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Resumo 
 
Este artigo tem como objetivo entender o sentido que os alunos do 9º ano do ensino 
fundamental de uma escola pública de Aracaju apontam quando estudam a disciplina História. 
Para sistematização desse estudo foram analisados textos escritos pelos alunos a fim de 
encontrar características que respondesse a nossa questão central. Para sustentar teoricamente 
o estudo, optou-se pela teoria da Relação com o Saber. O texto traz reflexões acerca da teoria 
em questão, bem como apresenta algumas características do ensino de História, e 
posteriormente apresenta a análise dos dados. O estudo apresentou que muitos alunos não 
fazem a relação satisfatória com a História, porém a maioria intensifica o ensino desta 
disciplina em consonância com o pensamento crítico e reflexivo do saber histórico. 
 
Palavras – Chaves: Ensino de História. Sentido. Relação com o Saber. 
 
 
Abstract 
 
This article aims to understand the meaning that students in 9th grade of elementary education 
at a public school in Aracaju point when studying the discipline history. For systematization 
of this study were analyzed texts written by students in order to find features that answer our 
central question. To support the theoretical study, we opted for the theory of Relationship 
Knowledge. This text presents reflections on the theory in question, and presents some 
characteristics of teaching history, and then presents the data analysis. The study showed that 
many students do not make a satisfactory relationship with history, but most enhances the 
teaching of this subject in line with the critical thinking and reflective of historical 
knowledge. 
 
Key - Words: Teaching of History. Sense. Relationship to Know. 
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Introdução 

As novas exigências do mundo contemporâneo, à medida que o mercado de trabalho 

passa por transformações significativas novas abordagens também são tomadas em todos os 

campos sócio-político-econômicos, dessa forma a educação também passa por um processo 

de reestruturação para atender as mudanças que ocorrem.  

O ensino de história passa por paradigmas sempre que a evolução do pensamento 

humano modifica-se. Desse modo algumas questões aparecem no decorrer do ensino de 

História: Por que estudar História? O que esta disciplina de formação básica do cidadão 

auxiliará no crescimento pessoal e intelectual? Para que estudar o passado? 

Os educadores de História comungam de uma mesma filosofia quando abordam o 

ensino de História como forma de entender o passado para compreender o presente e projetar 

o futuro. Estudar o passado é analisar os primórdios e assim ter ciência da evolução do 

pensamento humano, e compreender de como fomos e o que hoje somos. 

Com este pensar de ensino é que adentramos numa pesquisa que tem como aporte 

teórico a Relação com o Saber. A pesquisa tem como questões: Como será a relação com o 

saber dos alunos do ensino fundamental?Qual o sentido de aprender História?  

Para Charlot (2000, p.34) “estudar a relação com o saber é estudar esse sujeito 

enquanto confrontado com a necessidade de aprender e a presença de saber do mundo”, nesse 

pensar tentaremos buscar algumas questões que retratem o significado de estudar História em 

uma turma de 9º ano do ensino fundamental de uma escola pública de Aracaju. 

Pretendemos centrar um estudo pautado em relações do sujeito epistêmico e a 

disciplina História no ensino fundamental, fazendo uma análise para melhor descrever a 

situação que os alunos vivenciam dentro de um contexto de educação brasileira. 

Inicialmente apresentamos uma análise da Relação com o Saber trazendo alguns 

conceitos que permeiam essa teoria para melhor entender quando estivermos analisando os 

dados e fazendo nossas inferências. Em seguida trazemos uma discussão acerca do ensino de 

História, para que possamos comparar as apreciações de alguns autores e os escritos 

colocados pelos alunos. Por conseguinte, apresentamos os dados da pesquisa e algumas 

apreciações mediante os escritos. 
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Contudo, fazemos uma análise qualitativa dos escritos dos alunos afim de responder a 

nossa questão central: O sentido de aprender História no 9º ano do ensino fundamental de 

uma escola pública. 

 

A relação com o saber  
 
 Inicialmente, iremos responder a algumas indagações que irão nortear este artigo: o 

que é a relação com o saber? Qual a relação existente entre essa teoria e o ensino de História? 

Quais nuances foram tomadas para nosso estudo? 

