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1. RESUMO 

A forma como o professor de História aborda os temas em sala de aula é assunto 

cada vez mais recorrente, cujo estudo, além de necessário, é extremamente relevante 

para a formação dos alunos. Assim sendo, este trabalho busca compreender as 

técnicas de ensino que vem sendo utilizadas pelos professores das escolas públicas 

estaduais da microrregião de Itajubá. A partir do levantamento da amostra junto à 

Superintendência Regional de Ensino de Itajubá, utilizando-se dos recursos de uma 

pesquisa descritiva, buscou-se, através de questionário direcionado aos professores, 

conhecer suas metodologias de ensino e suas dificuldades. Ao final apurou-se que 

mesmo sendo de difícil aplicabilidade, novos métodos vêm sendo requisitados e 

aplicados em sala de aula pelos professores, facilitando seu trabalho e o aprendizado 

dos alunos. 

 

2. INTRODUÇÃO 

É certo que a educação é fundamental para o desenvolvimento 

sociocultural do ser humano e que também é capaz de inseri-lo em sociedade e 

transformar sua vida. Para esta contribuição devemos dar destaque maior ao Ensino 

de História, que é grande colaborador nesse assunto. Mas o ensino de história 

mantém os mesmos objetivos desde sua formação? Qual a importância do ensino de 

história no contexto atual? Quais são os desafios enfrentados pelo docente e pelo 

aluno, no que diz respeito ao ensino de história? 

Esses questionamentos serão respondidos através de uma retrospectiva 

histórica do universo educacional para o ensino de história, envolvendo também a 

aprendizagem, a didática, o cenário escolar e todos os outros instrumentos que se 

envolvem no assunto. Para se conhecer o modo como o ensino de história se 

constituiu no território brasileiro, torna-se necessário a análise das políticas e dos 

contextos de cada período, desde o seu surgimento até os dias contemporâneos. 

Conhecer as origens históricas e a evolução dos processos de ensino e aprendizagem 

tornam-se importantes para que se possam identificar as características dos métodos 

usados e as dificuldades atuais dos professores e alunos. 
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3. OBJETIVOS 

Este trabalho objetiva analisar as metodologias utilizadas pelos professores 

de história do ensino fundamental II, identificando se estes apresentam um método de 

ensino tradicional ou sob a luz da Nova História, bem como revelando as suas 

dificuldades em sala de aula. O objetivo será alcançado através das respostas obtidas 

de formulário enviado às escolas públicas localizadas na Microrregião de Itajubá, uma 

subdivisão geopolítica no sul do Estado de Minas Gerais. A microrregião compreende 

as cidades de Brasópolis, Consolação, Cristina, Delfim Moreira, Dom Viçoso, Itajubá, 

Maria da Fé, Marmelópolis, Paraisópolis, Piranguçu, Piranguinho, Virgínia e 

Wenceslau Braz. 

 

4. METODOLOGIA 

De acordo com os métodos utilizados, esta pesquisa pode ser classificada, 

de forma abrangente, como um estudo descritivo, já que, segundo Cervo et al (2012 

p. 61), “procura descobrir, com a maior precisão possível, a frequência com que um 

fenômeno ocorre, sua relação e conexão com outros, sua natureza e características”. 

Por outro lado, pode ser também entendida, quanto aos seus procedimentos, como 

pesquisa levantamento pois coleta dados referentes à dada população com base em 

uma amostra selecionada (LAKATOS, 2010). Enquanto estudo bibliográfico, este 

trabalho se utiliza de fontes primárias, como leis e normas curriculares e fontes 

secundárias, valendo-se da opinião de diversos autores acerca dos métodos de 

ensino da História e suas diretrizes legais. 

Quanto ao seu delineamento, a pesquisa foi construída a partir da coleta 

de dados junto à Superintendência Regional de Ensino de Itajubá (SRE), que forneceu 

a lista completa das escolas de ensino fundamental II da microrregião de Itajubá. Após 

o envio do questionário aos contatos das 35 escolas recomendadas pela SRE, foram 

recebidos, de forma confiável e devidamente preenchidos, o total de 12, os quais 

constituem a amostra final deste trabalho.  

Ressalta-se que as respostas obtidas não foram tratadas de forma 

individual, zelando pelo anonimato das escolas que voluntariamente participaram da 

pesquisa e não causando nenhuma forma de responsabilização a seus colaboradores.   
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5. DESENVOLVIMENTO 

O ensino de história passou por várias transformações até se concretizar 

na disciplina que conhecemos hoje. A maneira de ensinar segue recebendo 

influências de acordo com o ponto de vista cultural e político da sociedade e da época. 

Assim, pode-se analisar o que os historiadores, pensadores e estudiosos 

pertencentes a História Tradicional e a Nova História realizaram para influenciar o 

ensino de história e o que permanece até então. 

