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ENSINO DE HISTÓRIA EM FOCO: PERSPECTIVAS ACERCA DOS DESAFIOS E 
POSSIBILIDADES NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM  

 

RESUMO - O presente trabalho propõe uma abordagem sobre os aspectos relacionados a inserção e 
a prática do ensino de história na educação básica, com respaldado em autores e pesquisadores da 
área que descrevem o percurso da disciplina de história e as possíveis necessidades procedimentais 
que antecedem a aplicação de uma aula, além de refletir sobre alguns desafios articulados no processo 
de ensino-aprendizagem e sugestões pedagógicas para a resolução de problemas cotidianos que estão 
inseridos no ambiente escolar, com o intuito de promover um ambiente de aprendizagem propício para 
o desenvolvimento dos discentes. Dessa forma, cabe ao docente saber como lidar com o conteúdo que 
será ministrado, em vista da importância dessa disciplina para a formação de cidadãos com 
pensamento crítico e conscientes acerca da diversidade e do trajeto dos seres humanos ao longo do 
tempo.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Ensino. História. Métodos Pedagógicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1- INTRODUÇÃO 

 

O professor de história, conforme afirma Ribeiro (2013), precisa ter domínio 

sobre o assunto que será ministrado em sala de aula e abordar de forma coerente o 

processo histórico a partir de uma sequência temporal, na qual indicará as 

transformações ocorridas ao longo do tempo com os seres humanos. Mas, a 

abordagem deve ser flexível para que os discentes consigam entender a mensagem 

transmitida pela fala do docente e o processo histórico como um campo de 

possibilidades em que o resultado dependerá dos tipos de questionamentos e 

ferramentas usadas para o estudo da história. Contudo, segundo Borges (1993), as 

fontes documentais não são um espelho fiel do ocorrido, pois são apenas uma parte 

da representação do objeto ou fato estudado que expõe o ponto de vista de um agente 

que tenha presenciado o fato histórico, e sua interpretação também pode ser 

influenciada pelas concepções ou correntes historiográficas de quem a possuir. 

Prats (2006) explica que no ensino de história, os alunos devem compreender 

o conceito de mudança em diferentes períodos e reconhecer as complexidades 

contidas nesse processo, além de entender de forma clara as características das 

diferentes formações sociais e a complexa interrelação entre causa, consequência e 

mudança nos fatos históricos. Prats (2006) explica ainda que a inserção do método 

histórico no processo de ensino-aprendizagem deve seguir normas que antecedem 

sua aplicação, tais como: a elaboração das informações disponíveis sobre o objeto de 

estudo; as possíveis hipóteses explicativas; o estudo e classificação das fontes 

históricas; os efeitos e consequências dos fatos; e a explicação teórica sobre o 

ocorrido. Ciampi (2003) assegura que a seleção do tema e assuntos devem permitir 

análise/resposta a uma problemática pré-definida e deve atentar-se ao tratamento e 

confronto das fontes disponíveis para facilitar a compreensão e explicação do material 

de estudo, e confirma o professor e o aluno como sujeitos históricos. Dessa forma, o 

presente trabalho se justifica na necessidade da reflexão sobre o real sentido do 

ensino de história e quais as melhores ferramentas para facilitar o desenvolvimento 

do processo de ensino-aprendizagem de história no espaço escolar. 

 

 

2- METODOLOGIA 



 
 

 

Esta pesquisa possui caráter qualitativo, respaldada em autores e publicações 

que explanam sobre o tema “ensino de história”, com o intuito de propor uma reflexão 

e análise acerca desse assunto, que em meados da década de 1980, foi alvo de 

diversos embates políticos e teóricos sobre a sua inserção na educação básica, 

conforme afirma Silva e Fonseca (2010), que motivou movimentos de resistência à 

política educacional aplicada pelo governo ditatorial (1964-1984) no Brasil. A disciplina 

que abordava a História, nesse período, era Estudos Sociais, mas se limitava a 

abordagem política da História, na qual valorizava-se a memorização de datas, 

acontecimentos marcantes e a exaltação de personagens políticos em detrimento da 

inclusão de certos grupos étnico-sociais e abordagens acerca da diversidade cultural 

e a pluralidade de ideias.  

