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Introdução
Esse trabalho tem como foco o atual ensino de História na 5a série do Ensino

Fundamental. Esse tema surgiu da necessidade de se verificar a aprendizagem dos
conteúdos históricos nessa etapa de ensino, levando-se em conta o estágio de
desenvolvimento cognitivo dos alunos. Isto porque os tempos históricos do conteúdo
oficial da 5ª série, a História Antiga, envolvem uma maior capacidade de abstração o
que pode ser um obstáculo na aprendizagem de alunos com idade entre 10 a 12
anos. Já que, segundo a teoria piagetiana, nessa faixa etária a criança exerce
melhor suas capacidades a partir de objetos concretos.

Além disso, novas abordagens sobre o ensino de História revelam que os
conteúdos históricos que não estiverem alinhavados com a História atual podem
dificultar a compreensão do aluno, impossibilitando-o de sentir-se como agente
dessa História. Indo ao encontro de tal tendência, verifica-se qual abordagem
destaca-se no atual ensino de História.

Metodologia
Inicialmente, a pesquisa foi do tipo bibliográfica, depois foi realizada a

pesquisa de campo. Nesta pesquisa foram selecionadas quatro escolas públicas da
cidade do Rio Grande (RS), sendo duas escolas estaduais, uma localizada no centro
e outra em um bairro, e duas escolas municipais, sendo também uma localizada no
centro e outra em um bairro.

Outro passo da pesquisa consistiu na elaboração de um roteiro de entrevista,
seguido da realização das entrevistas com os professores de História das escolas
selecionadas. A entrevista foi temática, ou seja, vinculada ao tema de estudo. Dessa
forma, foram priorizadas as informações a respeito do tema referente aos conteúdos
de História na 5ª série. Por fim, para conclusão do trabalho, foram analisados os
resultados da pesquisa com base no método de História Oral que, implica, antes de
tudo, a adoção de métodos qualitativos de pesquisa.

Resultados e Discussão
Com o item da entrevista sobre o conteúdo visto na 5a série, percebeu-se que

ainda há uma valorização excessiva do passado longínquo. Embora já tenham
ocorrido muitas mudanças, as entrevistas confirmaram que a periodização
tradicional ainda está presente nos conteúdos de História. Esse problema está
enraizado na estrutura curricular oficial das escolas que, segundo as professoras
entrevistadas, pode sofrer algumas alterações, mas não pode ser completamente
modificada.

Por um lado, pode-se pensar que o fato de seguir uma sequência cronológica
facilita a aprendizagem. Esse é o caso das professoras entrevistadas. Por outro
lado, acredita-se que a História quando muito distante da realidade do aluno pode
não somente dificultar a aprendizagem como se tornar desinteressante por estar
desvinculada da vida do aluno. Por isso, enfatiza-se o quanto à relação presente-
passado é fundamental no ensino de História. Acredita-se que por mais que o



conteúdo trate de um passado remoto haverá sempre uma oportunidade de
relacionar essa História com a realidade do aluno, mostrando semelhanças ou
diferenças. Dessa forma, o grande desafio do professor está no fato de identificar
outros temas que não os privilegiados tradicionalmente.

Conclusões
As entrevistas com as quatro professoras de História confirmaram que os

alunos têm uma dificuldade maior na 5ª série. Essa dificuldade, segundo as
professoras, está associada à adaptação e organização iniciais, além da idade dos
alunos. Por isso, acredita-se que a aprendizagem está associada ao
desenvolvimento mental e social dos alunos. Esse conhecimento pode ajudar o
professor a desenvolver melhor o seu trabalho, entendendo melhor o
comportamento dos alunos na sala de aula.

Ainda, a pesquisa também revelou que apesar das modificações ocorridas no
ensino de História, ao longo de várias décadas, muito do ensino tradicional ainda
está presente, principalmente no que se refere à seleção dos conteúdos. Isto porque
o sistema educacional ainda não rompeu com a periodização tradicional dos
conteúdos de História. Dessa forma, a 5ª série prende-se a História Antiga, a um
passado remoto, desvinculado da vida dos alunos e, portanto desinteressante.
Porém, acredita-se que com um pouco de iniciativa e criatividade o professor pode
unir os fios do passado aos do presente, não vendo o conteúdo oficial como uma
camisa-de-força.
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