Para os historiadores do século XIX e início do XX, envoltos pela História 

Tradicional, o conhecimento histórico era possível a partir da análise das fontes 

históricas preservadas, que, para eles, restringiam-se quase exclusivamente aos 

documentos escritos (OLIVEIRA; ALMEIDA; FONSECA, 2012). Dentro desta forma 

de pensar a História, de acordo com Grande Junior (2009), surgem as teorias de 

Leopold Von Ranke, que estabeleceu como principal pensamento o “como é” ou 

“como realmente aconteceu”, levando o historiador a descrever e narrar fielmente os 

acontecimentos tal qual foram, evidenciando, assim, a neutralidade como 

posicionamento do historiador. Esta linha historiográfica, segundo Schwarcz (2001), 

seria incessantemente criticada por Marc Bloch, dizendo que os “documentos são 

vestígios” contrapondo-se a versão que definia o passado como um dado rígido, que 

ninguém altera ou modifica. No ensino da História, a corrente historiográfica tradicional 

é percebida quando o conteúdo apresenta uma história com visão de cima, no sentido 

de estar focada nas ações dos grandes homens, voltada essencialmente para a 

política, caracterizada pelas narrativas de acontecimentos e baseada na apresentação 

de documentos que comprovem o que está sendo dado em sala de aula (OLIVEIRA; 

ALMEIDA; FONSECA, 2012). Nesta perspectiva o ensino de história torna-se um 

instrumento de memorização de informações. 

Na Nova História, a explicação cede lugar à compreensão. Essa nova 

metodologia de pesquisa e ensino surge em 1928, com a publicação da Revista dos 

Annales (SCHWARCZ, 2001). Para Moimaz (2009) a revista dos Annales foi fundada 

com o objetivo de exercer uma liderança intelectual na história social e econômica, 

difundindo uma abordagem nova e interdisciplinar da história. As intenções desta nova 

linha historiográfica são ampliar e aprofundar através de novos problemas, novas 

abordagens e novos objetos para o domínio da história (LE GOFF, 2001). Podemos 
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entender então, de acordo com Carlo Ginzburg (2006), que no passado, podiam-se 

acusar os historiadores de querer conhecer somente as gestas dos reis, ou seja, a 

história de cima era enaltecida e estudada com veemência. Hoje, é claro, não é mais 

assim, sendo que cada vez mais há uma vontade maior, um interesse por aquilo que 

seus antecessores haviam deixado de lado, ocultado ou simplesmente ignorado. 

Essas intenções são percebidas em sala de aula a partir do momento que 

o professor dispõe-se a utilizar de novos métodos e recursos para a abordagem dos 

vários temas históricos. Sendo assim, Oliveira, Almeida e Fonseca (2012) deixam 

evidente a necessidade de superar a visão de que o documento fala por si, uma vez 

que ele está imerso em intencionalidades. Cabe então ao professor de história, ao 

trabalhar com o documento, direcionar o olhar às perguntas que gostaria que fossem 

respondidas. 

Já no Brasil, o ensino de história, como um instrumento primordial à 

formação e manutenção da sociedade, passou por um longo processo de 

transformação. Segundo Martins (2008), logo no começo da chegada dos 

portugueses, estes trouxeram os jesuítas que fundaram as primeiras escolas 

elementares, onde o conhecimento histórico era tido por meio dos textos bíblicos. O 

ensino de história, propriamente dito, só foi incluído no currículo escolar em 1837, no 

colégio Dom Pedro II, com professores formados na Europa (ALVES, 2005). Quase 

100 anos mais tarde, em 1934, foi criado o primeiro curso superior de História, na 

USP. De acordo com Pereira, Felipe e França (2010), a academia nasce com uma 

visão tradicionalista, reforçando a sucessão de fatos como a linha mestra. Na década 

de 70, no auge do período militar, “a História e a Geografia deixam de existir 

separadamente e no lugar delas é criada a disciplina de Estudos Sociais 

(empobrecendo os conteúdos escolares) e, ao mesmo tempo, a licenciatura na área” 

(MARTINS, 2008, p.6). Segundo Martins (2008), o objetivo da disciplina de Estudos 

Sociais era a formação dos jovens ajustados aos interesses do Estado, visando à 

segurança nacional e o desenvolvimento econômico, aplicando a ilusão de uma 

sociedade harmoniosa. Só em 1997 é que elas voltam a aparecer separadamente. 

Com a publicação dos PCNs, em 1998, são definidos os objetivos do ensino 

da História. Entre eles está o de formar indivíduos de modo que se sintam parte da 

construção do processo histórico, formando-os cidadãos para uma sociedade 
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democrática e participativa, capaz de intervir e modificar a realidade brasileira. 