Com a implementação da Lei 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação) 

e a divulgação dos Parâmetros Curriculares Nacionais pelo Ministério da Educação, 

Silva e Fonseca (2010) relatam que a História estava diretamente vinculada as 

políticas educacionais implementada na década de 1990 e anterior a esse período, na 

década de 1980 no contexto da democratização do Brasil com a promulgação da 

Constituição Federal de 1988, que também resultou na revisão das práticas 

educacionais no ensino de História. Vale lembrar que diante da obrigatoriedade do 

ensino da História definida pela LDB, também foi incluído o estudo sobre as matrizes 

indígenas, africanas e europeias, que contribuíram para a formação do povo brasileiro. 

Dentre os objetivos vinculados ao ensino de história, faz-se necessário 

identificar o aluno como um sujeito histórico, a fim de conscientizá-lo sobre suas 

responsabilidades, enquanto cidadão, em relação a sociedade na qual está inserido. 

Nesse processo, é preciso abordar diferentes pontos de vistas para evitar a formação 

de concepções etnocêntricas e preconceituosas, dessa forma, já pontuado no PCN 

(Parâmetros Curriculares Nacionais) de História que determina: 

[...] compreender a cidadania como participação social e política, assim como 
exercício de direitos e deveres políticos, civis e sociais, adotando, no dia-a-
dia, atitudes de solidariedade, cooperação e repúdio às injustiças, 
respeitando o outro e exigindo para si o mesmo respeito [...]. (BRASIL, 1998, 
p.7) 

 

Com os objetivos expressos no PCN, o trabalho empreendido no ato do 

desenvolvimento do pensamento crítico se torna um dos elementos fundamentais na 



 
 

formação do aluno, possibilitando a este a capacidade necessária para questionar a 

realidade ao seu redor, a habilidade para a identificação e resolução de problemas, 

dentre outras capacidades essenciais que irão nortear o seu amadurecimento e 

responsabilidade frente ao seu papel social. Ciampi (2003) revela que a busca pelo 

conhecimento sugere a relação mútua entre o sujeito e o objeto a ser estudado da 

mesma forma envolve os alunos, professores e o próprio conhecimento no espaço 

escolar, no qual articula as experiências, os interesses, os valores e outros elementos 

característicos. Neste ambiente, a pluralidade de ideias se faz presente e influencia o 

processo de construção dos saberes, o que revela a real importância da orientação 

do professor durante o processo de conhecimento do objeto estudado pelo aluno. 

A prática do ensino em sala de aula é uma tarefa complexa na qual, segundo 

Anastasiou (1997), os professores se tornam investigadores e devem aprender e 

dominar a essência do conteúdo antes de ministra-lo, porque para que seja possível 

a explicação com eficácia que induzirá o processo de ensino-aprendizagem, é 

necessário uma abordagem que vá além do conteúdo, dessa forma, percebe-se que 

a prática do ensino é uma atividade que exige esforço e dedicação.  

 

3- O ENSINO DE HISTÓRIA NAS ESCOLAS 

 

Nas décadas de 1970 e 1980, segundo Abud (2003), emergem novas 

propostas na construção do conhecimento histórico, o que causou grande mudança 

nos paradigmas vigentes na época. A Nova História e a reafirmação das concepções 

defendidas pelos Annalles, resultam em métodos inovadores para a produção 

historiográfica, que também atingiu o conhecimento histórico escolar, pois as fontes 

tradicionais da Escola Metódica se uniram a outros tipos de fontes e desenvolveram 

novos assuntos e formas de abordagem da História, no qual os elementos como o 

cotidiano e a mentalidade são acrescentados à produção historiográfica. A autora 

afirma ainda que a História como disciplina escolar também é algo histórico, devido 

as transformações implementadas à sua base conforme o tempo, pois a adição de 

novas abordagens, objetos e linguagens ao ensino de História, influenciadas por 

novas tendências e correntes historiográficas, provocaram modificações nas matrizes 

didáticas da História e reconfiguração pedagógica.  



 
 

A presença da história na educação, segundo Prats (2006), pode promover o 

estabelecimento de qualquer aspecto conceitual devido a sua disposição formativa, 

que serve para: compreender o presente; preparar os alunos para a fase adulta; 

despertar a curiosidade e o interesse pelo passado; provocar o sentido de identidade; 

auxiliar na compreensão de suas raízes culturais; agenciar o conhecimento de outras 

culturas; contribuir com o desenvolvimento das capacidades mentais; dentre outros 

elementos que exibem as diversas possibilidades formativas coesas com os alcances 

no contexto educacional. 

