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APRESENTAÇÃO
Andréa Borges de Medeiros 

Uma coisa é pôr ideias arranjadas, outra 
é lidar com país de pessoas, de carne e sangue, de mil – e –  tantas misérias...

Tanta gente - da susto de saber...

João Guimarães Rosa 

 Pensar Currículo é pensar as instituições de ensino, a escola, as relações 

humanas e o conhecimento. Isso requer supor diferenças de perspectivas 

e de abordagens teóricas e práticas que perpassam concepções e modos de olhar para 

a escola, os sujeitos e as relações que nela acontecem. Mas ainda que tenhamos um 

olhar mais amplo para a composição dos referenciais curriculares, buscar pelo olhar 

“estereoscópio e dimensional para a profundidade das sombras históricas”, leva-nos 

a uma oposição sobre qualquer postura ou ação antidemocrática na condução das 

políticas educacionais. Isso significa, por exemplo, defender, de forma contundente, a 

abertura para o diálogo e a manutenção dessa prática sempre que colocarmos em pauta 

as organizações curriculares e as práticas escolares. Nossa opção é pela compreensão 

de que as orientações e diretrizes curriculares sejam tomadas como referenciais para 

a organização dos Projetos Políticos Pedagógicos, elaborados pelas equipes escolares. 

Esperamos, de fato, que as metodologias e proposições de ensino, articuladas aos 

referenciais curriculares e ao conhecimento histórico e social das comunidades escolares, 

garantam os direitos de aprendizagem e desenvolvimento das crianças e estudantes da 

rede pública municipal de ensino.  

 Tal “olhar estereoscópio”, capaz de fundir as imagens, e, portanto, fundir 

perspectivas, também nos instiga a incluir nas composições curriculares, extensões da 

ordem social e cultural que perpassam as relações cotidianas. Desse modo, acreditamos 

na importância da articulação dos conhecimentos sistematizados, apresentados nos 

componentes curriculares, bem como nas vivências e saberes dos sujeitos envolvidos 

nas relações de ensino e aprendizagem. 

 Sob tais argumentos, havemos de pensar no Conhecimento. As movimentações 

em torno de perspectivas e concepções de currículo apontam para a necessidade 
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de abordagens que acolham noções e posturas em torno do ato de conhecer e das 

sistematizações construídas historicamente nos campos disciplinares. 

 Um percurso por tais formulações implica considerar construções datadas 

que expressem a voz das pessoas que as produziram em determinados contextos 

sócio-históricos. Perceber de tal forma as produções curriculares e tornar acessível 

contraposições a determinadas formulações trazendo outras vozes e outros pontos 

de vista, quebra o suposto da verdade como expressão do absoluto e, portanto, como 

contraposição da mentira. Uma seleção de conteúdos é apenas uma forma entre tantas 

outras para se contar uma história. Assim considerando, os conteúdos são assumidos 

como recortes parciais que apresentam conhecimentos em transformação. Isto diz 

respeito a toda e qualquer maneira de lidar com o Conhecimento, independentemente 

da sua matriz disciplinar.

 Um currículo que se pretende livre das amarras do conteúdo disciplinar e investe 

em movimentos de compreensão, carrega em suas proposições, o germe da esperança 

e o espírito do arauto, anunciando possibilidades de invenções e reinvenções. 

 Nesse sentido, uma política pedagógica sensível ao valor “evocativo e provocativo 

de percepções e interpretações do social vivido e do passado relido no presente” 

(PEREIRA; SIMAN, p. 280), promove deslocamentos para o pensamento histórico 

e para a percepção de que o papel da Secretaria de Educação, em parceria com as 

escolas e creches, é o de problematizar o conhecimento e desconstruir verdades. O 

viés democrático nesse processo de construção, instituído nos anos de 2018 e 2019, 

pode ser visualizado em algumas situações e acontecimentos muito específicos que 

construímos coletivamente, sendo, alguns deles, os seguintes: a articulação entre o 

currículo já construído nos anos anteriores e a Base Nacional Curricular; o olhar para o 

conhecimento como uma construção múltipla, colocando a palavra versão na pauta das 

discussões em foco e buscando fortalecer a criação de práticas pedagógicas significativas 

e inovadoras.

 Viabilizar uma proposta curricular que tenha como pressuposto a elaboração de 

questões e a dúvida sobre os objetos do conhecimento, a curiosidade como disparador 

de estudos mais aprofundados e a pesquisa; a produção escolar em grupo e/ou parceria, 

bem como, movimentos de escuta e de observações, em torno da multiplicidade de 

saberes e fazeres que compõem os cotidianos escolares; conduziu-nos a romper com 

práticas de gabinete e abrir perspectivas para romper também com o suposto da 
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história única naquilo que se refere aos fundamentos e proposições em torno de uma 

ideia de currículo. Optamos pelos arranjos possíveis em torno das formas de apresentar 

os conteúdos específicos, as competências, as habilidades e metodologias de ensino, 

buscando “estados de alerta” para a percepção dos modos de aprender das crianças e 

dos(as) estudantes. 

 A Secretaria de Educação, cumprindo o seu papel gestor das políticas 

educacionais para um ensino público de qualidade, procurou envolver os profissionais 

da educação nos estudos e nos diálogos sobre currículo. Nesse processo de construção 

muitos foram os avanços considerando as oportunidades de trocas de conhecimentos, 

de compartilhamentos. Avançamos muito também em relação à valorização do trabalho 

coletivo, bem como das produções geradas nesse formato de construção. 

 Professores e professoras, coordenadores, diretores e diretoras, em parceria 

com os(as) profissionais da Secretaria de Educação se mantiveram ligados a um 

objetivo comum: trabalhar pela rede municipal e para a Rede. Momento ímpar para 

a aproximação com as escolas; para a escuta dos profissionais; para a leitura e para 

os estudos de documentos oficiais. Momento ímpar para deixar à mostra a ousadia de 

construir um referencial próprio, autoral, mesmo considerando a condição mandatária 

da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). 

 Nesse sentido, a afirmação de Ivor Goodson (2008), quando do seu olhar para 

os currículos como “tradições inventadas” nos leva a pensar na invenção como escolha, 

como um recorte de significado num determinado contexto histórico de produção, 

como aquele que vivemos hoje, antes e durante a pandemia de Covid-19. Um momento 

de excepcionalidade, insegurança e incerteza, que expõe, para todos nós, a urgência 

de conversarmos sobre sentimentos e percepções da experiência que vivemos. O 

conteúdo programático traçado nesse percurso curricular importa do ponto de vista da 

tradição escolar, é ela que mantém as rotinas que as instituições de ensino criam, para 

implementar modos de fazer educação e garantir direitos de aprendizagem. No entanto, 

a perspectiva de ensino que lida com conteúdos sistematizados requer movimentos 

de escuta, de possibilidades narrativas e de trocas de pontos de vista. Tais princípios 

metodológicos sempre se fizeram necessários para o estabelecimento de processos mais 

democráticos nas relações escolares e com o conhecimento. Ocorre que na situação de 

pandemia e pós-pandemia eles se tornam essenciais para o enfrentamento de aspectos 

socioemocionais e afetivos. 
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 Sabendo desse enorme desafio, e da necessidade de propor um referencial 

curricular para a rede municipal de Juiz de Fora, trabalhamos com afinco e esperamos, 

sinceramente, que esse legado, construído por tantas mãos, chegue a cada escola e a 

cada educador como um subsídio para o planejamento educacional e para a criação de 

práticas significativas e potentes que possam instigar saberes e conhecimentos novos.

 Agradecemos a todos e a todas que investiram seus esforços para concluir 

essa produção que ora tornamos pública. Somos gratos (as) pelas parcerias e pelos 

vínculos que estabelecemos durante todo esse caminho de construções que certamente 

promoveu em cada um de nós olhares mais sensíveis para as delicadezas que envolvem 

os atos educativos.

REFERÊNCIAS

GOODSON, I. Currículo, teoria e História. Petrópolis: Vozes, 2008.

PEREIRA, J. S.; SIMAN, L. M. Andarilhagens em Chão de Ladrilhos. In: FONSECA, Selva 
Guimarães. Ensinar e aprender História: formação, saberes e práticas pedagógicas. 
Campinas, SP: Editora Alínea, 2009.
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O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DO REFERENCIAL 
CURRICULAR DA REDE MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA1

Denise de Souza Destro
Gláucia Fabri Carneiro Marques

 A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) (BRASIL, 2017) para a Educação 
Infantil e Ensino Fundamental foi homologada pela Resolução nº 2, de 22 de 

dezembro de 2017. Com isso, ficou estabelecido que

A BNCC é referência nacional para os sistemas de ensino e para as 
instituições ou redes escolares públicas e privadas da Educação 
Básica, dos sistemas federal, estaduais, distrital e municipais, 
para construírem ou revisarem os seus currículos (BRASIL, 2017).

 Com o objetivo de atender essa prerrogativa legal, a Secretaria de Educação de 
Juiz de Fora (SE), iniciou a revisão da Proposta Curricular da Rede Municipal que vigorava 
desde o ano de 2012. Além disso, compreendeu-se que essa revisão possibilitaria 
também retomar as bases conceituais da Proposta Curricular da Rede Municipal que foi 
construída coletivamente por diversos profissionais da Educação.
 Nesse sentido, a Subsecretaria de Articulação de Políticas Educacionais (SSAPE) 
planejou a revisão curricular da rede em várias etapas. Em um primeiro momento, ficou 
estabelecida a formação de grupos por componente curricular e Etapa da Educação Básica 
– Educação Infantil – e a Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA) –, com a 
participação de profissionais da SE e das escolas. Os grupos fizeram um estudo comparativo 
entre a BNCC (BRASIL, 2017), o Currículo Referência de Minas Gerais (MINAS GERAIS, 2018) e 
as Propostas Curriculares da Rede Municipal (JUIZ DE FORA, 2012). Nesse trabalho observou-
se os pontos de aproximação e distanciamento existentes entre esses documentos. Uma 
questão identificada nesse comparativo foi a similaridade de conceitos utilizados na proposta 
da Rede, em alguns componentes curriculares ou etapas, e na BNCC. Isso foi observado 
principalmente na Educação Infantil, Língua Portuguesa, Matemática e Geografia. Entretanto, 
outros componentes se diferenciavam (totalmente ou parcialmente) em relação à forma de 
organização e/ou concepção de trabalho, como nos componentes História, Ciências, Educação 
Física e Arte. O estudo comparativo dos vários componentes e Etapas foram apresentados aos 
diretores(as) e coordenadores pedagógicos nas reuniões mensais. 
 Em um segundo momento, após a finalização do estudo comparativo, os grupos 
organizaram uma proposta preliminar para a Rede que foi disponibilizada na plataforma 
Moodle para que os profissionais da Educação das escolas apresentassem sugestões de 
alterações ou fizessem comentários. No quadro abaixo estão discriminados a composição 
dos grupos de trabalho por componente e Etapa e o total de escolas que apresentaram 
contribuições com a proposta postada no Moodle.
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Quadro 1 – Grupos de Trabalho e Contribuições da Escola

COMPONENTE 
CURRICULAR/Etapa

COMPOSIÇÃO DOS GRUPOS CONTRIBUIÇÕES 
DAS ESCOLAS

Educação Infantil
Duas técnicas do DPPF/1/SFCPE2, uma 
supervisora e três técnicas do DEI3, duas 
coordenadoras de escolas municipais.

33 escolas/
creches

Língua Portuguesa
Supervisora do DPPF/SFCPE e três técnicas da 
DPPF/SFCPE, uma do DEF4 /SAI5 , uma do DEF/
SAF6  e uma professora de escola municipal.

24 escolas

Língua Inglesa Supervisor do DEF/SAI e técnica do DPPF/SDEAE7. 9 escolas

Arte Gerente do DPPF, Supervisor da DPPF/SPAC8, sete 
técnicos do DPPF/SPAC  e  um do DPPF/SDEAE 14 escolas

Educação Física Técnica da DPPF/SDEAE, dois técnicos do DEF/
SPAPEI9. 20 escolas

Matemática Supervisor do DEIN10/SACFCP11 uma técnica da 
SDEAE, uma do DPPF/SFCPE e duas do DEF/SAI 14 escolas

Ciências
Técnico(a) do DPPF/SDEAE, uma técnica do DEF/
SEJA12, uma do DIAE13/SAEDI14,um doutorando 
UFJF15 e dois professores de escolas municipais.

19 escolas

Geografia Supervisora do DPPF/SDEAE, um diretor e a 
coordenadora pedagógica de escolas municipais.

21 escolas

História
Subsecretária da Educação/SE, uma técnica do 
DEF/SAF, o supervisor do DPPI16/SAM17, uma vice-
diretora e três professoras de escolas municipais.

9 escolas

Ensino Religioso18 Técnica do DPPF/SDEAE. Discussão SE

Tecnologia19  
Supervisora do DPPF/SACFP20 e técnico do DPPF/
SDEAE e técnica do DPPF/SFCPE

Discussão no grupo 
Mídia e Educação 

Educação de Jovens e 
Adultos21

Supervisora e 2 técnicos(as) DEF/SEJA com 2 
técnicas do DPPF/SDEAE

Reunião de 
avaliação

Fonte: Secretaria de Educação/PJF/2020.

1Departamento de Planejamento Pedagógico e de Formação.
2Supervisão de Formação Continuada dos Profissionais da Educação.
3Departamento de Educação Infantil.
4Departamento de Ensino Fundamental.
5Supervisão dos Anos Iniciais. 
6Supervisão dos Anos Finais.
7 Supervisão de Desenvolvimento do Ensino e Avaliação Escolar.
8Supervisão de Projetos de Arte, Cultura e Cidadania.
9Supervisão de Planejamento e Articulação de Programas de Educação Integral. 
10Departamento de Execução Instrumental.
11Supervisão de Acompanhamento e Controle de Fundos, Convênios e Programas.
12Supervisão de Educação de Jovens e Adultos.
13Departamento de Inclusão e Atenção ao Educando.
14Supervisão de Atenção à Educação na Diversidade.
15Universidade Federal de Juiz de Fora.
16Departamento de Planejamento, Pessoas e Informação. 
17Supervisão de Arquivo e Memória. 
18A proposta foi discutida em reunião interna da Secretaria de Educação.
19A proposta não foi disponibilizada no Moodle, mas houve discussão no Grupo de Estudo Mídia e Educação.
20Supervisão de Administração do Centro de Formação do Professor.
21A discussão foi disponibilizada no Moodle, mas a avaliação foi realizada em uma reunião específica.
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 Importa ressaltar que os(as) supervisores(as) e técnicos(as) são professores(as) de 
diferentes componentes curriculares e/ou coordenadores(as) da Rede Municipal de Ensino 
de Juiz de Fora que estavam atuando na SE no ano em que a discussão e elaboração do 
Referencial Curricular foi realizada. 
 Em relação ao componente Ensino Religioso, o trabalho realizado pela Rede Pública 
Municipal de Ensino de Juiz de Fora era de forma transversal. Com a normatização da BNCC 
(BRASIL, 2017) foi criado, em nossa Rede, um grupo para fazer a discussão da área do Ensino 
Religioso no início do ano de 2020, mas com as modificações ocorridas em virtude da pandemia 
esse trabalho foi suspenso não sendo possível finalizar a proposição. Dessa forma, o presente 
Referencial apresentará as orientações trazidas pela BNCC (BRASIL, 2017).
 Há de se destacar que a Rede Pública Municipal de Ensino de Juiz de Fora apresenta 
um Referencial Curricular de Tecnologias com o intuito de orientar o trabalho desenvolvido 
por professores(as). As Tecnologias não são caracterizadas como um componente curricular 
obrigatório na Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº 9.396/1996 (LDB)(BRASIL, 2017b), 
porém ofertá-la na carga horária de nossas crianças e estudantes torna-se importante, uma 
vez que pode ser considerada como um recurso tecnológico educacional potente tanto na 
aprendizagem escolar quanto na vida social.
 Outro aspecto importante a se destacar refere-se à reflexão inicial dos grupos alusivos 
aos componentes curriculares História e Arte, pois estes decidiram, após o comparativo com a 
BNCC, manterem as proposições curriculares que já vem sendo utilizadas pelos(as) docentes 
nas escolas. Sobre a Educação Infantil as proposições da BNCC se apresentaram bastante 
integradas ao Currículo da Rede Municipal. Dessa forma, o referencial se constitui numa 
relação direta entre os dois documentos. Assim, seus textos apresentados nesse Referencial 
Curricular serão os mesmos encontrados nos currículos produzidos no ano de 2012, acrescidos 
de textos introdutórios com considerações que justificam tal escolha.
 Apesar de a Educação de Jovens e Adultos (EJA) não ter sido contemplada na BNCC, o 
município oferta essa modalidade de ensino e possui uma Proposta Curricular para o trabalho 
pedagógico a ser desenvolvido. A equipe responsável por essas discussões optou, também, 
por mantê-la nesse Referencial Curricular. 
 A última etapa da construção desse Referencial Curricular foi a análise das contribuições 
das escolas. As mesmas foram encaminhadas aos respectivos grupos por componente 
curricular e Etapas/Modalidades para que estudassem as considerações advindas da 
comunidade escolar, de forma a relacioná-las ao que foi proposto preliminarmente e construir 
o documento final.
 Dessa forma, foi construído o Referencial Curricular da Rede Muncipal de Juiz de Fora. 
A produção desse documento resulta de um esforço da SE para valorizar a Proposta Curricular 
da Rede Municipal construída em 2012 (JUIZ DE FORA, 2012) e redimensioná-la a partir das 
prerrogativas da BNCC (BRASIL, 2017) e do CRMG (MINAS GERAIS, 2018). Esse Referencial 
deverá nortear a revisão dos Projetos Políticos Pedagógicos (PPP) das escolas.
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NOÇÕES TEÓRICAS DO REFERENCIAL CURRICULAR 
DA REDE MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA2

Denise de Souza Destro
Tatiane Gonçalves Moraes

 Um Referencial Curricular opera com perspectivas teóricas distintas que os 
diferenciam de um localidade para a outra. O uso de abordagens teóricas se 

carcaterizam pelo momento vivido, pelos estudos provenientes das diferentes áreas do 
Conhecimento e, principalmente, pelos processos de disputas por diferentes demandas 
curriculares. Nesse sentido, apresentamos alguns termos que utilizamos nesse 
Referencial Curricular de forma a elucidá-los aos profissionais de Educação da Rede 
Pública Municipal de Ensino de Juiz de Fora. No entanto, é importante destacar que as 
signficações dadas a esses termos não se pretendem ser fixados e únicos, ou seja, devem 
ser pensados como construções sociais, políticas e culturais acerca de sua inserção no 
âmbito educacional e que permitem reflexões constantes no fazer pedagógico e nas 
próprias discussões curriculares.
 A partir das considerações apresentadas pelas Diretrizes Curriculares Gerais 
Nacionais da Educação Básica (DCGNEB) (BRASIL, 2013, p. 16) compreendemos Educação 
como “[...] um processo de socialização da cultura da vida, no qual se constroem, se 
mantêm e se transformam saberes, conhecimentos e valores”. Desse modo, a Educação 
é significada como um direito inalienável, universal, individual e coletivo do ser humano 
como um indivíduo histórico, social, cultural e político, para o exercício de sua cidadania 
e de seus direitos (BRASIL, 2013). Assim,  

[...] a educação escolar deve fundamentar-se na ética e nos valores 
da liberdade, na justiça social, na pluralidade, na solidariedade e na 
sustentabilidade, cuja finalidade é o pleno desenvolvimento de seus 
sujeitos, nas dimensões individual e social de cidadãos conscientes de 
seus direitos e deveres, compromissados com a transformação social. 
Diante dessa concepção de educação, a escola é uma organização 
temporal, que deve ser menos rígida, segmentada e uniforme, a fim 
de que os estudantes, indistintamente, possam adequar seus tempos 
de aprendizagens de modo menos homogêneo e idealizado (BRASIL, 
2013, p. 16).

 A escola é desafiada a se reinventar constantemente, frente às diferentes 
demandas que surgem na contemporaneidade e é através da discussão permante 
de seu PPP que esse reinventar-se pode ser estabelecido. Atrelado ao PPP, temos o 
currículo escolar, como parte importante e integrante que abarca os conhecimentos 
e saberes tanto científicos quanto aqueles oriundos das crianças e estudantes que 
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frequentam as escolas de nossa Rede Pública de Ensino. Segundo as DCGNEB (BRASIL, 
2013, p. 17),

A Educação Básica é direito universal e alicerce indispensável para 
a capacidade de exercer em plenitude o direto à cidadania. É o 
tempo, o espaço e o contexto em que o sujeito aprende a constituir 
e reconstituir a sua identidade, em meio a transformações corporais, 
afetivoemocionais, socioemocionais, cognitivas e socioculturais, 
respeitando e valorizando as diferenças. Liberdade e pluralidade 
tornam-se, portanto, exigências do projeto educacional.

 Nessa perspectiva, o currículo escolar pode ser compreendido como uma 
produção cultural (LOPES; MACEDO, 2011) e que muito embora a cultura passa a 
ser apropriada pelas discussões curriculares, devemos compreendê-la como um 
processo híbrido e de representação. Nesse sentido, operamos com a noção de 
currículo trazida pelas DCGNEB (BRASIL, 2013, p. 23) como um “[...] conjunto de 
práticas que proporcionam a produção, a circulação e o consumo de significados no 
espaço social e que contribuem, intensamente, para a construção de identidades 
sociais e culturais”.
 Não cabe, na atualidade, um processo de ensino e de aprendizagem pautado 
em métodos segmentados e alheios aos acontecimentos sócio-políticos-culturais 
e à vida de crianças e estudantes. Espera-se que o currículo escolar seja construído 
em processo de diálogo constante, priorizando-se perspectivas que possibilitem 
a promoção dos processos contínuos de produção, pertencimentos culturais e 
valorização das diferenças. De acordo com o Parecer CNE/CP 003/2004 (BRASIL, 2004, 
p.6):

A escola tem papel preponderante para a eliminação das 
discriminações e para emancipação dos grupos discriminados, ao 
proporcionar acesso aos conhecimentos científicos, a registros 
culturais diferenciados, à conquista de racionalidadeque rege as 
relações sociais e raciais, a conhecimentos avançados, indispensáveis 
para consolidação e concerto das nações como espaços democráticos 
e igualitários.

 As discussões curriculares abrangem, nesse sentido, não somente a 
sistematização de conhecimentos dos diferentes componentes curriculares e 
etapas da EB e modalidades de ensino, mas também aspectos didático-pedagógicos 
de professores(as), os processos de ensino e de aprendizagem, avaliação e, 
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principalmente, a cultura e pertencimentos das crianças e estudantes, em prol de 
sua formação integral. Não obstante, deve-se atentar para a “[...] compatibilidade 
entre a proposta curricular e a infraestrutura entendida como espaço formativo 
dotado de efetiva disponibilidade de tempos para a sua utilização e acessibilidade” 
(BRASIL, 2013, p. 22).
 No que diz respeito à aprendizagem, esse Referencial Curricular a compreende 
como um processo de interação cultural, em uma relação entre professor(a)/
criança/estudante, como trocas culturais que potencializam a formação discente 
de forma ampla e significativa.
 O processo de ensino e aprendizagem de crianças e estudantes deve 
ser realizado de forma dialogada, contextualizada, desafiadora, estimulando a 
participação dos(as) discentes nas aulas, ampliando suas formas de ver o mundo 
e de atuarem nele. Nesse sentido, é importante que se proponha um desenho 
curricular diferente do que tradicionalmente vem sendo trabalhado em muitas 
realidades. Um currículo pautado disciplinarmente, muitas vezes, não consegue 
dar conta das inúmeras possibilidades de aprendizagens significativas que 
crianças e estudantes podem e têm o direito de construir. Assim, pensar em 
uma estrutura curricular por áreas, pressupõe a interdisciplinaridade entre os 
diferentes componentes curriculares, sem que seja necessário abrir mão de seus 
conhecimentos específicos.
 Nesse Referencial Curricular os componentes curriculares são agrupados 
em áreas de conhecimento – Linguagens (Língua Portuguesa, Arte, Educação 
Física e Língua Inglesa); Matemática (Matemática); Ciências da Natureza 
(Ciências); Ciências Humanas (Geografia e História); Ensino Religioso; Educação 
Infantil; Educação de Jovens e Adultos (EJA) e Tecnologias. Para além da 
interdisciplinaridade entre os componentes, é importante que haja diálogo 
entre as áreas de Conhecimento, bem como entre as Etapas da Educação Infantil 
e do Ensino Fundamental e da Modalidade EJA. Importa sobretudo que os(as) 
professores(as), juntamente com seus(as) coordenadores(as) pensem em 
possiblidades pedagógicas transdisciplinares.
 Desenvolver o currículo com uma abordagem inter/transdisciplinar exige 
que haja planejamento do trabalho pedagógico, desde a organização do tempo e 
do espaço físico, da utilização de equipamentos e materiais, e do engajamento dos 
atores educacionais com o PPP da escola. A proposta interdisciplinar traz no bojo 
das suas discussões o desenvolvimento do trabalho pedagógico na perspectiva 
da Pedagogia de Projetos. Ela propõe diálogos entre os diversos componentes 
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curiculares, ou seja, precisa haver um projeto comum, com um planejamento que 
as relacione.
 Neste sentido, novos conhecimentos são produzidos, menos fragmentados e 
mais significativo para crianças e estudantes, que passam a perceber interconexões 
entre os saberes. Portanto, a interdisciplinaridade é entendida aqui como uma 
abordagem de integração entre as diferentes áreas de conhecimento, um trabalho 
que envolve cooperação e troca, aberto ao diálogo e ao planejamento (NOGUEIRA, 
2001).
 A transdisciplinaridade vai além da colaboração entre os componentes 
curriculares, pois ela exige um pensamento organizador que ultrapassa as próprias 
disciplinas (MEDEIROS, 2018). Seus conceitos contrapõem-se aos princípios 
cartesianos de fragmentação do conhecimento (DESCARTES, 1973) e abre 
possibilidades para pensar problemas contemporâneos. Logo, o conhecimento é 
concebido como uma rede de conexões onde não apenas as fronteiras entre os 
componentes curriculares não existem mais, como fica caracterizado que elas 
formam a parte de um todo integrado (MEDEIROS, 2018).
 Nesta perspectiva, a Avaliação da Aprendizagem, como parte importante do 
desenvolvimento de um currículo, deve ser entendida como um instrumento capaz 
de pomover a autorreflexão, possibilitando ao(à) estudante, que é protogonista 
no processo de ensino e de aprendizagem, pensar sobre seu percurso perante a 
construção de um conceito, perceber seus erros e reconstruir caminhos frente a um 
conhecimento significativo, aplicável, dinâmico. 
 Na dinâmica de ensinar, a avaliação pode fornecer pistas importantes para 
educadores(as) e gestores(as), a fim de que estes(as) possam avançar em práticas 
pedagógicas ou retomar alguma etapa do processo de ensino e de aprendizagem, 
com o intuito de vencer as dificuldades apresentadas. Portanto, a avaliação deve 
ser percebida como um elemento integrador entre aprendizagem e ensino, como 
um conjunto de ações que busca obter informações sobre o que foi aprendido 
e como foi aprendido (BRASIL, 2017). Além disso, “[...] a avaliação deve ser 
redimencionadora das ações pedagógicas e deve assumir um caráter processual, 
formativo e participativo, ser contínua, cumulativa e diagnóstica” (BRASIL, 2013, p. 
123).
 Isto posto, a avaliação da aprendizagem é um instrumento mediador 
na construção do currículo e se encontra intimamente relacionada à gestão da 
aprendizagem dos(as) estudantes.
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2.1 COMPETÊNCIAS GERAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

 A BNCC (BRASIL, 2017) apresenta um conjunto de aprendizagens essenciais 
que devem ser desenvolvidas ao longo da Educação Básica, de forma a 

assegurar os direitos de aprendizagem como afirma o Plano Nacional de Educação ( Lei 
nº 13005/2014) (BRASIL, 2014): 

7.1) estabelecer e implantar, mediante pactuação interfederativa, 
diretrizes pedagógicas para a educação básica e a base nacional 
comum dos currículos, com direitos e objetivos de aprendizagem 
e desenvolvimento dos (as) alunos (as) para cada ano do ensino 
fundamental e médio, respeitada a diversidade regional, estadual e 
local;

 O termo competência é definida na BNCC como “[...] a mobilização de 
conhecimentos (conceitos e procedimentos), habilidades (práticas, cognitivas e 
socioemocionais), atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida 
cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho” (BRASIL, 2017, p. 
8).
 Serão apresentadas a seguir as Competências Gerais da Educação Básica (BRASIL, 
2017, p. 9-10):

1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo 
físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar 
aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e 
inclusiva.

2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, 
incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, 
para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e 
criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes 
áreas.

3. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às 
mundiais, e também participar de práticas diversificadas da produção artístico-
cultural.

4. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e 
escrita), corporal, visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das linguagens 
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artística, matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, 
experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que 
levem ao entendimento mútuo.

5. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação 
de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo 
as escolares) para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir 
conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida 
pessoal e coletiva.

6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de 
conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias 
do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu 
projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade.

7. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, 
negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem 
e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo 
responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em 
relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta.

8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-
se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com 
autocrítica e capacidade para lidar com elas.

9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-
se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com 
acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus 
saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer 
natureza.

10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, 
resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, 
democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários.

 Além das Competências Gerais, a BNCC (BRASIL, 2017) apresenta Competências 
Específicas para as áreas e outras, para cada componente curricular que estão 
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destacadas ao longo de seus textos e que devem ser desenvolvidas ao longo dos anos 
de escolaridade.
 A seguir, apresentamos os textos curriculares dos componentes curriculares 
seguindo a especififcação da BNCC, iniciando com a Educação Infantil; seguindo 
com a Área de Linguagens (com os componentes curriculares Língua Portuguesa, 
Arte, Educação Física e Língua Inglesa), Área de Matemática (componente curricular 
Matemática); Área de Ciências da Natureza (componente Ciências); Área de Ciências 
Humanas (Componentes Geografia e História); Referencial da EJA; Tecnologias e o 
Referencial de Ensino Religioso (BRASIL, 2017). 
 Com exceção dos componentes curriculares História, Arte, Educação Infantil 
e EJA, os demais apresentam a sistematização de seus conhecimentos por meio de 
Unidades Temáticas, Objetos de Conhecimento e Habilidades. A língua Portuguesa, 
no entanto, se organiza em Práticas de Linguagem, Campos de Atuação, Objetos de 
Conhecimento e Habilidades. 
 Em relação às Habilidades, o Referencial Curricular da Rede Municipal de Juiz 
de Fora optou pela mesma sistematização trazida pela BNCC (BRASIL, 2017), por código 
alfa-numérico, como no exemplo que se segue:

 

 

 
 
 O código varia de acordo com o ano de escolaridade a que se refere, 
componente curricular e a ordem que a habilidade aparece no ano de escolaridade. 
No Referencial Curricular de Juiz de Fora, foram inseridas outras letras ao final do 
código para identificar de qual documento ela foi retirada. O quadro a seguir explica 
esse acréscimo: 
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Quadro 2 – Códigos Alfa-numéricos usados no Referencial Curricular da Rede Municipal 
de Juiz de Fora

CÓDIGOS ALFA-NUMÉRICOS SIGNIFICADO

EF07HI09
Habilidade da BNCC sem modificação

EF07HI09MG
Habilidade criada por Minas Gerais 

(Currículo Referência de Minas Gerais)

EF07HI09XMG
Habilidade da BNCC modificada por Minas Gerais 

(Currículo Referência de Minas Gerais)

EF07HI09JF
Habilidade criada por Juiz de Fora 

(Proposta Curricular da Rede Municipal – 2012)

Fonte: Secretaria de Educação/PJF/2020

 Esse Referencial Curricular deverá embasar a revisão dos PPP das escolas e os 
planos de ensino anuais dos(as) docentes das escolas da Rede Municipal de Ensino de 
Juiz de Fora.
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    ÁREA DE CIÊNCIAS HUMANAS

 A área de Ciências Humanas compreende os componentes curriculares de 
Geografia e História e sua importância é ressaltada na medida em que colabora 

para que os(as) estudantes “[...] desenvolvam a cognição in situ, ou seja, sem prescindir da 
contextualização marcada pelas noções de tempo e espaço” (BRASIL, 2017, p. 353).
 Nesse sentido, o texto da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) (BRASIL, 2017) 
enfatiza algumas categorias como o raciocínio espaço temporal que “[...] baseia-se na ideia 
de que o ser humano produz o espaço em que vive, apropriando-se dele em determinada 
circunstância histórica” (BRASIL, 2017, p.353). A promoção do raciocínio espaço temporal 
possibilita o entendimento dos tempos sociais, da natureza e suas conexões com o espaço 
(BRASIL, 2017).
 A realização de uma interpretação geo-histórica dos fatos é necessária para romper 
com a concepção linear de espaço. O trabalho simultâneo com perspectivas sociológicas, 
históricas e espaciais favorece a retomada do sentido dos espaços vividos e o entendimento 
de fenômenos, objetos e lugares a partir de uma complexidade advinda dos vários olhares 
(BRASIL, 2017).
 Outras categorias centrais no trabalho das Ciências Humanas são o tempo, o espaço 
e o movimento. Além destas, é importante destacar a relevância da “[...] crítica sistemática à 
ação humana, às relações sociais e de poder e, especialmente, à produção de conhecimentos 
e saberes, frutos de diferentes circunstâncias históricas e espaços geográficos” (BRASIL, 2017, 
p.353).
 Nessa perspectiva de trabalho, a área das Ciências Humanas busca promover uma 
formação ética, a construção de um entendimento sobre a responsabilidade em relação aos 
direitos humanos, ao ambiente, a coletividade e a inquietação com as desigualdades sociais 
(BRASIL,2017).
 A reflexão sobre culturas e sociedades diversas a partir das perspectivas temporais, 
territoriais e paisagísticas pode ser desenvolvida a partir do trabalho com os Objetos de 
Conhecimento dos componentes da área das Ciências Humanas. Dessa maneira, pode ser 
observada a contribuição da área para o aprofundamento dos saberes relativos à participação 
no mundo social e a relevância dos aspectos sociais, éticos e políticos na formação do indivíduo 
autônomo comprometido com os princípios democráticos (BRASIL, 2017).
 Os procedimentos de investigação das Ciências Humanas possibilitam o 
desenvolvimento de capacidades analíticas que abarquem a diversidade das dinâmicas sociais 
com os aspectos que lhe são peculiares. Importa ressaltar a importância do pensamento que 
implique a relação de si mesmo e os outros, como forma de entender e valorizar as diferenças 
culturais e os variados modos de vida (BRASIL, 2017).