(BRASIL, 1998).  Já no início do século XXI o Conselho Nacional da Educação 

determina, de acordo com Saviani (2007), que a história e a cultura afro-brasileira 

sejam abordadas em todas as escolas, o que mostra uma iniciativa oficial para 

desvincular o ensino da visão eurocêntrica e tradicionalista, visando a inclusão de 

todos os indivíduos e de uma nova forma de ver a história. Seguindo essa ideia, o 

ensino de história proporciona que professores e alunos sejam sujeitos ativos e 

pensantes e a sala de aula torna-se dinâmica e cheia de possibilidades para realizar 

o aprendizado, salienta Oliveira, Almeida e Fonseca (2012).  

A Proposta Pedagógica das escolas públicas do Estado de Minas Gerais, 

assim como nos outros Estados brasileiros, leva em conta, na maioria delas, inclusive 

as localizadas na microrregião de Itajubá, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB 9.394/96), o disposto nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), 

o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), a Constituição Brasileira e as normas 

da Secretaria Estadual de Educação do Estado de Minas Gerais (SEE/MG). A 

Proposta Pedagógica é elaborada junto à Secretaria Regional de Educação. Nas 

escolas estaduais da microrregião de Itajubá a proposta é elaborada junto à Secretaria 

Regional de Educação de Itajubá (SRE – Itajubá). 

Para o ensino de história a Secretaria de Estado da Educação de Minas 

Gerais (SEE/MG) elaborou o Conteúdo Básico Comum (CBC). Este documento não 

esgota todos os conteúdos a serem abordados na escola, mas expressam os 

aspectos fundamentais da disciplina, que não podem deixar de ser ensinados e que o 

aluno não pode deixar de aprender. Ao mesmo tempo, estão indicadas as habilidades 

e competências que ele não pode deixar de adquirir e desenvolver. A SEE/MG, em 

seu documento, busca sintonia com as renovações historiográficas, a partir das 

tendências que tiveram origem na Escola dos Annales. Para a Secretaria, o ensino de 

história sob o viés desta tendência contribui para o desenvolvimento do raciocino 

histórico, opondo-se a um ensino que visa apenas a memorização, implicado assim, 

em várias mudanças nas concepções e práticas do ensino de História. No processo 

de ensino, não devemos considerar o erro como um erro, mas sim como uma resposta 

passível de reavaliação, sem punição. Não é a memorização do assunto que interessa 

neste momento, mas sim a sua indagação, ressalta Moimaz (2009). 
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6. RESULTADOS 

Elaborou-se um formulário que permitiu identificar as características do 

ensino de história aplicado na microrregião de Itajubá e, paralelamente, conhecer as 

dificuldades enfrentadas pelos professores que lecionam nestas escolas, bem como 

suas metodologias. O formulário é composto de nove questões fechadas e duas 

abertas a sugestões. Para que o formulário fosse respondido pelos professores de 

história, este trabalho buscou no sitio eletrônico da Superintendência Regional de 

Ensino de Itajubá os endereços de e-mail e telefones das 35 escolas estaduais 

localizadas nas cidades da microrregião de Itajubá. No total 11 escolas responderam 

o questionário, sendo obtido duas respostas da cidade de Itajubá, nenhuma resposta 

de Virgínia e Wenceslau Braz e nove das demais cidades, totalizando 12 formulários 

entregues. 

Pode-se identificar com a pesquisa que o tempo de trabalho dos 

professores é grande, sendo 42% dos que responderam o questionário afirmaram 

estar há mais de 10 anos em sala de aula, como pode ser visto no Gráfico I. Esse 

resultado nos coloca a pensar que são professores experientes, capazes de dominar, 

não só o conteúdo, mas a sala de aula em si, pois seu conhecimento é maior sobre 

os comportamentos e necessidades dos alunos. 

 

Gráfico I: o tempos dos professores em sala de aula. 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Quando perguntado sobre o comportamento dos alunos em sala de aula, a 

pesquisa revela que 50% dos professores afirmaram que os alunos são participativos, 

em sua maioria, graças aos recursos extras disponibilizados.  Assim, 83% dos 
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professores confirmaram sempre utilizar algum recurso para a apresentação do tema 

histórico em sala de aula, acreditando que com o uso desses recursos o aluno terá 

um maior interesse pelo tema abordado, contribuindo para a sua participação na sala 

de aula. Juntamente com novos recursos, 100% dos professores concordam que o 

livro didático é importante, pois ele torna-se um recurso a mais e um guia para a 

apresentação dos temas em sala de aula, justamente por seguirem o que o PCN 

coloca como importante para se ter um ensino de História inovador. O resultado dessa 

preocupação em trazer novos métodos e recursos para o ensino de história fica 

evidente com o cuidado que o professor tem em buscar, sempre (33%) ou 

esporadicamente (58%), uma capacitação ou formação continuada que venha a 

contribuir com sua atividade em sala de aula junto aos alunos. 

