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O ensino de História no 1 Q e 21? graus é considerado problem~ tico para, os 
profissionais da área. Vârios fatores po.deri~m ser apontados ~m direção a esta 
C'()nstatação, entre eles o pouco comprometimento dos cursos de graduação em 
Históri,a com os problemas especificas do ensi,fio de História no 1<? e 21! graus. 

Ao tratar de questões relátivas ao ensino de História no Brasil temos que 
nos remeter, necessariamente, às pêssi rryas condições das escolas públicas, à mã 

I•. A • • • t 

remuneração dos professores e pessoal de apoio, às dificuldades de acesso à es-
cola para os alunos de baixo poder aquisitivo, ao a,lto f~dice de ~vasã.o, etc.l . ,.., 
· ·• ' ' As dificuldades sé agr.avam quando ·se trabalha com a 5t' série do 1!? grau. 
Em 'algumas escolas, os professores novatos são ~·presente~dos" .. com , estas . . . . ... . . .. ) 

tur~~s .. ·Sem dúvida. os alunos de5~ sérl'e requerem mais a pres·ença do professor 
em sala de aula;requisitando :.o tanto pàra ' probl~mas corriqveirÇ>s ·(se deve usar 
caneta ou lãpis, se pode·ou não ocorrer rasuras. etc) como também face às dúvi
das no acompanhamento da aula onde demonstram ··uma forma de ra ciocfnio 
próprio diferente da do professor.' · · · · • · _·· , 

., Observamos também problemas com "disciplina" nestas' tur-mas compii
car:tdo ainda -f.!1ais· o dia a dia na sala de aula. Nos perguntamos se esses pmble
mas com 4 'di;sciplina" não poderiam ser considerados sinais de Ulna outra ordem 
de problemas: a não adaptação ou resistência à orâtica desenvolvida em sala de. 
au~a.' · · -

.. 
(•t O presente artigo faz, parte das reflexões desenvolvidas no projelo "Ensino e AJ)Irend i 

lagem - aprofundamento em questões dq ·Ensino de História para a S!! série do 19 
grau .. re~lizado com apoio do CNPq (1986) sob orientação dos Profs. Ciro Flávio Ban
de•ra de Melo e Carla M' Junho Anastasia_ 

(1) FENELON. O~a l Ribe.lro • .,A questAo de Estudos Sociais ... Cadernos Cedes·: São Paulo, 
(10):11/22, 1 '9~ A autora' ao tratar da qLJestâo dos cursos de Estudos Sociais insere a 
discusslio dentro do contexto da polftica educacional governamental: •• . ' 'Será possfv,el 
discutir e pensar uma polftica cíentlfica ou educaciç>nal sem discutir as prioridades go
vername,lltais re!stivas ao financiamento da educaç:lo? Como falar em melhoria do en
sino e da produçao ctentlfiea sem atentar para as péssimas ~ndições de trabalho que 
as escolas oficiais oferecem a professores e alun,os? Como discutir o pla nejamento dn 
ensino e' a formaçl!lo de professores. se as condições salariais são as piores até hoje so
fridas pela ·categoria? Como f~lar em me1horar o aprovehamento e o rendimento esco
lar sem pens;ar nas condições sociais em que vive ·o aluno ?' Como ·falar em edueaçêo, 
sem pensar em outras dimensões que n.ao somente a escola formal? Como falar em 
direito à educação, se nAo discutirmos o direno ao trabalho?"' p . 12. 
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A faixa etâr1ia da 5~ série oscila gerailmente entre 10-13 anos, representan
d'o a transição infância/ado'lescência. As noções de tempo e espaço da1 História 
para estes alunos precisam ser melhor repensadas~ pois não são noções fadl
mente assimiladas. O próprio espaço ocupado pelo aluno está em· t ransforma
ção e a sua noção de tempo geralmente limita .. se ao tempo familiar, referindo· 
se ao tempo anterior ao familiar de uma forma geral uti lizando expressões como 
"muito ar:ttigam:ente". Estas noções, no entanto, não são ~evadas em considera~ 
ção pelos profissionais que lidam com ensino de História., quando estabelecem 
os programas de cürsós, quando montam os :livros didáticos, quando escolhem 
as prâtícas pedàgógicas, e mesmo quando avaliam os alunos. · 