 7
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maior articulação entre o “[...] espaço vivido com o tempo vivido” (BRASIL, 2017, p. 355). E 
nesse sentido, o vivido é considerado como espaço biográfico que associa a experiência do(a) 
estudante com seus lugares de existência.
 De forma geral, a área das Ciências Humanas deve possibilitar aos(às) estudantes “[...] a 
capacidade de interpretar o mundo, de compreender processos e fenômenos sociais, políticos 
e culturais e de atuar de forma ética, responsável e autônoma diante de fenômenos sociais e 
naturais” (BRASIL, 2017, p.356).
 A partir dos elementos apresentados e em articulação com as Competências Gerais 
para a Educação Básica, a Área das Ciências Humanas deve garantir aos(às) estudantes o 
desenvolvimento das seguintes competências específicas:

Competências específicas da Área de Ciências Humanas para o Ensino Fundamental
(BRASIL, 2017, p. 357)

1. Compreender a si e ao outro como identidades diferentes, de forma a exercitar o respeito à 
diferença em uma sociedade plural e promover os direitos humanos.

2. Analisar o mundo social, cultural e digital e o meio técnico-científico-informacional com 
base nos conhecimentos das Ciências Humanas, considerando suas variações de significado no 
tempo e no espaço, para intervir em situações do cotidiano e se posicionar diante de problemas 
do mundo contemporâneo.

3. Identificar, comparar e explicar a intervenção do ser humano na natureza e na sociedade, 
exercitando a curiosidade e propondo ideias e ações que contribuam para a transformação 
espacial, social e cultural, de modo a participar efetivamente das dinâmicas da vida social.

4. Interpretar e expressar sentimentos, crenças e dúvidas com relação a si mesmo, aos outros 
e às diferentes culturas, com base nos instrumentos de investigação das Ciências Humanas, 
promovendo o acolhimento e a valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, 
seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza.

5. Comparar eventos ocorridos simultaneamente no mesmo espaço e em espaços variados, e 
eventos ocorridos em tempos diferentes no mesmo espaço e em espaços variados.

6. Construir argumentos, com base nos conhecimentos das Ciências Humanas, para negociar 
e defender ideias e opiniões que respeitem e promovam os direitos humanos e a consciência 
socioambiental, exercitando a responsabilidade e o protagonismo voltados para o bem comum 
e a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.

7. Utilizar as linguagens cartográfica, gráfica e iconográfica e diferentes gêneros textuais e tecnologias 
digitais de informação e comunicação no desenvolvimento do raciocínio espaço-temporal 
relacionado a localização, distância, direção, duração, simultaneidade, sucessão, ritmo e conexão.
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7.2  HISTÓRIA

 O texto a seguir é fruto de um trabalho coletivo que se debruçou sobre uma 
análise densa e comparativa da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 

(BRASIL, 2017) e da Proposta Curricular da Rede Municipal de Juiz de Fora (PCRM) (JUIZ 
DE FORA, 2012), objetivando atender as diretrizes da resolução CNE/CP nº2/2017. 
 Comecemos dizendo um pouco sobre como desenvolvemos o processo de análise 
e porque optamos por manter a Proposta Curricular da Rede Municipal de Juiz de Fora 
(JUIZ DE FORA, 2012) em vigor. Inicialmente passamos a ler os dois documentos buscando 
encontrar pontos em comum e/ou discrepantes. Logo percebemos que a diferença 
entre as duas proposições não permitia aproximações. Chegamos a um consenso para a 
apresentação de um pequeno texto apresentando as nossas perspectivas de análise e, 
de modo sintético, registrar a nossa posição frente um documento e outro. 
 Associado a este texto, construímos alguns quadros tabelas que trazem análises 
sobre as proposições da BNCC (BRASIL, 2017). Para isso, usamos como referências os 
três eixos presentes na Proposta Curricular da Rede Municipal de Juiz de Fora (JUIZ DE 
FORA, 2012), a saber: 1) Educar para a compreensão do conhecimento; 2) Educar para 
a compreensão da Temporalidade e 3) Educar para a compreensão da Memória, como 
indicado nos quadros de 1 a 3 abaixo. 

Quadro 1 – Comparação Proposta Curricular da Rede Municipal (JUIZ DE FORA, 2012) e 
BNCC (BRASIL, 2017) na compreensão do Conhecimento

Perspectiva de 
Currículo 

Proposta Curricular da 
Rede Municipal

Diretriz Curricular

BNCC

Prescrição de Conteúdos

Eixo Teórico- 
Metodológico

Princípios Propostos
Princípios 

propostos na 
introdução

Princípios 
propostos nas 

habilidades

CONHECIMENTO • Lidar com a variabilidade 
dos pontos de vista

• Observar, identificar, 
enumerar, relacionar, 
inferir, comparar e 
generalizar ao analisar 
fontes históricas

• Identificar, 
comparar, 
contextualizar, 
interpretar

• Acúmulo de 
informação 
histórica

Fonte: Elaborado pela equipe de História/SE/2019 
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AQuadro 2 – Comparação Proposta Curricular da Rede Municipal (JUIZ DE FORA, 2012) e BNCC (BRASIL, 
2017) na compreensão da Temporalidade

Perspectiva de 
Currículo 

Proposta Curricular da 
Rede Municipal

Diretriz Curricular

BNCC

Prescrição de Conteúdos

Eixo Teórico- 
Metodológico Princípios Propostos Princípios 

propostos na 
introdução

Princípios 
propostos nas 

habilidades

TEMPORALIDADE

• Partir do presente para o 
passado

• Desenvolver as 
categorias temporais 
de sucessão, 
simultaneidade e 
duração.

• Tempo 
histórico: 
diretrizes, 
ritmos e 
durações.

• Tempo 
cronológico, 
eurocêntrico

Fonte: Elaborado pela equipe de História/SE/2019

Quadro 3 – Comparação Proposta Curricular da Rede Municipal (JUIZ DE FORA, 2012) e 
BNCC (BRASIL, 2017) na compreensão da Memória

Perspectiva de 
Currículo 

Proposta Curricular da 
Rede Municipal

Diretriz Curricular

BNCC

Prescrição de Conteúdos

Eixo Teórico- 
Metodológico Princípios Propostos Princípios 

propostos na 
introdução

Princípios propostos 
nas habilidades

MEMÓRIA

• Operações de Memória: 
lembrar e esquecer e 
suas intencionalidades.

• Seleções de memória: 
Memória Coletiva e 
Memória Histórica e sua 
reação com jogos de 
poder e hegemonia.

• Memória e narrativa: 
elos geracionais, ideia 
de mudança.

• Objetos de memória
• Memória e formação 

identitária: História e 
Cultura Afro-Brasileira e 
Indígena - Lei 11645

• Objetos de 
memória

• Marcos de 
memória.

• A questão da 
memória é 
abordada apenas 
nos anos inciais, 
com menções a 
marcos de memória 
e patrimônio 
histórico

• Africanos e povos 
indígenas aparecem 
relacionados, 
sobretudo, à 
história europeia 
(escravidão e 
colonização)

Fonte: Elaborado pela equipe de História/SE/2019
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A Deste modo, apresentamos em seguida alternativas para o trabalho metodológico 
sob a orientação dos Eixos Curriculares conforme a Proposta Curricular de História da Rede 
Municipal de Juiz de Fora (JUIZ DE FORA, 2012). Nossa opção é, então, colocar foco nas 
construções do currículo da Rede (PCRM) e buscar, no paralelismo com a BNCC (BRASIL, 
2017), uma linha de ação que favoreça pensar as culturas e os sujeitos nas suas diferenças, 
bem como nos seus modos singulares de inserção nos tempos e nos espaços da construção 
histórica. 
 Os quadros 4 e 5 indicam uma simulação de planejamento de aula do(a) professor(a) 
diante de uma Unidade Temática da BNCC para o 6º ano (Quadro 4) e outra para o 9º ano 
(Quadro 5). Assim, identificamos e usamos um eixo central proposto pela BNCC para a série, 
em seguida fizemos uma análise crítica para a unidade, identificando qual habilidade da PCRM 
estava presente naquele eixo e, por fim, usando as ideias presentes na PCRM elaboramos 
uma sugestão de abordagem para temática.

Quadro 4 – Perspectivas de abordagem, exemplo para o 6º ano
COMENTÁRIO GERAL 
SOBRE A UNIDADE

BNCC PROPOSTA CURRICULAR DA REDE

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

DA BNCC

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO HABILIADES HABILIDADES PERSPECTIVA DE 

ABORDAGEM

Essa unidade propõe 
trabalhar o tempo e as 
formas de registro da História 
pautados na sucessão linear 
de eventos (identificação, 
ordenação e localização 
cronológica). No estudo 
do tempo, uma categoria 
abstrata, a unidade prioriza 
uma didática cronológica 
tradicional do ensino de 
História, calcada na exposição 
de datas e encadeamentos 
de fatos. Apesar disso, 
permite destacar elementos 
essenciais da História 
levando em conta seu caráter 
humano e a importância 
da relação presente/
passado ao longo do tempo, 
desenvolvendo a noção de 
anterioridade, posterioridade 
e simultaneidade dos eventos 
que ocorrem em espaços 
distintos, podendo estes 
alterar outros espaços, ainda 
que de modo imperceptível. 
Compreender como atuam 
os historiadores, como 
examinam fontes e como o 
presente e as implicações 
políticas/ideológicas orientam 
o trabalho que realizam; 
identificar os conceitos 
de fonte histórica, sujeito 
histórico e tempo histórico 
também são objetos de 
estudo desta unidade.

História: 
tempo, 
espaço e 
formas de 
registros

A questão 
do tempo, 
sincronias e 
diacronias: 
reflexões sobre 
o sentido das 
cronologias

(EFO6Hi01)
Identificar 
diferentes 
formas de 
compreensão 
da noção de 
tempo e de 
periodização 
dos processos 
históricos 
(continuidades 
e rupturas)

A habilidade em questão 
nos leva à capacidade de 
orientar acontecimentos 
temporais e de perceber 
permanências e 
descontinuidade nos 
tempo. Essa habilidade nos 
remete ao desafio de levar 
o estudante a se localizar 
no tempo, paulatinamente, 
através dos processos 
históricos, construindo e 
interpretando passagem 
e quantificação do 
tempo, bem como a 
noção de anterioridade/
posterioridade, perspectiva 
de sequência ou sucessão, 
que são dimensões 
centrais à interpretação 
temporal. Ao se pensar o 
tempo físico, é essencial o 
lugar do simultâneo, o que 
exige esforço para sanar as 
dificuldades em tempos de 
compreensão no percurso 
escolar da aprendizagem 
histórica. Faz-se necessário 
evidenciar eventos 
simultâneos em espaços 
distintos e na vida 
cotidiana. Essa habilidade 
permite, também, 
comparar objetos e formas 
de vida do passado e do 
presente. O professor 
pode utilizar suportes 
documentais distintos, 
recorrendo a desenhos, 
fotografias, filmes, 
documentário etc.

Fonte: Elaborado pela equipe de História/SE/2019
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AQuadro 5 – Perspectiva de abordagem, exemplo para o 9º ano

COMENTÁRIO GERAL 
SOBRE A UNIDADE

BNCC PROPOSTA CURRICULAR DA REDE

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

DA BNCC

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO HABILIADES HABILIDADES PERSPECTIVA DE 

ABORDAGEM

A unidade abarca os 
processos de fim da 
Monarquia e início da 
República no Brasil. 
Do ponto de vista da 
cronologia compreende 
o período que vai 
da Proclamação da 
República (1889), 
passando pelo governo 
Vargas (1945), chegando, 
para algumas temáticas, 
a 1964. Os temas 
propostos abarcam 
questões políticas, 
envolvendo as tensões 
entre autoritarismo e 
democracia. A cidadania 
nos primeiros anos da 
República também é 
um tema contemplado 
com questões como os 
processos de exclusão 
e inclusão dos povos 
indígenas na República e 
dos negros no contexto 
do pós-abolição, as 
lutas por direitos dos 
trabalhadores e das 
mulheres. A unidade 
permite desenvolver 
habilidades no âmbito 
do ensino de História 
que abarcam os três 
eixos conceituais em 
metodológicos da 
Proposta Curricular 
da Rede, a saber, 
conhecimento, 
temporalidade e 
memória.

História: 
tempo, 
espaço e 
formas de 
registros

A questão 
do tempo, 
sincronias e 
diacronias: 
reflexões sobre 
o sentido das 
cronologias

(EFO6Hi01)
Identificar 
diferentes 
formas de 
compreensão 
da noção de 
tempo e de 
periodização 
dos processos 
históricos 
(continuidades 
e rupturas)

Embora a habilidade fale sobre 
mecanismos de inserção, o que 
se observou majoritariamente 
no pós-abolição foram os 
mecanismos de exclusão do 
negro. Situação que ainda 
reverbera na história presente 
no país. Ainda assim, não 
se pode menosprezar as 
muitas conquistas obtidas 
pela população negra a 
partir de sua organização em 
movimentos sociais desde a 
Lei Áurea até os dias atuais. 
Sendo assim, a temática dos 
mecanismos de inclusão e 
exclusão do negro na sociedade 
brasileira pode ser tratada a 
partir do ponto de vista das 
mudanças e permanências 
desse processo histórico 
particular. Por exemplo, após a 
abolição não houve discussão 
do governo brasileiro (seja 
monárquico, seja republicano) 
sobre a integração do negro 
na sociedade. Assim, foram 
dificultados (e vetados em 
alguns casos) o acesso às 
escolas, à terra e à cidadania 
em geral. No que diz respeito 
ao acesso da população negra 
ao ensino básico e superior, 
abarcando a discussão sobre 
cotas nas universidades. 
Outro aspecto possível de 
ser trabalhado é a questão 
do preconceito racial e do 
impacto deste na formação 
identitária do negro no Brasil. 
O contexto de pós-abolição 
coincidiu com o vicejar das 
teorias do branqueamento da 
nação e do racismo científico, 
que afirmavam a inferioridade 
dos não-brancos. Ser negro 
naquele momento significava 
buscar a cidadania plena e 
direitos iguais num contexto de 
forte discriminação racial. Em 
que pese as permanências do 
racismo na sociedade brasileira 
atual, é digno de nota que 
hoje a maioria da população 
se autodeclare negra (preta ou 
parda, segundo terminologia do 
IBGE), fenômeno que ocorreu 
pela primeira vez no censo 
2010. O que isso revela sobre 
as questões de identidade 
do negro no Brasil? No caso 
da temática da inclusão/
exclusão do negro da sociedade 
brasileira, são inúmeras as 
possibilidades de relacionar 
demandas do presente a 
processos do passado, inclusive 
abarcando a própria realidade 
da comunidade escolar.

Fonte: Elaborado pela equipe de História/SE/2019
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APara os anos iniciais usamos, como pode ser observado no quadro 6, a mesma 
análise:

Quadro 6 - Perspectivas de abordagem, exemplo para os Anos

Sobre possibilidade de interlocução com algumas habilidades da BNCC podemos 
considerar as seguintes:
1- (EF03HI01) identificar os grupos populacionais que formam a cidade e o município, as 
relações estabelecidas entre eles e os eventos que marcam a formação da cidade, como 
fenômenos migratórios (vida rural/vida urbana), desmatamentos, estabelecimentos de 
grandes empresas etc.
2- (EF03HI02) Selecionar, por meio de consulta de fontes de diferentes naturezas, e registrar 
acontecimentos ocorridos ao longo do tempo na cidade em que vive.
3-   (EF03HI03) Identificar e comparar pontos de vista em relação a eventos significativos 
do local em que vive, aspectos relacionados a condições sociais e à presença de diferentes 
grupos sociais e culturais, com especial destaque para as culturas africanas [podemos 
pensar em culturas afro-brasileiras porque em se tratando de Brasil não temos “culturas 
africanas”], indígenas e de migrantes.
4- (EF03HI08) Identificar modos de vida na cidade e no campo no presente, comparando-os 
com os do passado.

Possibilidades de produções e práticas:
 
Visita a diferentes espaços da cidade procurando dar visibilidade às relações entre a vida 
urbana e a vida no campo; a periferia e o centro; a escola e seu entorno e outras escolas 
em bairros diferentes.
Produção de textos escritos, imagens e fotografias sobre a experiência de andar pela cidade 
em seus diferentes espaços (documentar em mídias visuais e/ou álbuns e/ou diários de 
campo.
Álbuns de textos, recortes de jornal, desenhos, fotografias apresentando um itinerário da 
experiência vivenciada com portadores de textos e gêneros textuais diferentes 
Percorrer museus existentes e buscar perceber na seleção de objetos elaborada por outros, 
os modos como as narrativas sobre a cidade se compõem.
Expor os objetos de memória selecionados pelas crianças e suas famílias que podem suscitar 
narrativas pessoais e familiares que se inserem na vida da cidade.
Álbuns ilustrados (desenhos sobre a cidade e seus Lugares de Memória considerando 
também locais significativos pelas próprias crianças)

Fonte: Elaborado pela equipe de História/SE/2019
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A Os exemplos esboçados nos quadros acima, tanto para os Anos Iniciais quanto 
para os Anos Finais do Ensino Fundamental, usaram como base os instrumentos de 
trabalho (“como fazer”) propostos a partir da PCRM (JUIZ DE FORA, 2012), que possui 
como uma de suas maiores riquezas o respeito a autonomia do(a) professor(a) e a 
articulação do saber histórico entre estudante e professor(a) de forma dialógica.
 Ainda que a BNCC (BRASIL, 2017) seja um documento mandatário, ou seja, 
obrigatório em todo o território nacional, ousamos discordar das proposições e do 
formato que se apresenta aos(às) professores(as). Para melhor expor a comparação 
entre os dois documentos, procuramos organizar em forma de tópicos, os pontos de 
vista que nos parecem importantes levando em conta as pesquisas e as proposições 
no campo do Ensino História. 

Sobre a noção de currículo 
 A PCRM (JUIZ DE FORA, 2012) e a BNCC (BRASIL, 2017) de História 
apresentam perspectivas muito diferentes em torno da noção de currículo, o que 
nos indica que não podemos fazer sobreposições. Enquanto a primeira põe foco 
no procedimento, nas ações metodológicas para a construção do conhecimento 
histórico, ou seja, se preocupa em indicar o “como fazer”; a BNCC, por mais que 
proponha Habilidades e Objetos de Conhecimento, na área de História, observamos 
uma opção por uma prescrição de conteúdos específicos para o tratamento da 
História, o que identificamos como “o quê” ensinar. Não se preocupa em indicar 
modos de construir com as crianças e estudantes “[...] habilidades de pensamentos 
próprios da operação e dos procedimentos históricos” (JUIZ DE FORA, 2012, p. 
8) Tal escolha, assumida pela BNCC (BRASIL, 2017) se torna inadequada uma 
vez que a proposta é fechada, linear e, do ponto de vista formativo, sinaliza 
uma acumulação passiva de informações. Isto não favorece a mobilização de 
pensamentos para formação crítica, questionadora e aberta à mudança de pontos 
de vista em relação ao conhecimento sistematizado e a realidade social. Assim 
considerando, optamos pela Proposta Curricular da Rede Municipal (JUIZ DE 
FORA, 2012), uma vez que ela contribui para a organização de conhecimentos e 
saberes importantes para a formação das crianças e dos estudantes ao longo de 
suas vidas escolares e para além delas.

Sobre escolhas em relação ao modo como a História é apresentada como campo 
disciplinar 
 A Proposta Curricular da Rede se estrutura em torno da noção de 
“Diretriz Curricular”. Diretriz entendida como “[...] uma linha em torno da qual 
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Ase estabelecem planos diversos e distintos de atuação” (JUIZ DE FORA, 2012, p. 
8). Não é, portanto, uma proposta fechada em torno de conteúdos históricos 
específicos, mas elaborada em torno de eixos teórico-metodológicos essenciais à 
cognição em História e à educação dos sentidos e das sensibilidades, que requer 
uma percepção de mundo que não é única e exclusivamente sensorial, mas 
também social, cultural, estética e de alteridades. Os três grandes eixos dessa 
Proposta são: Educação para a compreensão do Conhecimento; Educação para a 
compreensão do Tempo e Educação para a compreensão da Memória (JUIZ DE 
FORA, 2012). 
 A BNCC (BRASIL, 2017) de História, por outro lado, estrutura-se em torno de 
uma cronologia européia baseada na quadripartição - Antiguidade, Idade Média, 
Idade Moderna, Idade Contemporânea. Tais características se tornam marcantes 
na seção do documento em que são apresentados Unidades Temáticas, Objetos 
de Conhecimento e Habilidades. Estas últimas, quase sempre, dizem respeito 
ao domínio de um conteúdo e não ao desenvolvimento de alguma habilidade 
importante para a cognição histórica.

Sobre o Tempo 
 Pensar o tempo não é tarefa simples porque envolve pensar em categorias 
de temporalidade e também nas maneiras como as crianças e estudantes constroem 
modos próprios de pensar o tempo. Percebemos que na Introdução do Componente 
Curricular de História na BNCC (BRASIL, 2017), há alguns pontos que convergem 
com a Proposta Curricular da Rede Municipal de JF (JUIZ DE FORA, 2012), como, 
por exemplo, o suposto de que as referências do passado histórico não valem por 
si mesmas, de maneira factual apenas. Elas se tornam potentes na significação que 
ocorre no presente. Podemos dizer então que situações e acontecimentos vividos 
no presente se encontram marcados e carregados de índices e marcas do passado. 
Para que crianças e estudantes construam uma “atitude historiadora” frente a 
temas e conteúdos que fazem alusão ao passado, é necessário compreendermos 
que a construção de sentidos e significados na narrativa histórica são composições 
interpretativas que se deixam tocar por vários aspectos, tais como as relações de 
poder. Significa supor que “[...] toda e qualquer compreensão acerca do movimento 
temporal, e por consequência das temáticas históricas, precisa ser mobilizada a 
partir daquilo que lhe confere inteligibilidade no aqui e no agora” (JUIZ DE FORA, 
2012, p. 56). Por isso a defesa de que a construção de uma “Linha de Tempo” com 
crianças e estudantes, por exemplo, precisa se constituir o presente em direção ao 
passado, com seus sentidos e plausibilidades.
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A Observamos que o ponto de convergência entre as duas proposições 
curriculares para por aqui. A BNCC (BRASIL, 2017), em sua apresentação de conteúdos 
o faz de maneira concêntrica, ou seja, do “eu” para o outro e para as relações 
com o ambiente. Tal suposição não favorece pensar naquilo que afeta as crianças e 
estudantes a partir de outros meios como a TV, por exemplo, frente a situações de 
guerras, de conflitos, instabilidades e comemorações. Focar o “eu”, prioritariamente, 
desconsiderando o mundo e as relações com os contemporâneos, interfere nas 
maneiras de olhar o passado e o presente, pois interfere na centralidade desse “eu” 
e instiga pensar num ponto zero, originário, de qualquer relação com o outro e o “si 
mesmo”. Pensar alteridades implica pensar relações, fora da centralidade do “eu”, 
mas na relação com todos e com a cultura. Pensar historicamente envolvendo as 
relações entre si mesmo e os outros, implica compreender e valorizar as diferenças 
culturais e os modos de vida. 
 Outra maneira de potencializar o conhecimento nesse campo disciplinar é 
a elaboração e partilha de narrativas pessoais, familiares e históricas atravessadas 
por temporalidades distintas, bem como também a percepção de permanências e 
descontinuidades no tempo. Outras categorias importantes e centrais para ativar o 
pensamento histórico são a ordenação de acontecimentos vividos e narrados para a 
construção de noções de duração e simultaneidade. Nesse sentido, outra contradição 
flagrante da BNCC (BRASIL, 2017) é a apresentação do conteúdo estabelecendo a 
quadripartição, como foi dito anteriormente. Ela se constituiu dessa forma como 
um modo de compreender a História Geral da Humanidade, estabelecendo uma 
cronologia específica que faz supor a História da África, das Américas e do Brasil, 
por exemplo, como temas periféricos que apenas permeiam a História da Europa.
 Via de regra, a ênfase no estabelecimento de noções de tempo acontece 
de modo estanque, fechado no passado. Não há escape para a produção de 
inteligibilidade entre passado e presente, levando em conta experiências culturais, 
sociais e políticas da atualidade para que seja possível relacionar semelhanças/
diferenças; rupturas/continuidades, nem tão pouco as ações de resistência dos 
vencidos em contraposição a opressão dos vencedores. É uma proposta factual, 
historicista, ainda que tal perspectiva não esteja colocada na introdução desse 
componente curricular na BNCC (BRASIL, 2017).

Sobre o lugar do sujeito na construção da História. 
 Colocar acontecimentos e ações em condição de relações de semelhanças 
e diferenças é condição para a compreensão da História e da Cidadania. Há que 
se pensar então que, para isto, o protagonismo do(a) professor(a) na seleção de 
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Arecursos e fontes faz todo sentido. Apenas dessa forma, os(as) professores(as) dos 
anos finais do Ensino Fundamental conseguem tornar mais significativo o estudo 
de temporalidades mais amplas. No entanto, considerando apenas a BNCC (BRASIL, 
2017), precisam burlar a composição de conteúdos e a maneira como ela interfere 
na compreensão da História. 
 Pensar o conteúdo específico do componente curricular implica reconhecer 
a estrutura e como os conhecimentos se relacionam do ponto de vista teórico, 
historiográfico, metodológico e didático. É o caso do cumprimento da prescrição 
legal em torno da Lei nº. 11645/2008 (BRASIL, 2008), em ampliação da Lei 
10639/2003 (BRASIL, 2003), que trata da abordagem da História da África, da 
cultura afrobrasileira e indígena. 
 Numa perspectiva quadripartite, a abordagem criativa, crítica e cidadã fica 
por conta do(a) professor(a), uma vez que a BNCC apresenta as questões do(a) 
negro(a) e dos povos africanos, quase que exclusivamente, a partir da temática 
da escravidão, ou seja, a África só aparece na sua relação com a Europa, numa 
situação de dominação. Se antes não se pensou nas relações étnico-raciais como 
diversidade e construção da sociedade brasileira, fica difícil propor para a criança 
e para o(a) estudante um ensino que promova a igualdade e a justiça social no 
tocante a herança africana e dos povos originários indígenas para o Brasil e os(as) 
brasileiros(as).
 Acreditamos que, a partir dessas considerações, cabe ao(à) professor(a) de 
História uma leitura da Proposta Curricular de História da Rede Municipal de Juiz 
de Fora (JUIZ DE FORA, 2012) para se apropriar de seus conceitos relacionados 
ao processo de Ensino e Aprendizagem em História. Ao mesmo tempo, o(a) 
educador(a), valendo-se da autonomia que esse currículo permite, poderá construir 
seu programa de Ensino de História, utilizando fontes e métodos que permitam 
a construção de uma leitura histórica pautada: na relação ética entre presente e 
passado; na valorização da diversidade cultural; no respeito aos conhecimentos 
prévios e na multiplicidade dos atores envolvidos.
 Considerando as escolhas teóricas e conceituais que fizemos para traçar um 
referencial para a rede municipal de ensino de Juiz de Fora, optamos por apresentar 
a Proposta Curricular de História conforme a sua elaboração nos anos de 2010-2012. 
Objetivamos, com isso, afirmar nosso compromisso com os estudos e pesquisas 
que vêm sendo desenvolvidos no campo disciplinar do Ensino de História. Importa 
marcar tal postura uma vez que tal campo disciplinar foi silenciado na elaboração 
final da Base Nacional Comum Curricular/História. 
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PROPOSTA CURRICULAR 
DA REDE MUNICIPAL – HISTÓRIA (2012)

1 PARA COMEÇO DE CONVERSA: O QUE SIGNIFICA CONSTRUIR DIRETRIZES 
CURRICULARES PARA UMA REDE PÚBLICA?

 Currículos escolares são escolhas culturais, temporais, sempre variáveis e 
dinâmicas. Ivor Goodson (2008), um importante teórico inglês, estudioso de 

currículos, nos diz que currículos são sempre “tradições inventadas”, termo que Goodson 
pega emprestado do historiador inglês Eric Hobsbawm. Isso significa dizer que currículos 
são “invenções” porque são escolhas humanas, e, por isso, demarcadas historicamente e 
sempre sujeitas à modificação com a passagem do tempo e com as mudanças operadas 
na sociedade. Mas significa dizer, também, que são “tradições” porque se convertem em 
estruturas de saber, em torno das quais as pessoas tomam decisões, se movimentam e, 
principalmente, naturalizam ideias e modos de agir. Nem sempre são tradições antigas, 
consistentes e emanadas a partir de uma postura de crítica, mas muitas vezes, de 
posturas que emergem do poder estabelecido. 
 Em História, um bom exemplo disso são as ideias que nos fizeram acreditar na 
existência de um grande tempo europeu que organiza a história do mundo em quatro 
grandes etapas, por exemplo, como se somente fosse possível estudar História a partir 
dos recortes da História Antiga, Medieval, Moderna e Contemporânea. Ou como a noção 
de que o planisfério posiciona, “naturalmente”, os países do norte na parte de cima do 
mapa e os do sul na parte de baixo. Ora! Se a terra possui uma forma redonda, porque 
definir algo que fica “em cima” e algo que fica “embaixo”? Por que dizer que a África fica 
embaixo? Por que a Europa fica no centro do olhar? E por que a Europa passa a ser a 
referência de contagem do Tempo se há tantos outros tempos? Todas essas perguntas, 
que se manifestaram em escolhas curriculares e nos fizeram pensar de um modo e não 
de outro, são derivadas de decisões de poder em um determinado tempo.
 Assim como as datas comemorativas, tão frequentes no território escolar e tão 
perigosamente articuladoras do lugar do ensino de História nas escolas, são também 
inventadas e transformadas ao longo do tempo e, por isso, não são naturais. Mas 
também podemos dizer que todas essas perguntas podem e têm sido respondidas de 
outros modos. Portanto, quando pensamos em currículo, estamos falando em territórios 
moventes e não em parâmetros fixos e universais. 
 Por isso currículos sempre mudam e precisam ser discutidos em função de 
princípios que orientam as escolhas dos professores(as). Aquilo que se prescreve em 
cada tempo para ser ensinado em um determinado espaço é algo que mantém fortes 
relações com o que se projeta, em cada tempo e espaço. Como o que se pretende que seja 
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Aensinado às gerações mais jovens porque o tempo e a sociedade mudam continuamente. 
Por isso, pensar e discutir currículos implica em discutir bases de saber constituídas, 
enfrentar estruturas já concebidas e fortalecidas, repensar materiais, refletir sobre a 
razão e importância de escolhas que muitas vezes são naturalizadas.
 Além disso, é preciso dizer que o que se prescreve como algo geral é apropriado 
por cada pessoa de modo plural e, em contextos sempre múltiplos e variáveis. Assim 
como nós pensamos e fazemos escolhas diferentes, as escolas – que são compostas por 
muitos sujeitos que se relacionam numa vasta cadeia de espaços e relações - também 
encontram soluções diferentes para ensinar o que é proposto como algo geral.
 Por tudo isso, considerando-se o necessário debate em torno do que significa 
pensar em qualidade na Educação Pública, é muito difícil pensar em um currículo único, 
que seja capaz de ser aplicado de modo integral e invariável. Sempre será possível 
repensar temas e abordagens, bem como orientações metodológicas constituídas a 
partir de algo que fora antes prescrito baseadas na formulação de alguém, ou de algum 
grupo.
 Portanto, um ponto de partida conceitual importante, que orientou as reflexões 
da equipe responsável pela área de História, é o princípio em torno da noção de “diretriz 
curricular”. Se observarmos em diferentes dicionários, a noção de “diretriz” tanto pode 
ser apresentada com o sentido de guia, norma e conduta a ser cumprida, ou pode ser 
pensada em uma linha em torno da qual se estabelecem planos diversos e distintos de 
atuação.
 É nesse último sentindo que vamos trabalhar. Isso significa dizer que não 
pretendemos elaborar uma proposta curricular fechada, em torno de conteúdos 
específicos do tratamento da História, mas em eixos de questões necessárias à formação 
do(a) estudante ao longo de sua vida escolar. Habilidades de pensamento próprias da 
operação e procedimentos históricos que, do ponto de vista formativo, sobrepõem-se à 
mera acumulação passiva de informações. 
 Isso significa dizer que pensar em “diretrizes” representa ancorar possibilidades 
de escolha com base no desenvolvimento autônomo e no exercício da capacidade 
decisória das escolas e dos(as) professores(as), em consonância com a dinâmica de cada 
instituição. Significa ainda dizer que “diretrizes” não podem ser compreendidas como 
programas estabelecidos para serem cumpridos de modo unívoco e linear.