 As respostas serão dadas à medida que vamos discutir a teoria da Relação com o Saber 

e alguns aspectos que permeiam essa teoria, deixando evidente nossa apropriação e como 

iremos utilizá-la para efetivamente relacionar com o ensino de História. 

  Definimos a Relação do Saber como: 

 
[...] o conjunto das relações que um sujeito mantém com o objeto, um 
“conteúdo do pensamento”, uma atividade, uma relação interpessoal, um 
lugar, uma pessoa, uma situação, uma ocasião, uma obrigação, etc, ligados 
de uma certa maneira com o aprender e o saber; e, por isso mesmo, é 
também relação com a linguagem, relação com o tempo, relação com a ação 
no mundo e sobre o mundo, relação com os outros e relação consigo mesmo 
enquanto mais ou menos capaz de aprender tal coisa, em tal situação 
(CHARLOT, 2000, p.81). 

 
 Assim apropriamos deste contexto para definirmos a nossa relação com o ensino de 

História. Quando falamos em relação estamos nos referindo ao contexto das possíveis 

justificativas que os alunos identificam quando estudam História.  Quais as relações que os 

alunos abordam quando procuram estudar História? 

 Para que possamos entender esse contexto é necessário identificarmos alguns 

conceitos que norteiam a teoria da Relação com o Saber: o sentido e a mobilização. 

 De acordo com Charlot (2000, p. 57) o sentido pode apresentar duas nuances “ o 

sentido enquanto a desejabilidade, valor (positivo ou negativo), e o sentido simplesmente 

ligado a significação”. 

 O sentido pode modificar, dependendo do contexto em que é empregado, pois de 

acordo com Vygotsky (1996, p. 125) “ uma palavra adquire o seu sentido no contexto em que 

surge; em contextos diferentes, altera o seu sentido”. Portanto, o sentido torna-se volátil, 

modifica-se com a história social do sujeito.  
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 Porém, há a significação que o sujeito põe em suas determinações sociais. Pois, “ o 

significado permanece estável ao longo de todas as alterações de sentidos”. Assim o 

significado independe das relações sociais do indivíduo. (VYGOTSKY, 1996, p.125) 

Leontiev (2004, p. 104) nos apresenta que esses dois termos, sentido e significado, 

estão fundidos na consciência, então só há significado se houver um sentido, “todo sentido é 

sentido de qualquer coisa. Não há sentido puro[...]”. 

 Outro conceito que tomamos para nossa pesquisa é o termo mobilização. Há uma 

diferenciação entre motivar e mobilizar, quando falamos em motivar, existe algo ou alguém 

que influencia o sujeito e assim acontece a motivação. Já a mobilização é uma dinâmica 

interna, é o próprio aluno que se mobiliza CHARLOT (2000 2005). 

 Os conceitos de sentido e mobilização é o que procuramos entender quando tomamos 

os alunos do 9º ano do ensino fundamental de uma escola pública municipal de Aracaju. É 

notório que esses dois conceitos são indissociáveis, uma vez que, a mobilização necessita de 

um sentido para poder ser exteriorizada à vontade de cada um. 

 Assim, para que haja um aprendizado significativo, o aluno precisa estar mobilizado 

para o ensino de História, pois como comenta Charlot (2005, p. 54): 

 

Para que o aluno se aproprie do saber, para que construa competências 
cognitivas, é preciso que estude, que se engaje em uma atividade intelectual, 
e que se mobilize intelectualmente. Mas, para que ele se mobilize, é preciso 
que a situação de aprendizagem tenha sentido para ele, que ele possa 
produzir prazer, responder a um desejo. É uma primeira condição para que o 
aluno se aproprie do saber. A segunda condição é que esta mobilização 
intelectual induza uma atividade intelectual eficaz. 

 

 Dessa maneira, o sentido e mobilização estão interligados na teoria da Relação com o 

Saber, bem como em nosso estudo, quando tentamos desvendar indícios de mobilização nos 

textos escritos pelos alunos. 

 A teoria da Relação com o Saber busca entender a história do sujeito e as relações que 

este possui com o meio, apontamos esta teoria com uma análise histórica social do sujeito que 

mantém relações com o outro, com o mundo e consigo mesmo. Pois como aborda Charlot 

(2000, 2005)  aprender é fazer alusão a história do sujeito, da sua própria concepção de vida e 

das reações que possui com a realidade circundante. 