Dentre as dificuldades com a 5~ série não podemos deb<ar de considerar 
que estes alunos vieram do 4~ ano ·primãrio e estavam acostumados com uma 
estrutura completamente diversa. Nos quatro primeiros anos do 1? grau os alu
nos têm um conta,to direto com um único professor (quase sempre professora), 
sendo este· responsável pelas diversas matérias. A mudança para a 5~ série é r a• 
dical. geralmente muda-se .até de escola: espaço ffsico dife,rente, os alunos pas
sam a conviver com uma nova divisão do tempo na' escola (hora/aula de 50 mi
nutos); u~a fragmentação da f gura do professor (agora dividida pelas várias 
disciplinas. o que não significa uma descentralização do podH exercido pela fi
gura do professor), e por fim, uma divisão rfg ida entre as disciplinas, que não se 
relacionam numa unidade escol1ar. Todas estas mudanças ajudam a caracterizar 
a especificidade das turmas de 5~ série. '" 

Apesar de estarem pr·esentes em todos os anos escolares a repetência e 
evasão escolar se a·gravam nas turmas de· 5~ sêrie2 principa~mente trarando-se 
de escolas públ icas que atendem a uma clientela de baixa renda. Uma das con· 
seqüências do alto rndice de repetência na 5~ sêri:e seria o alargamento da faixa 
etária nas turmas,- dificultando o relacionamento entre os alunos maiores, jâ 
adolescentes~ com os arunos na transição infânda/adôlescência e a desmotivação 
e incorporação do fracasso 'nos alunos repetentes. ,. n 

Enfim, os ''probremas" da 5º série refletem as suas especificidades: idade, · 
percepção do tempo e espaço, comportamento, sendo necessário pesquisar no-= 
vas práticas didát1co/pedag6gicas. ! ' • • 

Na realidade, as escolas públicas de periferia; além de todas dificuldades 
econômicas relacionadas com a polftica educacionaE do governo.3 lidam com 
uma clientela estigmatizada pela posição sócio-e,tonômica que ocupa~ trazendo 
assim uma bagagem escolar que reflete esta situação. 

Temos acompanhado a discussão relativa às dificuldades de aprendizàgem 
dos alunos carentes. No artigo u A criança marginalizada para os piagetianos 
brasileiros, deficientes ou não?'~ a autora, Maria Helena Souza Patto,4 posiciona 
o debate entre os grupos que divergem nas condusões sobre o desempenho de 
alunos carentes na escola,. Dentro deste debate nos parece extremamente escla1~ 
recedora a participação de Luiz Carlos Cagliari com o artigo "o prfncipe Que vi
rou sapo: considerações a respeito da dificuldade de aprendizagem das crianças 
na alfabetizaçã,o"5 que, contribuiu para o impasse d,eslocando as dificuldades de 
aprend~zagem que sobrecarrega o aluno carente para a prática da escola: "As 
dificuldades de aprend·zagem têm sua causa na prática escolar, na incompetên-. 
cia da escola e dos autores de rwos didáticos e pedagógicos, nas metodologias 

(2• BRANDÃO. Zaia et alli. A escola em quest~o - evasáo e r8pet~ncía no Brasil. Aio de Janei-
rof Achiamé, 1983. 

(3) Veja nota (1) considerações de Dêa Fenelon •. 
(4) Cademo·s de Pesquisas. São Paulo,, f51):3f11, "ov. 1984. 
(5) Cadernos de Pesquisas. Sao Paulo, (55):50/62, nov. 1985. 
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usadas nas salas de aula, bem como na poUtica educacional do pafs. Essas difi· 
culdades de aprendizagem são baseadas numa visão errada da narureza e do 
uso da linguagem (em grande parte) das d1amadas crianças ·carentes, na discri
minação sociat e no resultados de trába:lhos de pesquisa acadêmicc:~ r:nal condu
zidos e de sua ijofluência oo úabalho escolar''.6 

Nos deparamos, dentro deste contexto, com o total despreparo dos pro
fessores para lidar com o ensino de uma forma geral, e principalmente para as 
camadas populares. Os cursos de graduação de História, dentro da rearidade co
nhecida por nós, estão descomp'rometidos com as questões relativas ao ensino 
da disciplina no 1~ e 22 graus, apesar de boa parte dos alunos desses cürsos s,e 
encaminharem para a !licenciatura) ... ~ · . .. . 