1.1 Podem existir caminhos curriculares diferentes para a História?
 Algumas perguntas sempre nos perseguem quando o assunto envolve discutir: 
o que ensinar em História? Primeiramente, o que vem à cabeça quando fazemos essa 
pergunta, em geral, são os conteúdos e fatos históricos específicos que sinalizam uma 
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Adeterminada cultura erudita em História. O problema é que são os elementos dessa 
cultura erudita que vêm demarcando seleções relativas ao que ensinar e ao que cobrar, 
por exemplo, em exames e processos seletivos com grande efeito organizador da ação 
escolar.
 Neste sentindo, com muita facilidade, poder-se-ia responder que há conteúdos 
únicos, universais e fixos que deveriam ser ensinados. Contudo, a resposta nessa direção 
traria consigo apenas uma perspectiva com relação ao que a História é, e para que ela 
serve no âmbito da formação do(a) estudante. Para compreender a permanência e a 
força dessa concepção, é necessário enxergar o contexto de criação desse campo de 
saber e de sua conversão em disciplina escolar.
 A disciplina História foi inventada enquanto saber escolar num contexto pautado 
pelo nacionalismo em expansão no século XIX. À História caberia, no processo de 
formação das nações modernas, legitimar tradições comuns oferecidas como cimento 
social e cultural a multidões de pessoas que passavam a se reconhecer como habitantes 
de um país, e, portanto, tributários de uma língua, um território e uma tradição comuns.
Qual o formato de História era construído nesse contexto? Uma História heróica, pautada 
em fatos memoráveis de alguns indivíduos destacados como construtores únicos da 
nação, com forte sentido de exemplaridade para os sujeitos comuns. Essa História, 
narrada como uma substância para a formação e manutenção de um determinado ideal 
de identidade nacional, pautava-se por uma apresentação linear de datas e feitos e, por 
um tempo articulado em torno da narrativa européia.
 Foi preciso quase um século de evolução no campo da historiografia para que 
a História se desvencilhasse, definitivamente, dessa perspectiva linear e factual e, 
sobretudo, de uma narrativa que considerava o fato histórico como algo produzido por 
grandes heróis no passado. Já a partir da década de 1930, a noção de sujeito histórico 
amplia-se significativamente, passando a considerar a História como resultado de ações 
coletivas em cada tempo; a noção de saber histórico desvincula-se do exclusivismo 
do tempo passado, e passa a incorporar a problematização do tempo presente como 
porta de entrada que permite a contínua reconstrução das explicações e das temáticas 
selecionadas.
 Com a ampliação do processo de diálogo entre a História e as demais Ciências 
Sociais ao longo do século XX, bem como com o aprofundamento do território de 
ação dos historiadores, a História passa a problematizar o tempo passado, através da 
compreensão e de leitura de novas fontes históricas. A rigor, passa-se a compreender 
que qualquer vestígio humano pode ser problematizado enquanto fonte e, portanto, 
revelador de transformações e ações no tempo. Desse modo, a História desloca-se de um 
campo de saber voltado à descrição do passado para um campo de problematização do 
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Apresente que tenta, a partir desse ponto, explicar as continuidades e descontinuidades 
no tempo.
 A despeito de toda essa modificação conceitual, o código disciplinar que pautou 
a formação da disciplina História em seus primórdios, no século XIX, não se reformulou 
significativamente e o abismo entre o campo de conhecimento e o seu ensino segue como 
um problema a ser enfrentado. O problema do ensino de História hoje se concentra, 
substantivamente, na construção escolar da compreensão de que não há uma única forma 
de explicação possível, tampouco um único modelo de conteúdo possível. Antes de ser a 
explicação de um passado da humanidade, a História é também o estudo desse passado 
e, em sua dimensão dinâmica e transformadora do conhecimento é, antes de tudo, uma 
forma particular de explicar o mundo e as transformações humanas, com rigor e métodos 
próprios.
 Gonçalo de Amézola, um estudioso argentino sobre o campo do ensino de 
História, escreveu um livro cujo título provocativo “Esquizohistória” (2008), traz o dilema 
que temos que enfrentar para pensar – ou melhor, repensar – o ensino de História. O 
autor faz um trocadilho brincando com a mistura das palavras História e Esquizofrenia 
e, desse modo, nos provoca a refletir algo central que envolve a escola e suas práticas 
educativas. Hoje: a História ensinada aos(às) estudantes não é a mesma História que se 
produz como conhecimento. O que se tem cobrado das crianças enquanto saber escolar, 
supostamente legitimado encontra-se distanciado daquilo que constitui as bases de 
produção do conhecimento histórico como vasto campo de conhecimento.
 O que se pretende, portanto, é encontrar caminhos para reduzir o abismo entre a 
história ensinada – cujas matrizes curriculares remontam à moderna constituição da escola 
e ao contexto de expansão dos nacionalismos – e o território do historiador, pautado pela 
dinâmica permanente de revisão do saber e pela provisoriedade da explicação. Isso implica 
em considerar outros recortes, outras temáticas e outras histórias, distintos daqueles que 
tem pautado nosso senso comum histórico.
 Há coisas que aprendemos quando crianças que não se fundamentam nas escolhas 
usuais presentes em diferentes diretrizes curriculares ou em materiais didáticos. Com 
isso, muitas vezes, o(a) professor(a), formado(a) sob outros paradigmas, fica perdido. 
O que selecionar para ser trabalhado com os alunos como conteúdo histórico essencial 
e o que eliminar? As crianças precisam aprender História do Brasil Colonial e Imperial 
nas séries iniciais? Precisam estudar a História de Tiradentes no 21 de abril? Devem 
trabalhar o Dia do Índio no 19 de abril ou o Dia do Soldado em 25 de agosto? Os alunos 
devem ou não aprender Período Regencial, Egito Faraônico, Mercantilismo, ou a Fase da 
Assembleia Constituinte na Revolução Francesa? Eles podem ou não ficar sem estudar 
Época Contemporânea, Idade Média ou qualquer outro assunto selecionado dentro de 
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Auma cultura curricular constituída sobre uma cronologia evolutiva e eurocentrica. Essas 
e uma série de outras perguntas comuns nas rodas de conversa formais e informais nos 
conduzem a uma questão de fundo, que é a mais importante de ser respondida: em que 
reside o caráter formativo da História? Na erudição informativa ou numa educação 
histórica baseada em nexos possíveis estabelecidos entre o procedimento histórico e o 
saber escolar? A resposta a essas questões indica que a diferença de abordagem não só 
é algo posto na história da História ensinada, como a organiza estruturalmente enquanto 
campo de saber.
 A História é, por pressuposto, debate, divergência de pontos de vista, 
problematização, pesquisa, diálogo com as fontes de informação e não a mera descrição 
do que foi informado como se aquilo correspondesse à verdade. Contudo, não é assim que 
aprendemos habitualmente na escola. A maior parte de nós conheceu, na escola, uma 
História factual e conteudista, narradora de fatos de um passado distante, muitas vezes 
sem entender direito o porquê de termos que estudar coisas aparentemente desvinculadas 
de nossa própria vida.
 Ainda hoje, programas de televisão, provas de concursos das mais diversas e 
materiais alusivos a comemorações de todo tipo perpetuam ideias em torno do “quem 
foi”, “quando foi” e “como foi”. Como muitas vezes a História se confunde com os sentidos 
em torno do lembrar e do esquecer, as pessoas sempre têm um palpite a dar, na linha do 
“eu me lembro que”, “eu vivi”, “eu estudei e pesquisei sobre a história de tal lugar ou tal 
pessoa”, o que abre inclusive espaço para uma flexibilização por vezes saudável, por vezes 
perigosa.
 “Todo mundo tem um pouquinho de historiador” no sentido de termos, em geral, 
a propensão a narrar aquilo que vivenciamos em um tempo e guardar aquilo que nos 
parece significativo. De um lado, isso nos leva à capacidade de exercitar permanentemente 
a narrativa tornado-se um elemento essencial à formação. Entretanto, se passamos a 
tomar essa narrativa como plenamente verídica em função dessa capacidade de, muitas 
vezes, sermos “testemunhas oculares” de um episódio, compromete-se a compreensão 
da dinâmica do conhecimento. Esse conhecimento do passado, transmitido a partir de um 
filtro prévio em torno da ideia de verdade e acerto, é questão fundamental para se pensar 
a formação escolar. 
 Como a perspectiva curricular que organizou a História como disciplina escolar se 
manifesta, frequentemente, do ponto de vista programático? Por meio de um programa 
articulado em torno da grande cronologia europeia e, vinculada a ela, a História Brasileira 
a partir do processo de colonização até os dias de hoje. Isso provoca a construção de 
programas enormes, muitas vezes impossíveis de serem cumpridos e que, infelizmente, 
pautam-se, muitas vezes, por perspectivas de avaliações elaboradas em torno de programas 
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Ade vestibulares, que geram nefastas ações de organização de programas desde o Ensino 
Fundamental.
 Sob esse tema é preciso, de saída, fugirmos da armadilha que nos leva a tentar 
justificar um erro por outro. Não é porque a estrutura de conteúdos de um determinado tipo 
de exame vestibular estabelece-se de modo questionável e aparentemente imutável que 
devemos condicionar o trabalho escolar a esse modelo, até porque sabemos que há nele 
problemas de toda ordem. E por essa razão o Governo brasileiro, através do Ministério da 
Educação, investe significativamente em novos formatos de provas e em novas estruturas 
conceituais no que diz respeito ao sentido da relação com o saber. Exemplo disso são as 
provas do ENEM.
 Para além de tudo isso, um problema se torna mais grave nesse campo: ao se buscar 
uma origem imemorial das coisas desde a Antiguidade até os dias de hoje, vinculam-se os 
Programas de História a uma base essencialmente cronológica, como se a ideia de formar 
para a compreensão da história fosse atrelada à captura –impossível de ser feita – de toda 
a História Humana. Junto com isso, o efeito mais indesejável é a fixação da ideia de que 
História é, exclusivamente, passado narrado em função de marcos europeus.
 As marcas desse tipo de tradição encontram-se nas práticas socioculturais 
cotidianas. Frequentemente, o debate estabelecido entre os(as) educadores(as) nas escolas 
trata a disciplina História como o espaço privilegiado para a abordagem de datas e temas 
que, muitas vezes, são valorizados não porque sejam importantes do ponto de vista da 
aprendizagem, mas porque são legitimados socialmente. Assim, é comum nos depararmos, 
por exemplo, com materiais prontos, orientadores do trabalho do(a) professor(a), em que 
estereótipos em torno das datas comemorativas clássicas são construídos ou reforçados 
sem que haja qualquer esforço de crítica.
 Observamos, com frequência, “escolhas didáticas‟ por parte de professores(as) de 
diversas áreas, que procuram promover uma ação supostamente interdisciplinar, tratando 
de temas históricos descontextualizados e desprovidos de sentindo e/ou intencionalidade 
pedagógica. Assim, por exemplo, ao selecionar um texto sobre Abolição da Escravatura, no 
dia 13 de maio, uma professora de Português, por maior que seja sua boa intenção, pode 
estar contribuindo para fortalecer uma perspectiva de análise já refutada em processo de 
desconstrução entre historiadores.
 O mesmo vale para focalizar o campo do ensino de Ciências e a relação entre 
invenções e inventores. Ao valorizar o aspecto do indivíduo “inventor‟, muitas vezes o 
professor de Ciências, pode, também, a partir de um visível engajamento e envolvimento 
com a busca de adensamento das informações que apresenta para os(as) alunos(as), 
propor para a discussão um tipo de abordagem que contraria perspectivas necessárias a 
respeito da ideia central de sujeito histórico.
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A Por que essas situações acontecem com tanta frequência? Porque a tradição 
curricular que pauta a organização dos princípios a serem ensinados nessa matéria 
traz, com muita força, o que é organizado como código disciplinar da área no momento 
da criação dessa disciplina escolar. A História, ao surgir como um dos pilares dos 
currículos escolares no século XIX, era voltada, essencialmente, à constituição e elos de 
pertencimento dos sujeitos às nações emergentes. Por isso, a exemplaridade das ações 
dos chamados “grandes personagens” ocupava papel importante no sentido de garantir 
a constituição de tal pertencimento.
 Ao longo do século XX não só mudou a compreensão do que é a História, como 
mudaram também as perspectivas em torno da ideia de identidade, que não se resume 
apenas à dimensão da produção de sentidos da nação para os indivíduos. O entendimento 
do que a História é e para que ela serve mudou significativamente.
 Portanto, isso tudo serve para nos mostrar que quando falamos de História não 
falamos de uma explicação única, tampouco de uma explicação “verdadeira” que se 
contraria a explicações “falseadas” ou “mentirosas”. E por que isso acontece? Porque 
além de ser uma forma de explicar os processos de transformação do mundo, a História é, 
acima de tudo, um procedimento de investigação, uma forma particular de ler e explicar 
o mundo, uma atitude de problematização daquilo que está no mundo na relação com 
fontes de conhecimento. Sob essa perspectiva, educar para a compreensão da História 
implica, antes de tudo, em educar para a compreensão de como o conhecimento 
histórico se opera com o objetivo de compreender continuidades e descontinuidades, 
mudanças e transformações na vida das diferentes sociedades humanas. E isso é 
diferente de simplesmente ensinar conteúdos do passado.
 Assim, pensar diretrizes para o Ensino de História significa “desnaturalizar” um 
ensino voltado para a descrição de eventos no passado, baseado no estudo de pessoas 
importantes, fatos relevantes, temas consagrados que na maioria das vezes são vistos 
por um único viés e que não sofre crítica por parte dos agentes. É preciso traçar diretrizes 
que possibilitem movimentos, reflexões, que o professor possa ter liberdade de intervir 
e adequar o currículo, sem perder de vista a construção dos saberes históricos e a 
formação dos sujeitos, tampouco a realidade dos estudantes em nossas escolas.
 É importante que a escola trilhe um caminho onde processos significativos de 
construção de conhecimento sejam realizados, em detrimento do simples e naturalizado 
“cumprimento do programa”. Neste sentindo, é possível pensar em caminhos 
programáticos distintos, subjacentes a um eixo curricular integrador e pautado em 
princípios que buscam favorecer uma aprendizagem significativa e comprometida com o 
desenvolvimento do raciocínio e da consciência histórica.
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A1.2 Quais são os maiores desafios para se produzir diretrizes curriculares para  a área 
de História?
 A visão usual que se tem de História tem conduzido nossas escolas a ensinarem 
aos estudantes uma vasta lista de conteúdos dispersos, em torno de uma referência de 
datas selecionadas a partir de uma cronologia eurocêntrica e política. Na maior parte 
dos casos, esse ensino não é acompanhado por uma perspectiva de sujeito histórico 
que permita ao(à) estudante se compreender e se enxergar como um(a) sujeito(a) de 
seu tempo e como agente de transformação. Tampouco essa visão o auxilia a projetar 
olhares sobre o futuro, respaldado por uma compreensão temporal consistente.
 O grande desafio para se dissolver essa perspectiva situa-se em torno do peso 
de uma cultura escolar que oscila entre duas pontas compreensivas profundamente 
estruturantes de olhares. Por um lado, prioriza-se o tratamento, sobretudo nos anos 
iniciais, da leitura e da escrita sem, por vezes, refletir a respeito dos sentidos do 
letramento e de como a apropriação de ferramentas de pensamento próprias do saber 
histórico concorrem, efetivamente, para esse processo. É como se a História não tivesse 
qualquer relação direta com o processo de letramento ou com o desenvolvimento 
do pensamento lógico e, consequentemente, com a aquisição da leitura, da escrita 
e do domínio matemático. Por outro lado, o segmento dos anos finais do Ensino 
Fundamental concorre com uma perspectiva perigosa em torno da ideia de se preparar 
o(a) estudante para concursos cuja prescrição se dá pela via de conteúdos temáticos 
canônicos e tradicionais. Ensina-se, muitas vezes, o conteúdo por sua erudição e, não 
por seu potencial reflexivo.
 Diante do que foi exposto, o principal desafio de construção de diretrizes 
curriculares para o Ensino de História envolve a necessidade de se promover um 
debate capaz de ampliar o espectro compreensivo em torno do que a História é, e de 
como ela opera com o conhecimento relativo ao estudo do homem no tempo.
 Com isso, a equipe responsável pela elaboração das diretrizes curriculares para 
a área de História assumiu uma posição clara, embora potencialmente polêmica: nossa 
prescrição não se dará no âmbito dos conteúdos históricos por ano escolar, mas por 
eixos teórico-metodológicos essenciais à cognição em História.
 Muitas vezes as pessoas se assustam com a possibilidade de não terem um 
programa único e prescrito para toda a Rede de Ensino, fato que precisa ser seriamente 
desconstruído enquanto valor educacional, considerando-se a pluralidade verificável 
entre as diversas instituições e a complexidade inerente à cultura escolar. Em relação 
à matéria histórica, não é a atitude de se saber ou não todos os fatos estabelecidos 
segundo uma determinada ordem cronológica que garante aos(às) estudantes uma 
condição de letramento em História. Portanto, o que propomos é um deslocamento da 
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Areflexão em torno dos conteúdos históricos para um olhar relativo aos procedimentos 
históricos que envolvem as habilidades cognitivas. 
 Deixaremos às escolas e aos professores(as) a tarefa de selecionar aquilo que 
for pertinente e coerente em relação ao Projeto Político-Pedagógico de cada unidade, 
considerando-se, para os conteúdos a serem selecionados, a necessária observância 
de habilidades de pensamento centrais, agrupadas em torno de três grandes eixos 
conceituais e metodológicos: a Educação para a compreensão do Conhecimento, 
a Educação para a compreensão do Tempo e a Educação para a compreensão da 
Memória.
 Trata-se de eixos integradores entre diversos conteúdos escolares e, acima 
de tudo, eixos que transcendem o segmento específico dos Anos Finais do Ensino 
Fundamental e cuja formulação leva a uma necessária revisão das práticas pedagógicas 
desde a Educação Infantil até os Anos Finais do Ensino Fundamental.

2 Por que e como se educa uma criança/estudante para lidar com a variabilidade 
de conhecimento e para constituir uma postura crítica perante as fontes de saber e 
ideias de verdade?

 Como já discutimos antes, por força de uma tradição eurocêntrica e 
predominantemente descritiva, durante muito tempo a História foi entendida como 
uma disciplina que se propunha a fazer uma síntese enciclopédica de tudo àquilo que 
supostamente teria se passado no mundo. Contudo, há algum tempo a História já não 
é mais compreendida em função desse olhar. Antes disso, ela é compreendida como 
um campo de saber específico, com regras e métodos de investigação e produção de 
conhecimentos próprios, que permitem às pessoas a compreensão da mudança social 
e da ação humana no tempo.
 Esse tempo não é mais pensado somente a partir de um recorte cronológico 
totalizante, mas entendido como uma construção social e, por isso, seletiva e variável. 
O que faz com que uma perspectiva temporal se sobreponha às demais envolve 
decisões de poder que demandam um olhar histórico que, por sua natureza, conduz à 
compreensão da alteridade, de outras formas possíveis de ser, sentir, pensar e marcar 
o tempo.
 Se a História é uma forma particular de explicar e conhecer o mundo, isso 
significa dizer que o saber histórico será sempre parcial e seletivo. Nem se pode 
explicar tudo – o historiador sempre faz escolhas e seleciona aquilo que irá pesquisar 
e como irá fazer sua pesquisa – nem tampouco as explicações que são apresentadas 
são princípios universais e imutáveis. Isso acontece porque como o conhecimento 



518

HI
ST

Ó
RI

Ahistórico baseia-se no uso e diálogo com fontes, essas, como construções culturais e 
datadas, expressarão sempre a voz de quem as produziu.
 Nesse sentido, destaca-se a importância de se contrapor os diversos discursos 
encontrados nas fontes históricas para que outras vozes e outros pontos de vista possam 
emergir desse exercício. Esse entendimento move, na essência, o território de trabalho do 
historiador que busca, na dinâmica entre historiografia, teoria e pesquisa documental, as 
bases para uma contínua reescrita da História.
 Por que tomar esse princípio como ponto de partida para discutir um Currículo para 
a área de História? Porque educar a criança e o(a) estudante para essa percepção a respeito 
do caráter provisório e relativo da verdade constitui uma tarefa difícil e pressupõe uma 
ação escolar e cultural de longo prazo, que tem na seleção de conteúdos – entendidos 
como recortes sempre parciais – apenas uma de suas pontas. A função da escola não é 
formar crianças e jovens no ofício do historiador, mas há aspectos desse ofício que fazem 
toda a diferença na formação para a compreensão de como o conhecimento ocorre e se 
transforma.
 Se pensarmos em nossa educação familiar e escolar, veremos, sem muita dificuldade, 
que muitos de nós aprendemos, desde cedo, a lidar com uma perspectiva de verdade. Se 
falarmos “mentira”, ficamos de castigo ou sofremos alguma penalidade. Se escrevermos 
uma informação fora do padrão, somos penalizados em nossas notas porque lidamos com 
algo “não verdadeiro” ou cometemos um erro.
 De um modo geral, a televisão que povoa nossas casas é cheia de programas que 
utilizam imagens da realidade como se elas fossem plenamente verdadeiras, a ponto de as 
pessoas acreditarem que “deu na televisão é porque é verdade”. Essas comunicações, que 
na maioria das vezes passam despercebidas, forjam uma determinada visão de mundo que, 
quando são apresentadas aos(às) estudantes sem que estes(as) tenham passado por um 
processo de educação audiovisual, não lhes permite compreender que aquilo que aparece 
na TV é uma seleção, com intencionalidades efetivas nem sempre explícitas e constituindo-
se, portanto, como um ponto de vista.
 Assim também acontece com as informações que são apresentadas pelos Jornais. 
As notícias apresentadas nesse veículo, sofrem interferências de vários indivíduos que ali 
escrevem, reordenam informações e atribuem sentidos à realidade, “produzindo verdades”. 
É importante relativizar e refletir sobre essas informações que nos são apresentadas como 
verdades, pois o que se apresenta como opinião de alguém mais velho ou de quem vivenciou 
determinada situação, deve ser percebido como uma opinião parcial, que revela a visão de 
mundo desta pessoa que se apresenta como testemunha ocular de um determinado fato.
 Inferir dessas supostas “verdades”, às quais somos diariamente expostos, 
intencionalidades subliminares e intencionalidades derivadas do lugar de enunciação de 
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Aquem fala constitui-se como um importante embate, para o qual a tarefa escolar pode 
ser determinante. Portanto, o grande desafio escolar, desde a Educação Infantil, é o de 
promover uma educação que permita a emergência da compreensão de que no mundo e 
no processo de produção de conhecimento operam, permanentemente, diferentes pontos 
de vista.
 Quando pensamos em diretrizes para o ensino de História para a Rede Pública 
Municipal de Ensino de Juiz de Fora, não pensamos numa lista de tópicos e conteúdos 
de História a serem trabalhados linearmente por toda a rede. Antes disso, pensamos na 
elaboração de um documento que priorize o desenvolvimento de uma série de habilidades, 
que são fundamentais para a compreensão histórica e para o desenvolvimento, no 
estudante, da capacidade de pensar historicamente.
 Alcançar esse objetivo só é possível a partir da visão da História enquanto um 
processo particular de investigar e compreender o mundo e que, portanto, envolve 
habilidades cognitivas específicas. Sendo assim, a ideia é priorizar o desenvolvimento de 
habilidades que permitam ao(à) estudante se relacionar com o conhecimento histórico de 
forma plena, e realizar uma leitura densa de mundo, mesmo dos temas e assuntos que, 
porventura, não forem dominados em termos informativos.
 Algumas dessas habilidades podem ser destacadas como ações cujo desenvolvimento 
precisa perpassar toda a escolarização básica. São elas, dentre outras:

. a capacidade de ordenar acontecimentos segundo critérios temporais;

. a capacidade de desenvolver narrativas atravessadas pela temporalidade;

. a condição de diferenciar padrões de vida e comportamento distintos como resultantes 
de processos culturais diferentes;
. a compreensão de diferenciar natureza e cultura, pensando o homem como produtor 
e transformador da natureza a partir de seus valores;
. a condição de inferir a partir de diferentes tipos de fontes que informam sobre aspectos 
da realidade;
. a condição de perceber permanências e descontinuidades no tempo;
. a habilidade de compreender um texto histórico na sua totalidade, o que significa 
perceber a existência de vozes, sujeitos e temporalidades se manifestando nos diferentes 
gêneros textuais, tais como gráficos, mapas históricos, reportagens de jornal, textos 
literários e documentos diversos;
. a condição de operar com formas de datação e com categorias temporais centrais, tais 
como ordenação, duração e simultaneidade;
. a condição de depreender, de diferentes textos, aspectos que elucidem o lugar social 
do sujeito que fala e, a partir disso, perceber sujeitos sociais presentes e ausentes numa 
narrativa explicativa. 
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A Todo esse processo de pensar o ensino de História perpassa a valorização dos 
saberes dos(as) estudantes, ancorados em práticas de memória e em representações sociais 
que se convertem em valores, visões de mundo e preconceitos. As relações com o tempo e 
com o passado são estabelecidas, a partir da realidade vivida por eles, daquilo que eles(as) 
conhecem e com o que já tenham experiência, ainda que, por vezes, tal dimensão não 
seja valorizada no interior da sala de aula. Tomar a realidade do(a) estudante como ponto 
de referência, não significa restringir o programa de História a essa realidade, tampouco 
fortalecer o argumento e a tendência de que o ensino deve se organizar a partir de círculos 
concêntricos estabelecidos do espaço-tempo mais próximo ao mais distante.
 Nesse sentido, é preciso construir pontes entre aquilo que o indivíduo não conhece 
– um tempo ou contexto histórico distante, não vivido – e aquilo que é palatável para ele(a), 
tal como a sua vida e o contexto histórico no qual ele(a) se insere e que é pautado por 
forte presença dos aspectos culturais e materiais do mundo sobre o lugar de vivência. O(A) 
estudante de hoje, compra objetos da China, joga simultaneamente pela internet com 
crianças de diversos espaços, assiste a programas de TV que tratam da Europa, Índia e Egito. 
Portanto, não faz sentido seguir linearmente o eixo Eu e minha casa - minha rua - meu 
bairro - cidade - município - Minas Gerais - Brasil.
 Pensar o ensino de História no sentido de superar essa perspectiva linear ou o foco 
recorrente sobre as datas comemorativas requer do(a) professor(a) e da escola, clareza, 
intencionalidade e coerência do que se busca e de onde se pretende chegar com as ações 
educativas empreendidas, além de exigir um trabalho de seleção e posicionamento que 
implica em algumas atitudes essenciais:
. Em primeiro lugar, a compreensão de que a construção de conceitos necessários ao 
trabalho histórico pressupõe a construção de relações de continuidade, aprofundamento 
e medidas de sistematização que não podem se constituir em momentos tópicos e 
fragmentados.
. Em segundo lugar, a necessidade de a instituição escolar como um todo pensar na 
dimensão particular dessa área de conhecimento, de modo a compreender que seus 
princípios se articulam e atravessam os diversos campos disciplinares.
. Construir habilidades que privilegiem a construção de saberes históricos e o 
desenvolvimento pleno dos nossos estudantes possibilita, ainda, que essa mesma História 
faça sentido para esses sujeitos.

 Isso significa pensar em posturas e ações de educação de longo prazo, que precisam 
ser iniciadas, do ponto de vista de fundamentos e hábitos, ainda na Educação Infantil e 
devem ser perseguidas de modo sistemático e permanente ao longo dos Anos Iniciais 
de escolarização para que, nos Anos Finais de escolarização, sejam consolidadas como 
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Ahabilidades de pensamento e ampliadas em sua complexidade.
 Para encarar o desafio de se educar a(o) criança/estudante para compreender a 
operação de diferentes pontos de vista na produção do conhecimento, neste documento, 
pautamo-nos, sobretudo, nas reflexões e trabalhos da historiadora inglesa Hilary Cooper. 
Esta autora dedica-se a discutir o ato de ensinar e aprender História, especialmente no 
segmento da Educação Infantil e Anos Iniciais. Cooper organiza seu pensamento em torno 
de três grandes eixos considerados fundamentais na construção do pensamento histórico 
da criança (COOPER, 2006):

1) o estabelecimento da relação temporal e da compreensão da mudança;
2) a condição de interpretação do passado;
3) a construção de inferências a partir das fontes.