 Quando os alunos remetem a um sentido de aprender História, na verdade estes alunos 

estão apresentando uma forma de proceder e observar as questões que envolvem o outro e a si 

mesmo dentro do espaço escolar. 
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 Atrelada as respostas colocadas pelos alunos estão suas inferências do que é a vida, o 

ensino e as relações em casa, na escola, na rua em todos os espaços que eles convivem. O 

sujeito não se constrói sozinho, ele necessita interagir, e com isso o sentido vai sendo 

construído. 

 É neste raciocínio que procuramos entender o que os alunos determinam para o ensino 

de História dentro da Relação com o Saber. 

 
O ensino de História   
 
 Desde as primeiras séries do ensino fundamental está incluso nos currículos o saber 

histórico, e permeia em toda educação básica. Este fato se justifica pela necessidade dos 

alunos entenderem todo o contexto histórico, e os PCN corroboram com este pensamento: 

 
[...] os estudos históricos desempenham um papel importante, na medida em 
que contemplam pesquisas e reflexões das representações construídas 
socialmente e das relações estabelecidas entre os indivíduos, os grupos, os 
povos e o mundo social, em uma época. Nesse sentido, o ensino de História 
pode fazer escolhas pedagógicas capazes de possibilitar ao aluno refletir 
sobre seus valores e suas práticas cotidianas e relacioná-los com 
problemáticas históricas inerentes ao seu grupo de convívio, à sua 
localidade, à sua região e à sociedade nacional e mundial. (BRASIL, 1998, 
p.34) 

  

Vemos que o ensino de História se faz necessário para entender o passado e refletir 

sobre as problemáticas e questões que nos apresentam no presente e o que possivelmente 

podemos enfrentar no futuro através de uma análise reflexiva da vida em sociedade. 

De acordo com Fonseca (2003, p.89), é necessário analisar a disciplina História como 

“formativa, emancipadora e libertadora. A história tem como papel central a formação da 

consciência histórica dos homens, possibilitando a construção de identidades, a elucidação do 

vivido, a intervenção social e praxes individual e coletiva”. 

Com este pensar, analisamos que é fundamental a presença do pensamento reflexivo 

na aula de História, para que os alunos possam ter consciência da evolução das formas de ser 

e proceder do ser humano. Eles devem ter noção que a sociedade passa por mudanças 

significativas, que somos seres históricos, com tendências evolutivas. Assim, o professor 

desempenha um papel essencial para trazer essa versão do ensino de História: 

 
[...] o professor de história, com sua maneira própria de ser, pensar, agir e ensinar, 
transforma seu conjunto de complexos saberes em conhecimentos efetivamente 
ensináveis, faz com que o aluno não apenas compreenda, mas assimile, incorpore e 
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reflita sobre esses ensinamentos de variadas formas. É uma reinvenção permanente 
(FONSECA, 2003, p.71). 

 

 A intervenção do professor enquanto mediador do conhecimento é essencial para que 

os alunos possam entender a função social de estudar História. A forma como o professor 

articula o pensamento histórico faz diferença quando coloca os alunos para pensar 

criticamente. Neste ponto temos que o professor deve nortear o aluno a:  

 
[...] adquirir as ferramentas de trabalho necessárias para aprender a pensar 
historicamente, o saber-fazer, o saber-fazer-bem, lançando os germes do 
histórico. Ele é o responsável por ensinar ao aluno como captar e valorizar a 
diversidade das fontes e dos pontos de vista históricos, levando-o a 
reconstruir, por adução, o percurso da narrativa histórica. Ao professor cabe 
ensinar ao aluno como levantar problemas, procurando transformar, em cada 
aula de história, temas e problemáticas em narrativas históricas (SCHMIDT , 
CAINELLI, 2004, p.30). 

 
 É através dos debates das problemáticas que deve seguir o ensino de História, trazendo 

polêmica aos temas passados para entender o presente e analisar o futuro mediante os 

ensinamentos do saber histórico. 

 Tendo esta visão de educação crítica do saber histórico e tendo em vista a Relação 

com o Saber discutido na primeira seção deste trabalho é que iremos apresentar os dados da 

nossa pesquisa, fazendo reflexão acerca do nosso objeto de pesquisa. 