Praticamente n~o há dentro destes cursos pesquisas vinculadas ao ensino 
de História como tambêm nrlo hâ relação entre o debate historiogrMico est:t~be
lecido nos cursos e o conteúdo trabalhado no 1 ~ e 2«2' graus. limar Rohloff de 
Mattos percebe a separação entre pesquisa e ensino: "Se, embora penosamente, 
os estudos históricos se renovam e ~o conhecimento da formação histbríca bra~ 
sireira se amplia, ê preciso renovar também o ensino da História do Brasil em 
todos os nfveis. ~ necessârio, ein ·primeiro lugar, dar-lhe maior destaque nos 
próprios programas, no Que; atiâs, não se faria senão atender o próprio texto le "! 
gal que recomenda .,ênfase ao conhecimento do Brasil na pers,)ectivR atuol do 
seu desenvolvimento". ~ necessário, ainda, estabelecer urn diálogo constante 
entre a produção historiográfica e a atividade de ensino, sob pena de ambas se 
perderem".7a. 

Os futuros professores de 1? e 2!?' graus encontraram-se desta forma des
preparados para a rea,,idade que os espera. o aluno, futuro professor de 1'.? e 2~ 
graus, ''passou quatro anos estudando a sua disciplina e de repente se vê per~ 
plexo diante da realidade- quase sempre nflo tem mesmo segurança nem sobre 
sua própria concepção d~ História, de ensino e na confusão tenta reprodu~ir o 
qúe aprendeu com intenção de fazê-lo o melhor,possfvel/'8 ,]>' 

Quando professores (tanto univ~rsitãrios quanto do 1!? e 2g graus~ criticam 
o baixo nTvel dos alunos não consideram que fazem part·e de um mesmo univer· 
so do .ensino e qoe su ,~s erfticas têm que se estender para os próprios cursos de 
graduação e prAticas de ensino~ desvir~c.ulação do ensino e pesquisa, enfim sol)re 
as práticas destes profissionais. , , •:. . .... 

Ao levantarmos estas questõc::s n~o desconsideramos os problemas da 
educação inseridos na sociedade em que vivemos, onde o aparente fracasso da 
escota pública é na verd~de o êxho da escola9, planejada para corresponder às 
necessidades de reprodução do si~tema capitalista.1~ 

De acordo cqm Magda Soares~ a escola tem-se mostrado incompetente 
para a educação das camadas populares e essa incompetência deve ser atribulda 
a problemas de linguagem: "o conflito entre a linguagem de uma escola funda
mentalmente a serviço das ctasses privHegiadas, cujos padrões lingüfsticos usa e 

(6) CAGLIARI. op. clt., p, 62. 
(71 No ano de 1986, forrnMam-slft (nos dois serncs1ros) no Oepartamt!nlo dt1 Hisrória d<• 

Uf-MG 46 ui unos em ticcnciahtra ~ 07 ern bucharelado. 
(7a) ROHLOFF. limar. "hltrodtJçAo A História ('/o Bm~w·. Bolc1im Contacto hulllanidades. I~J 

(l21 ; 5·6. fcv. 1977. p. 5. 
(8) FENELOI'J, Oéa • .. A tonnaç§o do prDflssJcmal do História e· a realidade do ensino". Boletim 

Contae'lo, AJ, (45):199/204, ano V, 1983. 1>. 200. 
(9) SAVIANI, D~rrnevai .• Escolaeçlernocracía. Sâo Paulo, 9~ e.-líçAo, Cono7.,1985. p. 34. 
(10) f.~NELON. op. ell .• p. 201. 
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.quer ver usados. e a linguagem das camadas populares, que essa escola censura 
e estigmatiza, é uma das principais causas do fracasso dos alunos pertencentes a 
essas camadas, na aQuisição do saber ~scolar."ll 

A constatação da heterogeneidade dos alunos em função do ambiente só· 
cio-econômico onde vivem não é diffci l de ser percebida. O mundo da informa~ 
ção ie da articulação desta informação), os estrmulos para discussão, os mate
riais esco:lares, as leituras e observações são complemente distintos e refletem 
na forma de articulação da linguagem escrita. Conseqüentemente, o mundo 
imaginário se distingue: as ambições, proje.çõees, valores e preconceitos. 

