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RESUMO  
 
Esta proposta de discussão parte da preocupação com a qualidade da aprendizagem em 
História, com educandos de sexta série do Colégio Estadual Dr. João Cândido Ferreira, na 
cidade de Toledo, através da análise do uso da linguagem pelo professor, do entendimento 
pelos alunos dos conceitos/categorias históricos, que são suportes para a compreensão da 
História enquanto saber construído e possibilidade de transformação. A linguagem é o meio 
de comunicação que possibilita o entendimento e o discurso dialógico, a via facilitadora para 
o raciocínio conceitual, sabendo que os formadores de pensamento são os conceitos e o 
conhecimento começa por estes. A vinculação do conceito a um contexto histórico traz a 
significação e possibilita a compreensão da História, a capacidade analítica, argumentativa e 
propositiva: a aprendizagem esperada, possível e necessária para a escola pública a tentativa 
de fazer a práxis a partir desta problemática: o que o professor diz e o que o aluno entende; 
como pode ser dito e feito para que este entendimento aconteça e a aprendizagem se efetive, 
não pensando na informação histórica, mas na categorização e estudo dos conceitos.  
 
Palavras-chave: Linguagem. Entendimento. Conceitos (categorias). Aprendizagem. 
Raciocínio conceitual. Discurso Dialógico. 
 
 
ABSTRACT 
 
This argument begins from the worries about quality in learning History, with the students 
from the sixth grade from the school Colégio Estadual Dr. João Cândido Ferreira, located in 
Toledo city, through the analysis of the use from the teacher language, students understanding 
of the concepts/historic categories, that are the supports for the comprehension of the History 
as built knowledge and the possibility of changes. The language is the way of communication 
that enables the understanding and the dialogical discourse, the easy way to the conceptive 
reasoning, by knowing that thought formers are the concepts and the knowledge begins with 
these. The bond from the concept to a historical concept brings the meanings and makes 
possible the comprehension from the History, the analytic ability, argumentative and 
proposal: The waiting learning, possible and required to the public school and the attempt of 
doing the praxis  from this difficult, what the teacher says to his students and the ways this 
student understands, how teacher can say this and how the understanding can be effective, not 
thinking only in the historic information but at its classification and the studies of its concepts. 
 
Key-words: Language – Understanding – Concepts (categories). Learning – Conceptive 
Reasoning – Dialogic discourse. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A discussão da temática da Linguagem e nela o entendimento que se dá nas aulas de 

História, é o que este artigo se propõe, a partir da pesquisa e do estudo teórico desenvolvidos 

no período de 2008 e 2009. As Diretrizes Curriculares de História do Estado do Paraná são 

claras e vão de encontro ao que se propõe:  
 

A História tem como objeto de estudo os processos históricos relativos às ações e às 
relações humanas praticadas no tempo, bem como a respectiva significação atribuída 
pelos sujeitos, tendo ou não consciência dessas ações. As relações humanas 
produzidas por essas ações podem ser definidas como estruturas sócio-históricas, ou 
seja, são as formas de agir, pensar, sentir, representar, imaginar, instituir e de se 
relacionar social, cultural e politicamente (SEED, 2008, p. 14). 

 
Compartilhando deste entendimento do trabalho em História, o problema posto neste 

estudo é portanto: A Linguagem do professor na apresentação dos conceitos históricos para 

educandos de quintas séries/sexto ano possibilita a compreensão e a aprendizagem da 

História? 

 O aluno não compreende o que o professor fala por não ter os mecanismos de 

conceitualização trabalhados e sendo que o pensamento é formado por conceitos, o aprender 

torna-se fragmentado.  

A metodologia de ação pedagógica nas escolas não tem levado em conta se o aluno 

não sabe sobre o que se está falando, não há aprendizagem e para que este sujeito que se põe a 

aprender obtenha sucesso, é necessário o trabalho na formação dos conceitos partindo-se do 

genérico para se atingir o específico. O que se percebe é que não se faz este encaminhamento 

e se trabalham os conceitos genéricos como se fossem específicos e os específicos como se 

fossem genéricos, atrapalhando muito o ato de compreender para aprender. 

 A função dos conceitos é a representação do real e quando houver necessidade de 

inferências, onde a abstração se faz presente, há que se ter ainda mais atenção para perceber o 

importante, já que a totalidade da realidade é impossível de apreender. A validade dos 

conceitos está na adequação à realidade. A História sendo uma ciência complexa até no 

vocabulário, também necessita dos conceitos,  pois utiliza termos de diversas áreas como da 

Economia, da Política, da Sociologia, da Filosofia e deve buscar o maior grau de veracidade e 

de autenticidade.     

 

 



 3

2 A LINGUAGEM: POSSIBILIDADES E DIFICULDADES 

 

É relevante o estudo da linguagem por ser ela a condutora, a reveladora da informação 

e o recurso mais comum utilizado pelo professor no processo de ensino escolar. Sendo a 

função do professor a tarefa de preparar a ciência para a compreensão da criança ou preparar a 

criança para a compreensão da ciência, quaisquer das opções, requer a compreensão de como 

a ciência se organiza e se comunica ou como a criança aprende. Esta mediação se dá 

basicamente através de ações comunicativas e da utilização dos conceitos de forma 

contextualizada. 

 É função da escola a aprendizagem e isto não ocorrendo, inicia-se um jogo de culpas, 

enquanto o tempo passa e os alunos se “formam”. Sabe-se que há muitas outras implicações 

sociais e econômicas que interferem no trabalho escolar e por que não dizer no não aprender e 

assim a escola acaba por não cumprir sua função, porém  aqui, o critério está na análise do 

trabalho pedagógico, na apropriação da ciência, do aprender de fato. É a aprendizagem a 

tarefa, a responsabilidade da escola. 

Vale reforçar que as teorias de aprendizagem têm explicado como se aprende, como se 

dá esse processo, mas isto não vem sendo garantia de sucesso dentro das escolas. O professor 

é um dos elementos fundamentais para que a aprendizagem aconteça. Através da sua postura, 

seu trabalho com o aluno é que o aprender se faz. Cabe ao professor conhecer, estudar, 

buscar, para saber escolher qual o encaminhamento a ser seguido, conhecendo quem é este 

aluno que está a sua frente, pois “as finalidades do ensino mudaram, mas o acto de ensinar 

continua a desenrolar-se entre um professor e os alunos, no microssistema de uma sala de aula 

e pelo discurso pedagógico” (ALTET, 2000, p. 13). 