 
 
O sentido de aprender história no ensino fundamental  
 
 
 Nesta seção levantaremos análise dos dados a partir de nossas reflexões acerca da 

teoria e do saber histórico ensinado no 9ª ano. 

 Fizeram parte desta pesquisa 16 alunos do 9º ano de uma escola pública municipal da 

cidade de Aracaju. A escolha por essa turma se justifica por ser o último ano do ensino 

fundamental, para tanto os alunos possuem noções mais específicas do ensino de História. 

 Como instrumento para a coleta de dados, utilizamos um texto dissertativo em que os 

alunos tinham como tema: O ensino de história: Por que e para quê? O aluno tinha liberdade 

em dissertar sobre suas concepções sem ser direcionado a uma especificidade da 

pesquisadora. 
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 Os sujeitos participantes da pesquisa de forma unânime apontou a importância de 

estudar História, porém podemos subdividir em trechos marcantes quando estes alunos 

defrontaram em seus escritos.  

Fizemos uma análise dos textos a partir dos trechos que os alunos apontaram e 

evidenciamos os dados que seguem: 

 

Estudar História é importante para entender o passado! 

 Esse grupo de alunos enfatizou o aprender História com o sentido de entender as 

questões passadas. Porém não fizeram relação alguma com a importância para o 

desenvolvimento intelectual, nem tão pouco menção aos acontecimentos atuais, a seguir 

apresentamos alguns recortes que justificam nosso pensamento: 

 
Porque é interessante e divertido ter conhecimento de guerras e realtos 
antigos que aconteceram naquela época. 4 

 

História é muito importante, relata todos os fatos das histórias antigas e 
passada, estudar história é estar bem informado em todos os aspectos 
histórico e que marcou a história do mundo e do nosso país. 

 

 Como expresso nos escritos dos alunos, observamos que eles apontam o sentido de 

aprender História de forma simplista, porém reafirma a importância desta disciplina como 

disciplina a ser aprendida na escola. 

 Ao fazermos uma análise mais detalhada do texto desse grupo de aluno percebemos 

que apesar deles apontarem pouca relação com o ensino de história, eles se sentem 

mobilizados para aprender, uma vez que, eles abordam o aprender de forma gratificante. 

 

História como uma forma de registro 

 Outra questão bem frisada no escrito dos alunos remeteu ao aprender História como 

uma forma de registrar as questões passadas. Esse grupo de alunos enfatizou o ensino de 

História apenas como acúmulo de informações sistematizado numa disciplina, ou seja, uma 

área do conhecimento documental. 

 

Sem a história não haveria registro nenhum da vida.  

Estudar história é importante para registrar informações passadas.  

A principal importância de estudar História é o conhecimento que podemos 
ter. 
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 O registro é algo inerente à disciplina História, porém o ensino desta disciplina não se 

restringe a este fato, e para tanto Paraná (2008, p.44) apresenta: 

 

[...] “por quê?”, “como?”,  “quando”? e “o quê?”. Ao propor questões como 
estas, não significa que estão sendo construídas problemáticas. Diante disto é 
fundamental ir além destas questões, considerando as seguintes 
possibilidades: levantar hipóteses acerca dos acontecimentos do passado, 
sendo que para isto professores/alunos devem recorrer as fontes 
documentais, preferencialmente partindo do seu cotidiano  (PARANÁ, 2008, 
p.44). 

 

 Contudo, os registros documentais servem como alicerce para que os alunos aprendam 

História, porém partindo de uma realidade circundante. São nestas especificidades que 

entendemos que os registros devem ser enfatizados no ensino de História e não como 

elemento específico apresentado nos escritos dos alunos. 

 

O ensino de História tem relação com nossa vida 

 Esse grupo de alunos avançou no sentido de fazer relações entre o ensinado e o 

aprendido, fazendo pontes que possam influenciar na vida cotidiana. Eles não observam a 

disciplina apenas como uma forma conteudista, mas sim, essencial para a construção do 

pensamento da educação básica: 

 

A História tem uma relação com a nossa vida, pois temos muitas coisas hoje 
que só tem hoje em dia por causa dos tempos passados. 

