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EIXO: 19. EDUCAÇÃO E ENSINO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS

Resumo: Despertar o interesse dos estudantes pela história tem sido um grande desafio para os professores de
educação básica dessa disciplina. A concepção de aula em que o mestre transmite o conhecimento a seus
aprendizes, não cabe mais. Vivemos em uma sociedade em que a ida ao cinema, o acesso as redes sociais, os
documentários da TV entre outras fontes nos “bombardeiam” de informações. É preciso ensinar a lidar com as
informações soltas e transformá-las em conhecimento, o uso da pesquisa na sala de aula pode auxiliar o professor
nessa tarefa. O presente artigo propõe a pesquisa como estratégia para o ensino de história, a partir do trabalho com
os conhecimentos prévios dos alunos e com o uso de documentos. Entendendo que o acesso metodológico do fazer
histórico abre possibilidades para o protagonismo do aprendiz no seu processo de aprendizagem.

Palavras chave: Ensino, pesquisa, aprendizagem.

Abstract: Awakening students&39; interest in history has been a great challenge for teachers of basic education in this
discipline. The conception of a lesson in which the master transmits knowledge to his apprentices is no longer the
case. We live in a society where going to the movies, accessing social networks, TV documentaries and other sources
"bombard" us with information. It is necessary to teach how to deal with loose information and turn it into knowledge,
the use of research in the classroom can help the teacher in this task. The present article proposes the research as a
strategy for the teaching of history, starting from the work with the previous knowledge of the students and with the use
of documents. Understanding that the methodological access of historical making opens possibilities for the
protagonism of the learner in his learning process.
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INTRODUÇÃO

A história do ensino de história é reveladora de um conjunto de problematizações que afetam o cotidiano da escola,
como a hierarquização do conhecimento produzido na academia e no ambiente escolar, a dicotomia entre o ensino e
pesquisa, a distância entre a Universidade e a Escola Básica, a dificuldade de diálogo entre os historiadores e os
profissionais da Educação.¹ Todas essas questões afetam tanto a formação inicial como também a formação
continuada do professor de história da educação básica. O graduado em licenciatura em história, não é
instrumentalizado para o exercício da sua profissão na educação básica, nem tão pouco o campo de pesquisa é tão
vasto para absorver tantos pesquisadores com dedicação exclusiva. Uma vez atuando como professor nas escolas,
este se depara com condições de trabalho adversas, muitos profissionais dedicam horas de trabalho para garantir sua
sobrevivência, e a busca por qualificação profissional deixa de ser prioridade. Como pensar no exercício da educação
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em que o educador não tem o tempo de recolhimento necessário para refletir a sua prática Recolhimento esse, que se
dá na formação continuada em diálogo com seus pares e com profissionais das áreas afins. Seja em encontros de
curta duração (eventos acadêmicos, reuniões com os colegas de trabalho, planejamento anual) ou na continuação dos
seus estudos em cursos de pós-graduação. Qual o reflexo da ação mecânica do profissional da educação no cotidiano
da escola

Os problemas enfrentados na escola são muitos, estruturais, violência, ausência de apoio da família, péssimas
condições de trabalho, carga horária diminuta, o extenso e massacrante currículo, mas talvez o problema mais
elencado pelos professores seja o desinteresse do aluno. É justamente esse último argumento que descortina o maior
problema da mecanização do trabalho do profissional da educação, não reconhecer que o desinteresse do aluno é um
dos resultados da prática do professor na sala de aula. Não que o professor seja o único responsável por despertar no
educando o interesse pelos estudos, mas um olhar atento aos interesses e necessidades dos alunos, aprender a
ouvir, valorizar os conhecimentos prévios dos mesmos, e o significado que eles dão a essa aprendizagem, talvez
trouxesse o aluno para mais perto dos objetivos da aprendizagem. Questões como: O que eu ensino Para quem eu
ensino Para quê eu ensino Precisam nortear as práticas pedagógicas.

O professor deve ter clareza dos objetivos com seu trabalho em sala de aula, quais caminhos percorrer para alcançar
tais objetivos e colher os frutos a partir dos resultados obtidos, pensar e repensar a sua prática. Essa é uma atividade
de pesquisa científica, observar, formular hipóteses, determinar objetivos, aplicar metodologias, acompanhar os
resultados, chegar a uma conclusão. Mas o trabalho não poderia parar por aqui, é preciso escrever e compartilhar
conhecimento. Discutiremos aqui a prática da pesquisa na educação básica, como ferramenta de reflexão e
qualificação do ensino de história e como estratégia de trabalho que irá aproximar o estudante do fazer histórico, na
busca de uma aprendizagem efetiva e não como mera transmissão/recepção de conteúdos, que contribua para o
desenvolvimento da consciência histórica.