Entretanto apesar. das dificuldades em todos os sentidos, estamos dentro 
das salas de aulas para desenvolver algum tipo de trabaJho. 

Nossa atenção, · em · parti curar, se voltou para as escolas púbJicas, com 
clientela de baixo poder aquisitivo, buscando novas formas de veicurar o con
teúdo Hist6ría. Desta forma, nos colocamos diante do fracasso escolar das ca
madas populares, especificamente da 5~ série. Nosso trabalho se desenvolveu 
no sentido de perceber que anterior ao fracassÕ na escola temos o fracasso da 
escola 12, constiturda em função do não reconhecimento do aluno ins,erido no 
seu meio sócio-cultural e suas reflexões na sua linguagem. sua experiência; en
fim na sua forma e maneira de apreensão do mundo. 

Fizemos um revantamento comparativo com turmas de 5~ sêrie de uma 
escola particular da zona sul de Belo Horizonte destinada a uma cHentela de alto 
poder aquisitivo e um à escola ~m:unidpal na região de Venda Nova com clientela 
de bai.xó poder aquisitivo 13., Este levantaménto consistiu ri uma redação pedida 
aos alunos no infcio do curso;·parã.que des.envolvessem ·a idéia "O que seriam 
quando crescessem" ou imaginassem como seriam se tivessem nascido em um 
outro tempo e espaço e fossem filhos de pais com profissões diferentes. O re
sultado confirmou nossas sugestões. Percebemos que a capacidade de articula
ção da linguâgem escrita, montâgem das frases e .Parágrafos (começo-meío
fim}. dentro das normas escolares foi maior entre os alunos da escola ri,ca da zo
na sul. A visão do mundo dos alunos das duas esco:Jas são diferentes: os alunos 
da escola particular de alto poder aquisitivo demonstram uma visão cosmopolita 
em contraposição com üm mundo mais restrito do"s alunos da escola municipal 
em Vendà Nova. Os prjf!leiros têm maior facilidade em organizar as idéias no 
papel. reJacionando·as·= logicamente dentrÓ , deste \.úiiverso cosmopolita, sendo 
capa~es çt,é-·lfm.(.raciodnió proj1etivo~par~ as süas vidas grandioso e cheio de su .. 
cesso. Os alu':los 'da escola púbJjca em questão reproduzem no raciodnio proje
tivo sua posição soCial e as limitaçõs impostas pelo meio dito culto. Percebemos 
como através da linguagem, no caso escrita, exp·ressa-se a ideologia da domina
ção, cada um sabendo o .. local" que lhe cabe nesta sociedade. 

Sem dúv,ida acreditamos que a falta de condições econômicas, sociais e 
culturais jnfluenciam no trabalho escolar, que é por natureza baseado e voltado 
para esses valores.14, como também é evidente que há diferenças entre alunos 
de classe social privilegiada e os de classe social desprivetegiada. O que requer 
nossa atenção é como a escola trata estas diferenças, ou atâ que ponto a escola 
contribui na reprodução destas diferenças. ~·seguir um caminho diferente não 

I • 

(111 SOARES. ·Magda. Llnguagem·e Escola- uma perspecti11a sociaL São Paulo. Ática. 1986. p. 
6. . 

C12) SO~RES. op. dt •• p. 6. 
(13) As escolas ·foram respectivamen~e Instituto Zilah Frota e Escola Municlpal Prof. Pedro 

: ~o. Guerra. Este levantamento fol posslvel de se realizar com a panicipação do colega 
· Luiz Haele Arnaut. · ·· ' · • • · · 

(141 CAGUARI. op. clt., p. 62. 
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significa que os alunos das classes desprivUegiadas slo menos dotados ou inca
pauis, mas que· a escola nAo pode ensi_nar só o caminho dos alunos priv.ileglados 
e cobrar igualmente dos dois tipos de alunos" 1'>. 

·A diferenÇa· é tratada' nas esco1as como deficitncia: • r A discriminaçAo das. 
ctasses pop'ulares na escóla nlo se explica,. po;s. por deficilnclas culturais e lin
gufsticas nem apenas pelasdiktrenças culturais e lingufsticas que, sem d~vida, as 
distinguem das classes .dominante·s; explica~se, na verdade. pela opresslo que 
essas classes dominantes, com a mediação da escola, exercem sobre as camadas 
dominadas, através da imposição~· de sua cultura e de sua linguagem, apresenta
das como legrtimas, e da .conseqílente desvalorização de uma cultura e lingua-: 
gem que, só por ser diferente daquela considerada legftima, ê acusada do ·defi· 
ciente'."16 . 