A aprendizagem precisa ser significativa para que dê condições ao sujeito de interagir 

na sociedade tecnológica e nem por isso menos ideológica em que vivemos. A tecnologia é 

baseada na comunicação, virtualidade é  comunicação e precisa ser entendida. A linguagem é 

uma forma de haver o entendimento para haver a aprendizagem. Habermas considera a 

linguagem uma forma essencial de ação no real e não se fixando apenas na representação 

deste e para tanto é necessário um entendimento entre as partes e isto é o que não vem 

ocorrendo e não se atinge os objetivos. “El lenguage es um medio de comunicación  que sirve 

al entendimiento, mientras que los actores, al entenderse entre si para coodinar sus acciones, 

persiguen cada uno determinadas metas” (HABERMAS, 1989, p.145). 

O trabalho de ensinar do professor requer que se leve em conta diversos fatores que 

interferem significativamente no aprender. Entre eles destacam-se: a forma como o aluno 
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aprende; o tempo de aprendizado de cada aluno e como este veicula a mensagem pedagógica 

através de imagens visuais ou auditivas para que esteja atento e estabeleça a imagem mental; 

quais os mecanismos, as habilidades mentais que se requer para a compreensão deste ou 

daquele conhecimento, em determinada etapa do desenvolvimento; questões sociais e de 

saúde; entre tantas outras não menos significativas no processo. Porém a grande questão que 

se coloca nestes fatores é o uso da linguagem pelo professor para que o aluno possa entender 

o que está sendo dito para  compreender o conteúdo trabalhado. Os conceitos devem ser 

trabalhados pois são eles, em seu universo, a base do conhecimento científico.  

A linguagem do professor precisa chegar até o aluno não apenas com a utilização de 

palavras “mais simples”. É necessário ir mais além: esta linguagem deve favorecer o 

aprendizado e necessita ter três aspectos: a circunstancialidade – ser direta, imediata, dirigida 

ao aprendiz, dialógica; a adequação – organiza-se e prioriza os significados, visa o 

entendimento e não se utiliza de elementos emotivos para prender a atenção; a multiplicidade: 

adapta-se aos diferentes níveis de leitura e entendimento, de acordo com as necessidades dos 

interlocutores e assim transita pelas diversas áreas do saber.  

O discurso pedagógico quando é autoritário faz com  que a escola se transforme num 

espaço de reprodução apenas, de inculcação. Ao contrário, o que se busca é um discurso 

crítico: 
 

Do ponto de vista do professor, deixar um espaço para a existência do “ouvinte” 
como sujeito, isto é, se dispor à reversibilidade, à simetria, saber ouvir. Da 
perspectiva do aluno, questionar o que o discurso garante em seu valor social, 
questionar o que o discurso garante em seu valor social, questionar os pressupostos 
que garantem o texto em sua legitimidade, explorar a dinâmica da interlocução, 
recusando a cristalização do dito e a fixação do seu lugar como ouvinte (ORLANDI, 
2001, p. 86). 

 

A linguagem deve ser uma ação que comunica, que produza efeitos no trabalho que se 

está desenvolvendo. Na sala de aula, o professor necessita fazê-la transitar no universo 

lingüístico do aluno, partindo da linguagem ordinária e chegando à linguagem formal e 

novamente retornando à ordinária, acrescentado-lhe termos novos através da compreensão dos 

significantes e significados novos. Nessa hora, é fundamental que o professor dê um tempo 

para que o aluno realize o processo de tomar para si o que foi ouvido e visto, é o pôr na 

consciência, a interiorização. É o que Garanderie (s.d.) chama de atitude mental, em que se 

faz os caminhos: atenção  -  reflexão  -  memorização. A atenção é a recepção da mensagem, a 

reflexão é a operacionalização da mensagem e a memorização é a disponibilidade da 

mensagem para o futuro, utilizando-a para novas associações e relações, pois conforme 
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DEWEY apud MACHADO (1999, p. 35): “compreender é apreender a significação... 

Apreender a significação de uma coisa, de um acontecimento ou situação é ver a coisa em 

suas relações com outras coisas.”  

Ausubel et al. (1980) tem como idéia central Aprendizagem Significativa, que é outro 

fator de insucesso na aprendizagem, quando não é utilizada como referencial, pois é 

necessário ver onde está este aprendiz, para este marco referencial se avançar, transpor o 

vivido. A idéia principal é que: “a Aprendizagem Significativa é um processo no qual uma 

nova informação é relacionada a um aspecto relevante, já existente da estrutura de 

conhecimento de um indivíduo” (NOVAK, 1981, p. 56).  

Ele também chama a um compromisso quando afirma: “O mais importante fator 

isolado que influencia a aprendizagem é o que o aprendiz já sabe. Determine isto e ensine-o 

de acordo.” (NOVAK, 1981, p. 9). Ensinar que acordo, pelo viés do interesse, pois para que 

haja o diálogo, o ato comunicativo e nele aprendizagem, necessita haver o consentimento de 

quem quer aprender, onde um está disposto a ouvir e o outro a falar pois a disposição é 

interna de quem aprende e não de quem ensina e os dois saibam sobre o que se está falando. 

“Cuento pues, como acción comunicativa aquellas interacciones mediadas lingüisticamente 

em que todos los participantes persiguen com sus  actos de habla fines ilocucinarios y solo 

fines ilocucionários” (HABERMAS, 1987, p. 378).  