Entretanto, o ensino de história torna-se uma tarefa difícil para o professor, 

pois 33% afirmaram que há grande falta de recursos disponíveis para a elaboração 

de uma aula mais dinâmica, que poderia favorecer uma comunicação ainda mais 

intensa com o ensino de história. Contudo, 17% dos professores ressaltam que o 

tempo é muito curto para a utilização de qualquer tipo de recurso em sala de aula. De 

acordo com um professor, o ensino da História acaba se tornando difícil devido ao 

número de aulas ministradas. Seria uma grande conquista para o cidadão brasileiro 

ter um real conhecimento de todas as realidades vividas hoje, como fruto de ações 

passadas e da interligação entre as realidades, o que demandaria um número maior 

de aulas de história na vida escolar do aluno. A base desta dificuldade é revelada 

quando 58% dos professores afirmam que as Secretarias de Ensino são ausentes em 

se tratando de apoio aos materiais e recursos para o ensino da História em sala de 

aula, uma vez que, de acordo com outro professor, nunca soube-se a real 

disponibilidade dessas secretarias em atender conteúdos isolados. Ainda, 25% dos 

professores responderam que a indisciplina de alguns alunos leva-os a tomar muito 

tempo de sua aula para discipliná-los, o que causa prejuízo para a classe toda. 

Quando perguntado sobre o que seria necessário para que o ensino de 

história se torne mais atraente aos alunos, é unanime a atenção que os professores 

dão às novas metodologias e ao uso de recursos em sala de aula, refletindo o que 

dizem os Parâmetros Curriculares, as Propostas Pedagógicas e os Currículos Básicos 

de História, elaborados pelas Secretarias e Ministérios, onde estes buscam uma 
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disciplina sob o viés da Nova História. Os professores concordam que se houvesse 

incentivos e recursos para as viagens em museus ou centros históricos, seria um bom 

meio de trazer os alunos para o interesse da disciplina. Isso garantiria uma 

apresentação da História ao aluno como parte da sua educação para uma vida ativa 

e participativa. Não há como transformarmos na sala de aula aquilo que não 

conhecemos ou não nos importamos. Entretanto, mesmo sabendo que museus e 

centros históricos são essenciais para contextualizar o ensino da História, 75% dos 

professores afirmam que não há incentivo ou recurso para tal atividade, devido as 

grandes distâncias destes locais. Grandes centros históricos do Estado de Minas 

Gerais, como Ouro Preto, que se localiza a 498 quilômetros de Itajubá, torna a viagem 

demasiadamente cansativa e cara. Um outro fator que impede esse dinamismo é a 

falta de museus ou centros históricos na própria microrregião, inibindo até mesmo 

trabalhos com a história local, forçando a busca de outros recursos, menos interativos. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em vista de tudo o que foi apresentado, percebe-se através dos 

parâmetros, dos currículos escolares e das propostas pedagógicas a intenção de 

trazer para a sala de aula metodologias sob o viés da Nova História, afim de garantir 

um ensino que dê significado ao conhecimento escolar e incentivar o raciocínio e a 

capacidade de aprender. Trata-se da busca por uma história compreendida e não 

memorizada. Em uma era tão informatizada pela tecnologia digital, onde as 

informações estão à um clique, percebe-se cada vez mais a iniciativa dos professores 

do ensino de História em buscar novos meios de trazer o aluno à realidade escolar e 

de inseri-lo no contexto histórico. 

Nesse sentido, a proposta desta nova forma de ensinar História é garantir 

que alunos tornem-se cidadãos cientes de seus deveres e direitos políticos, civis e 

sociais, formando-os seres participativos na história social e política. Ainda que esteja 

na essência de cada um o sentimento de solidariedade, cooperação e repudio às 

injustiças, idealizando sempre o respeito mútuo em busca de uma sociedade justa e 

igualitária, o ensino de História deve buscar enaltecer esses princípios (OLIVEIRA; 

ALMEIDA; FONSECA, 2012). 
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O Ensino de história pode se tornar facilmente atraente desde que exista a 

sua valorização por parte dos professores que trabalham a matéria. O aluno é curioso 

por natureza. Incentivá-lo com temas históricos interessantes, não só através de 

filmes, documentários, desenhos, pinturas e pesquisas online, mas através da 

inserção do aluno à história. Deixando de enaltecer a história dos grandes homens e 

encaixando a história local à linha do tempo, contribuirá para levar esses alunos a 

despertarem o conhecimento através da pesquisa e do trabalho em grupo, garantindo 

uma maior compreensão de sua realidade contemporânea dentro do contexto 

histórico. 
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