O reconhecimento de mundos e modos de pensar particulares signittca 
valorizar a experilmcia ·trazida pelos alunos para' dentro da sala de aula- expe~ 
riência esta' localizada sempre no tempo e no espaço- e desmitificar a ~·expe! 
riência" do professo.r/adultolesccla como a t1nica vAlida e a ser s~àguida. ~·A mAs~ 
cara do adutto chama-se experiência"17. 

Na escota pdblica que atendem 8 uma clientela economtcamente sacrifica· 
da, a experiência do alu1no é massacrada, rejeitada e aispensada pela "experiên
cia" .da dominação. O:s alunos são sujeitos a um bombardeamento de informa
çc5es que ditam "as. formas" e normas de co~portamento que abrangem a lin
guagem oral e escrita. Estes alunos, desta . fc;>rma, se ~e~tem acuados nas suas 
manifestações de linguagem pela defasagem entre ·O mundo da experiência e o 
mu'ndo da escola, tornando-se crônica a situaÇio do insucesso escolar. 

- A partir dessas observações direcionamos· nossa pesquisa com ensino de 
f'iist6r1a par:a uma esoola pública na periferia de Belo Horizonte. Trabalhamos 
com turma de 5! sêrle· do 1:2 grau na Escola Estadual João Bosco Penido Bur
nier,. escola pobre~ localizada na região industTia'l de Belo Horizônte, Bairro Lin
dêla, com média de 45 alunos por turma. Mais de sessenta Ôor cento da turma se 
concentrou na'farxa dos 11 anos1a. ·· · 

Dentro deste e.s.paço · pro·curamos desenvolver um programa alternativo 
que teve como ponto de partida1 ·e retorno 'o aluno espacialmente e temporal-
m.ente localizado, utilizando o seu universo como referência. · · · 

Acreditamos que.os 'alunos de 'escola dei periferia sofrem discriminação.do 
meio dito culto e competente, que impõe através da sua fala o silêncio dos alu
nos.19. Neste contexto o cont-eúdo/História a ~e~ veiculado fof trabalhado por 

,(16) ld. lbld., p. 62. 
1
( 16) SOARES, op. ciL, p. 54/5!;. 
i1n 8ENJAM~M. Wafter. ~·experiência" rn: Reflexl/es: a aiança.. o btinquedo. a educação. S§o 

Paulo. Summus, 1984. p. 24. 
(1S) A escol~a dé turma que concentrasse maior nõmero de alunos com 11 anos' ocorreu 

em funçAo da matodologfa utlltza.:ta em sa1~ de aula que se adapta melhor .:um ~lu
nos mafs novos por requisitar Intensamente sua partlclpaçlo, o que sarla dlfl.culteda 
pel.o fator' lnlblçto ao se trabalhar com fahca etária mais avançada. 

{19,) SILVA, Marco . A. da • .. 0 trabalho .da linguagem". Revista Brasileira de Hlst6ria . São 
_Paulo, · v. sn1J:45f61, s'et 1985/fev. 1986. "A discuss&o !jqb~ quem domina quais 
linguagens, portanto, p6'e em ~cena a quesUo da luta pelo direito à palavra (e as 
outras unidades de diferentes linguagens). por sua vez elemento da luta dos do· 
minados .,ara se apresentarem na cena histórica como suieltos:· P'· 53. 
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nós atr~vés de atividades fúdícas20 que procuraram abrir espaço para a elabora .. 
çãÕ e articulação destas falas e escritas silenciadaS.'"' .. ' :.•_i ~lv'.• ,a..q ~h :.;êiWt1 an ?SÍI 

Para tanto a. partici1pação dos alunos em sala de aula foi limprescindfvel. 
Todo o desenvolvimento do curso requereu esta ·pa-rticipação: :desde. os·relatos 
de experiência dos alunos na ·introdução das unidades;~as· ·atividades~de · repre 
sentação do conteúdo veiculado; a construção de frases:parãgrafos·e .texto pela 
turma; a feitura e interpretação e textos; · na impro'visáção das .fàlas nos~teatri
nhos: em sala até a construção dó ma.terial das. atividades lúdieas '(descritas' 'na 

•nota 20). · 
Enfim todo o desenrolar do curso requereu a presença dos alu~os através 

da articulação da sua fala e escrita. o que não foi diffcil de ser conseguido devido 
a faixa · etária ·trabalhada e as atividades lúdicas utilizadas. 