 

3 A FUNÇÃO DO CONCEITO 

 

Lev Vygotsky afirma que um conceito não é apenas a soma de certas conexões 

associativas formadas pela memória, é algo complexo e que não é através de treinamento que 

se ensina, mas respeitando o desenvolvimento da criança. Demonstra a importância que se 

deve dar aos conceitos e o que necessita para que estes sejam desenvolvidos: 
 

Em qualquer idade, um conceito expresso por uma palavra representa um ato de 
generalização. Mas os significados das palavras evoluem. Quando uma palavra nova 
é aprendida pela criança, o seu desenvolvimento  mal começou: a palavra é 
primeiramente uma generalização do tipo mais primitivo; à medida que o intelecto 
da criança de desenvolve, é substituída por generalizações de um tipo cada vez mais 
elevado – processo este que acaba por levar à formação dos verdadeiros conceitos. O 
desenvolvimento dos conceitos, ou dos significados das palavras, pressupõe o 
desenvolvimento de muitas funções intelectuais: atenção deliberada, memória 
lógica, abstração, capacidade de comparar e diferenciar  (VYGOTSKY,  1991, p. 
71). 
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O pensamento é formado por conceitos e o conhecimento começa pelos conceitos. Se 

o universo conceitual é a base do conhecimento científico, os conceitos são a porta de entrada 

para o conhecer. Ter o raciocínio conceitual desenvolvido apoiará o tão esperado Saber 

Significativo. Porém, o raciocínio conceitual não é atingido apenas pelo desejo de fazê-lo. Há 

a necessidade de um processo metodológico e de postura pedagógica pra que ele aconteça. 

O discurso pedagógico é o instrumental mais utilizado nas aulas e percebê-lo nas 

formas como está situado e aplicado na escola, (influenciado ou exigido pelas circunstâncias 

socais atuais em que a prática pedagógica s consolida) podemos caracterizá-lo como 

autoritário. Esta afirmação tem como referência a classificação de tipologia de discurso (em 

seu funcionamento), de Eni Orlandi: o lúdico, o polêmico e o autoritário: 

 
O critério, para a distinção dos três tipos de discurso, podemos encontrá-lo tomando 
como base o referente e os participantes do discurso, ou seja, o objeto do discurso e 
os interlocutores. (...) Nesse sentido, podemos caracterizar os três tipos de discurso 
da seguinte maneira: o discurso lúdico é aquele em que o seu objeto se mantém 
presente enquanto tal e os interlocutores se expõem a essa presença, resultando disso 
o que chamaríamos de polissemia aberta (o exagero é o non-sense). O discurso 
polêmico mantém a presença do seu objeto, sendo que os participantes não se 
expõem, mas ao contrário procuram dominar o seu referente, dando-lhe uma 
direção, indicando perspectivas particularizantes pelas quais se o  olha e se o diz, o 
que resulta na polissemia controlada (o exagero é a injúria). No discurso autoritário, 
o referente está “ausente”, oculto pelo dizer; não há realmente interlocutores, mas 
um agente exclusivo, o que resulta na polissemia contida ( o exagero é a ordem no 
sentido em que se diz “isso é uma ordem”, em que o sujeito passa a instrumento de 
comando). Esse discurso recusa outra forma de ser que não a linguagem  
(ORLANDI, 1996, p. 15-16). 

 
O homem é constituído pela linguagem e permitir que o sujeito (homem) assuma sua 

história, tanto biográfica como cultural é um dos principais objetivos da Psicanálise e, 

acreditamos ser fundante também para o ensino e neste estudo, a História. A constituição 

desta história pessoal e cultural se dá na e pela palavra quando dirigida ao outro. “Trata-se 

portanto de uma história que só pode ser mostrada na e pela linguagem...” (SOUZA, 1997, p. 

57). Assim, o ato de ensinar e aprender precisa levar em conta a subjetividade da palavra, seu 

entendimento, pois a palavra não é unívoca, ela está (pensando neste momento, a palavra 

enquanto conceito) inserida num contexto e só ali ela pode ser entendida e de forma única, 

eliminando-se as ambigüidades para que se entenda o que determinado conceito representa 

neste ou naquele tempo, lugar e circunstância. 

Para compreender melhor esta questão: palavra-conceito, Reinhart Koselleck chama a 

atenção para a problemática da singularidade do conceito e faz a distinção entre palavra e 

conceito: “(...) cada palavra remete-nos a um sentido, que por sua vez indica um conteúdo. No 
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entanto, nem todos os sentidos atribuídos às palavras eu consideraria relevantes do ponto de 

vista da escrita de uma história dos conceitos” (KOSELLECK, 1992, p. 134). É necessário 

entender que o conceito ultrapassa a utilização da língua: ele é (deveria ser) sempre pertinente 

ao fato e ao indicador. “Todo conceito não é apenas efetivo enquanto fenômeno lingüístico, 

ele é também imediatamente indicativo de algo que se situa pra além da língua.” 

(KOSELLECK, 1992, p. 135). Ele está relacionado àquilo que se deseja saber, conhecer: o 

seu contexto. Por isso a importância de entender o conceito no seu contexto, único e particular 

(neste momento podemos chamar categoria). 

Um conceito aplicado sem sua contextualização, se torna incompreensível e acaba por 

ser aplicada sua significação, erroneamente, concluindo sem fundamentação ou simplesmente 

não entendendo o tema trabalhado - torna-se anacrônico. Exemplo disso aconteceu em sala, na 

aula de História: o conceito escravidão, não trabalhado, analisado, particularizado, 

contextualizado de acordo com a sociedade, época (tempo cronológico e histórico), a estrutura 

econômica..., onde foi apenas explicada a semântica da palavra, não houve a aprendizagem 

conceitual e do assunto em questão. No momento do “fechamento” da aula, com os relatos 

das impressões e aprendizagens sobre o estudado – a escravidão na sociedade grega – 

afirmações surgiram: “a escravidão sempre teve, até hoje é igual à Grécia: o burguês tem 

dinheiro e o resto é escravo, hoje é escravo moderno.” E ainda: “na História do Brasil, o negro 

foi escravo por causa da cor, a escravidão é muito mais uma questão de raça: é preconceito.” 

O que se percebe é uma utilização genérica, sem especificidade, sem particularizar 

(contextualizar) e a aprendizagem fica comprometida, por maior que seja o esforço de quem 

ensina e de quem aprende. As Diretrizes Curriculares de História também apontam para esta 

questão, quando afirmam:  
 

A abordagem local e os conceitos de representação, prática cultural, apropriação, 
circularidade cultural e polifonia possibilitam aos alunos e aos professores tratarem 
esses documentos sob problematizações mais complexas em relação à História 
tradicional. Deste modo, podem desenvolver uma consciência histórica que leve em 
conta as diversas práticas culturais dos sujeitos, sem abandono do rigor do 
conhecimento histórico (SEED, 2008, p. 21). 