Contudo, o ensino de história, geralmente, é entendido apenas como o estudo 

do passado em grande parte das escolas, mas deve-se ressignificar esse processo 

para que os discentes tenham a capacidade de compreender o contexto histórico 

atrelado ao desenvolvimento da consciência humana, que interage continuamente 

com o tempo e o espaço. Borges (1993) explica que ao saber mais sobre as ações do 

homem em sociedade, desde o seu surgimento na terra, mostra-se a essência do 

próprio homem e auxilia no entendimento acerca deste ser social.  

O currículo de história, de acordo com Ribeiro (2013), não deve se limitar 

apenas a múltiplas experiencias dos seres humanos em recortes disciplinares ou a 

história político-administrativa, guerras ou economia, pois também é preciso dar 

evidência ao simbolismo contido nas ações humanas, a antropologia, o significado de 

festas, rituais e produções artísticas, além de outros assuntos da vida cotidiana que 

permitem perceber a diversidade, dentre outros aspectos. O autor afirma também que 

a compreensão e o conhecimento histórico são resultado da visão dos investigadores 

acerca do processo histórico em questão e dessa forma, o conteúdo sempre possuirá 

diversos enfoques e possibilidades de releituras, visto que o conhecimento histórico 

não é uma doutrina.  

Prats (2006) assegura que a complexidade no ensino de História exprime o uso 

elevado do pensamento abstrato e formal, que carece de um processo de adaptação 

dos níveis de aprofundamento e temas a serem estudados de acordo com o estágio 

operativo dos alunos, o que impõe ao docente a difícil tarefa de reunir o conteúdo e 

isolar as informações. O autor expõe uma segunda dificuldade encontrada no 

processo de ensino, caracterizada na impossibilidade de reprodução dos fatos 

passados, o que não acontece com outras áreas de pesquisa, como nas ciências 

experimentais que podem repetir os mesmos experimentos em laboratórios. Contudo, 



 
 

o ensino de História deve permitir aos alunos a habilidade de entender o significado 

das ações que vão além do antes ou depois de algo, até assuntos com maior grau de 

dificuldade, como a origem do calendário convencional ou divisões clássicas da 

história, que para o seu entendimento, carece de conhecimento acerca da localização 

e identificação de acontecimentos em uma sequência temporal simples. 

No que tange o critério de seleção do conteúdo e temas a serem ensinados, 

Schmidt e Garcia (2005) evidenciam o papel histórico dos homens e mulheres, com 

atenção especial nas experiências individuais e coletivas, cujo objetivo visa 

proporcionar a formação de consciências críticas, onde é preciso que professores e 

alunos renovem os conteúdos, as problematizações e a observação de diferentes 

histórias com base na visão dos sujeitos históricos que atuaram ativamente, ou não, 

na construção da História. Mas, para facilitar a compreensão da matéria ministrada, o 

docente pode relacionar a realidade cotidiana do aluno como referência para guiar a 

abordagem seguindo o ritmo dos alunos e respeitando suas especificidades, seja 

valores pessoais, sotaques, crenças, dentre outras características. Logo, o cuidado 

na abordagem deve respeitar as diferenças para proporcionar aos discentes um 

espaço de aprendizagem, para a melhor compreensão e assimilação sobre o conceito 

de cidadania e respeito ao próximo, além do fato de que este direito deve ser garantido 

a todos os seres humanos. 

Contudo, Caimi (2006) explica que há disparidades que precisam ser 

abordadas, dentre elas as reclamações de docentes acerca de alunos 

desinteressados e a complexidade dos conteúdos a ser ensinado, que torna difícil o 

processo de formulação de uma aula coesa e menos abstrata para os alunos. Todavia, 

os discentes reivindicam um ensino com mais significado, vinculado ao cotidiano, além 

da cobrança por professores menos rígidos, que torne as aulas mais agradáveis. 

Dessa forma, para desenvolver um espaço escolar produtivo, faz-se necessário que 

alunos e professores estejam em sintonia e o processo de ensino-aprendizagem seja 

promovido sem danos as individualidades de ambos. 