Trabalhamos -com o tema central do programa oficial de Históna para a 
rede estadual no ano de 1986- Brasil Colônia.(\ anlcufação do tema central foi 
adaptada aos nossos ~nteresses de trabalho através de montagem/adaptação e 
ou reprodução de textos21. A atenção para as noções de tempo e espaço foi uma 
constante na nossa ·prãtica pois concordamos com ·Ernesta Zamboni quando 
af1_rma que trabalhar com a concepção de espaço ê trabalhar com as noções d,e 
tempo~ movimento, -mudança, trtmsformação1 processo e relação que estão e·s
sencialmente ligadas ao homem e que, portanto, implicam na inter-relação da 
História com a Geografia"22 

Nossa ·prática ém sala de aula buscou sempre. a experiência vivenciada1 e 
relatada pelos alunos. · Por exemplo,· se vamos t r.aba1lhar um tema vinculado à 
questão da terra ·para chegar na produção da cana de acuçar, promovemos uma 
discussão e~m sala de aula que visa ·esgotar o tema no di1a a dia de cada 'aluno. 
'Perguntamos quem jã conheceu alguma . plantação, 'quem e·xecutava os vários 
trabalhos. qual o· produto, quais interesses ·movimentavám a investida,~ quem 
consumia o produto, quem o distribuía, quais os serviços relacionados de forma 
indireta com esta ativ'idade econômica, etc. Estas perguntas desencadeavam' não 
'só a fala do ·aluno respondendo~as oomo' também criavam novas questões, dú
vidas e notfcias:.: o relato :da horta no fundo do quintàl (a noção de excedente 

• • ~- • • • 6 

que eventualmente será comercializado), os casos da vida na roca {a transf~rên· 

(20) Por .. atividades f6dicas entendemos qualquér atividade que motive- o Interessa dos 
atunos possibilitando-os adqulrTr segurança IMt~'rna e domfnio da expressao corpo:ral 

·(desinibiçlo) que permita o des:envo1vlmento ~desenvoltura e artlc::ulaçllo) da fala e es
crita;~ Por exemplo: exercfcios de visualizaçl!o do espaço (casa-·escola,, casa-viagem., 
casa-cidade, çasa-paisr etc). Mapas com escal~s var.iadas. globo terJestre em dlmen· 
s6es diferentes. Exercfcios para anlculaçJo da escrita, vocabulárlo·hist6rico ilustrador 
Jo·gos envolvendo a eonstr1.1çâo de frases. parêgrs·fo.s:, mini-textos. Atividades: oorpo
ra1s' teatrinho ·slmt.~lando 'as situações estudadas com fala improvisada dos al:unos, 
etc.' Em todas estás atividades utilizamos material recidável e/ou sucata (balôes, bone
cos feitos com caixas. papel marehé·. tatas, jornais, papêis de computador .•• J. 

(21) HA uma discuss:io ·entre os professores sobre a adoçao ou n~o do livro didAtlco. Sem 
d~vida os livros dld~tfcos de Hist6ria - i1nfelizme.nte: ~os mais adotados e divulgados 
-trazem elêm de uma série de engan·os uma concepção de Hist6ria crltic4vel. Por-ém a 
simples abotiç.ao do livro didático nao ~ capaz de resolver esses problemas. A :situa
ção atual _ dos ·professores de 1~ e ~ g raus como a m~ remuneraç!o obrigando-os a 

.. sobrecarregaram a carga tlor6ria .;, o tfeba[ho extra-c1asse não d remunerado - difi
. culta a reftexâo sobre a prática desenvol\l'ida e o estudo e preparo das aulas. ConcJu

sfto: os textos produzidos como al·ternativa aos ~ívros didtlticos acabam .contendo os 
mesm1os deslizes~ 