 

O termo, a palavra pode ser a mesma, ou seja, o objeto permanece, mas a perspectiva 

em relação a ele é outra. O conceito é único, para aquela situação concreta, que por sua vez 

também é única. A palavra pode ser utilizada uma infinidade de vezes (no seu sentido 

semântico), mas não o conceito.  

Pensar neste sentido significa defender a prática de um ensino com análise conceitual, 

se assim pode-se chamar e dá condições de estrutura e objetividade ao pensamento. Sem estes 
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elementos o que ocorre é um vazio, um navegar sem rumo, sem eficácia no trabalho do 

professor e o ensinar e aprender a História se torna frustrante,  não se compreende o passado, 

não se percebe o presente e nem se projeta o futuro. O que se faz na maioria das vezes (com 

grande esforço de quem se propõe a ensinar) são análises genéricas, subjetivas, como as 

demais ciências, a História exprime-se por conceitos, são eles os elementos básicos para a 

obtenção do conhecimento histórico, pela via da linguagem, da dialogicidade entre os 

envolvidos no ato de ensinar e aprender. 

Não se pode acreditar que somente estes fatores são determinantes para a dificuldade 

que se percebe em aprender História. Outros tantos são os fatores intrínsecos ou extrínsecos 

que contribuem ou complicam o processo. Um deles e que muitas vezes não recebe a atenção 

necessária é que a língua nacional do historiador – seus termos – necessitam ser conhecidos. 

Aqui surge outra necessidade: a metodologia da pesquisa histórica. Nesta pesquisa há que 

atentar à questão da metodologia e é nela que centramos nosso foco de discussão, pela via da 

linguagem e do entendimento: o que se diz e o que se entende em sala de aula, o lugar que 

ocupa o conceito para a compreensão do conhecimento histórico. 

A linguagem possui sua ação comunicativa, que nos possibilita vivenciar a 

interlocução com os nossos pares. Essa função: da linguagem como instrumento de 

comunicação - vai além, pois ela dá a chance de formular conceitos e por conseguinte, fazer 

abstração e a generalização das realidades. Este processo se dá pela via de atividades mentais 

complexas. 

Para atingir o nível das atividades mentais complexas é preciso pensar. Pensar é mais 

do que apenas ter pensamentos. Quando dizemos pensar, utilizamos o que Matthew Lipman 

reflete sobre este ato, quando diz que é necessário pensar de forma crítica, criativa e 

cuidadosa, para que se possa atingir a capacidade de utilizar o pensar como forma de 

descobrir ou fazer associação novas e diferentes e disjunções. “Pensar é o processo de 

descobrir relações existentes na realidade e representá-las em nossas consciências e que isso 

permite atinar ara os significados ou os sentidos que, de alguma forma, estão dados na 

mesma”.3 Mas, esta atividade, que podemos designar como trabalho mental, não é simples, já 

que a realidade é complexa seja nas relações e elas necessitam ser aprendidas para que se 

entenda a História que é feita das relações das pessoas de determinado período. 

A dinamicidade destas relações das sociedades requer um pensamento atento e 

competente para aprender como ocorreram estas relações, o que as impulsionaram, as ações e 

                                                            
3 In site: www.centrorefeducacional.com.br/edpensar.htm, p. 1. 
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conseqüências, a mentalidade e seus agentes. 

O pensar crítico, criativo e cuidadoso permite entender e até produzir novas relações e 

significações, percebendo as circunstâncias do período estudado, partindo do presente para 

compreender o passado, promovendo assim novas significações ou novos sentidos para a 

realidade estudada ou vivida, compreendendo os porquês e a temporalidade do processo, pois 

o pensar é um dos determinantes da ação.  
 

O pensar produz sentidos, direções, significações na e para a ação. Daí a importância 
de que pensar seja bem “produzido”, isto é, seja construído com rigor, 
sistematização, profundidade, com examinação constante e séria e com disposição 
constante a revisões (auto-correção), levando em conta as várias situações na sua 
globalidade e, dentro de cada realidade situacional, as relações dadas e as possíveis.4 

 
Este pensar bem, que proporciona uma aprendizagem eficaz das ciências e nelas da 

História, requer capacidades cognitivas que necessitam ser trabalhadas com os alunos, tais 

como: capacidade de presumir, fazer comparações, suposições, inferências, deduções ou 

induções, classificações, descrições, definições ou explicações, participar de debates com 

argumentação e raciocínio coerente. Este é o pensamento de ordem superior (o pensar bem) e 

ele exige critérios, razões e não admite a superficialidade, exige compreensão ampla do 

contexto a que se refere, realizando em paralelo a capacidade reflexiva. 

A ação do pensamento de ordem superior, com o desenvolvimento da capacidade de 

entender a História como idéia-ação-vida-conjuntura-necessidades-organização... não 

acontece por acaso e necessita de entendimento do que está sendo dito por quem orienta o 

processo de ensinar e aprender e ter o entendimento do que são os termos, as palavras de uma 

época, de um povo, ou seja, entender os conceitos. Sem este entendimento não  há como 

compreender uma realidade/conteúdo/história/fato. A compreensão do que está sendo dito é 

fundante do ato de aprender! 

Mas... e como formar conceitos? Esta habilidade está interligada  a outras como a de 

raciocínios, investigação, tradução... o pensamento funciona de forma integrada, assim como 

o processo de falar. Sem linguagem não há pensamento. Uma das formas de auxiliar é ter no 

espaço da aula um trabalho investigativo, dialógico, o que Lipman chama de comunidade de 

investigação, em que cada um é participante e o que se discute são idéias, de forma a se ter 

uma organização de informações sobre algo que construímos na nossa consciência a respeito 

daquilo que estamos discutindo. Assim atinge-se o pensamento conceitual, que é relacionar 

                                                            
4 In site: www.centrorefeducaconal.com.br/edpensar.htm, p. 2. 
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dos conceitos entre si para que, conforme Lipman, se formem princípios, critérios, 

argumentos, explicações... 

A organização destas informações é construída na consciência e são as palavras, os 

esquemas, a forma de expressá-la, adquirindo um sentido, um significado. 

A formação dos conceitos se dá a partir da relação direta com coisas, fatos, situações... 

contextualizados ou sem ter uma relação direta, mas em ambas situações tem-se a necessidade 

de se fazer a relação de idéias pela via da análise, sintetizando, explicando, esclarecendo seus 

significados ... 