A PESQUISA COMO INSTRUMENTO DE REFLEXÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO DE HISTÓRIA

Tomando como referência os estudos de Rüsen sobre as formas de apresentação e as funções do saber histórico, na
sua obra História Viva, pretendemos explicitar que a apropriação do conhecimento histórico é uma atividade em que
se retorna ao próprio processo do conhecimento.

O autor, no entanto, ao escrever sobre as formas de apresentação do saber histórico está preocupado com o trabalho
do historiador e não com a construção do conhecimento histórico na sala de aula. Embora sua discussão sobre a
formação do conhecimento histórico no processo de construção da pesquisa a apresentação da mesma, aproxima a
sua teoria a proposta desse artigo, pois ele defende que construção do conhecimento histórico leva ao
desenvolvimento da consciência histórica.

Este trabalho pretende discutir o uso de pesquisas como estratégia de ensino na educação básica, como instrumento
para o desenvolvimento da consciência histórica em alunos e professores.

O saber histórico aprendido e a maneira pela qual os sujeitos mobilizam esses saberes para a ação na sua vida
prática é o que Rüsen conceitua como consciência histórica.

[…] se entende por consciência histórica a soma das operações mentais com as quais os
homens interpretam a sua experiência da evolução temporal de seu mundo e de si
mesmos de forma tal que possam orientar, intencionalmente, a sua vida prática no tempo
(RÜSEN, 2001, p. 57).

O conceito de consciência histórica aponta caminhos para responder a pergunta para que eu ensino As funções do
saber histórico é um elemento importante da teoria de Rüsen para o presente trabalho, são nas funções do saber
histórico, que o autor inclui a vida prática na produção acadêmica (ação da pesquisa) e afirma que a importância do
conhecimento histórico está nas possibilidades dele fornecer os elementos fundamentais para que os sujeitos possam
se situar no tempo e agir intencionalmente.

O aprendizado histórico é um processo da consciência que se dá entre dois pontos de
referencia seguintes. De um lado, um dado objetivo da mudança temporal do homem e do
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seu mundo no passado. De outro, um sujeito determinado, uma autocompreensão e uma
orientação da vida no tempo. O aprendizado histórico, caracteriza-se pois como um
movimento duplo: algo objetivo torna-se subjetivo, um conteúdo da experiência das
ocorrências temporais é apropriado; simultaneamente, um sujeito confronta-se com essa
experiência de ocorrências temporais é apropriado; simultaneamente, um sujeito
confronta-se com essa experiência que se objetiva nele (RÜSEN, 2007, p. 106).

Ainda segundo Rüsen, o processo de aprendizado histórico é fruto de três operações: a experiência (o repertório dos
sujeitos no seu contato com o conhecimento histórico e memórias históricas produzidas presentes na sociedade), a
interpretação (a internalização e a significação dada pelos sujeitos das experiências históricas vivenciadas) e a
orientação (a mobilização dos sujeitos para a ação na sua vida prática frente ao saber histórico adquirido), “o saber
histórico é um produto da experiência e da interpretação, resultado, pois, de síntese, e não um mero conteúdo pronto
a ser decorado” (RÜSEN, 2007, p. 111).

Outro ponto fundamental do ensino de história e sua aprendizagem encontra-se no reconhecimento de que a
apreensão do conhecimento histórico não se dá apenas em ambiente escolar, mas também nas mídias, comunicação
de massa, filmes, livros, televisão, conversas cotidianas e outros campos que possam ser trabalhados por
historiadores e educadores. Dessa forma, a compreensão dos conhecimentos prévios dos alunos seria uma condição
necessária para uma ação efetiva no ensino de História.

Parece-nos que é necessário repensar a história ensinada, no sentido de vencer as
barreiras que separam o discurso do professor e a necessidade do aluno, e superar a
imposição curricular, aproximando-se do cotidiano dos alunos e da formação de uma
consciência histórica, que não se restringe somente ao ambiente escolar (LUCINI:
CASTRO, 2015, p 120).

Pensar a pesquisa na educação básica traz uma série de questionamentos sobre a sua viabilidade, eficácia e
possibilidade. No caso do ensino de História, temos que levar em consideração que a historiografia é fruto de um
trabalho de pesquisa, que sofre modificações ao longo do tempo quanto aos seus objetos de estudo,
problematizações, teorias e metodologias, ter acesso a esse conhecimento é imprescindível para a compreensão da
construção do conhecimento histórico e consequentemente para sua aprendizagem. O ensino de História tem a
função de demonstrar para os alunos que o conhecimento histórico está em processo de constante construção. “A
sala de aula não é apenas um espaço onde se transmite informações, mas onde uma relação de interlocutores
constrói sentidos. Trata-se de um espetáculo impregnado de tensões em que se torna inseparável o significado da
relação teoria e prática, ensino e pesquisa” (SCHMIDT, 2001, p. 57).