(22) ZAMBONI, Ernesta . .. Desenvolllimentodasnoç(Jesdeespaçoelemponacnança". ·Cadernos 
Cedes, São Paulo, (10):63171. 1984, p. 65. 
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cia das famnias no sentido campo-cidade), a informação da f!1igração das famf
lias na região da escora para Rondôniat23 etc. . ; 

Desta forma tomamos conhecimento do mundo próprio dos alunos, das 
refaçôes que são capazes de fa~er dentro do tema, de suas dúvidas e certezas, ~~ 
seu vocabul6rio. Este procedimento exp6e a fala do aluno em sata d_e ~ula no 
exercfcio de articulaçAo desta fala que. além de contribuir para formar ':'m clifli'~ 
de descontração e desinibição, incentiva uma maior participação. E com certeza 
subsidia o aluno tanto na compreensão do conteúdo que se quer veicular como 
no desenvolvimente da linguagem escrita. Esta prática proporciona aos p~ofes
sores um · referencial dos alunos (vocabulário, formas de expressão. exemplos 
conhecidos) que nos certifica de que sabemos com quem estamõs ·dialog~~do. 
Nossa insistência com a fala do aluno apóia-se na afirmação de que a linguagem 

!escrita se concretiz~ 8 p~rtir da finguag~~ ~:na1, se estrutura em !Uf'Çác;> da lin-
guagem oraf. E necessâno desenvolver IniCialmente a fala dos alunos para que 

. esta fala re!flita na sua escrita. "Sém a linguagem oral, a escrita é um rabisco sem 
:sentido. A escrita ê muito mais simples quando comparada corri a linguàgem 
. oral, mas quando comparada corri outras atividades é muito ma1is complexa, 
~ porque a escrita tra~ consigo a própria linguagem oral embutida~ A éscrita exige 
ainda uma certa análise da linguagem, coisa q,ue a fala não obriga".24. -__ ,-, : 

. · Acreditamos que o ensino de História na 5! série do 1~ grau deva preparar 
o aluno para tratar do conteúdo/História no decorrer do 1 ~ e 2~ g'raus, familiari
zando-o com a questão do tempo e espaço e com a organizáção dos hornen'S. As 
noções de organização do trabalho, de produção de transmissão cultiúal, da 

.'produção e distribuição de riquezas vão sendo trabalhadas gradativamente, 
sempre buscando subsfdios nas experiências dos alunos. .. .. , : :. .. · ~ 

Ao resgatarmos a experiência espaço-tempo d9s alunos procu·n~mos, não 
:SÓ aproximar o seu conhec!mento do conteúdo de História a· ser veiculado, como 
t~n:-bêf'!l abrir. ésp~:iç~s· para. O de~~.!:wo!v~~~!'tO da ,articu!~çãÕ da sua própria lin~ 

, guagem. . ,. · ~ 

Esta prática de ensino de. História, localizadQ na expenêncta· ao aluno, visa 
.também a nêcessidade.qu·a·-a- faixa-etãda.trabàlhada tem dõ cQr1cretõ: ~'P~rc.ébe
se que a criança~-·neste ' estãgfo~ 'precisa "aindà dÕ firiito;visfvel e tangfvél .pãra po· 
der eláborar·o seu 'pensamento."2S . . . . . -· 

Todas estas preocupações se direcionam em torno do conteúdo/História 
que se pretende trabalhar. Acreditamos que o conteúdo a ser trabalhado, :por 
mais elaborado que seja,. se perderia ao desconsiderarmos o estágio cognit~vo 
dos alunos, sua inserção no meio social e as suas retações-na linguagem oral e 
esCrita. · ~·· · ... 

.. · A interação , do .conteúdq/História se ;processa no sen(ido ·-de alcaf')çar o 
,mundo de .articulação ·oral e escdta do aluno, utilizando o meio comum que ele 
domina -e conheée 7 sua experiência. Partimos sempre do mais simples, <;lo co
nhecido, visualizado}-da palavra e expressão para' o máis elaborado, para· 0- texto 
Ednterpretaçãô. A didátic'a ' desta prãtica se baseia' na elaboração . de materiais, 
exercfdos, experiênCias ;qüê aúxili,e.m a desinibição em satã-de auJa, que sig'oifica 
incentiv~r a participação cor.pora1 do aluno (articulando.sua ~inguagem), desen
volver sua capacidade de reflexão no tempo histórico, ampliar sua noção de f;o .. 
calização espacial.~ 

t , I • ' • • • ~ I 

· ·~ ., .. ' ~. :. • .. o - ~ ~ 
(23)'. No_s anos de 1984 e ,1985 foi ifltensa a transferência de famllias de alunos d~ escola 