Vygostsky (1991, p. 50) reforça esta idéia quando afirma que: 

 
A formação de conceitos é o resultado de uma atividade complexa, em que todas as 
funções intelectuais básicas tomam parte. No entanto, o processo não pode ser 
reduzido à atenção, à associação, à formação de imagens, à inferência, ou às 
tendências determinantes. Todas são indispensáveis , porem insuficientes sem o uso 
do signo, ou palavra, como meio pelo qual conduzimos as nossas operações mentais, 
controlamos o seu curso e as canalizamos em direção a solução do problema que 
enfrentamos. 

 
Para a compreensão do que Vygostsky (1991) trata sobre o desenvolvimento dos 

conceitos, faz-se necessário compreender que o significado de uma palavra se modifica no 

decorrer da historia, do tempo, adquirindo novos sentidos. Assim, a abstração e generalização 

(necessárias a compreensão da História) são adquiridas no desenvolvimento da pessoa: uma 

criança parte dos conceitos cotidianos para chegar aos científicos, que advêm da 

aprendizagem sistematizada. 

Gatti (2008) em seu artigo usa Koselleck, historiador que discute a temática dos 

conceitos e  afirma que: 

 
um termo passa a ser conceito quando consegue realizar a síntese, ou seja, torna-se 
generalizante de uma realidade a partir do momento em que ‘ganha abstração e 
teorização’, ‘relacionado-se sempre àquilo que quer compreender’ torna-se um 
‘coletivo singular’, contudo tal processo dá-se somente com  sua ‘formulação em 
termos lingüísticos’. O autor ainda considera o fato dos conceitos receberem 
tratamento sempre na relação texto/contexto, em seu significado fundante e em 
cadeia com outros conceitos, explicando que embora a palavra possa ser a mesma, 
seus significados são distintos, tendo presente a língua, o tempo e as circunstâncias. 
Estes se encarregam de alterar o significado primeiro. Para realizar a referida tarefa 
se faz mister buscar em fontes adequadas o entendimento para haver um certo 
controle sobre aquilo denominado pelo autor como diacronia (GATTI, 2008, p. 7). 
 

 

A relação com o contexto em que a categoria a ser estudada ou o conceito a ser 

empregado compõe um dos aspectos que não podem ser esquecidos quando se propõe a 
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trabalhar com uma metodologia em que o conceito está posto como alicerce de entendimento 

e saber que a sua aquisição segue a rota da formação e da assimilação. O primeiro: a 

formação,  ordena as informações advindas das experiências e tem o caráter estrutural, 

utilizando análises, diferenciações, abstrações, raciocínio hipotético. Braun (1995, p. 152), em 

seu estudo explica que quando ocorre a assimilação, esta é constituída de  
 

construtos genéricos relevantes, capaz de servir de referência aos novos conceitos e 
na significação. [...] Entretanto, quando o significado não é em si mesmo evidente 
no seu contexto, a aprendizagem vai exigir o mesmo processo de formação de 
conceito, para tornar possível o surgimento de novo significado. 

 

 O ensino necessita ir além do ato de definir os conceitos, sem contextualizá-los, sem 

analisá-los, sem compreendê-los. Sua compreensão se dá por meio da assimilação 

seqüenciada, indo do formar para o assimilar e quando este processo está instalado a ordem 

pode vir a inverter-se e ocorre a centralização cada vez maior nos atributos essenciais e 

particulares, chegando assim à abstração – tão difícil entre nossos adolescentes, que nesta 

etapa do desenvolvimento – do pensamento lógico-formal, dá condições para que se pense 

através de conceitos e categorias, pela via da abstração e símbolos representativos, com maior 

reversibilidade de pensamento e a cada nova percepção, novos arranjos vão ocorrendo. 

A aprendizagem significativa, já citada, é condição para que a de conceitos seja 

atingida, pois as idéias apresentadas, de acordo com Ausubel, se relacionam de “modo não-

arbitrário e substantivo com que o aluno já conhece, elementos relevantes da estrutura 

cognitiva” (BRAUN, 1995, p. 158). O professor tem papel preponderante nesta 

aprendizagem, pois é ele quem propõe situações, temas que desencadeiam estas associações, 

adequações mentais para o entendimento e esta metodologia não é de passividade por parte do 

aluno. É no processo dialógico que este aprender acontece, onde o conteúdo é apresentado e 

deve faze relações com as aprendizagens que já possui, atribuir significados, reorganizar... e o 

professor e alunos fazem a relação e adequação entre cognição e pragmatismo como arranjos 

mentais e seqüenciais e integrativos.  

Dito de outro jeito: a percepção da realidade se dá na ótica de categorias. Elas 

representam o real e a estruturação cognitiva acontece num processo onde se seleciona e 

generaliza informações tanto culturais quanto em experiências, formando assim um grupo de 

categorias e por estas passa-se a optar. Conceituar é poder abstrair das propriedades, situações 

e objetos os seus atributos essenciais e assim as idéias têm sua aquisição facilitada e o 

conceito serve para assimilar e descobrir novos conhecimentos e quando estes conceitos se 

combinam, acontece o entendimento das proposições. 
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4 VENDO NA PRÁTICA O QUE DIZ A TEORIA 

 

Mas... na prática, como perceber esta não aquisição e aprendizagem pelos conceitos, a 

não utilização das categorias para se chegar a novos conhecimentos?  Verificou-se em sala de 

aula, com aplicação de questionários aos alunos das quintas séries dos Colégios onde este 

estudo foi aplicado no primeiro semestre de 2009: foram sete turmas, num total de 178 alunos 

participantes, que subsidiaram a análise que será realizada e valerá como suporte para a 

elaboração de material e atividades para a implementação. Deste total, iniciamos destacando 

que 115 afirmam gostar de História. Os assuntos estudados e que mais são lembrados são os 

associados com a forma com que foram trabalhados: com a utilização de recursos como 

esquemas, filmes, leitura com explicação e atividades. Sobre a metodologia utilizada nas 

aulas, um número bastante significativo (em torno de 70%) dos alunos afirmou que as aulas 

são com o livro didático, com leitura e explicação por parte do professor e a realização de 

atividades sobre o tema.  