 

3.1- MÉTODOS PEDAGÓGICOS NO ENSINO DE HISTÓRIA 

 

A história, segundo Le Goff (2003), é a ciência do tempo e está diretamente 

ligada às concepções de tempo que norteiam os pensamentos de uma sociedade, 



 
 

assim, a prática do ensino de História é essencial para proporcionar aos alunos a 

chance de refletir, teorizar e discutir sobre ações do passado que possibilitam o 

estabelecimento de comparações ou identificação de aspectos similares, ou não, no 

contexto do tempo atual, esta ação pode facilitar o pensamento crítico e ampliação da 

visão de mundo, que com a supervisão e direcionamento do docente, pode formar 

cidadãos aptos ao convívio social. Contudo, é preciso ferramentas para sistematizar 

as abordagens e pensamentos, de tal modo, o uso de mapas conceituais para 

conceber a relação entre conteúdos, conceitos ou palavras usadas para representar 

as matérias, segundo Ciampi (2003), auxilia o professor na organização de sua aula, 

por ser subjetivo, além de diagnosticar o seu trabalho, por isso esta ferramenta é 

caracterizada como um elemento facilitador do trabalho pedagógico. 

Dentre os suportes educacionais presentes nas escolas,  o livro didático é visto 

como um elemento essencial para o desenvolvimento das práticas pedagógicas,  mas 

Ribeiro (2013) explica que na maioria das vezes, esta ferramenta é o principal recurso 

disponível e não deve ser tomado como um recipiente de aulas prontas para serem 

aplicadas, pois não substitui o trabalho do professor nesse ambiente. Visto que o 

docente deve se preparar e seguir alguns procedimentos para elaborar a aula a ser 

ministrada, a fim de proporcionar o melhor desenvolvimento do processo de ensino-

aprendizagem, dessa forma, a prática didática não deve ficar retida apenas aos 

conteúdos contidos nos livros didáticos.  

 Caimi (2007) revela que na escola tradicional, o principal elemento valorizado 

era a memorização, onde a acumulação de informações e mecanização do ensino 

deixou marcas profundas nos estudantes que concluíram os estudos secundários no 

período de sua vigência, pois a organização mecânica do conteúdo em causa e 

consequência, cronologia linear, eurocentrismo, dentre outros aspectos, resultaram 

no esquecimento total ou parcial em apenas fragmentos desconexos de fatos, datas 

e nomes. Dessa forma, é preciso adequar o assunto à realidade na qual os alunos 

estão inseridos, para facilitar o entendimento e reflexão, e tentar tornar a abordagem 

menos abstrata, que é possível com o uso de fotografias, pinturas, apresentações 

culturais, produções artísticas, dentre outras. 

O método didático que valoriza apenas a leitura de livros e a “decoreba” de 

datas importantes torna o conteúdo cansativo e desinteressante aos discentes, o que 

não desqualifica a importância de leitura para estes, mas quando a aula é bem 



 
 

elaborada e dispõe de critério dinâmico e ativo, o interesse dos alunos pela aula facilita 

o processo de ensino-aprendizagem, seja de história ou qualquer outra disciplina, 

assim, a adição de ferramentas lúdicas tornam as aulas mais atrativas. Ciampi (2003) 

explica que ao se trabalhar um texto ou documento na sala de aula, é preciso fazer 

uma escolha consciente do material ideal, pois pode-se interferir no aprendizado, em 

função dos níveis de leitura, que a autora identifica como: Sensorial, relacionado aos 

órgãos responsáveis pelos sentidos do corpo (tato, visão, olfato e audição); 

Emocional, que é ligada às emoções, que às vezes podem ficar ininteligíveis  e 

Racional, que acrescenta aos outros níveis de leitura por estabelecer uma ligação 

entre o leitor, o texto e o contexto.  

Abud (2003)  confirma a importância de seguir orientações próprias durante a 

análise de documento textual em sala de aula para atender determinadas 

especificidades, além de indicar a utilização do mesmo tipo de procedimento para a 

análise de documento fílmico, que é outro suporte fundamental para o professor 

durante a aplicação de uma aula, pois o filme garante a veracidade na fala do 

professor, uma atividade cognitiva, transmite ao aluno aquilo que se pretende ensinar 

e permite o pleno desenvolvimento da atividade intelectual e criticidade.  