 Veremos, no bloco específico deste documento, o que se encontra implicado na 
discussão sobre desenvolvimento da relação temporal. Contudo, neste bloco relativo 
à educação para a compreensão do conhecimento, cabe-nos refletir acerca do que se 
encontra envolvido na formação das bases do saber histórico em relação à dimensão de 
interpretação do passado. 
 De um modo geral, os historiadores concordam com a perspectiva de que não há 
uma única versão possível sobre o passado e este é, a cada momento, reconstruído de acordo 
com as necessidades e demandas do presente. Isso acontece em vista da impossibilidade de 
trazer o passado de volta tal como este aconteceu, não apenas porque não é possível voltar 
no tempo, mas também pela limitação das fontes, que são incompletas, resultam daquilo 
que foi selecionado em cada tempo para ser salvo do esquecimento, e foram produzidas 
por pessoas que tinham atitudes e valores distintos do presente.
 Sendo assim, a princípio, a imaginação tem um papel fundamental na reconstrução e 
interpretação dos fatos do passado. Do mesmo modo que, na prática do ofício do historiador, 
a dimensão imaginativa deve se constituir, no processo educativo e de escolarização, em 
eixo central para a construção de referências acerca daquilo que existiu antes em relação 
ao universo plausível dos estudantes no tempo vivido por eles. Contudo, a exploração da 
imaginação associada ao deslocamento da posição interpretativa dos sujeitos é algo que 
pode e deve acompanhar o desenvolvimento da capacidade narrativa e da experiência com 
a aquisição da leitura e da escrita.
 Considera-se como um bom exemplo desse movimento, levar os(as) estudantes 
a se posicionarem no lugar de outros sujeitos numa trama literária e, a partir desse 
procedimento, imaginar alternativas de finalização das histórias contadas. Essa pode ser 
uma experiência profundamente formativa na direção do que estamos querendo fortalecer 
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Acomo prática e atitude. Colocar-se no lugar do outro significa utilizar outros parâmetros 
para chegar a uma solução e isso pressupõe, não só o estímulo à imaginação, como também 
a associação progressiva entre a capacidade imaginativa e escolha de alternativas plausíveis 
com aquilo que se apresenta em torno do personagem em questão.
 O exercício citado acima, também é válido quando se projeta, com criança, uma 
situação vivida em outro tempo que não o agora. Ela pode e deve ser estimulada a imaginar 
formas de vida e pensamento a partir do que lhe é apresentado como elementos plausíveis 
dessa outra forma de vida. Portanto, a compreensão da multiplicidade de olhares para 
o passado pode ser trabalhada desde a Educação Infantil e ao longo dos Anos Iniciais de 
escolarização, de modo contínuo e sistemático, repetitivo e não tópico, tendo como ponto 
de partida a imaginação através do jogo de representação de papéis baseado em relatos, 
visitas ou imagens relativas a épocas passadas. Esta estratégia serve para relacionar aspectos 
significativos da vida da criança com as mudanças do tempo, transpondo- a para outros 
tempos e lugares.
 Compreender por que os pontos de vista variam pode conduzir professores(as) e 
estudantes a discutirem diferenças por gostos, por condição individual, por cenário social, 
por diferenças de posição social dos sujeitos no mundo. Cooper (2006) afirma que no “jogo 
de imaginar” a criança reconstrói sua própria versão para os contos infantis a partir de 
suposições e, quando o jogo trata de histórias do passado, examina situações que apenas 
posteriormente encontrarão lugar em sua vida.
 Podemos então dizer que o processo imaginativo envolve a fusão de dois mundos, 
o real e o imaginário. Isso significa assumir, a priori, uma posição que se distancia da ideia 
clássica e tacitamente disseminada entre professores(as) de que a criança deve aprender o 
que está no mundo numa escala progressiva que vai do próximo ao distante.  
O próximo, para a criança, é o que produz sentido a partir dos elementos de leitura e 
interpretação que ela recebe e, desse modo, isso pode se relacionar a uma narrativa de 
outro tempo.
 Na sequência do raciocínio exposto acima, algo próximo e imediato pode ser 
projetado para essa mesma criança sem que sejam evocadas circunstâncias produtoras 
de sentido, não se convertendo, portanto, em aprendizagem significativa. A dimensão de 
escala na interpretação histórica precisa se desvincular da linearidade pertinente à ideia dos 
círculos concêntricos. Isso significa dizer que nem é necessário prender-se a uma sequência 
linear no tocante à apresentação das informações tomando-se por referência uma ordem 
cronológica, nem tampouco privar o(a) estudante do tratamento de temas que podem 
suscitar sua condição imaginativa.
 Um bom exemplo disso pode ser observado quando se apresenta, a partir do 
trabalho com a literatura, informações sobre a época dos castelos, reis e rainhas - 
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Acenários que potencializam a emergência de fortes e ricas narrativas - ou de mitos e 
histórias gregas, por exemplo. O que queremos destacar com isso é que todos os(as) 
estudantes podem, e devem ter a oportunidade de experimentar narrativas de vidas 
que tenham a ver com outros contextos históricos que não os do presente imediato e 
que isso não precisa, necessariamente, vir didatizado sob o fio de qualquer forma de 
cronologia.
 Ao contrário do que muitas vezes se pensa e se executa em função do estímulo 
à racionalidade, a dimensão imaginativa tem um valor fundamental na forma como 
a criança passa a apreender o passado. Isso precisa ser cultivado, de modo contínuo 
e progressivo ao longo dos anos de escolarização. No tocante à compreensão do 
conhecimento, isso significa um lento e poderoso processo inerente à ação de educar, 
para que a criança se posicione no lugar do outro e, ao mesmo tempo, compreenda 
que isso implica em colocar em trânsito e relação pontos de vista que nem sempre são 
convergentes porque podem advir de gostos diferentes, de opiniões divergentes, mas, 
sobretudo, de lugares diferenciados dos sujeitos no mundo social, o que lhes confere 
status diferenciado na relação com os discursos produzidos.
 Destaca-se nesse ponto, a importância de se aproximar o trabalho de educação 
histórica com o trabalho global de letramento e de acesso à interpretação de textos 
escritos na relação com suas autorias. Para tanto, especialmente a narrativa literária 
constitui-se como um suporte didático de excepcional valor, em virtude de sua condição 
potencial para o desenvolvimento da imaginação associada ao deslocamento do leitor 
em relação à posição dos sujeitos narradores. Desse modo, uma determinada história 
infantil pode gerar muitas outras histórias, com diferentes desfechos e posicionamentos 
derivados dos lugares imaginados para seus personagens. Atividades desse gênero são, 
portanto, estruturantes para o trabalho com a Língua Portuguesa e são, igualmente, 
estruturantes para o trabalho com a História.
 Não obstante, é preciso ressaltar que a imaginação historicamente válida exige 
uma maturidade que as crianças não têm como um dado a priori e depende de um 
processo de desenvolvimento, para o qual a mediação escolar é determinante. Hilary 
Cooper destaca que o jogo imaginativo pode desencadear um processo em que, 
paulatinamente, ao longo do percurso de escolarização, do domínio da linguagem e da 
condição de explicar e inferir com base em fatos e referências, a fantasia vai diminuindo 
e dando lugar à indagação do que vai sendo conhecido e, em certo modo, sustentado 
pela prova trazida pelas fontes.
 As múltiplas ações que envolvem os deslocamentos supracitados nos conduzem 
a um segundo plano de desafios no que tange à educação histórica. Isso significa dizer 
que, tão logo a criança vá se familiarizando com o domínio do texto escrito, cabe à escola 
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Aapresentá-la a fontes que, em diferentes proporções e sentidos, podem informar sobre 
algo que aconteceu em um outro tempo. Desse modo, pensar em variação de gêneros 
textuais em História representa pensar em diferentes formas pelas quais os sujeitos 
apresentam e representam o mundo em diversos tempos.
 O trabalho com apresentação e análise de fontes - que podem ser exploradas 
a partir dos diferentes gêneros textuais - está intrinsecamente ligado à questão da 
variabilidade do conhecimento histórico. Historiadores de diferentes tendências e 
escolas de pensamento concordam com o princípio de que é através das fontes que o 
historiador formula suas questões, levanta hipóteses e faz inferências sobre o passado. 
Porém isso não significa dizer que as fontes revelam o passado ao pesquisador, já que 
são incompletas e, por vezes, as categorias observadas nas fontes podem ser distintas 
das utilizadas no tempo presente, o que pode gerar diferentes interpretações.
 Sendo assim, como uma criança pode inferir sobre as fontes? Cooper afirma que 
ainda não existem estudos aprofundados nessa direção, mas acredita que as crianças 
são capazes de inferir sobre objetos utilizados no passado quando os mesmos lhes são 
apresentados e que elas se utilizam de seus saberes e experiências para desenvolver 
perguntas acerca dos objetos. A autora ressalta a importância da dimensão imaginativa e 
dos diálogos desenvolvidos com as crianças como sendo fundamentais para a formação 
da consciência histórica. Como se observa em suas palavras:

O diálogo é que permite às crianças fazer deduções e inferências, 
especular, considerar possibilidades e aceitar que pode não haver 
uma única resposta correta, comentar causas e efeitos e voltar a 
contar histórias é essencial para o desenvolvimento da compreensão 
(COOPER, 2006, p.49).

 Os anos iniciais de escolarização, segundo a autora, propiciam maiores 
oportunidades de diálogos entre adultos e crianças. Sobretudo nas conversas fora 
do ambiente escolar. A liberdade que circunda o ambiente escolar permite a quebra 
das formalidades impressas nesse espaço potencializando a relação dialógica entre 
professores, pais e alunos de forma individualizada. Isso significa dizer que, o momento 
de troca, estabelecido por todos os envolvidos nessa ação de caráter formativo, tanto 
dentro quanto fora da escola, é frutífero e necessário para o amadurecimento da criança.
É no percurso dessa experiência de troca, que os(as) estudantes desenvolvem formas de 
tratamento com as fontes que se convertem em progressivas compreensões de aspectos 
do passado. A observação e a análise de objetos, fotografias, cartas, quadros e visitas a 
lugares históricos são excelentes pontos de partida para educar o olhar da criança sobre 
um tempo que já existiu, mas que não existe mais, a não ser por seus indícios ou por 
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Aaspectos que restaram desse outro tempo, por meio de práticas, hábitos, pensamentos 
ou aspectos materiais.
 A partir do contato com as fontes as crianças são conduzidas à observação, à 
elaboração de perguntas, à crítica e à argumentação. Esses movimentos são formas de 
compreender o passado e devem ser estimulados por pais e professores(as) progressiva 
e continuamente. Desse modo, no diálogo com as fontes e com terceiros, a criança 
aprende que é possível haver mais uma visão sobre o objeto, podendo também haver 
pontos de vistas diferentes sobre o passado. Hilary Cooper considera a mediação do 
adulto como fundamental na construção do repertório de experiências da criança, afinal, 
é a partir delas que a criança qualifica o mundo e/ou cria explicações alternativas.
 Cabe destacar que não adianta ter tal conduta como algo residual num ano ou 
restringi-la a um momento em que se evoca uma dada data comemorativa na escola para 
que, no restante das atividades letivas tais condutas sejam desconsideradas. Trata-se de 
práticas que só geram sentidos formativos ao se tornarem permanentes e estruturantes 
do trabalho escolar. Na medida em que tal ação venha a se constituir em aspecto de 
ancoragem da educação histórica ao longo dos anos iniciais, o processo de didatização 
próprio da História a partir dos Anos Finais do Ensino Fundamental deve estruturar-se, 
sobretudo, no fortalecimento da dimensão própria inerente à compreensão da operação 
histórica a partir da diversidade das fontes.
 Os conteúdos históricos a serem elencados na relação com essas operações de 
seleção são múltiplos e variáveis e devem ser compreendidos como mediadores para o 
desenvolvimento de uma atitude interpretativa e de habilidades de pensamento, e não 
como uma finalidade última, que se esgota em torno do cumprimento do programa em 
uma dimensão meramente informativa e, na maioria das vezes, cronológica. Portanto, 
isso significa dizer que, ao estabelecer a relação de conteúdos a serem selecionados para 
ensino, cada unidade escolar deve ter em mente que o prioritário, nessa relação, não é 
o conteúdo a ser vencido, tampouco a sua quantidade, mas em que medida aspectos 
próprios do procedimento e do pensamento histórico poderão ser evocados na forma 
de tratamento de tais conteúdos.
 E o que se apresenta como relação de conteúdos históricos a serem discutidos 
em cada unidade escolar?
 Aquilo que cada unidade escolar definir como válido e pertinente para o desenho 
de seu próprio projeto pedagógico.
 Assumir essa proposição envolve, antes de qualquer coisa, apostar no 
fortalecimento da capacidade de escolha e no exercício autônomo dos atores de cada 
escola e, ao mesmo tempo, tomar a consciência de que tal desafio envolve a revisão 
global daquilo que vem orientando as escolhas de conteúdos a serem ensinados 
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que, paralelamente, podem fortalecer a busca de projetos que integrem conteúdos 
disciplinares a partir de temas capazes de provocar uma atividade intelectual significativa 
e capaz de fomentar aprendizagens sólidas. Cabe destacar, ainda, que essa aposta 
implica, simultaneamente, na busca de soluções que permitam o compartilhamento de 
práticas, experiências e escolhas programáticas por parte do conjunto dos(as) docentes.

2.1 De princípios teóricos a escolhas metodológicas
 Estamos acostumados a assistir e a operar com programas de História nos quais 
a tarefa do(a) professor(a) resume-se à transmissão, para o(a) estudante, da informação 
daquilo que aconteceu no passado - um grande e extenso passado - que muitas vezes 
nunca chega ao presente porque não dá tempo. Quantas vezes não vimos professores(as) 
chateados(as) com o fato de não conseguirem “passar” além da Segunda Guerra 
Mundial com seus(suas) estudantes? Quantas vezes já não vimos o presente ser tratado 
exclusivamente pelo(a) professor(a) de Geografia e ser considerado pelos(as) estudantes e 
por outros(as) professores(as) como um território impertinente à reflexão histórica, restrita 
a um tratamento exclusivo do passado? Quantas vezes não vimos jovens desesperados com 
o fardo de ter que aprender, supostamente, “toda a História”, buscando fragmentos de uma 
grande narrativa de mais de 50 séculos em diferentes partes do mundo, como se isso fosse 
o requisito essencial para se passar numa prova de vestibular?
 Na verdade, boa parte de nós aprendeu a lidar com a História exclusivamente desse 
modo. Aprendemos, como estudantes, uma História que nos era apresentada por meio de 
programas essencialmente conteudistas, que, independentemente da criatividade didática 
do(a) professor(a) e de sua condição retórica e de persuasão, resvalavam, muitas vezes, em 
uma erudição informativa e em práticas que fortaleciam atitudes de mera memorização. 
Não é que a capacidade de memorizar não seja importante na possibilidade de aprender, 
mas aprender pelo simples ato de memorizar mecanicamente algo que será em seguida 
descartado não leva ninguém a lugar nenhum, ainda mais no mundo contemporâneo, cujo 
acesso à informação daquilo que não se conhece pode se dar em segundos.
 Portanto, se queremos repensar paradigmas de ensino trazendo a História em sua 
dimensão formativa à cena central do debate pedagógico e ao repensar a ação escolar, cabe-
nos refletir acerca das escolhas de método e, a partir delas, refletir sobre as possibilidades 
e pertinência dos conteúdos históricos a serem selecionados para serem trabalhados com 
os(as) estudantes, e não o inverso.
Para tal, voltamos às perguntas de fundo:
 O que constitui, portanto, uma condição educativa transformadora em relação à 
educação histórica?
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condição de formação e transformação das bases de saber do estudante?
 São muitos os elementos possíveis de serem mobilizados para uma resposta dessa 
natureza, mas é preciso pensar, sobretudo, que nossa possibilidade de interferência mais 
profunda se dá quando transformamos substantivamente nossas opções metodológicas 
e não só quando alteramos a proposição de temas e conteúdos a serem estudados.
 A rigor, é possível operar com programas temáticos distintos em unidades escolares 
distintas, sem que isso represente prejuízos de qualquer natureza para o(a) estudante 
que se transfere de escola porque é possível desenvolver um raciocínio histórico e uma 
possibilidade de entendimento do mundo a partir daquilo que é ativado pela consciência 
histórica, sem que isso represente saber “toda a História”.
 Uma escola pode, perfeitamente, estabelecer em seu projeto pedagógico a 
centralidade do tratamento da “Questão Ambiental”, por exemplo, e, em função desse eixo, 
selecionar temáticas históricas em tempos diversos – tratados cronologicamente ou não – 
que permitam ao(á) estudante a construção de uma compreensão relativa aos processos 
históricos que, ao longo da história humana, promoveram e conduziram a humanidade 
aos desastres ecológicos contemporâneos e aos riscos iminentes de destruição da própria 
condição humana.
 Do mesmo modo, o eixo temático “Família‟ pode ser convidado, tanto para uma 
composição programática contínua quanto para uma composição de um projeto específico 
no qual, novamente, a questão da diversidade temporal e a construção cultural de um 
paradigma familiar seja tomada como tônica reflexiva, trazendo, para o contexto atual, a 
reflexão relativa à diversidade de modelos familiares, não mais circunscritos somente à 
família nuclear monogâmica.
 Um projeto temático sobre “Drogas na escola” pode se abrir a um tratamento sobre 
“Poder e Relações de Dominação na História” que pode desempenhar profundo efeito 
formativo na condição de pensar historicamente, estabelecendo, ao mesmo tempo, relações 
com o tempo atual e com uma temática relevante graças à sua disseminação entre jovens 
na contemporaneidade. Tanto no primeiro exemplo quanto no segundo e terceiro temos 
casos de abordagens que podem evocar trabalhos pedagógicos estruturantes para a escola 
como um todo e para os quais a reflexão histórica assume-se numa dimensão evocadora 
de consciência e de compreensão das transformações, continuidades e descontinuidades 
temporais.
 Poderíamos dar muitos outros exemplos na mesma direção e poderíamos, sem 
dúvida, evocar a pertinência de diversos outros temas a partir daquilo que se impõe como 
desafios do mundo contemporâneo e da escola que, cada vez mais, lida com o desafio de 
envolvimento e aproximação do universo do jovem. Qualquer que seja o exemplo de recorte 
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Ade problematização a ser buscado (Violência, Tecnologias, Mundo Atual, Guerras, Relações 
de Poder, Gênero e Sexualidade, Desafios do Brasil, dentre tantos outros), o que se projeta 
como questão fundamental a ser enfrentada pela escola na construção de sua proposta 
programática particular envolve a fixação de escolhas que emanem do coletivo escolar e 
que impliquem em seleções e exclusões conscientes e que devem ser amparadas no poder 
decisório da escola. Tais escolhas se manifestam, seja no programa, seja no tratamento 
do livro didático disponível na escola que, como uma fonte dentre outras, não existe para 
ser trabalhado em sua integralidade, mas para ser um recurso referente de suporte ao(à) 
professor(a), a quem cabe as decisões acerca de seu uso.
 Vivemos em um contexto em que o acesso rápido à informação do tipo “o que 
foi” e “quando foi” está posto como uma possibilidade acessível a todos nos mecanismos 
de comunicação, particularmente na web. Se não sabemos ou não possuímos nenhuma 
informação acerca de um determinado fato histórico é fácil recuperá-la rapidamente e 
encontrar dados e interpretações a seu respeito. Contudo, se o(a) estudante não possui, 
em sua formação, filtros culturais suficientemente densos para selecionar a natureza da 
informação válida nesse grande mar de possibilidades de navegação que é a internet, 
sua condição de intervenção e leitura crítica no mundo seguirá de modo frágil e capaz de 
provocar frágeis leituras derivadas de suas dependências culturais, políticas e, sobretudo, 
um cenário de baixa autonomia. Um frágil cidadão.

 Portanto, metodologicamente falando, o ponto de partida essencial consiste sempre, 
no que diz respeito ao procedimento histórico em conduzir as crianças à formularem 
problemas que tragam, a partir do olhar sobre o tempo presente, a necessidade de evocar 
informações do passado capazes de gerar sentidos mais densos à descrição superficial da 
realidade. Isso significa promover, paulatinamente, deslocamentos temporais e diálogos 
intertemporais entre presente e passado, para os quais a elaboração de perguntas é mais 
importante do que a definição de respostas.
 Segundo Kátia Abud, André Silva e Ronaldo Alves (2010), devem-se priorizar ao 
longo da formação escolar, estratégias para o desenvolvimento do pensamento histórico 
discente, ao lado da realização de procedimentos críticos em relação às fontes, uma vez que 
as fontes históricas são tidas não só como referentes para a construção do saber, mas como 
recursos para a aprendizagem na medida em que remetem o sujeito que aprende à relação 
com diferentes gêneros discursivos, diferentes estratégias de produção de informações e 
diferentes relações com autores e intencionalidades.
 Contudo, para operar com a diversidade de fontes informativas, não basta 
se perseguir um sujeito que domine os recursos de leitura e escrita, mas é preciso 
trabalhar para a formação de um(a) estudante capaz de operar compreensivamente 
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com essa diversidade interpretativa, que emana das diferentes relações de autoria. 
Daí a importância do trabalho de ênfase nas diferentes narrativas, na contraposição de 
pontos de vista, no deslocamento da posição dos personagens, no exercício de levar o(a) 
estudante a se posicionar em diferentes lugares e personagens de modo a constituir 
soluções, interpretações e decisões lógicas para cada um desses lugares.
 Nesse sentido, essa dimensão formativa não pode prescindir do trabalho a 
partir do segmento da Educação Infantil e dos anos iniciais de escolarização em relações 
contínuas e não eventuais. Destaca-se, nesse aspecto, que o exercício desse tipo 
de habilidade pode e deve ser estimulado a partir de práticas voltadas ao estímulo à 
oralidade e à construção de narrativas individuais ou coletivas, independentemente do 
domínio da escrita.
 A partir do momento em que a criança passa a dominar a leitura e a escrita, o 
uso das fontes pode se transformar, adensando sua condição de refletir acerca de seus 
autores e intenções. Sendo assim, se o hábito de se colocar em outro lugar e reposicionar 
seu olhar de acordo com esse novo lugar não pautar sua condição opinativa, e, portanto, 
se a criança não foi formada tendo tal hábito como um alicerce em sua educação, de 
pouco adiantará a exploração desse tipo de habilidade por meio da mediação da escrita.
 A utilização de diferentes fontes promove, por diferentes razões, o desenvolvimento 
progressivo e complexo do raciocínio comparativo. Existem aspectos que podem ser 
explorados pedagogicamente desde o momento que antecede o contato da criança com 
o universo da escrita, dentre eles pode-se citar as abordagens com fotografias e objetos 
de outros tempos.
 Uma fonte permite sempre a identificação do sujeito que fala, para quem fala e 
com que intencionalidade. Abaixo são apresentados alguns exemplos disso através da 
utilização de algumas situações e recursos que nos são muito próximos e familiares:

.  LIVRO DIDÁTICO: um livro didático possui um(a) autor(a) que faz escolhas. Esse(a) 
autor(a) baseia-se em outros livros usados para consulta e trabalha, para produzir aquele 
livro, com um conjunto de diversas pessoas que fazem tarefas específicas. Se provocarmos 
o(a) estudante e orientarmos um trabalho que o(a) conduza à comparação de dois livros 
didáticos diferentes destinados à mesma série, e explorarmos com eles(as) a descoberta 
dessas diferenças e a comparação das mesmas poderemos, com algo simples e palpável, 
constituir neles(as) a importância de se pensar na autoria e nas fontes de informação. Essa 
conduta faz diferença em relação à prática social cotidiana que situa o livro didático como 
um lugar sagrado da verdade, e permite que o(a) estudante, desde muito cedo, possa 
compreender que o livro não corresponde à verdade absoluta e ao conhecimento ‘mais 
puro’ e inquestionável;
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. JORNAIS: os jornais possuem diversos autores, que fazem escolhas. Se compararmos três 
jornais de um mesmo dia e levarmos o estudante a decifrar as partes do jornal, identificando 
em que momentos as pessoas responsáveis por aquelas ideias aparecem, com clareza 
pode-se levá-lo a compreender que um fato que ganha destaque em um jornal não ganha 
o mesmo destaque em outro e, por vezes, sequer aparece. As manchetes são diferentes, 
as fotos usadas são diferentes, as partes do jornal são diferentes, embora existam muitos 
elementos comuns entre um jornal e outro. Por que será que isso acontece? Porque da 
mesma forma que os livros didáticos, os jornais são produtos elaborados por pessoas e 
organizações que assumem posições distintas. Levantar essa dúvida e promover reflexões 
que permitam ao(à) professor(a) estimulá-las positivamente, no debate coletivo em sala, 
pode fazer toda a diferença em termos cognitivos. Levar o(a) estudante a compreender 
que jornais e revistas são resultantes de escolhas conduzem, igualmente, a uma atitude 
educativa frente à necessidade de relativizar a ideia de que existe uma verdade absoluta a 
ser apreendida;

. FOTOGRAFIAS: as fotografias possuem autores/fotógrafos que fazem escolhas. Existe 
sempre um olho por detrás da câmera que seleciona o que entra e o que sai da fotografia. 
Estimular os(as) estudantes a produzir fotografias sobre um mesmo espaço, comparar as 
diferenças de olhar e recorte, bem como levá-los a refletir sobre o que o olho que estava 
detrás da câmera filtrou, em que condições, bem como imaginar o que ele(a) pode ter 
deixado de fora exerce um papel central em um processo de educação do olhar. Assim 
como em relação ao livro didático e aos jornais, a exploração das intencionalidades que se 
encontram por detrás da fotografia auxiliam o desenvolvimento de um sujeito letrado sob 
o ponto de vista histórico, isso é, capaz de lidar com as diferentes fontes e suas autorias;

. FILMES: os filmes possuem equipes de autores – por vezes gigantescas equipes que acabam 
mesmo por relativizar a posição do Diretor como único autor dessa obra coletiva – que 
fazem escolhas de argumentos, roteiros, roupas, iluminação, trilha sonora, artistas, enfim, 
um vasto universo de elementos que ajudam a criar, no espectador, opiniões e sensações. 
Isso significa dizer que um filme é sempre um ponto de vista e nunca corresponde à 
verdade, ainda que se baseie em aspectos da realidade a que se remete. Essa compreensão 
é particularmente importante quando lidamos com filmes épicos, isto é, aqueles que se 
remetem a contextos específicos do passado. Acima de qualquer coisa, o grande desafio, 
nesse caso, envolve educar o(a) estudante para compreender que aquele filme épico não 
retrata o passado e nem representa a realidade passada tal como se passou, mas é uma 
produção do presente, no presente, que toma emprestado, para construir uma história 
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processados no presente. Isso é diferente de levá-lo a ver “como as coisas aconteceram” por 
meio de um filme épico. E isso se coaduna com o que apontamos acima, isso é, a necessidade 
de se educar para a compreensão de que os diferentes elementos que nos apresentam o 
mundo possuem intencionalidades que podem permitir múltiplas interpretações e leituras.
 Além disso, ao comparar uma fonte com outras o(a) estudante consegue, com o 
tempo, ir compreendendo que diferentes sujeitos professam compreensões diferentes, 
mais ou menos ampliadas, de um determinado recorte da realidade e, principalmente, que 
o cruzamento de fontes diferentes amplia as lentes com as quais olhamos para o mundo 
porque nos permitem compreender um tema ou problema à luz da manifestação e voz de 
diferentes sujeitos sociais revelados nas diferentes fontes.
 A interpretação e leitura das diversas possibilidades de fontes, contudo, trazem 
como questão educativa central o fato de que, para ler e interpretar fontes, é preciso 
operar e desenvolver – de modo permanente, contínuo e repetido na relação com diversos 
conteúdos e temáticas – habilidades de natureza diferenciadas do ponto de vista da cognição 
histórica,a saber:

. OBSERVAR uma situação a partir da leitura de uma fonte escrita ou não escrita;

.  IDENTIFICAR informações na mesma; ENUMERAR aquilo que se observou; 

.  RELACIONAR as informações;

. INFERIR a posição dos sujeitos que falam por dada fonte; INFERIR as vozes 
ausentes em uma fonte ou cenário;

. COMPARAR lugares sociais, pontos de vista, cenários, situações históricas, 
configurações regionais de um mesmo problema ou temporalidade;

. GENERALIZAR e buscar sínteses históricas.

 Cada uma dessas habilidades envolve níveis de leitura e interpretação distintos 
e progressivamente mais complexos, dependentes da capacidade de leitura de fontes 
diversas e variáveis. Todas são necessárias à prática educativa e todas evocam ações de 
leitura diferenciadas que não são adquiridas espontaneamente nem, tampouco, são 
derivadas umas das outras automaticamente. Sem estabelecer relações não se compara. 
Sem comparar não é possível generalizar. Sem identificar um aspecto não é possível 
estabelecer relações. Sem enumerar aquilo que foi identificado não é possível capturar o 
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Aque foi observado. Essas diferentes habilidades se ancoram em diferentes níveis de leitura 
da informação histórica e, acima de tudo, envolvem a condição básica de processamento 
de tais informações. Portanto, são saberes mais importantes do que a mera acumulação de 
informações acerca do que aconteceu no passado e que, para serem constituídas envolvem 
a mediação docente pautada por clara intencionalidade pedagógica em relação aos sentidos 
daquilo que se quer constituir em termos globais.
 Kátia Abud, André Silva e Ronaldo Alves (2010) destacam ainda que o trabalho com 
as fontes é central na tarefa de educar para a compreensão da História porque permite ao(à) 
estudante compreender como se opera a periodização do tempo histórico, o que é distinto 
de um tempo subjetivo. Assim, diferentes fontes possibilitam a transposição de casos 
individuais para cenários mais abrangentes, que permitem, por sua vez, a compreensão de 
contextos sociais mais amplos e o entendimento do grau de generalização dos conceitos, 
distinguindo completamente a operação histórica da tarefa de produção e leitura de fontes 
isoladas e referentes a casos individuais.
 Quando tratam das fontes escritas, os autores enfatizam a necessidade de sua 
problematização com o(a) estudante num sentido contínuo e sistêmico. Para tanto, o(a) 
professor(a) pode trabalhar com documentos – frequentemente disponíveis nos livros 
didáticos, mas que nem sempre têm merecido a devida atenção em sala de aula – que 
devem ser lidos e interpretados pelos(as) estudantes com o intuito de pensar a autoria e o 
tempo do documento, comparar documentos diferentes, de autorias distintas, confrontar o 
documento adicional com o texto base do livro didático. Dessa forma, o objetivo da leitura 
é maior que a simples transmissão de uma informação.
 Isso representa, muitas vezes, reverter o uso comum que se tem do livro didático 
como simples depositário de conteúdos históricos e, ao contrário disso, implica em se 
avançar na exploração dos elementos que frequentemente são apresentados no livro como 
textos complementares ou recursos adicionais à aprendizagem. Isso significa deixar de 
explorar o livro como referente de saber e verdade e explorá-lo como fonte, passando a 
lista de conteúdos à posição secundária no processo de uso didático do livro.
 É preciso deixar claro a necessidade do desenvolvimento de um Projeto 
Pedagógico que vise a inserção do(a) estudante nessa nova linguagem e que proporcione o 
amadurecimento de habilidades, dentre as quais a extração de informações, a descrição, a 
interpretação, a sistematização de ideias. Como foi apresentado, atividades de interpretação 
de outras fontes escritas podem ser desenvolvidas a partir da apresentação de documentos 
que contenham narrativas contraditórias.
 A seguir são apresentados alguns procedimentos com a finalidade de auxiliar 
na análise significativa de documentos escritos. Tem-se a compreensão que eles podem 
ganhar contornos específicos de acordo com a temática e com as fontes utilizadas. São eles:
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A.  CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA DO DOCUMENTO: 
Qualquer documento sempre será fruto de uma época específica e, portanto, contém 
características que lhe são próprias e que devem ser discutidas pelo(a) professor (a). O 
texto de uma carta do início do século XX, ainda que com temática semelhante a um 
e-mail contemporâneo, terá peculiaridades na linguagem, na forma de tratamento, nas 
expressões, na grafia, que a distinguem e a singularizam como um documento datado 
e revelador de um tempo. Diante deste tipo de fonte algumas questões devem ser 
levantadas, tais como a autoria, a datação, a localização geográfica, as características 
do vocabulário e expressões, e o destinatário. Além disso, em tempos de internet, a 
tentativa de leitura e decodificação de textos de épocas distintas pode gerar interessantes 
momentos de contato com formas de escrita e expressão de outros tempos, o que pode 
gerar ricos eventos de reflexão acerca da escrita e das formas de tratamento atuais.

 . OBJETIVO, INTENCIONALIDADE, FINALIDADE DO DOCUMENTO:
Assim como o(a) historiador(a) sempre buscará compreender o que foi escrito, como 
e para quem, tais questões podem assumir, na função educativa, aspectos formativos 
próprios. Isso significa dizer que, no exercício educativo de formação para a compreensão 
da História, um texto contemporâneo de um jornal, um texto didático escrito para o(a) 
estudante ou um documento de época podem ser problematizados de formas similares 
e, portanto, apresentarem funções didáticas equivalentes, ainda que distintos quanto ao 
seu enquadramento e sentido para o trabalho histórico.

. ASPECTOS MATERIAIS DAS FONTES: como o documento foi produzido? Qual o tipo 
de suporte de escrita? Quais suas medidas e características físicas? Em que medida se 
assemelha ou se diferencia de similares  
contemporâneos que possuem características próximas em termos de gênero textual? O 
que mudou e o que permanece como semelhante?

. DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO: Qual é o assunto central? Quais frases ou partes 
sintetizam a sua intenção? Quais necessidades ou possibilidades de solução de um 
problema são apresentadas ao(à) leitor(a)? Ocorre defesa ou crítica de alguém? Como 
são construídos os argumentos?

. INTERPRETAÇÃO: Nesta etapa é feito o cruzamento das informações adquiridas nas 
etapas anteriores. Através do cruzamento de informações entre diferentes fontes de 
um mesmo período pesquisado, o(a) professor (a) pode auxiliar na construção do 
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Aconhecimento histórico de forma a possibilitar que o(a) estudante: identifique mudanças 
e permanências no percurso histórico da sociedade e dos documentos; verifique 
quais fontes podem ser somadas a reflexão para confirmar ou refutar uma hipótese 
levantada; perceba que os documentos foram construídos num determinado contexto, 
o qual influencia preponderantemente em sua concepção, pois pretende responder a 
uma necessidade da época; e conclua que, assim como é possível recuperar a História 
de pessoas, grupos sociais e da  sociedade, baseados nos documentos por eles(as) 
criados(as), que, nós, no presente, participamos desse processo. Portanto, somos todos 
agentes da História não só porque nossa história estabelece relações de continuidade 
com outras vivências humanas do passado, mas também porque nossa vivência atual 
constitui o mundo presente e também constituirá as possibilidades de lembrança desse 
mesmo mundo em um tempo futuro.

Um trabalho com fontes escritas pode se dar em todos os segmentos de ensino e sempre 
se relacionará à problematização de diferentes pontos de vista dentro de uma mesma 
situação. Como já enfatizado anteriormente, na Educação Infantil essa atitude pode ser 
trabalhada a partir da exploração de narrativas literárias e imaginativas, que podem se 
abrir a diversas novas narrativas, constituídas pela criança e pelo(a) adulto(a) a partir do 
ponto de vista de diferentes personagens.
Nos anos iniciais do Ensino Fundamental, uma história já conhecida pelos(as) estudantes 
pode ser contada a partir do ponto de vista de outro personagem, levando-o a se deslocar 
para a posição de diferentes personagens.
 
 Contudo, é desejável, nesse caso, que paulatinamente se mescle, à narrativa 
literária e ficcional, acontecimentos de outras épocas, para que, aos poucos, se explore 
com o(a) estudante situações concretamente vividas por sujeitos em outros tempos.
Nos anos finais do Ensino Fundamental, é possível nos pautar em documentos históricos 
de um mesmo período e comparar os seus textos, a partir da ênfase interpretativa acerca 
do lugar ocupado por seus(suas) autores(a) e, dessa forma, do sentido da construção de 
um fato histórico, bem como os sujeitos nele representados.
 O importante a ser destacado, nesse momento, é que tais atitudes didáticas 
podem – e devem – ser feitas a partir do tratamento de diferentes conteúdos e 
temáticas históricas, de modo a se constituir um hábito e uma prática reflexiva que 
depende, essencialmente, da condição de repetição e de retomada em contextos 
diferentes. Por isso, mais uma vez, reiteramos o fato de que o fundamental reside no 
método e não na temática histórica a ser selecionada ou trabalhada em sala de aula.
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A2.1 Práticas possíveis a partir da metodologia proposta para o Eixo do Conhecimento
A seguir são apresentadas possibilidades de utilização de alguns tipos de fontes em sala 
de aula. O objetivo é trazer reflexões e ações possíveis, sabe-se que no cotidiano da sala 
de aula as práticas podem ganhar contornos específicos de acordo com a temática e com 
as fontes utilizadas.