Nas respostas à questão de qual é a maior dificuldade para aprender História, 

aparecem elementos que são fundamentais para que haja o entendimento, principalmente para 

a metodologia que os professores usam: a leitura, a indisciplina em sala, o conseguir prestar 

atenção, as palavras difíceis ou diferentes, a compreensão do assunto, as atividades, a 

explicação, as perguntas, as provas. Paralelo a esta dificuldade levantou-se que a forma que os 

alunos aprendem em todas as turmas participantes, há um número equivalente entre visual, 

auditivo e cinestésico e neste há dois grupos: ver-fazer e ouvir-fazer. A metodologia 

empregada normalmente em sala de aula acaba por atender apenas um ou dois estes grupos e 

os demais, mesmo com esforço, tem dificuldade para compreender o conteúdo. Aqui não 

estamos tratando dos problemas de aprendizagem! 

Ao questionamento sobre o entendimento das palavras usadas durante as aulas, a 

maioria respondeu que entendem “quase todas” e ao citar quais não entenderam na aula do dia 

em que o questionário foi aplicado, apareceram as de cunho do conhecimento histórico, ou 

seja, dos conceitos e significações importantes para a compreensão e aprendizagem do 

conteúdo trabalhado, como: ditador, monoteísmo, patrícios e plebeus, escravos, arrendatários, 

miscigenação, colonização, oligarquia, etruscos, castas, carma, nativos, entidades, política, 

pólis, genos... Sobre a facilidade ou dificuldade do assunto estudado neste dia, o maior 

número de alunos classificou como médio e apontou como motivos para esta classificação: o 

entendimento do assunto que os alunos apontaram como difícil e novo, leitura difícil, não 

entendimento da explicação porque as palavras eram complicadas. 
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Em torno de 70% dos alunos afirmaram gostar de ler e o tipo de leitura que mais 

apreciam é a de gibis, histórias não muito compridas, de aventuras e que são fáceis para 

entender. A relação entre o gostar de ler e a dificuldade de leitura e de compreensão do que se 

lê também é um fator que deve ser levado em conta no momento de pensar as estratégias e a 

metodologia a ser aplicada para que se atinja o letramento e não apenas a decodificação sem o 

entendimento do significado e sua relação com o significante. 

Das respostas para a pergunta “O que é História?” dadas pelos alunos, destaca-se 

algumas que exemplificam as respostas dos educandos, que não diferenciam da concepção 

destas, apenas aparecem formas diferentes de redação, mas o conteúdo da definição possui as 

mesmas idéias: 

 
“É estudar o jeito de vida dos outros, suas culturas, datas para que nós lembrarmos, 
etc...” 
“É o estudo de cada povo seja característica seus jeitos.” 
“ História para mim é o jeito de ver o mundo.” 
“História é falar sobre os povos antigos, falar sobre origem das pessoas e sobre 
acontecimentos históricos.” 
“Tudo que for antigo que vira fato histórico.” 
“História é vestígio deixado pelo homem que vivia nos tempos antigos.” 
“Estudo de todo o passado.” 
“A matéria que estuda o passado dos nossos ancestrais.” 
“A História dos humanos antes de Cristo e por isso aprendemos História.” 
“Passado.” 
“História é uma palavra em frase e coisas que aconteceram no passado 
antigamente.” 
“É um jeito de aprender as coisas.” 
“Pra mim história é o passado dos deuses.” 
“História é lendas, os povos antigos, etc..” 
“É o relato de coisas antigas e história de povos pirâmides e etc.” 
“Coisas que aconteceram há tempo, e estamos estudamos hoje.” 
“Vestígios do que já aconteceu.” 
“História para mim e quando a professora fala de coisas mais antigas.” 
“É uma matéria legal.” 

  
Estas respostas retratam que é urgente repensar o método e a metodologia desta 

ciência em sala da aula, para superar a visão da História como coisas do passado, de outros 

povos, sem relação com o presente, sendo apenas conteúdos sem referência com a prática 

social do presente, com as necessidades dos grupos sociais e suas relações e realizações. O 

ensino visto como informativo, com apenas mais uma disciplina, com a visão de que as 

modificações que ocorrem com o passar do tempo são sinônimos de progresso e que 

desapareceram se tornando apenas vestígios.  

Categorias como: temporalidade, associação, inferências, o genérico e o específico, a 

comparação, a interpretação, a descrição, a enumeração, a singularidade e pluralidade, dentre 
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outras estruturas dão suporte à compreensão da linguagem e é por esta via que as pessoas se 

comunicam, se entendem, aprendem. Por este fato e percebendo que elas não estão incluídas 

nas definições de História, não há a compreensão do que seja e da importância, das 

possibilidades desta disciplina. Mostra-se mais uma vez a necessidade do trabalho com os 

conceitos/categorias para que,  mesmo expondo com linguagem simples, própria da idade e 

série, se perceba a construção da concepção do que entendemos como História e da 

importância dela para a pessoa e sociedade. 

 Ainda neste caminho de análise, a abordagem da pesquisa em que os quatro 

professores destas quintas séries também responderam à questões relativas ao ensino e 

aprendizagem, informações, percepções, dados coincidem e revelam aspectos que os dois 

grupos deixam à mostra e anseiam por um novo modo de fazer e conhecer. Muitos elementos 

se expuseram semelhantes nos dois Colégios e outros diferenciaram, de acordo com a 

condição dos alunos deste ou daquele, sob a visão de possibilidades de acesso à leitura e 

meios alternativos de informação que não sejam a escola, assim como o vínculo com a 

aprendizagem e a visão da função da instituição escolar nas suas vidas e das concepções dos 

professores, o que pensam, qual a metodologia e a intencionalidade da ação pedagógica, a 

proposta de trabalho e a visão de aluno, escola e sociedade que possuem. Para melhor 

descrever, nomeou-se escola A e B para questões divergentes e diferentes perfis e conclusões 

dos relatos dos professores: 

Caracterização das turmas: crianças agitadas, com dificuldades de leitura e 

interpretação, defasagem de conteúdos em relação a idade-série, apresentam desatenção e 

pouco tempo de concentração. 

