso se traduza em quantos alunos a escola 

conseguiu aprovar no vestibular. Depreende-se, então, que os professores precisam de um 
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projeto pedagógico que amplie os objetivos da educação escolar, tornando elegíveis 

conhecimentos que impliquem também o crescimento afetivo do aluno. O comentário de um 

professor evidencia este problema: 

Poderia fazer muito mais, se não fosse a incompetência dos tecnocratas que 
ao invés de empreender uma ação revolucionária, preferem apresentar dados 
estatísticos e números para o Banco Mundial. (Depoimento professor 07). 

 

        As práticas didático-pedagógicas descritas dão conta de um professorado que 

busca, para o ensino de História, um pensar crítico e sistematizado da realidade social. A 

questão que se  apresenta é o fato de o  professor de História não trabalhar com a 

especificidade de um método teórico de ensino para a História, embora, no seu fazer 

pedagógico em sala de aula, estejam procurando mudanças que estão embasadas na leitura de 

muitos teóricos do ensino de História, a exemplo de Silma Nunes (1996, p. 31): 

Dessa forma, será possível pensar o ensino dessa História dentro de uma 
perspectiva que considere a historicidade do homem na construção da 
História, no âmbito das relações sociais. Isto, por sua vez, conduz a uma 
nova concepção de sociedade, de escola que educa para formar cidadãos 
críticos, reflexivos e não apenas seres passivos e contemplativos da realidade 
social em que vivem, a qual nunca questionam ou analisam criticamente.  

 

        Importa ainda compreender como se dá à relação do professor com o 

conhecimento. Na última década, é notória a procura dos professores pelos cursos de pós-

graduação.  Isto é significativo, porque a formação do professor pós-conclusão da graduação 

vem contribuir muito para as atividades em sala de aula. Mesmo que se saiba que a principal 

motivação do professor, ao procurar uma pós-graduação, seja o aumento de salário, estes 

professores têm a possibilidade de buscar novas formas de atuação profissional na educação. 

Orientar o aluno para um pensar reflexivo em História exige do professor uma postura 

dialógica que só é possível quando ele compreende como se dá a elaboração de um pensar 

consciente e atuante. 

 Um professor assim se expressou sobre sua concepção de História e como esta 

influencia sua prática pedagógica: 

O ensino de História busca o resgate da memória social, estabelecendo uma 
relação de interdependência entre passado e presente; refletir sobre a 
realidade e identificar as possibilidades de transformação. Busco incentivar a 
leitura crítica dos fatos, o papel dos sujeitos e estimular a expressão dos 
alunos. (Depoimento de professor 4).  
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      Os depoimentos dos professores  alentam para um momento em que buscamos 

construir um conhecimento histórico, interagindo na vida dos sujeitos envolvidos com o 

processo pedagógico da escola: professores e alunos. Nesse percurso, o aluno é sujeito ativo, 

mediado por professores que devem estar conscientes do seu papel de educador, que 

possibilita ao aluno condições para compreender sua responsabilidade histórica de construir 

sua cidadania. 

       Percebemos, das falas dos professores, que seu fazer pedagógico é influenciado 

por diversas concepções de ensino de História, embora não sejam explicitadas por eles. Há 

poucos registros de professores definindo sua concepção de ensino a partir dos referenciais 

teóricos recorrentes nos cursos de História. As teorias  ligadas ao marxismo, positivismo, 

nova História, pedagogia libertadora e outros estão ausentes das falas da maioria desses 

professores, dando-nos um indicativo de que, na prática, a concepção do professor de História 

não é definida a partir desses pressupostos teóricos, pois há uma adequação desses fazeres 

historiográficos  no seu trabalho do professor, o que não desmerece suas práticas educativas. 

Entretanto, é necessária uma orientação sistematizada num conjunto de práticas didático-

metodológicas, para dialogar com as abordagens historiográficas, no sentido de construir 

mecanismos propiciadores de um educar consciente e atuante na relação homem/mundo.  

 

CONCLUSÃO 

 Compreender como as concepções em que se baseiam os professores de 

História têm implicado em sua prática docente, trouxe o reconhecimento de que os 

professores possuem diversos referenciais para seu fazer metodológico em sala de aula. Isto 

cria obstáculos para caracterizar as concepções teórico-metodológicas que prevalecem nas 

práticas dos professores. Das falas desses professores, foi possível perceber que diferentes 

juízos de valor evidenciam opções teóricas, imbricadas em diversas tendências. Salientamos 

que esta percepção não objetiva concluir que o professor deva utilizar, de forma sistemática e 

radical, uma ou outra tendência metodológica. Os referenciais teóricos existentes podem 

dialogar entre si, supondo-se que haja uma melhor adequação de cada representação teórica a 

partir dos questionamentos do professor.  

Das falas desses professores podemos concluir que suas concepções de mundo, de 

escola e de fazer metodológico estão influenciadas por diversos teóricos que discutem acerca 
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da existência humana, das relações no âmbito escolar e sobre o papel da ideologia dominante. 

Verificamos que uma das principais referências desses educadores é Paulo Freire.   

Disso pode-se inferir, que as opiniões exteriorizadas pelos professores em relação 

ao ensino de História, perpassam pelas questões da luta de classes. Está presente em suas falas 

a idéia da escola como reprodutora do modelo burguês de sociedade, uma vez que se 

manifestam favoráveis a que sejam criadas condições para que a escola possa transformar esta 

realidade. 

 Para esses educadores, é papel fundamental da escola e, especificamente, do 

ensino de História, apontar novas possibilidades para modificar a realidade social, bem como,  

por meio da atuação crítica dos educadores, propiciar aos alunos um ambiente escolar crítico, 

transformador, capaz de potencializar visões de mundo engajadas na transformação social. 

        De acordo com o que foi revelado pela pesquisa, há uma conjuntura político-

organizacional que delineia o espaço conflituoso em que se desenvolve a educação pública. 

As questões advindas da materialidade imposta pelo sistema neoliberal que agride a condição 

do ser professor, são corporificadas nos baixos salários oferecidos, nas longas jornadas de 

trabalho, nos currículos que não condizem com a realidade e as necessidades dos alunos e da 

comunidade escolar, e na desvalorização da profissão docente. Em outra instância, mas ainda 

integrada a essa conjunção de fatores, está a formação do professor de História. Este talvez 

seja o fator mais contundente que implica o fato de o professor de História possuir uma 

formação para a docência fragilizada, evidenciada pela ausência de uma concepção teórico-

metodológica no ensino da matéria. Estas exigências se alinham no sentido de tipificar o atual 

quadro do ensino de História na escola pública. Este contexto tem restringido a atuação desses 

professores, ocasionando um ensino de História atípico ao interesse por eles revelados.  

        Portanto, uma conclusão  a partir do tema desta pesquisa, é a de que ter o 

professor de História uma concepção de ensino de História articulada a sua prática docente 

contribui significativamente para um bom ensino de História,  de forma que estas concepções 

tem  implicação no fazer metodológico, tendo em vista  os referenciais que o professor tem de 

mundo, de homem e de prática pedagógica.  
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