., para Rondônia, com a promessa da possjjt de terra p~lo.gQY~rno pare desenvol.verem 
•. atividad~s agrfco1as. Os "l~nos. acompanh~rarn a ida elos coJeg~~ como têlmb~m ore· 
. , t9rno çie várias fal"flflias ern sit!J.~Ç~Q prec.dria.J' · 

(24): CAGLIAfU, op. cit., p. 53. 
(25) d\JÊVES, Ml! Appsr.ecida Mamede. Ensinando e arxendendo História•. ·São Paulo. ~.P.U., 

1986, p. 24. . 
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A preocupação com a visualização esteve sempre presente na nossa práti
ca. As atividades com mapas (construfdos em escalas e planos diferentes), com 
globo terrestre {montado sob várias superlfcies}. as representaçõe·s do conteúdo 
trabalhado através de imagens conhecidas, novelas, experiências pr6pr·ias, dra
matização foram constantes no trabalho. 

A fa~ta de materiat na escola e o reconhecimento das dificuldades econô
micas dos ah.HlOS em questão nos fizera·m utilizar material reciclãvet e/ou sucata. 
Assim# por exemplo, os papéis de computador ou jornais foram utilizados na 
construção dos navios, das casas# dos engenhos, das torrentes dos escravos, das 
moedas, das barras de ouro; as laranjas serviram como base para montar o 
globo terrestre (balões modificavam a nossa escala); bonecos improvisados de 
papel maché, latinhas de cerveja~ caixas de sapato, auxiliavam nos relatos dos 
navegantes, nas falas dos escravos, dos fndios, dos portugueses colonizadores, 
etc; as legendas nos mapas no quadro negro, no chão foram feitas com massi
nha colorida; o planisfério foi montado com o recorte dos continentes em sala de 
aula ·e assim ·.por diante.: -· estas atividades· motivaram os alunos para as aulas dé 
História. A constante reprodução 'das falas improvisadas nas dramatização além 
de nos auxitliÇJJrem como ''feed-back" dos trabalhos desenvolvidos. possibilitou à 
turma cada vez mais trabal har a ·linguagem oral. Os diãlo:go.~ . que se iniciavam 
relatando a bondade ou maldade nas relações entre Portugal e Holanda {Invasão 
Holandesa) ~_voluiram para os interesses e disputas comer·ciai:s entre holandeses 
e portugueses. 

Estas atividades, desenvolvidas com os alunos em sala de aula, foram o 
procedimento da nossa prâtica. O trabalho com atunos motivados foi extrema
mente gratificante, e cts nossas avaliações formais e informais, durante o perfodo 
do trabalho, foram anirpadoras. Os chamados problemas com disciplina se 
transformaram em disputa para participação nas atividades propostas. 

Reconhecemos a difi:culd~de de se desenvolver esta prática de ensino fora 
da faixa etãria dos 10·12 anos:.Durante o trabalho sentimos o quanto seria rico o 
envolvimento com outras disciplinas, principalmente Português e Geografia. 
Infelizmente O$ problemas das escolas são inúmeros, entre el,es, como dissemos. 
a fragmentação das disciplinas que contribui para a perda da noção de conjunto, 
interação enfim de uma unidade escolàr. Com isso peJdein os alunos e os pro
fessores envolvidos numa prlttica repetitiva. desmotivadora e com resultados 
questionáveis. 

No,sso objetivo com este artigo foi muito mais apontar problemas relativos 
ao ensino de História no 111 e 29 graus, principalmente tratando ... se dos alunos ne 
camadas popurares, do que apresentar soluções e respostas acabadas. Nossa 
prática com ensino de Históri.a com 5~ série contribuiu para a elaboração das 
questões/problemas levàntadas e para algumas soluções alternat~vas apresenta
das. Apesar do desprestigio no meio acadêmiêo CQm o ensino de História, o te
ma não deixa de ser instigante, polêmicÓ e principalmente relacionado com o dia 
a dia de grande parte dos profissionais ·de História. 
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