Aprendizagem em História: no Colégio A os professores relatam que os alunos 

mostram-se interessados, possuem uma compreensão e apreensão “razoáveis” do que é 

apresentado; falta leitura e a linguagem/vocabulário utilizada “é pouco desenvolvida” ; 

apresentam pouco domínio dos conteúdos trabalhados em séries anteriores e os alunos 

percebem a importância da disciplina. No Colégio B, os professores relatam que “falta 

compromisso, porém quando se concentram são participativos”; apresentam grandes 

dificuldades de interpretação; possuem um vocabulário bastante restrito; pouco domínio dos 

conteúdos das séries anteriores; a apropriação se dá de forma lenta e bastante difícil de se 

atingir; “vêem a História apenas como uma disciplina de escola e dão pouca importância aos 

conteúdos.” 

 As principais dificuldades que os professores encontram para trabalhar são a falta de 

concentração, de leitura e a complexidade dos conteúdos para a quinta série. Como tentativa e 
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recursos para que a aprendizagem aconteça, os professores destacam: leitura de imagens, 

músicas, textos complementares, esquemas, uso das mídias, livro didático, mapas, quadro e 

giz, reportagens, documentários e acreditam que seus alunos aprendem melhor realizando 

atividades escritas, com questionamentos, uso de imagens, em aulas expositivas – estas 

aparecem também como metodologia mais utilizada, de acordo com as respostas dos alunos. 

 Os conceitos são trabalhados por estes professores utilizando o dicionário, fazendo 

comparações, “tentando torná-los próximos dos estudantes, levá-los a perceber que a 

compreensão dos conceitos, leva-os a assimilar os conteúdos”; através da contextualização  

espacial e temporal; “de acordo com o nível da turma”. A aprendizagem, a aquisição porém, 

relatam eles, é pouca, “constantemente fazem as mesmas perguntas”; percebem apenas a 

história factual, desvinculada de suas vidas; “o conhecimento que os alunos adquirem durante 

o ano, eles expressam através das produções orais e escritas, mas como são muitas disciplinas, 

eles acabam esquecendo logo o que aprenderam”. 

Necessidades que o professor sente para que o trabalho seja melhor: os quatro 

professores evidenciaram a importância de se buscar a valorização do conhecimento, da 

cultura, da leitura, de fazer com que o estudo seja visto como algo que exige compromisso. O 

espaço/ambiente adequado que possibilite condições para concentração nos estudos foi outro 

fator destacado por eles, assim como o tempo para preparo, capacitação, elaboração e 

produção e material e atividades diferenciadas que atendam as diferentes formas de aprender e 

os ritmos de aprendizagem. 

 Foi possibilitado um espaço aberto para que os professores fizessem outras 

considerações sobre o trabalho com a História, principalmente com alunos de quintas séries e 

os relatos também apontaram pontos convergentes: 

 - Compreensão da História não como disciplina que estuda “pessoas que já morreram,  

mas que é uma disciplina que nos ajuda a entender as situações sociais, políticas e econômicas 

que acontecem atualmente e que eles são agentes históricos”. 

 - Os problemas para além da escola que interferem na aprendizagem e nas relações 

pessoais dentro do espaço escolar. 

 - Reestruturação curricular com conteúdos adequados para a faixa 

etária/desenvolvimento/série. 

 -  “Os alunos de quintas séries são curiosos, querem conhecer, saber História e depois 

perdem este interesse.” 

 Questões, indagações infinitas surgem e são possibilidades de estudo e pesquisa e que 

vão muito além apenas da relação professor-aluno e que são igualmente urgentes na discussão 
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na escola e para além dela. Porém aqui,o foco está centrado ao que é a tarefa da escola e nela 

do professor, que é o trabalho com a ciência, o saber, a aprendizagem e isto deve ser feito com 

qualidade para dar condições, preparar, como já descrito anteriormente, o aluno para a ciência 

ou a ciência para o aluno, não de maneira alheia à intencionalidade dos currículos que muitas 

vezes servem para manutenção da ordem, do sistema vigente, mas como via de acesso ao 

saber histórico, econômico, biológico, geográfico... para pensar e agir coletivamente de 

maneira consciente. Quando o aluno perde a curiosidade, o interesse é porque deixou de 

aprender, perdeu o sentido para a aplicabilidade do saber no seu fazer, no seu viver. É preciso 

vincular vida e escola para a superação, pela via da contradição, do diálogo, do conhecimento 

com objetivo e isto só acontece quando o aluno entender o que se fala, para que se fala, de que 

se fala, do tempo que se fala, para quem se fala. 

 Atividades, estratégias e postura pedagógica voltadas para o trabalho com a 

compreensão dos conceitos e das categorias são fundamentais para a melhoria desta 

aprendizagem que tanto buscamos. As aulas deixam de ser momentos de “sentar para 

aprender” e passam a ser momentos de investigação, de dialética, de contradição, de 

argumentação, de descoberta, de sentir-se agente, pertencente a um grupo que possui metas e 

método. Assim, a aprendizagem passa a ter sentido, transcende o individual, o conseguir a 

nota para passar de ano e cria a visão, a responsabilidade, a criticidade, a autonomia 

pedagógica e o engajamento grupal, que é um ensaio para a participação e o pensar social! 

A partir das  constatações da pesquisa e a observação da aprendizagem em sala, 

aplicou-se atividades, utilizando a metodologia da Educação para o Pensar, de Lipman, para a 

compreensão e significação de termos essenciais para o ensino e aprendizagem na História. 

Importante destacar que a forma de aplicação destas atividades muito interfere no auxílio e 

desenvolvimento cognitivo destas habilidades, pois o professor deve valer-se, acreditar no 

princípio de que todos podem aprender e o que se discute neste momento são idéias e não 

pessoas  O que é necessário são os procedimentos para o pensar bem e a argumentação, a 

análise e síntese, a generalização, as inferências... que dão suporte para as conclusões e nelas 

a aquisição do conhecimento e formação da consciência, da autonomia e da responsabilidade. 

As atividades e etapas aplicação deste projeto de trabalho serão descritas para 

acompanhar este percurso, as observações, dificuldades e possibilidades. 

No dia 06 de fevereiro de 2009, a Direção e Equipe Pedagógica do Colégio propiciou 

um momento de apresentação do Projeto de Implementação aos professores e funcionários do 

estabelecimento. O momento era de discussão do projeto, estratégias, procedimentos 

pedagógicos que aconteceriam em 2009 e a aplicação do projeto é visto pela Direção e Equipe 
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como uma possibilidade importante para que se atinja melhoria na qualidade do trabalho e por 

conseqüência da aprendizagem. 