2.1.1  Os jornais em sala de aula
 Os jornais podem se converter em poderosas e importantes fontes utilizadas na 
sala de aula, coadjuvantes na construção da compreensão acerca de como notícias são 
produzidas, como fatos são eleitos em meio a uma vasta diversidade de alternativas, e 
como posições diferentes se manifestam em jornais diferentes. E toda essa construção 
se dá, paralelamente, à constituição de uma relação compreensiva do conhecimento 
produzido no tempo presente.
 Partindo do presente, e enfatizando um trabalho sistêmico com um gênero textual 
importante no mundo contemporâneo é possível situar a produção jornalística em seu 
tempo e espaço, possibilitando a compreensão de suas relações com os fenômenos 
sociais, além de ser possível buscar analogias com jornais de outros tempos, dada a 
facilidade hoje engendrada com o acesso a acervos jornalísticos digitalizados na internet, 
o que abre ao professor a possibilidade de explorar, com seus estudantes o atributo das 
regressões e deslocamentos temporais.
 Este recurso permite também que se problematize a ideia de verdade absoluta, 
muitas vezes buscada pelas pessoas junto às informações jornalísticas. Na medida em que 
se contrasta as diferentes versões trazidas pelos jornais é possível se quebrar o mito da 
objetividade jornalística e mostrar aos(às) estudantes que é possível encontrar diferentes 
visões ou interpretações de um mesmo fato, da realidade, em vários jornais, feitos e 
dirigidos por muitas pessoas e, portanto, resultado de valores e interesses diversos. Isso 
pode ser feito ao longo do processo de escolarização, a partir do momento em que o 
(a)estudante vai se apropriando do universo da escrita e em função de diferentes fatos 
e eventos, por meio da comparação de uma mesma notícia publicada em diferentes 
jornais. Ao se comparar forma e conteúdo e ao se estimular o(a) estudante e a fazê-lo(a), 
é possível perceber que jornais diferentes – impressos ou em versão digital – trazem 
versões e/ou elementos informativos diferentes sobre um mesmo acontecimento.
 Se no segmento dos anos iniciais de escolarização preconiza-se um processo 
de produção de um hábito voltado à leitura, observação e descrição de informações 
presentes em um jornal, com ênfase para a compreensão de suas partes, nos anos finais 
do Ensino Fundamental essa utilização de jornais deve priorizar o trabalho com atividades 
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Aque questionem a noção de verdade trazida pelas notícias, a partir da comparação de 
notícias que tragam pontos de vista diferentes sobre um mesmo assunto. Podem ser 
utilizados jornais diferentes sobre um mesmo período histórico ou ainda, podem ser 
analisados colunistas que tratam de um mesmo assunto dentro de um mesmo jornal.
 
 A vantagem desse tipo de fonte reside, sobretudo, na possibilidade de permitir a 
exploração de diversas temporalidades e um ampliado leque de temáticas a partir de um 
elemento que ancora a vivência de todos no tempo presente, o que pode trazer à tona 
a possibilidade de, para outros períodos históricos, aproximar os(as) estudantes tanto 
de eventos que se convertem em fatos históricos relevantes, quanto da observação de 
aspectos da vida cotidiana que atravessam a história de cidadãos comuns.
 Assim, tudo em um jornal pode nos conduzir à compreensão das mudanças 
processadas no tempo, desde as propagandas, até os classificados, coluna social, 
editoriais e notícias. Cabe destacar, a esse respeito, que a internet hoje propicia o acesso 
a um vasto repertório de jornais de diversas partes do Brasil e do mundo, o que abre, 
ao(à) professor(a) e à escola, diversas possibilidades de consulta e seleção.

2.1.2  A Literatura como Instrumento
 Um texto literário proporciona a representação de um mundo vivenciado 
ou mesmo idealizado pelo seu(sua) autor(a) que, contudo, é sempre sujeito de um 
tempo e, por essa razão, consegue trazer aspectos desse tempo vivido para seu 
texto. Ao mesmo tempo, esse texto é apreendido pelo(a) leitor(a) na relação direta 
com os elementos que pautam sua visão de mundo e suas representações sociais, o 
que permite a emergência de um importante diálogo com o universo de saberes do 
estudante, que cria sua própria imagem dos aspectos representados.
 Desde a Educação Infantil e anos iniciais de escolarização a literatura tende 
a exercer um papel fundamental na possibilidade de ativar a dimensão imaginativa 
associada à capacidade narrativa, seja esta pautada na oralidade ou na construção 
escrita. Essa prerrogativa, que não deve ser descartada no ato educativo, encontra- 
se com outra possibilidade: a de construir inteligibilidade para o conhecimento 
produzido sob outros suportes e outras lógicas e que, ao mesmo tempo, evocam 
outras temporalidades, conferindo ao(à) estudante a condição de desenvolvimento da 
perspectiva de mudança.
O estudo da História com base em documentos literários permite evocar aspectos 
da cultura de uma época, proporcionando um verdadeiro diálogo com o pensamento 
humano no tempo. A partir deste tipo de texto o ensino da História pode discutir como 
os(as) autores(as) literários(as) constroem as representações sobre determinado tempo 
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Ahistórico, além de ser um meio para estudar os diferentes discursos apresentados num 
tempo – o erudito, o popular, o conservador e o progressista.
 Da mesma forma que um texto literário, o(a) historiador(a) se relaciona com o 
conhecimento histórico e com a leitura do passado a partir dos valores e do contexto em 
que está inserido. Neste sentindo, ensinar os(as) estudantes a perceberem as diferentes 
dimensões temporais apresentadas pela literatura pode constituir um hábito que se 
converte em contribuição decisiva à compreensão de que há diferentes possibilidades 
de se lidar com o conhecimento e que sempre o autor trará aspectos de sua visão de 
mundo para o saber que produz.
 Um segundo movimento advindo da exploração didática da literatura direciona-
se à descrição e interpretação dessas representações temporais, criadas pelos(as) 
autores(as) literários(as) em suas obras, com vistas a compreender a mentalidade da 
época do escrito. Por fim, provocar a análise das relações dessas representações nos 
seus diferentes âmbitos (político, social, econômico e cultural) com o atual momento 
histórico possibilita qualitativa transposição didática, tão almejada pelo ensino de 
História, na medida em que pode introduzir uma dinâmica no movimento de acesso ao 
saber e abrir possibilidades a projetos interdisciplinares na escola.
 Se na Educação Infantil e nos anos iniciais de escolarização a literatura presta-
se, sobretudo, à ativação da imaginação, da capacidade narrativa e à possibilidade de 
deslocamento da posição dos sujeitos objetivando a compreensão de diferentes pontos 
de vista, sua utilização nos anos finais do Ensino Fundamental pode adensar a condição 
de acesso a temáticas históricas propriamente ditas, ou seja, a temporalidades distintas 
daquela vivida no presente. Assim, essa alternativa didática pode ser trabalhada a 
partir da discussão de questões relativas ao período em que se passa a narrativa, às 
relações deste período com os dias de hoje, à autoria (Quem escreveu o texto? Qual a 
sua intenção? Discussão de aspectos sobre a vida do(a) autor(a)).
 Produtos literários tais como poesia e letras de Música são, igualmente, frutos 
de uma dada sociedade e representam os modos de ver o mundo, fatos que acontecem 
na vida cotidiana, expressam indignação, revolta, resistência e, muitas vezes, são os 
únicos registros escritos da forma de pensar das camadas populares.
 
 Deste modo, as letras de música, por exemplo, convertem-se em importante 
recurso para o professor de História.
 Através da utilização deste recurso, torna-se possível estimular o(a) estudante a 
buscar compreender por quais motivos as pessoas atuaram no passado de determinada 
forma e o que pensavam sobre a maneira como o fizeram. Alguns aspectos devem 
ser levados em consideração na análise das canções, como: o contexto da criação, a 
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Aprodução – que é mediada e, muitas vezes escapa ao artista, a circulação e a recepção – 
a forma de apropriação pelos grupos sociais da época.
 Além disso, associados à experiência de escutarem músicas de distintos tempos, 
tais textos podem ser vetores para apreensão dos elementos de uma outra época 
(descrição de lugares, vestimentas, expressões idiomáticas, som dos instrumentos, 
arranjos musicais, entre outros), pode ser discutida a intencionalidade do(a) autor(a) 
(posicionamento diante da situação ou do tema representado) ou, acima de tudo, pode 
permitir a comparação de músicas e o que delas emergem do ponto de vista social e 
tecnológico entre passado e presente.
 A relação com a música hoje pauta uma forma de ser jovem, tanto do ponto de 
vista dos meios utilizados para se escutar a música, como por exemplo, o celular, o mp3 
e outros, como em relação ao acesso a músicas cada vez mais fragmentadas do ponto 
de vista da autoria. Na atualidade se baixa para um playlist músicas isoladas que não 
permitem mais a relação com a discografia de um(a) artista. Por outro lado, tal relação 
de fragmentação, cada vez mais se atrela a uma postura de estranhamento da relação 
geracional, particularmente quando isso envolve ouvir músicas de outro tempo.
Deste modo, além da ludicidade, a música na escola pode ser trabalhada de forma a 
problematizar tanto os elementos presentes nas letras, quanto os lugares dos quais os 
seus(suas) autores(as) as escrevem, de forma a buscar entender o que o(a) autor(a) 
pretendia com a letra em seu tempo.

2.1.3 O Estudo do Meio
 O meio em que vivemos ou mesmo espaços mais distantes que podem ser eleitos 
para o trabalho didático com a História desempenham um papel fundamental na condição 
de se experimentar marcas do tempo materializadas no espaço. Sobretudo a cidade traz, 
em suas rotinas e construções, várias camadas de tempo que podem ser observadas não 
só nos prédios, ruas e nomes de bairros, como também pela convivência de atividades e 
ofícios que, muitas vezes transcendem o tempo presente e encontram reminiscências de 
várias épocas e contextos passados.
 É isso que acontece quando observamos, por exemplo, as relações personalizadas 
que se estabelecem nos comércios de bairro que ainda vendem produtos com caderneta 
mensal, nos ofícios urbanos em processo de desaparecimento, como sapateiros, ferreiros, 
engraxates, ou nas relações de produção rural ou de subsistência ainda vivas nos bairros ou 
no entorno rural da cidade.
 Em que pese toda essa potencialidade, a utilização dos estudos do meio como 
ferramenta para a construção do conhecimento histórico escolar por professores(as) e 
estudantes depende da eleição de um eixo temático claro e um trabalho sistêmico, contínuo, 
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Aarticulado a outras áreas de conhecimento, e que permita a formulação das questões a 
serem feitas para o objeto de estudo ao longo da pesquisa e da ida ao campo, o que inclui, 
em muitos casos, a aplicação e sistematização de questionários.
 Dependendo da região ou do lugar a ser visitado, o estudo pode tomar uma 
configuração interdisciplinar e envolver diversas áreas. Estes estudos podem ser utilizados 
pelos(as) professores(as) para construir e sistematizar o conhecimento, mostrando por 
meio da interação direta com o contexto e o seu passado, as intersecções entre memória, 
patrimônio e história. Estudantes e professores(as), ao entrarem em contato direto com 
elementos que formam um patrimônio cultural regional ou local (fazendas, monumentos, 
prédios históricos, recursos ambientais ou mesmo o bairro e o entorno escolar), estarão 
destacando e ressignificando um espaço e tempo específicos e suas formas de sociabilidade 
– além dos significados atribuídos a eles pelas pessoas no presente.
 Do mesmo modo que para outras modalidades de recursos, o estudo do meio permite 
um uso e uma exploração didática ampliada nos diversos segmentos de escolarização, 
com a capacidade de aliar a dimensão sistêmica do conhecimento à  sua dimensão lúdica 
e de prazer. Assim, sua exploração na Educação Infantil e anos iniciais de escolarização 
podem privilegiar habilidades de observação, identificação e análise de detalhes, tais como 
características físicas do local visitado, a presença ou não de habitantes nos dias de hoje, 
atividades realizadas no local, a continuidade destas atividades nos dias de hoje. Pode-se 
problematizar ainda a questão dos locais que são guardados/lembrados e outros que foram 
esquecidos/destruídos, o que pode ensejar, com o passar do tempo, importantes reflexões 
acerca do que se encontra implicado, no estudo da História, quanto às operações da 
Memória, do lembrar e esquecer. Tais elementos, contudo, serão discutidos mais adiante.

2.1.4  Fotografias e Filmes
 A fotografia pode ser utilizada no processo de construção de conhecimento 
histórico, uma vez que é uma fonte de informações para a reconstituição do passado e 
um importante mecanismo de produção de registros na contemporaneidade. Hoje está 
pautada pela generalização de imagens técnicas em profusão, feitas por câmeras digitais e 
telefones celulares, de uso cada vez mais generalizado, e comum entre crianças e jovens. 
Além disso, um grande número de fotografias e imagens de diferentes tipos encontra-se 
disponíveis nos livros didáticos de nossas escolas.
 Porém, para que se dê a construção do conhecimento, é preciso que as análises 
ocorram para além das imagens, de modo a levar os(as) estudantes a compreenderem 
que uma imagem não “revela” o passado ou o instante, mas apresenta uma escolha feita 
num dado instante, do presente ou do passado. Acima de tudo é importante ter claro 
que a imagem não “fala” por si só. Uma imagem pode até impressionar, comover, mas 
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Anão informar. O que nos informa são as palavras. O que se pretende dizer é que o(a) 
professor(a) ao utilizar imagens, deve problematizá-las e entendê-las como recortes, como 
um “congelamento” de um instante que existiu no passado.
 Para que estudantes e professores(as) possam compreender as imagens registradas 
pelas fotografias é preciso haver uma problematização em relação às situações em que foram 
produzidas e as intenções dos fotógrafos. Estas informações não são dadas pelas imagens, 
mas sim pelos textos, pelas informações que as acompanham na forma de explicações, 
legendas, entre outros elementos. Através destas, se faz possível a compreensão do contexto 
histórico em que as imagens foram criadas, sendo possível entender as transformações, 
permanências e a dinâmica social da época.
 No Ensino Fundamental, a partir da escolha do tema, as fotografias podem ser 
trabalhadas de muitos modos. Em primeiro lugar, pela experiência de fotografar e refletir 
acerca de recortes dados pelo olho que se encontra por detrás de cada câmera. Além disso, 
fotografias abrem-se à análise sistemática de seus elementos, das posturas retratadas dos 
sujeitos da cena, da reconstrução de cenários, das memórias de vida (individuais e coletivas) 
e de fatos do passado.
 Para que a reconstrução histórica extrapole os elementos plásticos da imagem 
fotográfica é necessário, que elas sejam trabalhadas juntamente com textos, pesquisas 
de fontes documentais e, inclusive relatos orais obtidos por meio de entrevistas, fato que 
pode constituir relação sólida com o universo de vivência do próprio(a) estudante e de 
suas relações familiares trazendo, para o interior da sala de aula, aspectos da vida privada 
congelados em fotografias de diversos tempos.
 Além da análise do instante “congelado” na foto, é importante que se explore as 
múltiplas faces e realidades que possui uma fotografia. As situações, os lugares, as pessoas 
retratadas e a trajetória de quem fez a fotografia, são alguns destes elementos. Assim, 
múltiplos cenários de possibilidades didáticas abrem-se a partir de uma foto isolada ou de 
um conjunto de fotos: textos narrativos, descrição oral, linhas do tempo com fotografias 
de família aliada a entrevistas com membros da família, análise das mudanças geradas no 
mundo do trabalho devido à interação de outros processos, como a industrialização e a 
urbanização, o que explica, por exemplo, em alguns casos, as profundas mudanças de perfis, 
de profissões de bisavós, avós e pais das crianças. Do mesmo modo, a análise de mudanças 
e permanências históricas na paisagem a partir da ação humana podem ser ensejada pela 
comparação de fotografias de diversos tempos a partir de um mesmo local.
 Da mesma forma que o conhecimento histórico pode emergir da problematização 
das fotografias, os filmes são construções mentais – com métodos de trabalho próprios - que 
precisam ser pensadas e trabalhadas intensamente se quisermos promover um trabalho de 
educação do olhar em longo prazo. Isto significa dizer – e reforçar junto aos(às) estudantes 
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Apor meio de atividades intencionais - que as obras cinematográficas são construções 
carregadas de significados, construídas a partir da seleção dos elementos que irão compor 
as imagens e os sons que as acompanham e, depois, na articulação entre os diferentes 
conjuntos de imagens a partir da edição e montagem dos filmes.
 Compreender os caminhos pelos quais os filmes e o conhecimento histórico são 
produzidos, com suas diferenças e convergências, implica em desenvolver a percepção 
para se entender como a interpretação histórica de um determinado recorte do passado 
é construída na narrativa fílmica. Ao utilizar filmes na sala de aula, os(as) professores(as) 
devem evidenciar para os(as) estudantes esses processos e suas semelhanças, ainda que 
seus objetivos e métodos sejam distintos.
 Apesar da tentativa de reconstruir o passado, as ficções históricas ou documentários 
remetem às representações e ao conhecimento de seus criadores sempre no tempo 
presente de sua produção, e não no tempo passado a que se dedicam. Da mesma forma 
que em relação às demais fontes aqui discutidas, o principal desafio ao se trabalhar com 
filmes em sala de aula é conseguir com que os(as) estudantes interpretem as imagens como 
construções e não como verdade absoluta.
 Desse modo, atividades utilizando filmes no Ensino Fundamental devem ser 
pensadas a partir da análise daquilo que os seus(suas) autores(as) selecionam em termos de 
ângulos para a produção das imagens, sons, enredo, tipo de artistas, vestuário, sequências, 
as quais também são escolhidas, editadas e montadas, gerando, em conjunto com outros 
elementos, os filmes. É importante que os(as) estudantes percebam o filme como uma 
construção derivada de uma autoria que, no caso da obra cinematográfica, é coletiva.
 Muitas vezes, um filme que já foi produzido há alguns anos, vai evidenciar ideias 
sobre determinado período histórico que difere da concepção atual que se tem sobre tal 
período. Acima de tudo, cabe destacar que filmes não podem e não devem se prestar à 
ilustração supostamente didática daquilo que aconteceu, tal como aconteceu. Antes disso, 
podem ser poderosos recursos de compreensão de como se processa o conhecimento nele 
gerado e que articulam fluxos temporais e autorias do presente e do passado.
 Isso significa dizer que, ao contrário do que se pensa, o filme Carlota Joaquina, por 
exemplo, não ilustra a vinda da Família Real para o Brasil em 1808, mas alude ao contexto 
de renovação do cinema brasileiro nos anos 1980 e, com as ferramentas e olhares desse 
contexto de produção, tenta atribuir uma interpretação ao episódio de 1808, interpretação 
essa que não recupera o que se passou, tal como se passou, mas que produz um discurso 
ficcional.
 O mesmo raciocínio vale para se pensar as novelas, especialmente, aquelas 
consideradas como novelas “épicas”. Isso significa dizer que uma novela sobre a escravidão 
feita nos dias de hoje pauta-se pela construção atual de um olhar sobre o passado e não a 
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Aprodução da realidade passada. Levar o(a) estudante a essa compreensão pode fazer toda 
a diferença na prática de educar para a compreensão do conhecimento histórico.

3 O QUE SIGNIFICA EDUCAR PARA A COMPREENSÃO DATEMPORALIDADE?

 O Tempo é uma das marcas do humano mais complexas, mais abstratas e, por 
isso mesmo, mais fundamentais da vida. Ninguém pega nem segura o tempo. Ninguém 
consegue fazer o tempo parar, mas o tempo regula a vida de todos nós. Corremos, andamos 
devagar, aceleramos, descansamos, fazemos aniversário, envelhecemos, perdemos tempo, 
gastamos tempo, ficamos cansados pela falta de tempo. Mas se perdemos nossa orientação 
no tempo ou perdemos a memória, como quando acontece um acidente ou um processo 
de envelhecimento que leva a doenças da senilidade, nos desorientamos e passamos a 
enfrentar graves problemas quanto à própria identidade. Deixamos de ser nós mesmos e 
nos confundimos.
 Toda a complexidade envolvida na compreensão da matéria temporal demanda um 
trabalho educativo que não seja baseado no espontaneismo, tampouco na fragmentação 
de princípios conceituais e metodológicos. Sua aprendizagem no espaço escolar, em 
função dessa complexidade e fragmentação, tem sido historicamente pautada por grandes 
cenários de dificuldades e problemas quanto à compreensão da diversidade das categorias 
temporais, bem como dos marcadores temporais utilizados em nossa cultura. Isso significa 
dizer que, muitas vezes, apresenta-se o tempo para a criança sem que, necessariamente, 
essa apresentação se converta em aprendizagem significativa.
 Como uma construção cultural, histórica e variável, o tempo nem sempre nos é 
ensinado na relação com sua vasta complexidade, mas, ao contrário disso, como um 
elemento fixo e supostamente universal, o que nos faz pensar, muitas vezes, no tempo 
como seta, passível de ser organizado exclusivamente em função dos marcadores presentes 
em nossa cultura ocidental e em função da ideia de progresso estabelecido a partir do 
movimento europeu.

3.1 Sobre o tempo e datas: para uma reflexão necessária acerca de rotinas escolares
 De um modo geral podemos dizer que as ações pedagógicas que envolvem a 
construção do conceito de tempo na escola são, em geral, desvinculadas da complexidade 
que lhe é própria. Contrariamente a isso, esse trabalho tem sido historicamente 
demarcado ou pela organização e normatização despercebida do tempo escolar em 
blocos fixos que vão sendo assimilados pela criança ou, quando convertido em assunto 
escolarizado, por uma relação de descrição e reforço de datas comemorativas ou de ações 
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Aque nem sempre permitem a construção, por parte dos(as) estudantes e mesmo dos 
professores(as), das diversas categorias envolvidas na compreensão da temporalidade.
Sobre esse assunto pensamos ser necessário parar para pensar melhor e rever hábitos há 
muito consolidados em nossas escolas. Para começo de conversa podemos verificar que, 
regularmente, o trabalho com a marcação temporal nas escolas vincula-se, fortemente, 
ao tratamento de algumas datas selecionadas para serem comemoradas.
 Tais datas são, antes de qualquer coisa, escolhas historicamente eleitas de algo 
destacado para ser lembrado de modo repetido. Como acontece em nossos aniversários, 
por exemplo. Quando renovamos a comemoração de nossa idade a cada ano, esse ato 
de comemorar reitera um tempo de origem de cada um de nós e reatualiza, entre nossos 
amigos e familiares, a comemoração dessa nova vida, relembrando seu momento inicial. 
Assim como há várias pessoas, há vários eventos no Brasil e no mundo que poderiam 
se converter, portanto, em datas para serem lembradas e comemoradas. No entanto, 
apenas algumas delas são eleitas para essa repetição. E por que isso acontece? O que 
pauta a escolha de algumas e não de outras?
 Para responder a essa pergunta, temos que pensar que antes de convertemos 
uma data comemorativa em um evento natural, ela precisa ser compreendida em sua 
origem como uma seleção em meio a um mar de exclusões e, portanto, uma escolha 
que nos remete a uma circunstância dada de poder. Assim, quando ensinamos uma data 
como se a mesma fosse natural e não conseguimos refletir sobre suas implicações mais 
profundas, essa data deixa de ser um elemento de reflexividade e passa a se converter 
em um elemento de validação de determinados estereótipos. Passemos a pensar, a 
título de esclarecimento, em três exemplos muito conhecidos por nós, professores(as): 
o Dia do Índio; Dia de Tiradentes; e o Mês do Folclore.
 
 No calendário das convencionais datas comemorativas uma das que vem 
merecendo destaque é a do Dia do Índio, 19 de abril. Essa data, criada no Governo Vargas 
– e, portanto, longe de ser universal e atemporal – foi constituída num contexto em que 
caberia, aos formuladores das bases do pensamento nacional, reforçar o argumento da 
harmonia das etnias que conformaram o povo brasileiro. Esta era a base de sua concepção. 
Sua construção escolar, desde o início, ancorou-se em um tratamento do índio como um 
elemento do passado, exótico e romântico, porém formador desta entidade genérica 
conhecida como “povo brasileiro”. Se no início tal invenção pautou a construção de um 
calendário de eventos a serem lembrados e fortalecidos quanto aos seus valores morais, 
com o passar do tempo tal hábito constituiu-se em prática e norma, o que significa dizer que 
foi se transformando em elemento constitutivo das bases de saber plausíveis para os(as) 
professores(as) que, desde crianças, passaram a receber tais valores como elementos de 



544

HI
ST

Ó
RI

A

seleção histórica válida e socialmente legitimada. Além disso, a própria indústria cultural 
vem, há décadas, se ajustando no sentido de produzir materiais instrucionais prontos, 
nos quais professores(as) têm à sua disposição um tentador cenário de aulas, exercícios, 
moldes de trabalhos para as crianças, orientações metodológicas, enfim, um universo 
de elementos que vai consolidando uma determinada cultura pedagógica. Ao mesmo 
tempo, revistas infantis em quadrinhos e outros materiais similares ajudam a compor 
um cenário de naturalização de tal data como um elemento plausível para o tratamento 
histórico, e caricatural, do dia definido. Assim, com muita frequência vemos, no dia 19 
de abril crianças colorindo desenhos de curumins, escutando histórias curiosas de índios 
no passado, pintadas e vestidas com acessórios reproduzindo enfeites indígenas. Após 
o dia 19 de abril e antes dele, é como se o tema não existisse e não dissesse respeito 
a uma possibilidade de articulação com outros conteúdos. Desse modo, ao longo de 
cada ano é como se o índio merecesse apenas um momento definido no calendário 
escolar para ser lembrado e essa informação se esterilizasse em meio a um cenário 
reflexivo maior, em função do qual a evocação à temática indígena pudesse se dar a 
partir de uma escolha intencional para focalizar, por exemplo, o tema da diversidade em 
relação a formas de viver, brincar, aprender, narrar, conviver com o meio ambiente. Esse 
tratamento temático, contudo, seria incompatível com uma data restrita a um dia ou, no 
máximo, a uma semana e envolveria um outro desenho curricular.
 O mesmo movimento se processa em relação à outra data, igualmente valorizada 
e repetida nas escolas: o Dia de Tiradentes. Nesta data, Joaquim José da Silva Xavier 
é retratado como um grande herói nacional e mineiro, mártir da independência, 
apresentado como uma figura associada à representação corrente de Cristo, com sua 
barba e cabelos compridos, traído (todo Cristo tem seu Judas), brutalmente executado 
(enforcado, esquartejado e distribuído aos pedaços pelos caminhos por onde passara). 
O reforço de tal representação, inventada na passagem do século XIX para o século XX, 
ignora uma série de questões de relevância, como o fato de que se trata justamente 
de uma construção. Enraiza-se, desse modo, um estereótipo, criado com base em um 
mito que teve sua gênese relacionada com a necessidade da criação de um herói para a 
República, proclamada em 1889. Durante o período imperial já havia uma memória em 
relação ao Tiradentes, todavia 

[...] a Inconfidência era tema delicado para a elite culta do Segundo 
Reinado. Afinal, o proclamador da independência era neto de d. 
Maria I, contra quem se tinham rebelado os inconfidentes. [...] Não 
era fácil exaltar os inconfidentes e Tiradentes em particular, sem de 
alguma maneira condenar seus algozes e o sistema político vigente” 
(CARVALHO, 1990, p. 50).
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A Foi durante a campanha republicana que a figura de Tiradentes passou a ser 
evocada com mais força, sendo institucionalizada pelo novo regime, quando em 1890, 
o 21 de abril se tornou feriado nacional. Joaquim José não é, portanto, naturalmente 
um herói, mas foi assim moldado para atender às demandas de um determinado 
momento histórico, embora observemos que o mito tem demonstrado grande 
vitalidade ao longo da história republicana do país e, sobretudo, no espaço escolar 
onde é, anualmente, reinventado e reatualizado junto às novas gerações. Além disso, 
cabe enfatizar que o mito do herói, pobre, traído e defensor das causas humanitárias 
já foi significativamente revisto pela historiografia brasileira contemporânea, o que 
significa dizer que o reforço ao mito corresponde ao reforço de uma explicação já 
redimensionada.
 Outro exemplo muito familiar a nós, professores(as): o Dia do Folclore ou, 
quando muito, a dedicação do mês de agosto ao tratamento do folclore brasileiro, 
sem dúvida, uma das datas ou momentos mais recorrentes nas escolas, especialmente 
nos segmentos dedicados à Educação Infantil e anos iniciais. O que acontece nesse 
caso? Essa data é bastante recente enquanto construção a ser relembrada e reforçada 
pela repetição. Foi criada por um decreto do governo militar em 1965, no contexto, 
portanto, de formulação de um ensino de História pautado pela educação moral. 
Mais significativo, contudo, do que o fato de estar vinculada à uma escolha política do 
período da ditadura militar é o fato de a noção de folclore se vincular a uma perspectiva 
interpretativa própria do movimento dos folcloristas, que atribui a ideia de essência 
cultural de um povo aos seus elementos simbólicos mais “puros e originais”. Sob essa 
perspectiva nasceu, ainda nas formulações europeias acerca do entendimento do 
conceito de cultura, a oposição entre alta cultura – entendida como erudição – e cultura 
popular – entendida como o original e exótico, distante no tempo e perdido em um 
passado imemorial, portanto, sem História. Ao se creditar aos elementos mitológicos 
e exóticos advindos dos meios populares, a cultura popular passou a ser entendida 
como algo inferior, qualitativamente menor e restrita ao espaço da curiosidade a 
crendice. O popular seria, portanto, o espaço dedicado aquilo que escapa ao universo 
da vida real e se explica somente por sua dimensão irracional e exótica. É, em certa 
medida, essa perspectiva que se introjeta na escola sob o cenário da repetição dessa 
comemoração. Assim, a cada mês de agosto repetem-se histórias de Sacis, Mulas 
sem cabeça, Curupiras, Iaras, como se o universo da cultura popular se restringisse a 
essa dimensão de uma cultura entendida como essência imemorial e remota de um 
povo. Esse folclore congelado e encapsulado num tempo não datado, sempre exótico 
e irreal, e não tratado em sua dinâmica de transformação, provoca, constantemente, 
outro aspecto importante em suas ações de didatização para o universo escolar: a 
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Arepetição desprovida de ações de ampliação de sentido. Dessa forma, Sacis e outras 
figuras lendárias aparecem sempre do mesmo modo, repetidas de modo caricatural 
na Educação Infantil, no 1º, 2º, 3º, 4º e 5º anos, o que provoca uma desconsideração, 
inclusive, da dilatação do horizonte reflexivo da própria criança/estudante, fator 
fortemente associado ao desinteresse e desmotivação, que ficam mais contundentes, 
com avanço do processo de escolarização.
 Que outras questões, porém, o reforço processado pelo tratamento das datas 
desconsidera? A maneira como a noção de história é afetada. A história se torna um 
passado representado temporalmente por uma seta na qual são penduradas certas 
datas consideradas marcantes porque relacionadas com pessoas de vulto, heróis, 
tidos, assim, como aqueles que de fato “fazem” história.
 É digno de nota que as datas comemorativas sejam utilizadas para introduzir 
o estudo da história à criança que têm ainda dificuldades para se localizar no tempo 
em relação à diferença, por exemplo, entre dia e noite, ontem, hoje e amanhã. 
Imaginemos o pouco sentido que deve fazer para elas a data de 21 de abril de 1792, 
quando foi executado o Tiradentes. Tal marcação, porém, tem sido uma constante 
desde a Educação Infantil até os anos posteriores de escolarização.
 
 Por outro lado, nem sempre as datas selecionadas regularmente para o 
tratamento escolarizado apresentam uma possibilidade efetiva de evidenciar o sentido 
compreensivo quanto a outros sujeitos históricos que não os dominantes, a menos 
que o façamos deliberadamente e optemos, na seleção de tais datas, pela escolha de 
sujeitos que permitam trazer à cena reflexiva, outras histórias. Em certa medida é isso 
que se encontra por trás das escolhas feitas, por exemplo, por Circe Bittencourt em 
sua publicação Dicionário de datas da História do Brasil (2007), uma obra que pode 
auxiliar escolas e professores(as) na tarefa de refletir sobre o sentido das datas que 
estão sendo ensinadas às crianças.
 Essa reflexão que trazemos aqui não foi feita com o objetivo de dizer que 
devemos abolir todas as datas do tratamento escolar, sobretudo no segmento dos 
anos iniciais. Mas, por certo, é necessário rever boa parte delas e, sobretudo, repensar 
sua localização enquanto recorte de conteúdo, muitas vezes o único conteúdo, ou o 
conteúdo privilegiado pertinente à disciplina História até o 5º ano. Vivemos num país 
republicano que possui, em seu calendário civil, algumas datas que se transformaram, 
historicamente, em feriados nacionais. Essa compreensão há que produzir sentido e 
fomentar reflexões e consciência. Portanto, há que se trabalhar o Dia de Tiradentes, 
mas não com o objetivo de fomentar a reatualização contínua de uma data na relação 
com seu herói. Cabe, no ato de trabalhar pedagogicamente essa consciência acerca 
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Ada data, engendrar não o discurso de afirmação do herói, mas a consciência acerca 
do significado de uma comemoração que se transformou em marco nacional para ser 
relembrado e, como contraponto, o que foi deixado de lado e posto no esquecimento.
 Datas podem ser continuamente reinventadas e, por essa razão, novas datas 
podem surgir na relação com o movimento da História no presente, o que se pode verificar, 
por exemplo, com as reflexões contemporâneas em torno do Dia da Consciência Negra. 
Portanto, mais importante do que as datas são os movimentos próprios da compreensão 
das marcas do humano no tempo, esses, por certo, bem mais complexos em termos de 
entendimento do que a descrição de uma data a ser memorizada.
 Há que se trabalhar a Semana da Consciência Negra, que inclusive institui, no 
processo de seleção da data, outra perspectiva em torno da ideia de sujeito histórico 
e de momento memorável a ser repetido. Nesse caso, o desafio passa a ser vinculado 
à necessidade de se discutir, no interior da escola durante o processo de planejamento 
de uma unidade dessa natureza, tudo o que a invisibilidade das relações étnico-
raciais no cotidiano escolar tem provocado, historicamente, em termos de exclusões, 
silenciamentos, violência explícita ou velada e, sobretudo, estereótipos. Sem isso, a 
comemoração do dia 20 de novembro pode simplesmente disparar novos estereótipos, 
sem que sejam fomentados movimentos potentes em termos reflexivos e pedagógicos.