Portanto, a justificativa do trabalho com pesquisa nas aulas de história é a realização da aproximação entre o aluno e
o trabalho do historiador, para que o aluno possa compreender o processo da construção da História. Além disso,
deve colaborar para estabelecer um diálogo entre as experiências históricas do educando e o trabalho pedagógico do
professor na sala de aula, de forma que contribua para a formação da consciência histórica. Por fim, o trabalho com
pesquisa na escola mostra ao professor e ao aluno possibilidades novas de pensar e repensar suas perguntas,
reorganizar ideias, problemas, sínteses e conclusões, além de configurar-se em um processo de docência com
pesquisa, em que prática e teoria estão imbricadas na Práxis do ensino e da aprendizagem.

Para ensinar história a partir da pesquisa, assumimos como método dois caminhos: o reconhecimento e valorização
dos conhecimentos prévios do aluno, e o trabalho com fontes primárias. Sabemos que o educando traz toda uma
bagagem de vivências e valores que vão interferir no processo de assimilação e de compreensão dos conhecimentos
curriculares. Assim como afirma Pedro Demo, para que os alunos se transformem em sujeitos do processo de
construção de seu próprio conhecimento e, portanto, parceiros de trabalho do professor em sala de aula, é preciso
que haja um ambiente que valorize as suas experiências, “inclusive a relação natural hermenêutica de conhecer a
partir do conhecido” (DEMO, 1996, p. 16).

Deve haver um diálogo entre o conteúdo a ser ensinado e a vida do aluno. Os jovens hoje estão mergulhados em uma
gama de informações (televisão, internet, filmes, documentários), conteúdos extremamente acessíveis e
compartilháveis através das redes sociais. Quando colocados diante de conteúdos escolares, o educando possui
noções de cada um deles, mesmo que ele expresse de forma inconsciente. Levar o aprendiz a aprender a ordenar
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essas informações, interpretá-las, construir seu próprio conhecimento, é tarefa do ensino de história.

O uso da pesquisa pressupõe entre outros procedimentos que se trabalhe a compreensão e a explicação histórica,
aproximando, dessa forma, o educando do fazer histórico. “Não inclui entre seus objetivos, a formação de um
‘historiador’, mas visa dar condições de maior autonomia intelectual ante os diversos registros humanos, assim como
aprofundar o conhecimento histórico da sociedade contemporânea” (BITENCOURT, 2004, p.118).

Alguns procedimentos realizados pelo historiador podem ser aplicados na sala de aula, como a problematização, a
contextualização temporal, a exploração do documento histórico e a construção das narrativas históricas a partir do
significado dado pelos alunos ao objeto de pesquisa.

A problematização acerca de um objeto de estudo pode ser construída a partir das curiosidades e interesses do aluno
ou a partir de questões levantadas pelo professor. A busca da resolução para o problema devem partir do próprio
aluno. “Os modelos de interpretação, utilizados no processamento da experiência e na organização do saber, põem-se
em movimento, tornam-se flexíveis, expandem-se e diferenciam-se, enfim, tornam-se conscientemente refletidos e
argumentativamente utilizáveis” (RÜSEN, 2007, p.114).

O contato com as fontes e os textos historiográficos associados a vivências e convicções dos alunos constituem em
uma forma de experiência temporal, é preciso situar as informações postas no tempo.

O olhar histórico formado, voltado para alteridade do tempo passado, pode sensibilizar a
consciência para a especificidade do seu tempo presente. Ele pode aprofundar a
consciência que os dias de hoje se passam de outra forma do que no passado, porque as
condições da vida prática de cada um são historicamente especificas (RÜSEN,2007, p.
113).

Conscientes do seu objeto de estudo, os estudantes precisam contextualizar, situar aquele objeto no tempo, a partir
dos critérios de periodização histórica e das múltiplas temporalidades das sociedades, para assim, tornar efetiva a
aprendizagem da cronologia. Dessa forma, a história se abre como um imenso campo de possibilidades,
demonstrando que o processo histórico não é linear, mas congrega múltiplas temporalidades.

A manipulação dos documentos históricos favorece maior autonomia do aluno no processo de aprendizagem, além da
compreensão do próprio conceito de fontes históricas que também passa por mudanças. Primeiro, entender que os
documentos não são os fatos históricos em si, como postulou o Positivismo no século XIX. A partir da escola dos
Annales, durante a primeira metade do século XX, o documento passa a ser visto como, (...)“o resultado de uma
montagem, consciente ou inconsciente, da época, das sociedades que o produziram, mas também das épocas
sucessivas durante as quais continuou a viver, talvez esquecido, durante as quais continuou a ser manipulado, ainda
que pelo silêncio” (LE GOFF, 2003, p. 538).