 

Os acontecimentos históricos são importantes, pois podemos entender 
muitas coisas que acontecem em nossa vida. O que somos hoje é 
consequência do passado. 

 

 Vemos com os escritos dos alunos que o sentido de aprender História para esse grupo 

de alunos reporta as justificativas de entender o mundo pós moderno que fora influenciado 

pelas ações postas no passado. Pois como nos apresenta Schmidt e Cainelli (2004, p.52) “ 

ensinar História é construir um diálogo entre o presente e o passado, e não produzir 

conhecimentos neutros e acabados sobre fatos que ocorrem em outras sociedades e outras 

épocas.”. 

 

Aprender História para sermos críticos 
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 Outro ponto que foram evidenciados nos textos dos alunos é o ensino de História 

como forma de entender o mundo e a partir desse fato criar as próprias apreciações fazendo 

relação com o pensamento histórico e as relações de poder e evolução do pensamento. 

 

História é importante para conhecer várias funções importantes da evolução 
do pensamento. 
 
Devemos ter um bom conhecimento para ter uma vida melhor. Porque a 
história ajuda a ter igualdade de raça. 

 

 Percebemos com os textos que as mazelas das desigualdades, injustiças que 

aconteceram no passado, são alicerces para difundir uma nova sociedade, mais igual e menos 

injusta. E isso só poderá ser concretizado com o ensino de história, que tornam os alunos mais 

críticos e cientes de seu papel na sociedade. 

 

Aprender História para entender as relações atuais da sociedade 

 Este grupo de alunos remete ao sentido de aprender História aludindo as relações entre 

o passado e o presente. Para eles, aprender História está diretamente relacionada aos 

entendimentos do mundo pós moderno, pois como comenta Bittencourt (2005, p.127) “ a 

história ensinada é fruto de recortes dependentes das problemáticas do presente”. 

 

Há uma relação direta com minha vida, pois eu já ao longo do tempo 
aprendi muitas coisas importantes e necessárias para a compreensão desse 
mundo atual. 
 
Os acontecimentos passados influenciam as nossas vidas. Através da 
História podemos saber culturas que predominaram antigamente para 
entendermos a vida atual. 
 
É importante estudar história para que nós venhamos aprofundar a história 
do mundo em que vivemos. 

 
 Para esses alunos compreender o passado é entender os acontecimentos atuais. Pois 

estes influenciam diretamente nossa forma de ser, ver e proceder no mundo. 

 A prática do ensino de História deve ser reflexiva, não limitemos a identificar 

caminhos únicos, mas traças metas para abrir as possibilidades de novas formas de ensinar e 

assim Zamboni (2005, p. 19) salienta que o ensino de história tende a “formação das 

identidades, do sentimento de pertencimento e da consciência  histórica, isto é, do pensar 

historicamente”. 
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 É o pensamento histórico que deve ser apresentado para os alunos como uma forma de 

entender as questões do passado e refletir sobre as características herdadas para então 

entender o presente, e fazer uma projeção para o futuro. 

 
 
 
 
Considerações finais  
 
 O fazer pedagógico para o ensino de História deve ser voltado para o entendimento 

dos processos históricos críticos, onde os alunos possam intensificar sua visão de mundo nesta 

disciplina. Pois é nela que há o conhecimento para o entendimento das questões sociais que 

envolvem todos que fazem parte das relações. 

 Pela análise de dados ficou evidente que alguns alunos não possuem a visão crítica que 

a disciplina História possui, colocando sentidos meramentes simplistas do entendimento, 

apontando pouca evidência do poder intelectual que esta disciplina propõe. 

 Porém, apesar dessa pouca visibilidade, em todos os textos foram apresentados que 

História é uma disciplina importante para a formação intelectual e consequentemente é 

essencial para a formação básica. 

 Na maioria dos textos foi apresentada a História como uma disciplina que apresenta 

criticidade, que faz uma leitura do passado para entender o presente, e é neste percurso que os 

autores desse texto transitam.  

Assim, o sentido de aprender História para os alunos está no entendimento dos 

contextos históricos para entender as relações sociais, econômicas, políticas que permeiam a 

sociedade e consequentemente por esse motivo os alunos mobilizam-se para aprendê-la. 
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