3.1.1 Quanto Tempo o Tempo tem?
 Neste ponto nos cabe, para pensar que o tempo não se resume em datas, 
enveredar por uma reflexão a respeito do volume e extensão conceitual das categorias 
temporais envolvidas na construção da temporalidade histórica e, por consequência, do 
pensamento pautado na causalidade.
 O que significa mudar a hora do dia no horário de verão? O que diferencia um 
minuto, de um segundo e de um ano? O que significa a passagem de um século? Quantos 
sentidos estão envolvidos em sua compreensão e apropriação pela criança? Por que 
alguém é mais velho ou mais novo?
 Por que uma sociedade é mais velha ou mais nova? Por que há processos que 
parecem ocorrer mais rapidamente e outros com menor velocidade? Por que sentimos 
que o tempo passa mais rápido ou mais devagar? Por que avaliamos, com frequência, o 
mais velho como mais atrasado e o recente, a última invenção, como moderno? Por que 
o que é de outro tempo nos parece estranho? Por que a passagem do tempo se vincula, 
vulgarmente, ao progresso?
 Essas e tantas outras questões resvalam na construção de compreensões acerca 
dos processos históricos e, para converterem-se em saberes significativos, devem 
ancorar-se na produção de entendimentos dilatados no processo de escolarização. 
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ASão categorias diversas que, associadas a conteúdos temáticos múltiplos e variáveis, 
constituem a base para a construção de ferramentas de pensamento essenciais à 
construção da temporalidade histórica. Pensemos, portanto, em alguns eixos centrais a 
essa construção.
 Em primeiro lugar, em que pese o fato de o raciocínio histórico, tradicionalmente, 
nos ser apresentado a partir de um eixo genético-evolutivo, isso é, de um momento 
tomado no passado e na sua progressão até o contexto do presente, nossa compreensão 
primária do tempo, e especialmente o que pauta a compreensão da criança e do(a) 
estudante, se dá a partir do presente, e não a partir do passado. Portanto, toda e qualquer 
compreensão acerca do movimento temporal, e por consequência das temáticas 
históricas, precisa ser mobilizada a partir daquilo que lhe confere inteligibilidade no aqui 
e agora. Assim, o movimento central de tratamento da temporalidade na escola, via de 
regra, não deve se constituir de um passado em direção ao presente, mas no sentido 
inverso, isso é, do presente com seus sentidos e plausibilidades, em direção ao passado.
Na vivência no presente nos damos conta, cotidianamente, daquilo que pauta a 
ordenação dos eventos em nossa vida, dos eventos que acontecem ao mesmo tempo 
e, muitas vezes, atravessam o modo de agir de crianças e estudantes, como é o caso, 
por exemplo, das práticas juvenis envolvendo o uso da internet e que fazem com que 
um jovem hoje, simultaneamente, converse com 10 colegas, leia e-mails, navegue na 
internet, atualize suas páginas em redes sociais e, ainda de quebra, assista a vídeos 
ou jogue jogos on-line. Portanto, lidamos com uma geração que traz, em sua vivência 
cotidiana, os marcos produtores de sentido da simultaneidade, diferentemente do que 
pautou, muitas vezes, as diversas gerações de professores que hoje se encontram nas 
escolas. É, ainda, no tempo presente que nos damos conta da passagem do tempo, e 
mais diretamente, da sensação de rapidez que, a cada ano, nos fortalece a sensação de 
uma aceleração do tempo.
 Portanto, sucessão, simultaneidade e duração – categorias temporais centrais 
à compreensão e interpretação históricas – encontram-se diretamente ligadas à nossa 
condição de existir.
 As noções de anterioridade e posterioridade são essenciais à formação da 
condição de pensar historicamente e dizem respeito a uma compreensão mais elementar 
e estruturante do pensamento em torno da causalidade. Algo que acontece antes se 
constitui, via de regra, em uma causa daquilo que vem depois, e assim, sucessivamente, 
os processos históricos vão estabelecendo relações temporais dilatadas, nas quais 
relações de continuidade e descontinuidade compõem quadros de entendimento 
daquilo que muda e daquilo que permanece. Não há medidas fixas no tempo para 
atribuir tais relações de sentido porque, neste ponto, lidamos com diferentes escalas 
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Atemporais e diferentes recortes no presente e no passado. Assim, por exemplo, se a 
causa da germinação de uma semente de feijão reside no fato e na decisão de seu 
plantio, conduzindo-nos a um curto espaço de tempo, não podemos dizer o mesmo a 
respeito da causa vinculada ao ato de, nos dias de hoje, mulheres poderem votar. O voto, 
que já foi atributo exclusivo de pessoas muito ricas e socialmente poderosas, vetado aos 
analfabetos e às mulheres, converteu-se em um direito político a partir de movimentos 
sociais dilatados no tempo e no espaço e se constituiu, em sua modalidade de voto 
feminino, numa prática na sociedade brasileira há pouco menos de 100 anos. Portanto, 
a compreensão acerca do direito do voto feminino hoje, algo tomado como natural e 
repetitivo a cada processo eleitoral de dois em dois anos, pode ser um instrumento 
exemplar de transformações profundas na sociedade e que nos levam a pensar tanto no 
tempo da curta duração, quanto da longa duração, transpondo-nos a outras sociedades 
e contextos.
 De acordo com Aracy Antunes, Tomoko Paganelli e Heloísa Menandro (1993), 
a construção da noção do tempo se dá, no processo de escolarização, na relação com 
dimensões distintas, vinculadas ao tempo físico e ao tempo histórico, ou social.
 Na primeira dimensão – o tempo físico – os grandes desafios da escolarização 
ligam-se à educação do estudante no sentido de levá-lo aprender a se localizar no tempo, 
sendo capaz de, paulatinamente, ir situando fatos da sua vida cotidiana, construindo 
e interpretando sequências em linhas de tempo e trabalhando com as medidas de 
quantificação do tempo, como: horas, dias, meses, anos, séculos. Para todas essas 
dimensões a percepção das relações de anterioridade ou posterioridade e, portanto, 
a construção da perspectiva de sequência ou sucessão se constituem como dimensões 
centrais à interpretação temporal.
 Cabe sempre enfatizar o fato de que a tomada de consciência relativa à passagem 
do tempo, bem com a condição de compreender as mudanças verificáveis em função das 
narrativas que destacam a passagem do tempo pressupõe, essencialmente, um trabalho 
bem feito com a construção da noção de sequência que, antes de ser uma categoria 
restrita ao domínio da História, envolve relações profundas com a Língua Portuguesa, a 
Matemática, as Ciências, a Educação Física. Portanto, o que queremos destacar, a priori, 
é que o desenvolvimento em bases cada vez mais complexas da compreensão relativa 
à sucessão de acontecimentos – aspecto básico para o desenvolvimento da noção de 
causalidade histórica – não se restringe ao tratamento de informações históricas.
 
 Para além da sequência, o tempo físico é também, essencialmente, o lugar do 
simultâneo. E neste ponto, reside uma de suas maiores dificuldades em termos de 
compreensão no percurso escolar da aprendizagem histórica.
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A Apesar de a experiência dos(as) estudantes, na contemporaneidade, evidenciar 
práticas cotidianas pautadas pela simultaneidade, a tomada de consciência acerca 
do fato de que eventos simultâneos ocorrem em espaços distintos, sendo que o 
que ocorre em um lugar, mesmo que de modo não perceptível, pode alterar outros 
lugares. Essa consciência é estruturante para o desenvolvimento da capacidade de 
pensar historicamente e para permitir o estabelecimento de relações. É, contudo, uma 
consciência extremamente difícil de ser conquistada, o que se justifica, em grande 
medida, pela ausência de tratamento recorrente e complexificador da questão ao longo 
das diversas etapas de escolarização e na relação entre os diversos temas e conteúdos 
estudados.
 Um exemplo disso envolve a dificuldade sistematicamente verificada, em 
estudantes de anos finais do Ensino Fundamental ou Ensino Médio em estabelecerem 
relações entre eventos passados na Europa, na América Latina e Brasil, simultaneamente. 
Outra questão perceptível refere-se aos problemas relativos à desconsideração da 
simultaneidade em outras temporalidades, como é o caso da África, frequentemente 
atrelada apenas à explicação do tráfico de escravos, como se não existissem Áfricas 
anteriores e posteriores ao contexto da escravidão.
 Na vida cotidiana, cada evento que se processa nos interpela de modo síncrono 
e coletivo – como quando estamos numa aula, por exemplo, com um(a) professor(a) 
falando ao mesmo tempo para um conjunto de estudantes – mas, sobretudo, de modo 
assíncrono, isso é, sob um efeito particularizado e subjetivo. Assim, ao mesmo tempo em 
que um evento se processa, sua percepção subjetiva e captura se dá de modo múltiplo. 
Para além dessa dimensão de percepção e captura de um evento, outros tantos eventos 
ocorrem, simultaneamente, em um mesmo recorte temporal. Ou seja, ao mesmo tempo 
em que cada um está lendo esse texto, outras tantas situações estão acontecendo nas 
casas, nas escolas, nas salas de aula, nas ruas da cidade, em outras cidades de outros 
tantos lugares do mundo. E do mesmo modo que, no passado da humanidade, um 
determinado evento se passou, outros tantos eventos aconteceram no mesmo tempo 
em outros lugares e, da mesma forma que ocorre conosco hoje, foram capturados 
segundo diferentes percepções e sentidos.
 
 A condição de vivência no tempo presente e a possibilidade de cálculo do tempo 
que falta para se chegar a um dado evento ou, retrospectivamente, avaliar o tempo 
passado desde a ocorrência de um dado fato na vida vincula-se à tomada de consciência 
em torno de uma terceira dimensão fundamental à compreensão do tempo histórico: o 
entendimento da duração. Contudo, a noção de duração, fortemente vinculada ao 
desenvolvimento do pensamento matemático e da construção da noção de número, 
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Apermite-nos olhar não só para o tempo do momento presente, mas também para tempos 
outros, já vividos, e pensar em suas durações e ritmos comparativamente. No longo 
prazo, a formação do pensamento histórico do(a) estudante não pode prescindir dessa 
condição de síntese e interpretação comparativa de tempos e ritmos e que mobiliza, 
para a compreensão do passado, múltiplas dimensões e escalas temporais.
 Construir essa compreensão global acerca da vinculação entre as dimensões de 
sucessão, simultaneidade e duração não constitui tarefa simples. Esta tarefa demanda o 
engendramento de ações pedagógicas contínuas, sistemáticas e em gradientes ampliados 
de complexificação ao longo do processo de escolarização. Portanto, voltamos a algo que 
temos buscado reiterar, como princípio compreensivo, ao longo desse documento: não é 
o tratamento de conteúdos históricos estritos que garantem tal condição compreensiva 
e, além disso, tais habilidades não se constroem, senão numa relação de tratamento 
contínuo, permanente e progressivo ao longo dos anos escolares.
 Sob essa perspectiva, é essencial destacar alguns aspectos:

. Não é suficiente introduzir um assunto em um momento limitado e fragmentado 
no tempo escolar e pensar que isso resolveu o problema daquele conteúdo curricular. 
O essencial é perseguir o desenvolvimento de uma condição de pensamento que se 
aprofunde e se complexifique ao longo da escolarização, desde a Educação Infantil, até 
o final do ensino fundamental. Assim, mais importante do que a seleção do que será 
tratado em cada aula é a seleção dos mecanismos de sistematização de conjuntos de 
atividades, de modo a garantir a integração entre as mesmas e o processo de formação 
dos conceitos temporais.

. O tratamento sistêmico e gradativo de todas as categorias temporais sobrepõe-se, 
como objetivo pedagógico, ao domínio das informações históricas e deve permear a 
abordagem de toda e qualquer temática temporal.
 

. A noção de tempo é a mais abstrata e, portanto considerada como a mais difícil de 
ser compreendida pela criança. Nesse sentido, é de grande importância que o professor 
planeje e reflita sobre suas opções programáticas, tendo paciência e entendendo que 
realizar atividades que desenvolvam as habilidades referentes ao tempo não é uma 
perda de tempo, mas exige relações de continuidade e busca de complexificação. O que 
pode acontecer de pior, nesse processo, é deixar movimentos reflexivos inconclusos ou 
sem um movimento de fechamento cognitivo.
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A. O cotidiano do aluno ou fatos por ele presenciados deve ser tomado como ponto de 
partida, uma vez que o tempo infantil tem como referência o tempo vivido pela criança.

 Se o tratamento das questões relativas ao entendimento do tempo físico assume- 
se como essencial dado seu valor operativo em termos da capacidade de fazer a criança 
pensar e transpor raciocínios de uma situação a outra, já a dimensão do tempo histórico ou 
social está relacionada com a capacidade da criança de analisar os contextos de época, onde 
ela é capaz de perceber que seu tempo é diferente dos demais tempos. Portanto, vincula-
se à compreensão de outra dimensão aparentemente simples, porém bastante complexa 
em termos de entendimento: a ideia de mudança. Nesse sentido, entre o entendimento 
do tempo físico e do tempo social, é possível dizer que é necessário que o estudante, ao 
longo de seu percurso de escolarização, compreenda ainda que o tempo também é fruto de 
uma construção social e que num mesmo período cronológico podem coexistir diferentes 
tempos históricos.
 Deve-se lembrar, ainda, que as medidas de tempo são padrões culturais variáveis 
conforme a época e o grupo social. Portanto, compreender que calendários são construções 
culturais e revelam aspectos importantes de um tempo e de uma sociedade constituída em 
tempos distintos é algo que, de modo mais profundo, ajuda a constituir na criança uma 
relação progressiva com a alteridade.
 É importante que o trabalho com as noções temporais seja uma constante na escola. 
Assim, ao trabalhar sistematicamente com as noções de sucessão, duração e simultaneidade 
o professor estará contribuindo para que os alunos adquiram domínio das noções temporais 
em sua complexidade e na imbricação entre as categorias de sucessão, simultaneidade e 
duração. Além disso, é importante destacar que a tarefa de educar para a compreensão do 
tempo não se descola da tarefa de educar para a compreensão do conhecimento, sobretudo 
no que se refere ao desenvolvimento da habilidade narrativa. Acima de qualquer coisa, é 
importante compreender que o tempo histórico é, substantivamente, o tempo narrado e 
que o conhecimento histórico se organiza pela narrativa que alude a recortes do tempo, 
bem como a sua passagem.

3.1 Práticas possíveis a partir da metodologia proposta para o eixo temporalidade
 Conforme destacamos, o desenvolvimento da perspectiva temporal relacionada à 
duração, em geral, relaciona-se ao pensamento matemático. Contudo, a noção de duração 
contempla o desenvolvimento de noções temporais ampliadas, não exclusivamente 
encerradas no tempo presente. É possível projetar o raciocínio para tempos passados, 
refletindo sobre seus ritmos e durações, comparativamente. Uma das alternativas 
frutíferas para o desenvolvimento deste domínio temporal refere-se à representação do 
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Atempo através de linhas de tempo, bem como à quantificação do tempo por meio de vários 
recursos, utilizando medidas formais e informais. Tais atividades possibilitam a criança e 
o (a) estudante compreenderem as noções temporais e operarem, no longo prazo, com 
os deslocamentos temporais a partir da condição efetiva de relacionamento das distâncias 
temporais entre o fato ou contexto focalizado e o tempo presente, suas relações de 
continuidade ou descontinuidade histórica. Isso conduz ao desenvolvimento das noções 
de duração em suas inúmeras possibilidades de recorte e escalas temporais.
 Além disso, a exploração contínua e sistêmica das linhas do tempo promove, no 
longo prazo, a possibilidade de transposição de eventos que afetam diferentes sujeitos e 
espaços em momentos simultâneos. Somente por fim, e não como uma questão de princípio 
como habitualmente é projetada para nós, a linha do tempo deve propiciar a constituição 
da noção de sequência e cronologia.
 Para que o trabalho com a linha do tempo, efetivamente, produza os efeitos 
pedagógicos desejáveis é preciso que sua sistematização na sala de aula considere, de 
modo contínuo:

. O fato de que a linha do tempo, para produzir sentido, deve partir do presente 
e não do passado e, do ponto temporal pautado pelo hoje, voltar no tempo. Isso 
contraria boa parte daquilo que todos nós nos acostumamos a receber na escola 
e que, em grande medida, pauta a representação temporal nos livros didáticos. 
De um modo geral, linhas do tempo nos são apresentadas de um passado em 
direção ao presente, o que reforça o sentido da sucessão e da cronologia como 
instâncias estanques. O que estamos propondo é que, invariavelmente, linhas 
do tempo sejam apresentadas com uma contagem iniciada no tempo atual e 
recortes no passado sejam feitos sempre na relação com esse tempo, de modo 
a evidenciar suas distâncias e potencializar a discussão das diferenças entre o 
tempo de hoje e o passado.

. Com o objetivo de produzir sentido para a criança e para o(a) estudante, linhas 
do tempo devem, ao serem introduzidas, permitir a comparação entre sujeitos 
que convivem em um mesmo tempo, de modo a gerar, no aluno, a condição de 
visualização de diferentes durações de vida. Isso significa, DE MODO GRADUAL 
E EM CRESCENTE E REPETIDA COMPLEXIFICAÇÃO, produzir soluções e 
atividades didáticas que permitam levar os(as) a:

. Comparar as linhas do tempo, utilizando códigos de cores diferentes, entre alunos de uma 
mesma turma, de modo a permitir a comparação de idades e o sentido de pertencimento 
a uma mesma geração;
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A. Comparar, numa mesma linha do tempo, pessoas e hábitos de gerações diferentes 
(como por exemplo, professora e alunos, todos os professores, pais e estudantes, 
estudantes, pais, avós e bisavós);
. Comparar, em diversos recortes do tempo de pessoas conhecidas ou selecionadas, 
eventos que transcendem o espaço de vida do indivíduo, levando os(as) estudantes a 
compreenderem relações entre a vida de pessoas selecionadas, aspectos da vida familiar, 
do bairro, da cidade, do país em que vive, e do mundo.

Ao longo dos diversos anos de escolarização, mesmo antes do domínio da 
escrita, o mesmo movimento de representação gráfica da passagem do 
tempo – observando-se a relação presente-passado – deve ser exercitado, 
portanto:

.  de hoje em direção à semana passada, com a demarcação visual dos dias da semana 
(em textos escritos, desenhos ou símbolos);
.  de hoje em direção ao mês passado, com a demarcação visual das semanas (em textos 
escritos, desenhos ousímbolos);
.  de hoje em direção aos meses anteriores do ano, com a demarcação visual dos diversos 
meses e a transposição de um ano a outro (em textos escritos, desenhos ou símbolos);
.  de hoje em direção a recortes selecionados dos anos anteriores, sobre os quais temos 
elementos lembrados, ou seja, de eventos marcantes;
. de hoje em direção a recortes dos anos anteriores, sobre os quais não temos mais 
lembranças, mas temos documentos ou narrativas de outras pessoas que nos permitem 
reconstituir uma vivência;
.  de hoje em direção a décadas anteriores;
.  de hoje em direção a séculos anteriores;
.  de hoje em direção a milênios.

O fato de que o trabalho com a linha do tempo envolve a construção da 
compreensão da escala e, consequentemente, de modalidades progressivas 
de redução na representação gráfica do tempo em condições efetivas de 
comparação da duração temporal. Isso significa explorar, de modo sistêmico, 
as convenções envolvendo unidades de medida gráfica x unidades de tempo 
demarcado. Assim, se uma folha é usada para representar um dia num 
primeiro exercício, no exercício de redução deve-se buscar a representação 
do dia como um palito de fósforo, ou uma unidade de material dourado, ou 
um centímetro demarcado no caderno ou no quadro. Daí, progressivamente 
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Aé preciso exercitar com o aluno o procedimento de redução, até que se 
tenha a efetiva compreensão do significado em torno das representações 
da duração de um século ou um milênio, dimensão altamente abstrata que 
pauta o estudo da História, sobretudo nos anos finais de escolarização.

 O cuidado em relação à escala gráfica, que deve ser clara, com expressão 
permanente do tempo representado, assim como ocorre com as escalas de um mapa, 
de modo a garantir intervalos sempre comparáveis. A perda da condição de comparação 
compromete, gravemente, a constituição da perspectiva de duração.
 O tempo projeta-se para cada um de nós a partir de sua passagem no nosso 
espaço de vida, ou em diversos espaços que não nos são ligados diretamente, mas que 
se manifestam, por diversas razões, em nosso estar no mundo. Tudo isso parece muito 
simples quando dito desse modo, mas é algo de alta complexidade. O nosso espaço de 
hoje é o mesmo espaço de há 2 mil anos, mas sensivelmente distinto, porque é resultante 
da ação de diversas pessoas, de modos distintos, ao longo do tempo. Num outro exemplo, 
poderíamos dizer que só nos é possível datar algo ou contar nossa idade, porque vivemos 
numa cultura que possui um calendário que organiza o tempo em dias, meses e anos. Se 
isso não existisse, não saberíamos quantos anos possuímos. Portanto, o tempo também, 
em sua faceta cultural, é passível de ser contado e pensado de modo diferente e a partir 
de calendários diferentes que se ancoram em tempos históricos diferentes e que, no 
tempo atual, se encontram sob a hegemonia de uma cultura que interpõe o calendário 
ocidental gregoriano como uma suposta forma universal de contagem do tempo. Por 
todas essas razões, educar para essa compreensão é algo que não pode ser resumido 
ao mero tratamento das datas comemorativas ou ao relato linear de uma sequência 
de processos e fatos daquilo que teria acontecido no mundo ao longo de um grande 
processo de evolução. O ensino de História se apresenta como primordial na formação 
identitária dos nossos(as) estudantes, e trabalhar a temporalidade é fundamental 
para que esses estudantes possam, desde a Educação Infantil, adquirir e desenvolver 
capacidades, domínios de pensamento e conceitos que os permitam compreender a 
ideia de mudança e elaborar formas de intervir no mundo. Se por um lado a escola 
tem sido uma instância importante na difusão de uma perspectiva de tratamento 
temporal pautada pela centralidade irrefletida das datas comemorativas – tema que 
precisa ser largamente discutido em suas implicações e efeitos políticos e pedagógicos 
– por outro lado, abordagens mais recentes voltadas à organização dos conteúdos 
em círculos concêntricos têm pensado o ensino de história com base em uma teoria 
linear do desenvolvimento infantil e que despreza a complexidade da temporalidade 
contemporânea, marcada por uma vivência complexa de um tempo plural e simultâneo. 
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De acordo com essa abordagem, para se ensinar história deve-se partir do simples para 
o complexo, do concreto para o abstrato, do próximo para o distante. Embora esta 
abordagem possibilite trabalhar o tempo e o espaço próximo e concreto, percebe-se o 
risco da simplificação e facilidade para aprender sem ultrapassar o senso comum, o que, 
muitas vezes, anula o sentido do ensinar e do aprender e da própria ação escolar.
 O estudo da temporalidade é apresentado como relevante instrumento na 
constituição de saberes históricos, uma vez que permite o desenvolvimento de noções 
básicas capazes de garantir a orientação no tempo e a compreensão das projeções de 
futuro.
 Neste ponto devemos novamente destacar que não só a compreensão da 
sequência, como também da sucessão, da simultaneidade, da duração e das relações de 
anterioridade ou posterioridade nas diversas unidades de escala utilizadas para marcar 
e contar o tempo envolvem atividades importantes de serem tratadas, pela escola, de 
modo sistêmico e, em muitos casos, interdisciplinar. Pensemos em alguns aspectos 
relativos à transversalidade curricular dessa compreensão:

. Se considerarmos a criança em sua experiência escolar, desde a 
Educação Infantil, verificaremos que a construção da narrativa oral traz, 
em sua possibilidade de compreensão e de construção de inteligibilidade, 
a percepção necessária do que vem antes ou depois. Assim, mesmo 
antes do início do processo de aquisição da escrita, a criança demanda a 
sucessão narrativa para lidar com o entendimento de histórias infantis ou 
ainda para operar com jogos que envolvam a compreensão de sequências 
em ordem gradativa, como aqueles que pressupõem a narração de 
uma ordem de objetos, nomes ou eventos. O mesmo ocorre com a 
compreensão dos ritmos e sequências musicais. Assim, muitas vezes sem 
perceber, o(a) professor(a), ao trabalhar com a música ou com jogos que 
pressupõem memória em relação a uma dada sequência, atua no sentido 
de contribuir com bases importantes para a formação de ferramentas 
próprias e essenciais ao pensamento histórico. O grande desafio consiste, 
portanto, em converter aquilo que é feito de modo despercebido, em 
comunicações e sentidos pedagógicos que provoquem a tomada de 
consciência acerca das sequências mobilizadas ou mesmo da passagem 
do tempo. E isso pode ser feito de várias formas, estando as crianças sob 
o primado da escrita ou não, o que significa dizer que não é necessário 
que a competência lecto-escritora da criança esteja consolidada para que 
tais habilidades de pensamento sejam suscitadas.
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. Em nossas trajetórias pessoais de constituição de cada um de nós 
como escritores(as) e leitores(as), vamos descobrindo que os textos 
escritos ganham sentido a partir da articulação das sequências de ideias 
utilizadas para sua construção e vão se tornando mais densos na medida 
em que se amplia a riqueza vocabular do(a) estudante/escritor(a), 
a consciência linguística com relação à pertinência das escolhas em 
termos comunicativos, às opções de conectividade em relação à escrita 
e a capacidade de criação, que se converte, em última análise, em uma 
condição narrativa. Na articulação de todos esses elementos, a escolha 
argumentativa constitui uma escolha materializada numa sequência de 
ideias. Portanto, a habilidade de compreender e tomar consciência de 
sequências temporais não se desvincula do desenvolvimento da escrita 
que traz, em sua essência, dimensões de sequência e de ordenação. 
Portanto, novamente aqui vemos que aquilo que se constitui como âncora 
para o desenvolvimento da competência linguística é, em sua essência, 
também basilar para o desenvolvimento do pensamento histórico. 
Nesse sentido, o trabalho com a leitura e escrita, quando convertido na 
construção de uma consciência acerca das ordenações escolhidas, não 
deixa de guardar relações cognitivas profundas com a percepção temporal. 
Pensar desse modo nos ajuda a compreender que, no desafio de compor 
o desenho curricular de cada unidade escolar, projetos escolares podem 
se associar de modo mais profundo naquilo que constitui suas relações 
epistemológicas mais essenciais, e não apenas por escolhas temáticas.

. Seja na contagem das horas, seja na observação do meio físico e na 
passagem do tempo ao longo do dia, semana, mês, ano, diferentes 
dimensões de observação, registro, enumeração e comparação das 
unidades de medida utilizadas resvalam na compreensão, em escalas 
diferentes, da sucessão. Quando pensamos na dimensão escalar do 
tempo, chegamos a algo mais profundo e que envolve, em boa parte 
dos casos, as incompreensões acerca da contagem do tempo pela 
criança. Com muita frequência crianças se confundem com relação a, por 
exemplo, duas pessoas, uma mais velha, outra mais nova, em virtude do 
fato de considerarem, primariamente, para efeito de contagem da idade, 
a data de aniversário e não o tempo do nascimento. Assim, as crianças 
concluem, por exemplo, que se uma pessoa faz aniversário em abril e 
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Aoutra em novembro, a de abril é mais velha, mesmo que a de novembro 
tenha nascido alguns anos antes. Ou seja, é a tomada de consciência 
das diferentes escalas temporais, considerando-se a relação entre as 
diversas unidades de medida, que se projeta como um elemento central 
a ser tomado como meta do processo educativo. É muito importante 
que fique claro, no contexto reflexivo deste documento, que essa 
tomada de consciência é paulatina, depende de uma ação escolar que, 
progressivamente, coloque em movimento essas diferentes unidades de 
medida, e as mobilize tanto na relação com o presente, quanto na relação 
com o entendimento de recortes do passado.

. O processo de construção da noção de número na criança traz outros 
elementos importantes para a formação da consciência acerca da 
temporalidade em suas múltiplas dimensões, especialmente da noção de 
duração. Somente a partir do momento em que a criança vai constituindo 
uma consciência quanto à contagem do tempo que passou a partir da 
mobilização de operações matemáticas é que ela consegue estabelecer 
relações plausíveis que deixam de considerar somente a lógica inerente ao 
antes e depois, mas passam a dimensionar o antes e depois em múltiplos 
tempos. Do mesmo modo, a condição de operar com dimensões de 
simetria, bem como o domínio de sequências que resvalam em formas 
geométricas ou mosaicos, por exemplo, operam, de modo significativo, 
para a construção da perspectiva de sequência. Por outro lado, o trabalho 
com linhas do tempo não pode prescindir da consciência matemática 
associada à compreensão de escalas e operações de redução, visto que 
para compreender um intervalo numa linha do tempo, é preciso que o 
estudante seja capaz de compreender a sequência representada, ao 
lado da duração de tempo desta mesma sequência. Portanto, não faz 
sentido, se a criança não domina operações matemáticas associadas à 
compreensão da escala, introduzir o trabalho com linhas do tempo, a não 
ser em um sentido conceitual acerca do que vem antes e depois, o que 
pode ser feito fora da linha do tempo.

. Na relação com a família, bem como com o lugar de moradia e com 
a cidade é possível constituir a exploração da compreensão acerca 
da mudança no tempo, o que pode ser evidenciado pelas narrativas e 
práticas de transmissibilidade geracionais que informam sobre situações 
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Adiferentes envolvendo formas de viver, pensar, brincar, existir, comer, 
namorar, por exemplo. A materialidade urbana nos permite, ainda, a 
constituição de uma compreensão da mudança verificável no espaço 
de vida, nas construções, nos resquícios verificados nas ruas, prédios, 
bem como práticas e ofícios urbanos de outros tempos. A exploração 
reflexiva da cidade pode se apresentar como um excelente ponto de 
partida para levar as crianças a perceberem camadas de tempo e ritmos 
que se sobrepõem. Na cidade vemos indústrias ao lado de produtores de 
verdura, câmeras espalhadas para vigiar as pessoas e registrar o cotidiano 
ao lado do trabalho dos sapateiros que, apesar de algumas mudanças, 
sobretudo em termos de equipamentos e materiais, ainda trabalham 
hoje de um momo muito semelhante aos sapateiros da idade média. Sem 
contar a possibilidade de se pensar essas diferentes camadas temporais 
a partir de hábitos familiares, receitas e festas ou pelas fachadas dos 
prédios e materiais de construção utilizados. Com isso, provocar um olhar 
reflexivo sobre a cidade implica, sobretudo, em provocar a observação 
atenta e a descrição minuciosa de práticas, materiais e formas de vida. Ao 
mesmo tempo, tal cenário de possibilidades de ação ativa a possibilidade 
de permitir à criança o exercício do direito à cidade, aspecto nem sempre 
compreendido como essencial no processo de escolarização afinal, 
muitas vezes nossas crianças sequer conhecem a cidade em que vivem. 
Tudo isso nos conduz à possibilidade de diálogos interdisciplinares com 
diversas áreas e conteúdos, mais precisamente, com a Geografia, Ciências, 
Educação Física, por exemplo.

. Na observação dos fenômenos da natureza, como por exemplo, o 
tempo de germinação de uma planta, entram em jogo a compreensão de 
categorias temporais básicas importantes à interpretação histórica, mais 
precisamente a observação da passagem do tempo numa sequência, 
a duração em dias ou meses e, sobretudo, o registro e sistematização 
que conduz à capacidade de narrar o que foi observado. Portanto, 
aquilo que poderia, aparentemente, dizer respeito apenas ao universo 
dos conteúdos de Ciências vincula-se umbilicalmente, à compreensão 
temporal e também à condição narrativa, seja oral, seja escrita. Portanto, 
como tentamos demonstrar nesses exemplos selecionados, o que diz 
respeito à compreensão temporal é essencial e básico para a interpretação 
histórica, mas não se restringe ao tratamento de temáticas históricas 
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Aesparsas e fragmentadas no tempo. Antes disso, trata-se de habilidades 
de pensamento essenciais também a atitudes de pensamento necessárias 
a outros campos de saber.