Todavia, Ciampi (2003) revela que diante das fontes, cabe ao professor de 

história ressaltar o valor, especificidades e limitações que serão problematizadas 

mediante o tema selecionado para estudo, além de ser preciso a interpretação correta 

e coesa do documento, em vista da relevância deste para determinados tipos de 

pesquisas, este ponto sinaliza um dos desafios enfrentados pelo professor: identificar 

a melhor forma de trabalhar as fontes em sala de aula. Borges (1993) revela que 

antigamente o documento histórico era visto apenas como papéis velhos que 

abordavam assuntos relacionados a pessoas importantes, mas atualmente tem-se 

tomado como fonte outros tipos de documentos, tais como um cardápio de restaurante 

ou uma caderneta de despesas domésticas que também podem ser usados para 

entender as diferentes faces de um acontecimento histórico e sua inserção em sala 

de aula promove a interação e desenvolvimento da visão crítica dos alunos, desde 

que tenha uma abordagem coesa e com significado. 

Perante ao desenvolvimento das Tecnologias de Informação e Comunicação 

(TIC’s), Silva e Figueiredo (2013) indicam o uso das Tecnologias durante as aulas de 

História, mas alerta para a necessidade de uma formação do discente, além de 



 
 

instrução e direcionamento correto para seu uso com os alunos, seja nas pesquisas 

escolares ou como nova fonte para o aprendizado, além do fato de que o computador 

é um recurso com conteúdo disponível na internet, que não está livre de erros, mas o 

seu uso facilita a ilustração e dinamização das explicações teóricas, pois os alunos 

podem acessar arquivos de museus e outras fontes de consulta, o que abre um leque 

de possibilidades para o seu aproveitamento nas aulas. Vale lembrar que o professor 

também pode usar essa prática para ensinar os discentes como identificar fontes reais 

e informações falsas, para que estes estejam atentos para pesquisar antes de 

praticarem o compartilhamento de informações erradas. Os autores evidenciam ainda 

a resistência do corpo pedagógico em relação ao uso dos meios tecnológicos, mas a 

necessidade da reflexão sobre o rompimento com as práticas tradicionais e mecânicas 

resulta em diversas possibilidades e opções de novas alternativas para tornar o ensino 

de História mais dinâmico e atrativo para o discente, e que dessa forma, cumpra com 

a seu papel educativo. 

 

4- CONCLUSÃO 

 

Este artigo ofereceu uma breve explicação sobre o percurso histórico da 

disciplina de história e reflexões sobre os desafios contidos no desenvolvimento da 

prática pedagógica do ensino de história nas escolas, além de exibir os objetivos da 

abordagem da história para o desenvolvimento dos discentes e sugestões de 

ferramentas inovadoras que podem ser usadas para o aprimoramento do trabalho dos 

docentes. Ressalva-se que o trabalho pedagógico com a disciplina de história deve 

ser fundamentado de acordo com as ideias e interpretações de diversos autores e não 

deve-se ficar apenas limitado a ação de decorar datas, personagens ou os conteúdos 

superficiais contidos em livros didáticos, pois esta disciplina deve ser usada para 

proporcionar o desenvolvimento do pensamento crítico dos alunos e possibilitar que 

eles explorem e aprofundem-se em reflexões sobre sua sociedade, o tempo e vários 

outros assuntos, sempre respeitando a diversidade, seja de pensamento, étnica ou 

qualquer outra.  

A utilização de recursos e fontes facilita a dinamização da aula, tornando-a mais 

atrativa para os alunos, mas é preciso que tais práticas tenham significado e não 

sejam uma ação vazia, feita apenas para preencher lacunas ou passar o tempo. O 



 
 

docente deve continuar a pesquisar constantemente e planejar suas aulas pensando 

em cada discente, seguindo o ritmo de aprendizagem deles, motivando e ajudando 

em seu desenvolvimento. 

A inserção de novos métodos e recursos pedagógicos no ensino de história 

desqualifica as formas tradicionais de ensino, que valorizava a memorização 

excessiva de informações como datas e personagens históricos. Dessa forma, o uso 

de atividades mais dinâmicas e ativas auxiliam na promoção de um ambiente propício 

para o desenvolvimento dos discentes, seja com pesquisas orientadas no 

computador, análise de filmes ou mapas conceituais. Contudo, é necessário que o 

professor acompanhe de perto o desenvolvimento de tais atividades, para garantir que 

sejam cumpridas dentro dos valores educativos.  
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