Assim, é imprescindível que o educando compreenda que o documento expressa um ponto de vista e não uma
verdade sobre um período histórico ou uma sociedade. O trabalho com os documentos históricos proporciona o
conhecimento que a história vivida em diferentes tempos chega até nós a partir da ação de outros seres humanos, em
outras temporalidades, e que essa construção se dá a partir de documentos. Além disso, o trabalho com documentos
deve contribuir para que o estudante se reconheça como sujeito e agente histórico.

O resultado da pesquisa realizada em sala de aula a partir do planejamento do professor é a produção das narrativas,
entenda as narrativas como o produto da aprendizagem histórica do aluno, ou seja, os resultados encontrados para os
problemas elencados por ele ou pelo professor diante dos documentos. Estes, podem ser documentos familiares,
como fotografias, vídeos, correspondências, livros de receitas e todo material que venha contar a história da família do
estudante, o estudo do arquivo da escola, como cadernetas, histórico de matriculas ou entrevistas com ex-alunos, as
escolhas das fontes documentais dependerão da problematização levantada pelo professor e alunos.

O trabalho com documentação familiar, o estudo da história da escola ou do bairro onde os estudantes moram, pode
ser o ponto de partida para a iniciação a pesquisa. Os estudantes só serão motivados a atividade de pesquisa se
estes forem mergulhados em sua realidade, impulsionados pela sua curiosidade. A partir dos seus interesses
subjetivos, os alunos poderão adentrar na tarefa objetiva da pesquisa, por meio das problematizações históricas, da
análise, julgamento e síntese. Assim, irão apreender as várias histórias lidas a partir de distintos sujeitos históricos,
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construir argumentos próprios, trazer à tona a realidade histórica, desenvolvendo o conhecimento histórico e o
autoconhecimento.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A atividade de pesquisa pode ser desenvolvida em qualquer série de ensino, desde que respeitado o nível do aluno. O
professor precisa ficar atento a complexidade da atividade para que ela seja realmente facilitadora do processo de
aprendizagem, e não o contrário.

O professor, ao utilizar a pesquisa como instrumento de reflexão e qualificação do ensino de história, também
compartilha de outras formas de pensar e interpretar a história, uma vez que a competência argumentativa do
aprendiz vai trazer novas perspectivas para o conteúdo, ampliando, dessa forma, o repertório de experiência histórica
e competência interpretativa do educador.

Dessa forma, o ensino trilhará o caminho para a constituição da consciência histórica de professores e alunos, a partir
do desenvolvimento da capacidade de dar sentido ao tempo, colocar o tempo dentro dos seus referenciais, das
imagens, ideias que têm e conseguem expressar.

Referências

BERGMANN, K. A História na Reflexão Didática. Revista Brasileira de História, v. 9, n. 19, p. 29-42, set. 89/ fev.
1990.

BITTENCOURT, Circe. Ensino de historia: fundamentos e métodos. São Paulo: Cortez, 2004.

DEMO, P. Educar para pesquisa. Campinas: Editora Autores Associados, 1996.

CASTRO,J.V.;LUCINI,M. O ensino de história e a relação com o saber na sobremodernidade. In: MAYNARD, Dilton C.
S.; MAYNARD, Andreza S. C.(org.). História e Educação: ensaios sobre cultura e ensino. Recife: Edupe, pp.
103-122, 2015.

LE GOFF, Jacques. História e Memória. 4.ed. Campinas: Editora da Unicamp, 1996.

SHIMIDT, Maria Auxiliadora. A formação do professor de História e o cotidiano na sala de aula. In: BITTENCOURT,
Circe. O saber histórico na sala de aula. 4.ed. São Paulo, pp.54-66, 2001.

RÜSEN, Jörn. Razão histórica - Teoria da história: os fundamentos da ciência histórica. Trad. Estevão de Rezende
Martins. Brasília: Ed. UNB, 2001. 194p.

____________. História viva-Teoria da História: formas e funções do conhecimento histórico. Trad. Estebvão de
Rezende Martins. Brasília: Editora UnB, 2007.

¹ MESQUITA, Ilka Miglio. Memórias/Identidades em relação ao ensino e formação de professores de história:
diálogos com os fóruns acadêmicos Nacionais, 2008. 263 f. Tese (Doutorado em educação)- Universidade Estadual
de Campinas. Faculdade de Educação. Campinas, São Paulo, 2008.

26/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2017/a_pesquisa_como_instrumento_de_aprendizagem_no_ensino_de_historia.pdf

Educon, Aracaju, Volume 11, n. 01, p.5-5,  set/2017 | www.educonse.com.br/xicoloquio