 A noção de tempo nos coloca diante de uma aprendizagem processual e complexa, 
que exige abstrações e domínios de outros conceitos como ordem e sucessão, duração 
e simultaneidade. Tais conceitos não são inatos ou simples, mas necessitam uns dos 
outros. Tampouco são conceitos que se restringem a um nível de escolarização, ou que 
se resolvem de modo efetivo em um momento do tratamento escolar. Ao contrário disso, 
pressupõem sistematização, aprofundamento e medidas que permitam a complexificação 
de sua abrangência. Possibilitar o entrelaçamento entre a história individual e coletiva 
permite a localização de tempos e lugares provenientes de antepassados da família dos 
alunos. Relacionar a história com acontecimentos de outras épocas exige dos alunos uma 
compreensão de tempo histórico que precisará ser construído aos poucos desde que 
haja intencionalidade. Portanto, tempo é uma dimensão correlata da Memória, outro 
componente fundante e básico da História escolar.
 Percebem-se inúmeras compreensões e vivências de tempo num mesmo grupo 
social, mas é relevante pensar quais seriam as concepções de tempo dos nossos alunos. 
Quais elementos eles usam para marcar o tempo? O que o tempo representa para esses(as) 
estudantes?
 Como desnaturalizar essas convenções de tempo? Assim é fundamental, ao 
longo do processo de escolarização permitir que os(as) compreendam que as formas 
de viver, sentir e pensar o tempo ao longo da história não são homogêneas e que essa 
homogeneidade temporal está presente não só como marcador das atividades realizadas 
dentro da escola, mas também ultrapassa os seus muros, transformando- se em referência 
para a vida infantil. Segundo Foucault (1883), “[...] a história tem por função mostrar que 
aquilo que é nem sempre foi” (FOUCAULT, apud RAGO, 2002, p. 263). Ou seja, o presente, 
que parece tão natural e evidente para a nossa racionalidade não o é. O que é “poderia 
ser diferente”, pois emergiu ao longo da história a partir de uma rede de contingências. O 
caráter libertador dessa reflexão está no fato de que a transformação é possível, visto que 
a atualidade não é um dado da natureza, mas uma criação. Com isso, é preciso que a escola 
ofereça inúmeras situações que permitam aos(às) a construção das múltiplas noções de 
temporalidade e essas práticas precisam ser uma constante no ambiente escolar.
 Tais situações devem ser introduzidas desde a Educação Infantil, apesar da 
complexidade do raciocínio histórico, em especial relacionado à apreensão das noções 
temporais. Mesmo que as crianças não tenham um domínio completo do tempo físico, 
elas já têm um conhecimento sobre o passado antes de iniciar a educação histórica formal. 
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AAs pesquisas de autoras como Lana Siman e Hilary Cooper confirmam esta conclusão. 
Segundo Cooper (2006) suas investigações mostraram que as crianças apresentam uma 
compreensão bastante sofisticada do ponto de vista dos conceitos relativos ao tempo. Por 
isso, sua introdução faz-se necessária ainda nos anos iniciais, do contrário, corre-se o risco 
de as crianças consolidarem visões deturpadas dos significados acerca do tempo histórico.
 Qual é a melhor maneira, porém, de iniciar nas crianças o desenvolvimento de 
habilidades necessárias para a compreensão do tempo? Conforme destaca Lana Siman, a 
compreensão da temporalidade histórica depende de se considerar suas relações com o 
tempo vivido. Segundo a autora, 

[...] é apenas na medida em que oferecemos às crianças oportunidades 
de tomarem consciência da historicidade de sua própria vida e de 
relacioná-las à historicidade de sua coletividade que se estará propiciando 
o desenvolvimento de estruturas mentais e atitudes que acolherão a 
complexidade da temporalidade histórica (SIMAN, 2005, p.119).

 De fato, a apreensão do tempo histórico pela criança perpassa a noção do tempo 
pessoal, ou seja, da passagem do tempo no cotidiano e suas marcações. Afinal, como 
ressalta Hilary Cooper (2006), a criança, desde muito cedo, tem seu dia a dia atravessado por 
diferentes marcadores, como o relógio e o calendário, e suas rotinas estão condicionadas a 
eles, como a hora de acordar, comer, brincar, ir à escola, dormir, entre outros. Sendo assim, 
as crianças conseguem explorar bem os conceitos temporais quando os mesmos vêm 
acompanhados de perguntas e contextos que sejam significativos para elas, ou seja, que 
pertençam ao seu universo. Tendo este fato em mente o(a) professor(a) poderá promover 
atividades que desenvolvam nas crianças habilidades de contagem (mensuração) do 
tempo, de percepção das mudanças temporais, de produção de explicações sobre o 
passado, de sequenciamento de fontes e de estabelecimento de relações de causa e efeito. 
As reflexões de Cooper levam a raciocínios que lançam luz sobre aspectos metodológicos 
neste respeito.
 
 No que diz respeito à habilidade de mensurar o tempo – ao falar sobre noite 
e dia, dia da semana, mês ou estações do ano – o(a) professor(a) deve desenvolver 
atividades que explorem o cotidiano do(a) estudante e, a partir delas, lançar perguntas 
que estimulem suas percepções acerca do tempo. Ou seja, através de desenhos, objetos, 
revistas, canções, fotos, contos, poemas pode-se desenvolver uma série de perguntas que 
estimulem o entendimento das demarcações temporais. É possível trabalhar com noções 
de medidas do tempo através de jogos em que se estabeleça uma determinada atividade 
num determinado tempo cronometrado, e em torno da dinâmica levar os(as) estudantes 
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Aa perceber “qual foi mais rápido? Quanto tempo levou?” E “qual foi mais lento? Quanto 
tempo levou?”. Os meses do ano também são representativos dessa noção, podem ser 
tratados em linhas cronológicas ou diagramas de barras para demarcação dos números 
de dias presente em cada mês, associados, também, com perguntas que estimulem sua 
percepção acerca das medidas do tempo, como “todos os meses são iguais?” “Qual tem o 
maior número de dias?” “Qual tem o menor?”.
 Dessa maneira, estabelecer atividades que preconizam o desenvolvimento de 
habilidades nas crianças quanto a contagem do tempo requer maior atenção do professor 
para introduzir tal conceito vinculado a realidade próxima dos alunos. Afinal, mensurar o 
tempo passa a ter mais sentido para a criança quando este está vinculado, por exemplo, 
a contagem de velas em bolos de aniversário. E a partir dessas operações numéricas a 
criança consegue perceber quem é mais velho ou mais novo que ela, e quanto tempo há 
de diferença. Isso significa dizer que aprender sobre o tempo histórico envolve também 
saber operar com conceitos matemáticos.
 Perceber essa dinâmica do tempo torna-se fundamental para a formação da criança. 
É a partir das noções de mudança que as crianças passam a perceber que existe um tempo 
anterior a elas. Na maior parte das vezes, esse entendimento se torna mais compreensível 
para as crianças quando abordado junto às histórias familiares do tipo “quando você era 
um bebê” ou “antes de você nascer”, assim como o manuseio de objetos antigos e visitas 
a locais históricos. Logo, a descoberta do passado pela criança transita por dimensões 
sociais, emocionais e cognitivas. Cooper inclusive reforça essa noção ao considerar que 
a aprendizagem do tempo “[...] envolve muitos aspectos do desenvolvimento pessoal e 
social, e como as crianças aprendem sobre sua própria cultura e comunidade, bem como 
suas semelhanças e diferenças com outros, desenvolvendo um senso de pertencimento” 
(COOPER, 2006, p.182-183).
 
 Dessa forma, as mudanças temporais, associadas às histórias de vida da própria 
criança ou de seus familiares, são excelentes pontos de partida para explorar o passado, 
pois este passa a assumir sentido quando vinculado à experiência direta dos(as) estudantes. 
Mas, e quando se trata de uma distância temporal maior? Cooper garante que também 
é possível tal apreensão. As crianças, segundo a pesquisadora, “[...] podem ser cativadas 
por histórias verdadeiras do passado, histórias tradicionais – como contos de fadas, mitos 
e lendas – nos falam sobre pessoas do passado porque derivam da história oral” (COOPER, 
2006, p.178). Ou seja, estas histórias estimulam a imaginação e são reveladoras de antigos 
costumes.
 Assim como o tempo engendra mudanças, e estas manifestações se colocam 
na ordem do dia das crianças através das relações familiares, assim como nos objetos 
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Aque as cercam e os lugares por onde passam, a história também passa a ser vista e 
tratada como um processo dinâmico, cuja seleção de fontes para reconstruir fatos sobre 
o passado geram interpretações variadas sobre o mesmo. As crianças, inclusive por 
intermédio do(a) professor(a), são capazes de desenvolver explicações lógicas sobre as 
fontes. De acordo com a teoria construtivista de Piaget, as crianças desenvolvem seu 
raciocínio através da elaboração de argumentos que se dão a partir de “tentativas-e-
erros”.
 Nesse sentido, é possível trabalhar com diferentes fontes nos anos Iniciais 
como ponto de partida para se construir explicações sobre o passado. Cooper (2006) 
afirma que o raciocínio da criança retira de sua própria experiência de vida explicações 
plausíveis para o passado desconhecido quando se depara, por exemplo, com situações 
que a conduzem para um tempo anterior ao de sua vivência, como o estudo do Egito 
Antigo. A autora conta que uma criança de sua pesquisa ao estudar antigas espécies de 
crocodilos relacionou o aspecto enrugado da pele do animal às suas muitas horas debaixo 
da água. Ou seja, as crianças buscam nos seus conhecimentos de mundo possibilidades 
de explicação para o que lhes é apresentado.
 O trabalho com fontes, nesse sentido, torna-se profícuo, quando as crianças são 
estimuladas a “[...] formular hipóteses, raciocinar e buscar provas, discutir alternativas, 
e de certo modo, trocar hipóteses e aperfeiçoar sua compreensão de conceitos de velho 
e novo.” (COOPER, 2006, p.73). Através desse tipo de atividade as crianças começam a 
perceber as semelhanças e diferenças que a passagem do tempo pode gerar. Por este 
motivo, trabalhar com ilustrações ou objetos antigo se modernos pode ser elucidativo 
para as crianças reconhecerem as diferenças temporais, assim como as permanências. 
Uma boa sugestão é partir do seu universo de fascínio, como os brinquedos e brincadeiras. 
Trazer para sala de aula brinquedos de gerações anteriores ou relatos de brincadeiras 
pode conduzir as crianças a reconhecimentos e estranhamentos em relação a esse 
universo. No entanto, toda seleção de material a ser trabalhado deve ser cuidadosa, pois 
se pode correr o risco de forjar concepções anacrônicas. Por exemplo, ao se selecionar 
fotos antigas e novas para trabalhar situações de mudanças e permanências, muitas 
crianças podem vir a classificar as revelações coloridas como novas, e as em preto e 
branco como antigas. No entanto sabemos dos recursos tecnológicos que hoje nos 
possibilita reproduzir um foto em preto e branco. Neste caso, o(a) professor(a) deve 
chamar a atenção dos(as) estudantes para os detalhes presentes nas fotos, como roupas 
utilizadas, a paisagem, os objetos, enfim, elementos que dão pistas de que época aquela 
foto pertence, e, a partir daí, estabelecer comparações de semelhanças e diferenças.
 Para desenvolver esta noção de mudanças e permanências é importante que 
a criança aprenda a sequenciar as fontes. Os historiadores lançam mão desse método 
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Acomo forma de captar as relações causais estabelecidas no tempo. Para as crianças, 
aprender a sequenciar os objetos e costumes cronologicamente torna-se fundamental 
para seu processo de orientação no tempo. Cooper afirma que crianças de 6 a 7 anos 
conseguem sequenciar acontecimento e perceber a sucessão dos fatos quando partem 
de sua realidade. Por exemplo, descrever acontecimentos de sua própria vida pode ajudar 
a criança a localizar os acontecimentos em sequência, assim como ordenar objetos e 
relatos de contos infantis. No entanto, o(a) professor(a) deve explorar as razões lógicas 
que fizeram a criança sequenciar tais acontecimentos, visto que estes não se dão de 
forma aleatória, eles sempre vêm acompanhados de alguma plausibilidade, tenham as 
crianças retirado as informações que pautam seu argumento da televisão, dos relatos de 
pessoas próximas ou outras fontes que compõe seu universo de saber.
 O que se percebe, na maior parte dos casos, segundo a pesquisadora Hilary 
Cooper (2006), é que as crianças fazem a ordenação de fatos e objetos no tempo segundo 
o sentido e o significado nelas provocado. O exemplo citado pela autora revela que “[...] 
as crianças do último curso de Educação Infantil, quando lhes pedem para ordenar em 
sucessão lógica as fotografias deles mesmos tem um modo idiossincrático para fazê-lo” 
(COOPER, 2006, p.63).
 
 De um modo geral os pesquisadores enfatizam a importância de se incentivar a 
capacidade das crianças em desenvolver conceitos acerca do tempo, e outros aspectos 
que envolvem o pensamento histórico, através do relato. Esses relatos tornam-se mais 
significativos quando estão vinculados à própria vida das crianças, ou de seus familiares. 
Esta se torna uma forma promissora de introduzir as crianças em tempos e espaços 
distintos do que se põe aos seus olhos, ou seja, constitui-se uma excelente maneira de 
ativar a imaginação e, sobretudo, fazer com que os(as) estudantes reflitam sobre suas 
experiências particulares e sobre a forma de ver as demais.
 Outra noção de tempo fundamental e que pode ser trabalhada ainda nos anos 
iniciais refere-se à relação de causa e efeito, dependente intrinsecamente da perspectiva 
de ordenação e do trabalho anterior de aprender a sequenciar as fontes. Este é um 
procedimento, inclusive, do trabalho do historiador que, após sequenciar as fontes, é 
capaz de traçar as causas e consequências ao longo do tempo. É possível desenvolver 
significados de causa e consequência em crianças muito pequenas ao se pedir às crianças 
que desenhem as roupas que costumam usar em estações como verão e inverno, e, a 
partir dos desenhos, desenvolver perguntas do tipo “por que no inverno se utiliza roupas 
mais fechadas e cumpridas?” ou “estas roupas servem para as duas estações? Por quê?”. 
Através de perguntas como estas é possível levar as crianças a uma reflexão sobre as 
lógicas que as mudanças de tempo imprimem.
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A Para tanto, Cooper afirma que nos anos iniciais, cabe ao(à) professor(a) 
construir com os(as) estudantes as noções de tempo a partir do sequenciamento de 
acontecimentos, fontes e/ou objetos no sentido cronológico, assim como lançar mão 
de linguagem própria que demarcam a passagem do tempo, para depois trabalhar 
ideias transversais como semelhanças e diferenças e causa e efeito. Tal procedimento 
deve estar relacionado à vivência da criança, “[...] nas trocas que se produzem em suas 
próprias vidas e nas de suas famílias, nas de outros que estão ao seu redor e de pessoas 
que viveram num passado distante, em sua própria população e no mundo.” (COOPER, 
2006, p.55).
 Para Cooper (2006), a relação temporal perpassa um processo gradual, 
complexo e não hierárquico, no que se refere à ampliação de horizontes. Ou seja, as 
crianças constroem aos poucos o que ela chamou de “mapas do passado” que trocam 
constantemente à medida que se adicionam informações novas e processos recentes. 
Para a autora isso vai contra a visão de um marco cronologicamente posto com fixação 
de datas como referência. Para ela, quanto mais se prende os mapas do passado aos 
marcos datados menos se utiliza e se recorda. Eles necessitam antes de um conjunto de 
temas e conceitos para manejar o passado.
 Investigando crianças de 7 aos 10 anos – dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental 
– Sandra Regina de Oliveira chega a uma conclusão semelhante. As respostas dadas pelas 
crianças entrevistadas na pesquisa revelaram que “[...] elas interpretam a história da 
maneira como nós, professores de história, gostaríamos que interpretassem: com lógica, 
buscando relações de causa e efeito entre os acontecimentos” (OLIVEIRA, 2005, p.169). 
Sendo assim, para as crianças desta faixa etária não é a cronologia o que mais importa, 
mas sim “[...] a causalidade entre os acontecimentos, a cadeia que se estabelece entre 
os homens de diferentes tempos e diferentes lugares” (OLIVEIRA, 2005, p.170). Desta 
perspectiva, o(a) professor(a) de História deixa de ser um(a) mero(a) transmissor(a) 
de conteúdos que expõe uma série de acontecimentos linearmente dispostos e se 
torna aquele(a) que ouve e analisa a forma como seus(suas) estudantes interpretam a 
realidade e identifica porque o fazem assim. O trabalho deste docente, nos anos iniciais 
do Ensino Fundamental, consiste, portanto, em buscar a lógica entre os acontecimentos 
históricos para dar conta de explicar a realidade. Dessa forma, constrói-se tanto a noção 
de tempo quanto a de História.
 De fato a noção de tempo está intimamente ligada à noção de passado, mas 
vincular uma coisa à outra não resolve o problema da construção da temporalidade. 
Vimos, ao avaliar os resultados do PROEB 2002, até hoje o único elaborado em torno 
do conhecimento histórico, que há muitos e grandes problemas a serem enfrentados 
longitudinalmente por nossas escolas (MIRANDA, 2003). Analisando-se a noção de 
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Atempo em criança e adolescentes do 5 º e 8º anos do ensino fundamental e do 3º ano 
do ensino médio a partir das respostas a questões selecionadas, cujos parâmetros se 
aproximavam dos modelos desejáveis no que tange à verificação de conhecimentos/
habilidades, vimos que, ao final do ensino médio, via de regra, os jovens estão saindo 
da escola com grandes dificuldades de operar com o entendimento das categorias de 
duração e simultaneidade. No que diz respeito à relação entre percepção do tempo e 
visão da história evidenciou-se que, percepção da história tradicional ligada ao passado 
ainda é determinante no pensamento dos alunos e, nesse sentido, a noção de construção 
do conhecimento histórico vinculado à compreensão das mudanças e permanências, 
fica à deriva. Este estado de coisas é tributário de um tipo de ensino de História em que 
predomina uma concepção de tempo linear e dado aprioristicamente que implica em 
um conceito de passado como “coisa” e uma “coisa” bem distinta do presente, conforme 
aponta Margareth Rago (2005). Este ponto de vista está relacionado com uma forma 
de construção do saber histórico que considerava o passado como algo que pode ser 
desvendado em sua essência, em sua “realidade”, fornecendo lições e respostas para 
o presente. Valores, tradições e costumes, ao invés de serem historicizados, eram 
naturalizados e, portanto, legitimados. Posteriormente a leitura, por vezes empobrecida, 
de Marx também produziu um tipo de escrita da História inscrita num tempo artificial, 
mas concebido como natural, “[...] que garantia a imobilidade da natureza humana” e 
que, desconhecendo as temporalidades, singularidades e diferenças “homogeneizava as 
práticas, as emoções, as ações humana sem geral” (RAGO, 2002, p.33). O tempo, ainda 
que pensado dialeticamente, era construído como linha evolutiva, conceitos modernos 
eram projetados para um passado idealizado, o(a) historiador(a) era concebido(a) como 
um(a) narrador(a) oculto(a) que procurava eliminar sua subjetividade.
 No que tange à relação passado/presente demonstrou-se justamente que 
entre os jovens pesquisados, a noção de temporalidade mostra-se aliada à evolução 
caracterizada pela compreensão do presente. Nesse caso, crianças e adolescentes 
relacionam a passagem do tempo como fator determinante na melhoria de qualidade 
e progresso que caracterizam uma sociedade. No entanto, é nítida a ausência de 
habilidades que correspondam ao entendimento das categorias temporais – mudanças, 
permanências e simultaneidade.
 O tempo pensado como seta em que os acontecimentos históricos são inscritos 
como num filme linear não permite “reativar a carga de passado que está no presente”. 
Por outro lado, numa concepção do tempo como multiplicidade, mais afim com a 
temporalidade contemporânea, o acontecimento histórico é multitemporal, remete ao 
passado, ao presente e ao futuro, simultaneamente. Não é seta, mas rizoma, rede. Desta 
forma, um carro zero pode ser historicamente datado do período neolítico, pois foi no 
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Aneolítico que se inventou a roda. Ao mesmo tempo outras peças pertencem a épocas 
distintas, a outros séculos. O carro de hoje, por exemplo, agrega, portanto, soluções 
científicas e técnicas de vários outros tempos. Isso se relaciona com o que Lana Siman 
(2005) chama de história-problema. Esta se propõe a um exame analítico de questões 
do presente a partir de hipóteses conceituais. De modo que a história passa a ter como 
objeto central não mais o passado, mas a relação entre presente e passado, o que exige 
um diálogo com diversas temporalidades. A temporalidade histórica passa a ser vista, 
portanto, como temporalidade múltipla.
 Para que nossos(as) estudantes sejam capazes de lidar com o caráter múltiplo 
do tempo histórico é necessário que a construção de um currículo se paute não pela 
prescrição de conteúdos históricos a serem trabalhados, mas sim pelo apontamento de 
diretrizes que indiquem competências e habilidades que devem ser desenvolvidas por 
eles. Um ensino de História baseado no conteudismo e na priorização da cronologia 
e da fixação de datas como referência não tem se mostrado frutífero quanto ao 
desenvolvimento de capacidades, como seriação, estabelecimento de relações de 
causalidade, simultaneidade e mesmo operações com situações de datação.
Portanto, educar para a compreensão do tempo é tarefa fundamental do professor 
que trabalha com História desde a Educação Infantil até o Ensino Médio, passando 
pelo Fundamental, pois se trata de um processo lento e não linear de desenvolvimento 
cognitivo que se dá ao longo de um grande período de escolarização.

1 O QUE SIGNIFICA EDUCAR PARA A COMPREENSÃO DA MEMÓRIA?

 Uma das habilidades mais distintivas do Homem em relação aos demais seres 
vivos é o fato de que nós podemos lembrar e esquecer de coisas importantes ou 
corriqueiras ao longo de nossa vida. A Memória, portanto – ao lado das demais marcas 
do humano – organiza-se e movimenta-se na relação direta com a cultura. Algumas 
lembranças de nossa vida nos marcam mais do que outras e, por essa razão, muitas 
vezes encontramos formas de lembrar aquilo que nos marca de modo significativo. 
Comemoramos aniversário de filhos, pais, casamento, formatura. Guardamos objetos 
que nos fazem lembrar algo importante na nossa própria história. Juntamo-nos com 
amigos ou familiares para ver fotografias antigas e, com isso, muitas vezes, essas rodas de 
conversa tornam-se agradáveis – ou tristes e desagradáveis – momentos de lembrança 
de algo que se passou. Mas também pode acontecer o contrário. Algo profundamente 
marcante e traumático pode gerar um esquecimento ou um silêncio profundo. Deixamos 
de conversar em família sobre uma morte trágica, ou sobre uma traição que tenha 
gerado muitas mágoas ou de um crime cometido por algum conhecido. Esquecemos, 
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Aaparentemente de modo definitivo, aquilo que nos fez sofrer muito em um determinado 
momento.
 Há, contudo, limites pessoais e identitários profundos no esquecimento. Se 
alguém esquece completamente dos fatos da própria vida em função de uma doença 
derivada do processo de envelhecimento ou de um acidente, por exemplo, essa pessoa 
perde sua própria identidade e se desajusta. Desse modo, o esquecimento passa a se 
constituir em um grave problema, cujo enfrentamento passa pelo fortalecimento da 
identidade da pessoa.
 Aquilo que pensamos do ponto de vista individual envolvendo o lembrar e o 
esquecer vale também para pensarmos os processos sociais e coletivos, na medida 
em que a Memória possui uma substância social e, tal como a Linguagem, não pode 
ser pensada à revelia das interações sociais. Não existiria linguagem se os indivíduos 
vivessem em estado de solidão. Do mesmo modo, porque vivemos em grupos sociais 
que são mediadores de nossa compreensão do mundo, a Memória diz respeito à relação 
com o outro e a processos de identidade e pertencimento de grupos e, por esse motivo, 
é variável e histórica.
 Assim, podemos dizer que a Memória, ao lado da operação histórica, constitui 
uma substância essencial que ancora a aquisição da consciência da passagem do 
tempo. Se a passagem do tempo pode ser entendida como um fator destruidor dos 
atos de lembrança – quanto mais o tempo passa mais nos esquecemos do que vai 
acontecendo em nossa vida, em uma relação de duração – há ações, em meio a tantos 
esquecimentos, que fazem com que alguns aspectos da vida sejam lembrados.
 Ao longo do tempo, tanto as sociedades como os indivíduos vão selecionando 
alguns vetores que demarcam essa condição de lembrar e esquecer. Quando objetos 
pessoais ou edificações são guardados – e, consequentemente, são salvos da perda ou 
do esquecimento – isso se deve a uma operação intencional de preservação de algo, ou 
de seus significados. Contudo, com a passagem do tempo, novas redes de significados 
vão se construindo em função daquilo que foi preservado. Assim, uma peça que hoje 
se encontra em um museu e que, outrora pertenceu a alguma pessoa, não tem no 
museu o mesmo significado que teve na vida daquela pessoa. Ao contrário disso, ao 
entrar em museu esse objeto morre de sua relação de vida e passa a receber outro 
sentido. O mesmo vale para pensar ritos ou comemorações que selecionam algo que 
é continuamente relembrado e ressignificado. O ato de comemorar uma vitória numa 
batalha ou relembrar a morte de alguém em um conflito não faz sociedades futuras 
reviver o acontecimento, mas ressignificá-lo à luz de um novo tempo.
 Podemos dizer que lembranças – ou aquilo que é guardado – são “náufragos” 
em um mar de esquecimentos. Portanto, aquilo que se seleciona é algo muito pequeno 
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Ase considerarmos a complexidade e profundidade da vida humana no tempo. Sabemos 
que ainda não se criou uma máquina que nos permita retornar no tempo e ver como 
tudo aconteceu no passado. De modo que, nosso olhar para o que se passou é parcial e 
sempre impulsionado por alguma questão do presente, logo, sempre o ressignificamos.
Nesse sentido, as operações vinculadas à dinâmica da Memória, pensadas em sua 
complexidade temporal, torna-se um elemento fundamental para a formação da 
consciência histórica do(a) estudante, visto que tal dinâmica diz respeito a toda vida 
humana e lhe confere sentido. Isso significa dizer que, do ponto de vista da compreensão 
das dinâmicas envolvidas na reflexão a respeito do passado, não são somente as 
operações próprias do procedimento histórico que intervêm na formação da consciência 
histórica, mas também as operações próprias das práticas de Memória que, ao lado 
da História, fundamentam aquilo que deve estar na base formativa do saber histórico 
escolar.
 Muitas pesquisas na área do ensino de História apontam para o valor formativo 
das operações de Memória, sobretudo no que se refere a construção de sentido para o 
sujeito. Tal formação só acontece quando a Memória consegue se desvencilhar da ideia 
comum e perigosa de necessário “resgate” do passado. A memória é objeto de ação de 
todo sujeito em um tempo desvinculado do tempo do acontecimento. Portanto, não 
cabe nunca falar em resgate, mas sempre em ressignificação à luz do presente. Todos 
nós temos algo que selecionamos para ser lembrado, ou esquecido, durante a vida. 
Guardamos aquilo que para nós produz algum sentido, e descartamos aquilo que não 
tem tanta importância, ou em alguns casos, nos faz mal lembrar.
 Vista sob este prisma, a memória traz à tona reflexiva um jogo contínuo em que 
o sujeito seleciona o que lembrar e o que esquecer. Tais estratégias da Memória, que à 
primeira vista podem ser consideradas inocentes, são opções conscientes ou inconscientes 
de formação identitária, a partir das quais o sujeito se reconhece, estabelece laços de 
pertencimento, compõe a própria história, dá sentido ao mundo e ao seu lugar nele. Assim 
como a Memória individual possui intencionalidades na seleção do que deve ou não ser 
lembrado, a Memória coletiva também lança mão destes artifícios, do mesmo modo que 
a Memória histórica que se constitui como uma seleção daquilo que, em cada tempo, 
é legitimado para ser estudado em relação ao vasto passado humano. No entanto, a 
Memória selecionada como passível de lembrança entra num jogo de poder, controlado 
por grupos sociais específicos e que sempre diz respeito a processos de construção de 
hegemonia e poder. Se entendermos que as memórias de um grupo social emergem 
como seleção, entenderemos também que, ao lado do que foi lembrado, muitas outras 
memórias foram excluídas. O mesmo raciocínio serve para pensar sobre currículos e 
programas. Em face do que é selecionado para ser estudado, muitas outras temáticas 
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Asão postas de lado e cabe refletir, sempre que possível, a respeito dessas operações de 
seleção e exclusão.
 Portanto, um primeiro importante desafio no processo educativo colocado 
em movimento na escola diz respeito ao trabalho com os sentidos que podem ser 
constituídos em função do movimento entre lembrar e esquecer.
 Nesse sentido, o que fazer com estas memórias postas à margem, mas que 
compõem cenários de sentido para o(a) estudante? Devem-se reforçar as memórias já 
legitimadas pelo tempo, ou repensar as memórias esquecidas? Se olharmos as memórias 
coletivas como construções, e não como algo natural, podemos pensar também em 
reconstruções das mesmas. Isso significa dizer que o ensino de História se constitui num 
campo continuamente aberto para novas reflexões acerca das construções identitárias 
dos(as) estudantes, bem como para muitas outras Histórias, para além da História oficial 
ou do programa de História tornado padrão.
 No interior desse cenário reflexivo insere-se uma vasta possibilidade de se 
repensar os enquadramentos de conceitos históricos essenciais de um processo de 
educação histórica ao longo do percurso de escolarização de um indivíduo, tais como: 
sujeito histórico, poder, relações sociais, cultura, trabalho, espaço e tempo.
 Para tanto, a escola pode dispor de algo que se encontra permanentemente 
disponível para o desenvolvimento do trabalho pedagógico e que apresenta, em função 
disso, poderosas potencialidades para fazer emergir a compreensão das transformações 
temporais, a partir do que produz sentido: a força narrativa dos elos geracionais.

4.1 Práticas de memória na escola
 Para refletirmos acerca das práticas de memória e seus significados mobilizados 
no interior de uma sala de aula optamos por abordar três eixos centrais: Memória e 
narrativa; Memória e objetos; Memória e identidade.

4.1.1 Memória e narrativa
 O ato de narrar, que tem papel fundamental na formação da consciência 
histórica do(a) estudante, muitas vezes se inicia antes mesmo de seu ingresso na escola, 
no ambiente familiar. Toda família produz, ao longo de sua existência, narrativas que a 
tornam singular, reforçando seus laços de pertencimento e identidade. Tais narrativas 
são construídas a partir de seleções de Memória, o que significa dizer que nem todas as 
experiências vividas no seio da família são guardadas, o que seria impossível.
 Assim, desde muito cedo somos expostos a histórias, costumes, objetos etc. 
que nos compõem como sujeitos no interior desta comunidade afetiva. Contos infantis 
narrados pelos avós, receitas transmitidas pela mãe, reuniões de família festivas ou 
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Anão, músicas compartilhadas etc., tudo isso são registros imateriais que servem como 
verdadeiros disparadores de Memória e que são fragmentos que vão compor uma 
história/narrativa maior.
 Essa é, na verdade, a primeira experiência social que apresenta potência de trazer, 
para a criança, a tomada de consciência da ideia de mudança. É pela narrativa familiar e 
pelo compartilhamento de histórias e experiências de como eram situações do cotidiano 
em outro tempo que as crianças nos anos iniciais de escolarização começam a se dar 
conta de que na época dos avós não havia telefone celular, que as crianças brincavam com 
outros brinquedos, ou que a brincadeira de roda e a contação de histórias atravessaram 
gerações diferentes, apesar de serem práticas muito antigas. E isso pode se dar não 
só na relação com a tomada de consciência a respeito da transformação dos objetos 
ou de formas de brincar, mas em relação a uma infinidade de temas imprescindíveis 
à possibilidade de se pensar temáticas históricas, como por exemplo: alimentação, 
vestuário, trabalho, família e casamento, hábitos de consumo, dança, música, lazer, 
política, meios de transporte, paisagem e transformações na cidade. Se cada um destes 
aspectos é tomado como referente para o trabalho escolar, somente aqui já temos uma 
variedade de eixos fomentadores do trabalho escolar durante todo o ano, sem que para 
tanto tenham que ser interpostas, arbitrária e artificialmente, datas comemorativas ou 
conteúdos históricos que não sejam capazes de produzir de sentido.
 A tomada de consciência quanto à conduta metodológica necessária, nesse caso, 
torna-se essencial para garantir um trabalho consistente:

1) Como ponto de partida é preciso sempre problematizar o presente a partir da 

sistematização daquilo que pode ser entendido/percebido pelos estudantes em relação 

ao tema selecionado.

2) Na sequência, é preciso estabelecer medidas claras e controláveis que permitam 

levantar, de modo sistêmico e organizado, memórias familiares de outros tempos em 

relação ao eixo temático escolhido (exemplo: formas de lazer). Deve-se ter em conta que 

atuar de modo sistêmico e organizado implica em estabelecer uma sequência de passos 

que possa ser trilhada novamente, repetida em outro contexto. Ou seja, é uma decisão 

de método.

3) Uma vez estabelecidos e delineados quadros individuais ou grupais, torna-se essencial 

transpor os elementos individuais para a construção de quadros coletivos que possibilitem 

compreender o que são elementos comuns e geracionais, que se justificam pela dinâmica 

social e o que são elementos específicos de cada família.
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A4) Não basta se encerrar no universo do controlável e/ou  próximo,  é imprescindível  

ampliar o que é trazido pelo recurso da Memória familiar, com textos e documentos que 

permitam o trabalho com a ideia de mudança, até porque deve-se considerar que as 

narrativas de uma pessoa acerca de outro tempo virão, inevitavelmente, articuladas pelas 

experiências sociais dapessoa com esse outro tempo.

5) É importante transpor a reflexão gerada para uma tomada de consciência temporal por 

meio do trabalho com linhas do tempo de modo a evidenciar as diferenças geracionais, 

a passagem e duração do tempo, bem como as relações de simultaneidade que podem 

advir de recortes temáticos dessa natureza. É importante lembrar que este movimento 

deve levar em conta o domínio das noções de representação gráfica do tempo por parte 

dos estudantes.

6) Por fim, é preciso sempre retomar a reflexão sobre o presente na relação com a 

interpretação acerca dos sentidos de mudança.

 
 Com tudo isso, podemos dizer que a escola tem a seu dispor um vastíssimo 
território de possibilidades de fomento do trabalho escolar a partir daquilo que pode ser 
obtido pela própria relação com a família. Entretanto, essa relação precisará, obviamente, 
ser expandida em direção a uma reflexão relativa à temporalidade histórica, já que ela 
se torna um elo sensível e poderoso com o conhecimento do passado, conferindo-lhe 
sentido a partir do momento em que a criança vai compreendendo a dilatação temporal. 
De qualquer modo, a observância desses cuidados metodológicos apresenta implicações 
profundas sob o ponto de vista da seleção e planejamento dos conteúdos, das práticas 
escolares e, sobretudo das atividades de avaliação, que não podem ser tomadas como 
algo incoerente e desviante em relação ao que se propõe como diretriz para o trabalho 
com a educação para a compreensão da História.
 No ambiente escolar a Memória familiar de cada estudante pode servir como 
instrumento de reflexão acerca dos significados atribuídos a ela e da passagem do 
tempo. O que, aparentemente, teria um sentido apenas individual pode, na comparação 
com lembranças de outros(as) estudantes, ganhar um significado mais amplo, revelando 
pontos comuns a uma mesma geração e, ao mesmo tempo, singularidades. Por exemplo, 
numa unidade sobre brincadeiras, as crianças podem ser estimuladas a produzir uma lista 
com suas práticas preferidas, e a partir daí comparar as escolhas de cada um, observando 
as semelhanças e diferenças. Num segundo momento, as crianças podem investigar 
quais as brincadeiras vivenciadas por seus pais e avós, possibilitando uma comparação 
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Aentre as gerações e as diferentes famílias, para que, por fim, no exercício de comparação 
geracional seja possível comparar gerações diferentes, de tempos diferentes. Isso 
significa dizer que a partir desse contexto é possível, independentemente do ano, ativar 
a reflexão relativa a diversos tempos históricos, mesmo aqueles mais distantes. Nesse 
cenário é possível refletir acerca dos significados atribuídos ao brincar em diferentes 
tempos, observando porque algumas práticas se perderam, ou foram esquecidas, e 
porque outras permaneceram e foram transmitidas de uma geração a outra. Feitas as 
comparações, o(a) professor(a) pode promover um momento em que os(as) estudantes 
coletivamente imaginem como seria brincar como faziam seus pais e avós, as crianças 
indígenas ou americanas e francesas hoje, as crianças escravas no Brasil colonial ou as 
crianças na Idade Média. Cuidando-se do tratamento metodológico, não é necessário 
restringir o trabalho somente àquilo que é próximo do universo da criança.
 
 Através dessa atividade as crianças entram, ainda, em contato com narrativas de 
seus pais e avós, por meio de conversas que trazem à cena um passado ressignificado e 
ativam a imaginação delas acerca de um tempo desconhecido.
 A escola também se constitui num “lugar de memória”, para nos utilizarmos da 
expressão do historiador francês Pierre Nora, quando as práticas experimentadas no 
seu interior são reproduzidas ou silenciadas ao longo do tempo. Alguns costumes que 
passam a fazer parte do cotidiano da escola podem ser percebidos como escolhas que 
revelam o caráter que a instituição deseja construir para si mesma e, consequentemente, 
os valores que pretende transmitir. A partir de determinadas memórias a escola cria 
narrativas sobre si mesma, que lembram certas práticas ou valores, ao mesmo tempo em 
que se esquecem de outros. Quer dizer, a própria escola produz, anualmente, grandes 
acervos de materiais derivados das práticas pedagógicas que, arquivados e selecionados, 
podem se transformar em uma insuperável fonte de novos trabalhos a partir daquilo 
que vai sendo produzido. E já há escolas tomando consciência da potência envolvida no 
trabalho com aquilo que foi guardado por elas mesmas, o que passa a representar um 
novo movimento organizacional e institucional em relação ao que se preserva e ao que 
se descarta. O fato é que as crianças, tendo sido agentes e partícipes de uma experiência 
escolar que foi guardada de um ano para outro terão, por certo, outros sentidos a serem 
conferidos àquela experiência caso, a mesma, seja retomada no ano seguinte a partir do 
que tiver sido guardado.

4.1.1 Memória e objetos
 Com a introdução da sociedade capitalista industrial observamos um processo 
de aceleração do tempo. Uma das consequências desse movimento foi a produção em 
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Agrande escala de informações e objetos, e por conseguinte, o descarte em grande escala 
de parte destes. Neste contexto, alguns objetos vão assumindo – por diversas razões 
que só podem ser recuperadas pelos significados que são atribuídos por seus sujeitos 
– a função de conter os descartes excessivos de memórias implicados nesse processo. 
Sendo assim, estamos acostumados a pensar os objetos guardados como instrumentos 
de preservação da memória.
 
 Uma mãe que guarda um sapatinho de bebê ou uma mulher que guarda, ao longo 
de décadas, um ramo de flores que lhe foi dado por seu marido quando eram apenas 
namorados guardam lembranças que não estão nos objetos, mas que são mobilizadas 
quando aqueles objetos são acionados visualmente. Portanto, objetos ativam redes de 
significação que estão nos sujeitos, em sua memória e na avaliação que, os mesmos, 
fazem daquelas histórias vividas.
 Todavia, como já foi falado, com o passar do tempo, o que é preservado ganha novos 
significados. Isso significa dizer que, se anos depois de ter guardado o ramo de flores a 
esposa descobre que o marido a traía com outra namorada, aquele ramo de flores passa, 
também, a ser ressignificado em sua dimensão afetiva. Portanto, o que lembramos será 
sempre filtrado pelo tempo. E isso vale tanto para a dimensão da lembrança individual 
quanto para a memória social. Assim, por exemplo, a revisão historiográfica do pós anos 
80, que ampliou significativamente a forma de se compreender a ação social dos sujeitos 
escravos no Brasil serviu para dimensionar, por completo, a ideia classicamente divulgada 
em torno do escravo passivo, sofredor e inferior. Toda uma forma de enquadramento e 
explicação histórica passa a se redefinir e, com ela, também a compreensão que afro-
descendentes atribuem à sua própria experiência ancestral.
 Além disso, se algo é preservado significa dizer que esse objeto, monumento 
ou lembrança foi escolhido em detrimento de outras possibilidades, que foram 
descartadas. Assim, um passeio na cidade com os(as) estudantes pode revelar tais 
seleções. Os casarões, estátuas, igrejas conservados na cidade produzem sentido para 
todas as pessoas? Ou revelam a escolha pela preservação da Memória de um grupo 
específico? Questões como essa geram novas reflexões acerca de quais são os sujeitos 
dessa memória: quem são eles? Por que suas memórias são selecionadas? Que outros 
sujeitos tiveram suas memórias esquecidas? E por quê? Existem espaços que mesmo 
não sendo oficialmente definidos como patrimônio da cidade, são produtores de sentido 
para grupos que foram colocados à margem?
 Uma atividade que estimula esse tipo reflexão é pedir que os(as) estudantes 
imaginem e depois produzam mapas do trajeto de suas casas à escola, e selecionem 
lugares que sejam significativos dentro da região onde vivem. A partir das escolhas 



575

HI
ST

Ó
RI

Ados(as) estudantes, o(a) professor(a) pode levantar questões como: por que tais lugares 
foram selecionados? Suas escolhas coincidem com os locais oficialmente valorizados? As 
historiadoras Júnia Sales e Soraia Dutra (2010) consideram que, quando um(a) estudante 
atribui valor cultural a um lugar não convencional sob o ponto de vista das políticas de 
patrimônio isso “[...] faz alargar a noção de “lugar de memória‟, ampliando-a para além 
e em diálogo com as instituições de memória, como os museus, arquivos e bibliotecas, 
mas fundamentalmente sensível a experiência no mundo (SALES; DUTRA, 2010, p.119).
As autoras chamam a atenção com isso para a necessidade de o(a) professor(a) permitir 
que seus(suas) estudantes atribuam valor a registros, lugares coletivos, e objetos 
culturais inusitados.
 Assim como a cidade produz objetos disparadores de lembranças, nós também 
guardamos ao longo de nossa vida aquilo que para nós assumiu valor memorial. Os 
objetos trazem consigo essa possibilidade de provocar recordações e narrativas. Tal 
potencialidade pode ser explorada em sala de aula, por exemplo, ao se pedir aos(às) 
estudantes que tragam para a sala objetos por eles preservados, buscando refletir sobre 
os critérios que pautaram suas escolhas de guardá-los. Posteriormente, pode-se pedir 
que os(as) próprios(as) estudantes organizem uma exposição de seus objetos, discutindo 
a respeito da lógica narrativa de sua apresentação e dos significados atribuídos aos 
materiais. Esta atividade torna possível estabelecer uma relação com os objetos 
selecionados em um museu, cuja ordenação produz narrativas e discursos que revelam 
intencionalidades dos sujeitos que a organizam, além de permitir o estabelecimento de 
relações mais profundas entre escolas, museus e ruas da cidade.
 É importante lembrar que os objetos, com o passar do tempo, assumem diferentes 
significações e utilidades. Por exemplo, aquele sapatinho de bebê a que aludimos acima, 
no momento em que é guardado, passa a ter seu valor modificado e deixa de ser utilitário 
para ser afetivo. Assim acontece também em Museus: uma cadeira no Museu não é mais 
uma cadeira, um prato não é mais um prato.
 Em sala de aula, o(a) professor(a) pode selecionar um objeto afetivo cuja 
materialidade não represente, a princípio, o seu valor e expor para a turma. Em seguida, 
as crianças podem ser convidadas a imaginar o motivo da importância desse objeto para 
o(a) professor(a), e suas inferências precisam ser registradas. Num movimento final, 
o(a) docente conta aos(às) estudantes sua narrativa acerca da importância daquele 
objeto. O que nos permite perceber que os objetos trazem significações distintas para 
os sujeitos, e que estas não podem ser tidas como verdadeiras ou falsas, ou seja, a 
atribuição de sentido que o(a) professor(a) deu àquele objeto não é mais verdadeira 
que as inferências trazidas pelos(as) estudantes. O fato é que, a partir de uma atividade 
desse gênero, inúmeras narrativas podem ser disparadas a partir do compartilhamento 



576

HI
ST

Ó
RI

Ade uma experiência e da força que um objeto tem de ativar outras lembranças e outras 
experiências.
 Essa atividade que revela um movimento de guarda do(a) professor(a) implica 
também num movimento de descarte, ao selecionar um objeto a ser levado, outros 
tantos foram esquecidos, ou descartados ao longo de sua vida. Esse processo acontece 
também no nível das instituições. A escola, por exemplo, descarta todo ano parte de sua 
produção, deixando guardado apenas aquilo que ela julga ser necessário. Tal escolha 
parte de diferentes critérios, o que significa dizer que uma escola pode ou não guardar 
materiais para além das exigências burocráticas. Porém, quando uma escola opta por 
guardar as produções de seus(suas) estudantes, ela cria possibilidades de ressignificação 
de suas práticas, tanto por parte do(a) professor(a), como dos(as) estudantes. Para tanto, 
diversas atividades que possibilitam essa reflexão podem ser desenvolvidas ao longo do 
ano, sendo a prática de arquivamento, nesse caso, uma ação com forte potencial de 
criação de novas atividades didáticas e que ganham substantiva importância na relação 
com a compreensão da Memória e sua dinâmica.

4.1.2 Memória e identidade
 São os processos de Memória, lembranças e esquecimentos, que nos constituem 
como sujeitos individuais e como sujeitos pertencentes a determinados grupos sociais. 
Isso significa dizer que a Memória está intrinsecamente relacionada com os processos 
de construção identitária.
 O sentido de identidade não é algo natural, mas construído pelos sujeitos 
no tempo. Uma de suas finalidades implica em reforçar os laços de pertencimento e 
promover a coesão social, em especial em contextos de formação e/ou afirmação de 
Estados Nacionais. Nesse sentido, a identidade pode ser vista como um projeto político, 
que envolve, portanto, relações de poder. Dentre o que é tido como memória coletiva, 
há seleções que pretendem compor este cenário de sentimento comum, de identidade 
nacional que atravessam, de modo direto, os conteúdos selecionados para serem 
trabalhados enquanto saber histórico na escola.
 
 No caso do Brasil, nossa identidade nasceu vinculada à construção de um projeto 
de Estado Nação, em torno do qual uma determinada forma de escrita da história foi 
estabelecida como padrão válido. Para isso, algumas memórias foram escolhidas como 
representativas de nossa nacionalidade, sendo reforçadas com a criação de heróis e 
datas nacionais, muitas vezes consolidadas no âmbito do ensino de História. Ao mesmo 
tempo, diversas outras memórias – e, por consequência, sujeitos históricos – foram 
excluídos desse processo de reconhecimento e valorização da própria historicidade.
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A No que diz respeito à temática Afro-Brasileira e às relações raciais no Brasil é 
importante ressaltar que durante muito tempo difundiu-se, no pensamento social 
brasileiro, a ideia de que vivemos sob uma “democracia racial”. Desde o século XIX havia 
um discurso de que a escravidão no Brasil teria sido supostamente “mais branda” do 
que em outros países e as relações entre negros e brancos, harmoniosas, ou ao menos 
acomodadas, perspectiva em geral atribuída aos efeitos da disseminação da obra de 
Gilberto Freyre. Nessa perspectiva, as relações raciais no pós-abolição seriam uma 
herança direta da escravidão, e portanto, teriam também um caráter supostamente 
harmônico. A disseminação deste discurso tem a ver com sua utilidade no contexto 
de formação e consolidação do Estado Nacional brasileiro, em especial no âmbito da 
República. Uma sociedade caracterizada pela ausência de conflitos é mais governável e 
o fortalecimento desta imagem possibilitava a indiferença diante dos conflitos raciais e 
de questões relativas à inserção do negro na sociedade, que poderiam gerar discussões 
incômodas.
 É claro que a ideia de uma suposta “democracia racial” teve seus reflexos, tanto 
explícitos, quanto invisíveis nas práticas e discursos históricos que chegaram à escola. 
Uma série de práticas de exclusão e formas de preconceitos foram silenciadas e tratadas 
como se não existissem. Para além disso, os programas de História elaborados sob essa 
perspectiva produziram agrupamentos temáticos com diversos efeitos importantes 
em termos discursivos: uma identificação automática entre negritude e escravidão; 
o “surgimento” da África como unidade programática apenas no século XVI, como 
justificativa para o tráfico internacional de escravos promovido pelos comerciantes 
europeus; a projeção histórica da população negra para servir aos interesses europeus; 
a associação do negro à ideia de “coisa”, sem vontade própria, tampouco ação original. 
Em especial no segmento dos anos finais, tanto a temática afro-brasileira quanto 
indígena aparecem, com frequência, relacionadas a uma história eurocêntrica e a um 
tempo europeu. Negros e índios aparecem apenas a partir dos seus contatos com os 
europeus, como se não existissem antes destes e como se passagem a existir somente 
para servi-los, numa relação de sujeição e passividade. Este pensamento não está em 
conformidade com as pesquisas historiográficas mais recentes, que revelam que tanto 
negros, quanto índios foram atores sociais, negociando, formando alianças, utilizando 
diferentes margens de manobra a seu favor, no contato com os europeus.
 Enfoques deste tipo, que deixam de historicizar os acontecimentos e relações 
sociais, também fecham os olhos para o fato de que os africanos trazidos para o Brasil não 
vinham de uma unidade genérica e indiferenciada chamada África, mas de determinadas 
regiões africanas e pertenciam a etnias distintas, não podendo também ser identificados 
genericamente como “negros”. Ou seja, um discurso de Memória que apresenta, em sua 
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Aconstrução, claras perspectivas de uniformização e silenciamento, com profundos efeitos 
e impactos sobre o processo de construção identitária da população afrodescendente.
Isto nos leva a outro ponto significativo para se discutir programas de História na 
relação com a temática étnico-racial. As identidades especificamente “negras”, como 
conhecemos hoje, foram forjadas não no contexto da escravidão, mas no contexto do 
pós-abolição respondendo a demandas do século XX, quando houve o enfrentamento 
de questões como o racismo, através de movimentos de reivindicações dos direitos 
civis, por exemplo. No Brasil é significativo o fato de que o questionamento da teoria 
da “democracia racial”, que se iniciou no campo acadêmico na década de 1950, com 
Florestan Fernandes, também produziu um discurso que foi adotado por parte dos 
movimentos negros. Nesta perspectiva a escravidão, ao invés de branda, seria um 
sistema cruel e deformador que teria resultado na desorganização social das populações 
negras. Embora tivessem visões opostas sobre o sistema escravista no Brasil, as duas 
perspectivas têm em comum a ideia de que a condição dos negros no pós-emancipação 
era uma herança direta da escravidão. Um dos principais efeitos do discurso relativo à 
“crueldade” da escravidão remete-se à força do ressentimento que produz associações 
negritude, pobreza, ausência de protagonismo, sofrimento. Esse tipo de Memória, 
revisitada nos dias de hoje e fortemente redefinida pela associação entre as revisões 
historiográficas do pós 80, pela força das demandas decorrentes das ações afirmativas 
e pelo redimensionamento global das discussões em torno da natureza e importância 
do saber histórico nas escolas, tem provocado grandes debates nacionais em torno, 
sobretudo, de ações políticas de fortalecimento de direitos sociais para populações 
afrodescendentes.
 É claro que tais reivindicações precisavam de um suporte, ou seja, uma identidade 
negra consolidada e capaz de unificar sujeitos que se reconhecessem como negros e 
engrossassem as fileiras dos cidadãos capazes de fortalecer seu poder de negociação 
e participação política. Neste contexto, além de se evocar memórias sobre a violência 
do sistema escravista foram mobilizadas também memórias para a constituição de 
heróis que pudessem ser representativos de outros sujeitos sociais, fortalecidos em sua 
dimensão coletiva. O principal desses heróis é Zumbi, cujo suposto nome representa 
um título dado aos líderes militares dos guerreiros imbangala da Angola. Aquele que se 
tornou herói foi o último líder do quilombo dos palmares, sendo quilombo um termo 
utilizado pelos imbangala para se referir aos seus acampamentos e cidades. Sob este 
ponto de vista, o que mobilizava suas ações não era a legitimidade de uma identidade 
negra unificada, mas uma forma de resistência específica e extrema no contexto da 
sociedade colonial escravista. No entanto, esta memória foi retomada e ressignificada a 
partir das questões surgidas no tempo presente.
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A Quando a escola apenas reproduz esta memória, sem historicizá-la, acaba por 
reforçar estereótipos, ou seja, não promove os deslocamentos de sentidos acerca do 
lugar do negro em nossa história, mesmo que suas intenções sejam fomentar ações de 
respeito às diversidades e combate aos preconceitos.
 Estas memórias, que eram deixadas em segundo plano passaram a receber 
atenção de grupos que se apropriaram delas para conformar sua própria identidade. 
Esse movimento relativamente recente no cenário nacional criou demandas a serem 
atendidas por parte do Estado, no sentido de trazer a cena principal os atores dessas 
memórias antes coadjuvantes. O principal exemplo desse processo é a Lei nº. 11.645 
sancionada em 2008, que tornou obrigatória a inclusão no currículo da rede pública de 
ensino da temática “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”. Esta modificou a lei 
10.639 de 2003, que versava apenas a respeito da inclusão da “História e Cultura Afro-
Brasileira” no currículo. O que já indica que, no contexto atual, a pressão de determinados 
grupos sociais sobre o Estado, acerca de suas memórias, torna necessária uma ação por 
parte deste no que diz respeito à ampliação da noção de identidades nacionais.
  Essa discussão trouxe uma nova responsabilidade para o(a) professor(a) que se 
propõe trabalhar com ensino de História, desde a Educação Infantil até os anos finais. 
O trabalho com a temática indígena e afrodescendente envolve, portanto, cuidados por 
parte do(a) professor(a) para que não caia na armadilha da reprodução de estereótipos.
 Geralmente, o trabalho com a temática indígena se dá principalmente na 
Educação Infantil e nos anos iniciais, e aparece vinculada às comemorações do Dia 
do Índio. Normalmente, as crianças são vestidas e pintadas segundo a imagem 
tradicionalmente associada ao índio. Aprendem músicas, comidas, e hábitos de uma 
etnia como se estas representassem costumes comuns a todas as etnias. Além deste 
problema de generalização, outro risco que se corre é que o índio frequentemente é 
apresentado como um sujeito que vive somente no passado, através da perpetuação 
de uma cultura que não se modifica no tempo. Como consequência disso, quando uma 
criança se depara com um índio vestido e familiarizado com as tecnologias atuais, por 
exemplo, suas reações são de estranhamento ou de julgamento ideológico daquilo que, 
sob o ponto de vista social, passa a não ser mais legitimado como índio. Maria Aparecida 
Bergamaschi, em seus trabalhos, vem destacando o fato de que o professor não-indígena 
tem, nos dias de hoje, uma responsabilidade enorme para diminuir o preconceito e 
a discriminação contra os povos indígenas. Através da educação, as pessoas poderão 
compreender que os índios têm o direito de viver de acordo com suas culturas e tradições 
milenares, um direito já garantido pelas leis do País. Para isso, o(a) educador(a) precisa 
conhecer um pouco da história dos povos e culturas indígenas. O trabalho pode começar 
com atividades bem simples, como ajudar as crianças a superarem a visão estereotipada, 
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Apresente no imaginário popular, que vê o índio apenas como aquele ser que anda nu, 
cheio de penas, no meio da floresta com arco e flecha na mão. Antes disso, os índios 
hoje são povos do passado no presente e, portanto, não podem ser apresentados, no 
contexto escolar, apenas como povos do passado. O índio de hoje tem suas tradições, 
mas também estuda, trabalha, faz faculdade, habita em aldeias, cidades, trabalha na 
roça, no comércio. Muitos são profissionais liberais, fazem curso superior, utilizam-se da 
internet, têm acesso a produtos tecnológicos e se valem deles para se comunicar e se 
inserir no mundo.
 Ou seja, se continuamos a reforçar as noções trabalhadas de forma acrítica 
acerca do índio, normalmente vinculadas ao contexto de comemoração do Dia do Índio, 
podemos consolidar nas crianças ideias fixas de um índio estereotipado, que para ser 
socialmente reconhecido como indígena deve enquadrar-se num modo de vida regulado 
por uma cultura pura, imutável e exótica.
 Nesta direção, Maria Aparecida Bergamaschi et al. (2010) tem destacado, em 
combates falados e escritos acerca do tema, alguns aspectos centrais e fundamentais de 
serem observados na escola no tocante ao tratamento da temática indígena:

. O tratamento sistêmico, na escola, do passado dos povos indígenas e não apenas 
os povos indígenas do passado. Isso significa suplantar somente o tratamento 
do Dia do Índio nos anos iniciais e Educação Infantil e a abordagem da temática 
indígena somente vinculada ao período colonial brasileiro, o que significa avaliar 
cuidadosamente a própria tendência de localização dessa temática nos livros 
didáticos de História dedicados aos anos finais e, quando for o caso, suplantar as 
informações e temporalidades do livro.

. Permitir que as crianças compreendam e percebam os povos indígenas como 
nossos contemporâneos, reconhecendo neles a historicidade e a dinâmica cultural 
comum a todos os grupos humanos.

. Permitir a contraposição, no trabalho escolar, de uma perspectiva de tratamento e 
destaque da Diversidade étnico-cultural em contraposição ao índio estereotipado, 
como se não houvessem variações. Assim, índios “não viviam em ocas”, como é 
tão comum se observar em atividades escolares e discursos docentes. A oca é 
apenas uma forma de habitação dentre várias possíveis. Os índios não “dançavam‟. 
Eles dançam no presente em formas originais e que dão pistas a diversas outras 
possibilidades de dança não indígena, e trazem à tona um rico cenário que pauta 
a diversidade cultural brasileira. Índios brasileiros falam, hoje, várias línguas 
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Adistintas, articulam recursos produtivos tradicionais e modernos, enfim, inventam 
soluções pautadas num patrimônio de interculturalidade que tem muito a dizer e 
educar ao homem branco.

. Alguns aspectos tornam-se importantes de serem observados e buscados pelas 
crianças: a voz dos próprios indígenas; publicações atualizadas.  

 O fato fundamental é que se torna importante e imprescindível conhecer melhor 
a história e a cultura indígenas, o que traz como demanda para a escola o acesso a 
materiais e textos que auxiliem professores e coordenadores pedagógicos a filtrar 
melhor elementos a serem trabalhados na escola. Para tanto, sugerimos especial 
atenção em relação à natureza de tais obras, que na medida do possível devem se pautar 
prioritariamente a partir de materiais públicos, como os disponíveis pela SECAD na página 
do MEC ou de instituições que se dedicam efetivamente à divulgação e pesquisa da 
história indígena, como é o caso do site criado e mantido pelo professor John Monteiro 
(http://www.ifch.unicamp.br/ihb).
 Diante do exposto, vemos que a temática Afro-Brasileira se apresenta, no 
debate acerca da cultura nacional, como algo dotado de profundo impacto social, com 
contornos contemporâneos muito importantes. Apesar disso, do modo como por vezes 
é trabalhada no espaço escolar está vinculada também ao plano do exótico, tratando-se 
as culturas de forma folclórica e como apêndice da identidade nacional.

1 TABELA DE REFERÊNCIA: SABERES EM MOVIMENTO E ALGUMAS CHAVES PARA 
LEITURA 

 As tabelas apresentadas a seguir contêm – a partir das proposições teórico- 
metodológicas apresentadas ao longo desse documento – a síntese esquemática do 
que são as grandes habilidades de pensamento propostas como aspectos centrais em 
relação às diretrizes curriculares para a área de História, desde a Educação Infantil, até o 
final do 9ºano.
 Fizemos algumas opções de organização e demonstração e tentaremos explicar 
seus princípios, de modo a facilitar seu uso e leitura.
 Em primeiro lugar, como estamos priorizando habilidades de pensamento, e não 
conteúdos temáticos, optamos por não circunscrever a introdução ou aprofundamento 
de cada tópico num ano escolar específico. Por isso, decidimos usar uma escala com 
cores em que, aproximadamente, é possível identificar momentos desejáveis ou mais 
recomendados para introdução ou aprofundamento dos saberes propostos. Portanto, 
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Anossa expectativa foi a de priorizar mais o movimento do que a prescrição de anos 
exatos, tendo em vista que deslocamentos legítimos podem ser feitos em virtude das 
escolhas temáticas que foram sendo estabelecidas pelas escolas.
 Em segundo lugar, abaixo de cada um dos três blocos conceituais centrais 
descritos na faixa vertical amarela há uma área em branco, para que cada escola possa 
decidir e preencher os conteúdos específicos que serão selecionados.
 Até por conta dessa abertura, que envolve o estímulo ao movimento de escolha 
autônomo das escolas, julgamos que a disposição visual em forma de tabela mais 
dinâmica e menos formatada para cada ano pode facilitar o trabalho de adaptação 
necessária, em função dos diferentes projetos pedagógicos e escolhas deles derivadas.
 Na primeira linha de cada tópico há a apresentação dos níveis de escolarização: 
Educação Infantil, em roxo, Anos iniciais do Ensino Fundamental, em rosa e Anos Finais 
do Ensino fundamental, em cinza.
 A partir desse ponto, em cada linha são apresentas as proposições de saberes a 
serem disparados e colocados em movimento considerando-se uma escala de 4 cores: 
o branco, que significa a ausência; o amarelo que propõe a introdução inicial; o azul, 
que propõe o aprofundamento e complexificação; e o verde, que propõe a fase de 
consolidação. Assim, pensemos a título de exemplificação, a primeira habilidade descrita 
no bloco relativo ao conhecimento, a saber: “Exercitar, em diferentes circunstâncias, 
a percepção quanto à possibilidade de os pontos de vista variarem a respeito de um 
assunto ou narrativa”.
 A configuração de cores, para essa habilidade, é apresentada tendo em vista a 
seguinte chave de leitura:

 Nesse primeiro caso, não há uma área branca, o que significa dizer que essa 
habilidade é proposta para uma introdução sistêmica já a partir do segmento de 
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AEducação Infantil, devendo ficar no âmbito introdutório no início dos anos iniciais. Por 
isso, durante toda essa fase, a escala fica amarela. A partir de meados dos anos iniciais 
até os primeiros anos finais propõe-se que o seu aprofundamento se dê por meio de um 
movimento sistêmico de exploração da diversidade de pontos de vista, o que pode se 
dar por meio de diversificação de textos, fontes ou através de projetos especiais. Essa 
perspectiva de aprofundamento é a que corresponde à fase azul. Por fim, a partir do final 
dos anos finais, pretende-se que, de modo sistêmico e vinculado ao aprofundamento do 
conteúdo curricular específico, a habilidade em questão seja consolidada de modo a 
garantir a fixação de uma dimensão básica do saber histórico.
 Observemos agora, na sequência, a segunda e a terceira habilidades que 
aparecem propostas nesse mesmo bloco: “Relacionar a variação de pontos de vista a 
opções individuais como gostos e preferências” e “Relacionar a variação de pontos de 
vista às condições sociais dos sujeitos”:

 O que está em jogo, nesse caso? A criança deve ser levada a compreender que 
pontos de vista variam, mas isso não basta e tampouco se restringe a um momento 
fixo e que resolve a questão de uma única vez. Ela precisa ir aprendendo a relacionar 
fatores que se encontram na base explicativa dessa variação, o que significa dizer 
que ela precisa, paulatinamente, ir associando razões que se encontram na condição 
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Ade explicar diferenças de pontos de vista. Um fator básico dessa variação reside na 
questão de gostos e preferências pessoais, não estando em discussão aqui o fato de que 
gostos e hábitos são também variáveis historicamente e, portanto, esbarram em uma 
dimensão da civilização, o que pode ser objeto de reflexão, sobretudo, nos anos finais 
de escolarização, na medida em que se dilata a consciência da passagem  do  tempo 
considerando-se grandes durações. Assim, a proposição direta é a de que a escola inicie, 
com a criança bem pequena, a exploração da ideia de que os pontos de vista acerca 
de um assunto variam por diversas razões. Nesse primeiro caso – relativo a gostos e 
preferências individuais - observamos que para o segmento da Educação Infantil, a 
habilidade aparece demarcada em amarelo, o que significa dizer que o professor pode 
estimular a condição da criança relacionar as variações de pontos de vista a gostos 
pessoais, o que pode ser feito com uma série de aspectos relativas ao universo próprio 
da criança, como por exemplo, comida, músicas, programas de televisão. Contudo 
a habilidade seguinte, no segmento de Educação Infantil, aparece em branco, o que 
significa dizer que propomos que não se deve avançar, nesse segmento, na discussão da 
condição social dos sujeitos afetando os processos de enunciação. Assim, essa habilidade 
aparece demarcada em amarelo somente para o início dos anos iniciais, devendo ser 
aprofundada também nesse segmento, porém consolidada somente nos anos finais. 
Assim, por exemplo, é possível levar a criança a perceber a dimensão social da cultura 
e de alguns hábitos culturais na relação direta com a percepção constituída em função 
do perfil sócio cultural das pessoas, até com a condição de discutir alguns estereótipos 
que podem surgir derivados de opções sociais, como por exemplo, o consumo de artigos 
de luxo, tipos de construção ou presença de bailes funk. Nesses três casos, o gostar ou 
não gostar, consumir ou não consumir, é atravessado por uma dimensão de localização 
social, que, de um modo geral, é silenciada na opção de gosto. Portanto, o gosto nesse 
caso é preciso ser qualificado, compreendido em relação aos seus fundamentos sociais. 
Para o segmento dos anos iniciais, essa discussão pode ganhar força na medida em que 
se dilata a reflexão no tempo. Assim, se para os anos iniciais a reflexão pode concentrar-
se na dimensão do tempo presente e palpável, para os anos finais as variações podem 
ser agregadas a outros recortes temporais e, portanto, a dimensão social passa a ser 
permeada pela compreensão das mudanças nas relações sociais ao longo do tempo, 
ainda que se parta dos mesmos elementos motivadores, como por exemplo, práticas de 
lazer ou tipos de construção.
 Em certa medida, o que se pretende é que a tabela também seja operacional no 
sentido de auxiliar os sujeitos escolares a fazerem escolhas que recaiam em recursos, 
conteúdos, práticas e formas de avaliação. Contudo, não basta que o contato do professor 
com o que se propõe se restrinja à tabela e seja desprovido da relação com o texto 
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Aintegral de diretrizes, sob o risco de não se compreender as razões de determinadas 
proposições.
 Cabe, por fim, indicar que os enquadramentos propostos são sugestivos, 
devendo ser revistos tão logo o próprio documento circule na rede municipal e permita 
a formulação de outras possibilidades compreensivas. Apresenta-se, portanto, como um 
roteiro indicador e não como uma camisa de força.
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5.1  Educar para a compreensão do conhecimento
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5.2  Educar para a compreensão da temporalidade/passagem do tempo e operações de seriação
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5.3  Educar para a compreensão da temporalidade/operações de simultaneidade
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5.4  Educar para a compreensão da temporalidade/operações de simultaneidade
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5.5  Educar para a compreensão da memória: relação com objetos geradores significativos
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5.6  Educar para a compreensão da memória: relação com lugrares e práticas sociais
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5.7  Educar para a compreensão da memória: história e a cultura afro-brasileira e indígena
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