A escolha por turma de sexta série aconteceu por serem estes os educandos que deram 

subsídios para a pesquisa, respondendo questionários sobre a temática. 

A exposição ocorreu e houve interesse dos professores e funcionários em conhecer 

mais sobre as atividades que serão desenvolvidas e, foram realizadas duas como 

exemplificação e sensibilização.  Houve disponibilidade dos professores das disciplinas de 

Português e Ensino Religioso, bem como dos demais professores de História em 

disponibilizar suas aulas ou utilizar as atividades para complementação e análises.  

Dos pontos discutidos neste momento destacou-se: 

• O trabalho de ensinar do professor requer que se leve em conta diversos fatores 

que interferem significativamente no aprender. Entre eles destacam-se: a forma 

como o aluno aprende; o tempo de aprendizado de cada aluno e como este veicula 

a mensagem pedagógica através de imagens visuais ou auditivas para que esteja 

atento e estabeleça a imagem mental; quais os mecanismos, as habilidades mentais 

que se requer para a compreensão deste ou daquele conhecimento, em determinada 

etapa do desenvolvimento; questões sociais e de saúde; entre tantas outras não 

menos significativas no processo. Porém a grande questão que se coloca nestes 

fatores é o uso da linguagem pelo professor para que o aluno possa entender o que 

está sendo dito para  compreender o conteúdo trabalhado. Os conceitos devem ser 

trabalhados, pois são eles, em seu universo, a base do conhecimento científico.  

• A linguagem do professor precisa chegar até o aluno, não apenas com a utilização 

de palavras “mais simples”. É necessário ir mais além: esta linguagem deve 

favorecer o aprendizado e para isso, necessita ter três aspectos: a 

circunstancialidade – ser direta, imediata, dirigida ao aprendiz, dialógica; a 

adequação – organiza-se e prioriza os significados, visa o entendimento e não se 

utiliza de elementos emotivos para prender a atenção; a multiplicidade: adapta-se 

aos diferentes níveis de leitura e entendimento, de acordo com as necessidades dos 

interlocutores e assim transita pelas diversas áreas do saber. 

• É a linguagem a condutora, a reveladora da informação e o recurso mais comum, 

utilizado pelo professor no processo de ensino escolar. É função do professor 

preparar a ciência para a compreensão da criança ou preparar a criança para a 

compreensão da ciência, quaisquer das opções, requer a compreensão de como a 

ciência se organiza e se comunica ou como a criança aprende. Esta mediação se dá 
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basicamente através de ações comunicativas e da utilização dos conceitos de forma 

contextualizada.  

A apresentação do Projeto aos educandos da sexta série envolvida no projeto 

aconteceu através de uma dinâmica de sensibilização com questões envolvendo ambigüidade 

e importância do uso da linguagem na nossa vida. O uso de palavras / conceitos de 

significação ambígua e de problemas que podem resultar do seu uso inadequado fizeram com 

que houvesse interesse e até espanto ao perceber que aspectos que nos parecem óbvios podem 

ser entendidos e interpretados de formas diferentes. Na importância do uso correto e claro da 

linguagem a dinâmica permitiu que houvesse a compreensão da necessidade de habilidades 

próprias para que possamos, pela via da linguagem, ter uma comunicação eficaz e haja a 

aprendizagem. 

Iniciou-se a realização das atividades/dinâmicas específicas para o desenvolvimento 

das categorias necessárias para o desenvolvimento das estruturas mentais que permitem a 

utilização, compreensão dos conceitos. A importância destas atividades se dá já que as 

categorias como temporalidade, associação, inferências, o genérico e o específico, a 

comparação, a interpretação, a descrição, a enumeração, a singularidade e pluralidade, dentre 

outras estruturas dão suporte à compreensão da linguagem e é por esta via que as pessoas se 

comunicam, se entendem, aprendem.  

A atenção é a recepção da mensagem, a reflexão é a operacionalização da mensagem e 

a memorização é a disponibilidade da mensagem para o futuro, utilizando-a para novas 

associações e relações, pois conforme Dewey: “compreender é apreender a significação... 

Apreender a significação de uma coisa, de um acontecimento ou situação é ver a coisa em 

suas relações com outras coisas” (DEWEY apud MACHADO, 1999, p. 35). 

Na implantação das atividades percebeu-se que os educandos têm interesse em 

desafios mentais, mesmo tendo no início uma ansiedade em fazer, depois dos 

encaminhamentos na execução, ocorreu envolvimento e desejo de cumprir a tarefa. 

 Algumas considerações dos educandos sobre as atividades: 

- Atividade de comparação: “uma atividade diferente, é bom vermos os dois lados de 

um assunto”; “foi muito interessante, mas eu tive um pouco de dificuldade para comparar 

animal com animal - coisas do mesmo tipo e ao mesmo tempo diferentes”; “Tive dificuldades 

em faze comparações porque eu não comparava os critérios iguais, mas eu achei o máximo 

quando consegui perceber.” 

- Atividade de definições: “muito bom para aprender a dizer o realmente é, porque 

parece fácil quando sabemos, mas na hora de explicar complica”; “parece tão fácil quando a 
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gente fala, por exemplo, o que é um rei, mas quando precisa elaborar a definição e não deixar 

dúvida, a ambiguidade, aí fica bem mais complicado”; “acho que ajuda para entender o que é 

cada coisa e a diferença das palavras, ex: monarca e presidente, parece igual, eles mandam, 

mas quando define tem que pensar no tipo de país, política... é mais exigente, mas é bom pra 

gente ver as diferenças e entender porque tem isso ou aquilo”; “parece que no começo eu só 

conseguia pensar para que servia aquilo que eu tinha que definir, depois, com os critérios, fui 

pensando e consegui definir melhor, mais completo para quem precisasse entender.” 

As atividades que desenvolvem a inferência e a inclusão de classes foram 

desenvolvidas também em outra turma, para ter uma analise comparativa da realização 

(facilidades/dificuldades) a partir da análise dos resultados. O que se observou depois da 

análise a avaliação junto com os educandos podem ser exemplificados nestes comentários:-  

- Atividade de inferência do texto: “com esta atividade tinha que interpretar o texto, 

ver o que o autor dizia mesmo... isso é bom porque ensina a raciocinar”; “achei a atividade 

superinteressante pois trabalha o raciocínio mental, para saber entender o texto, faz atividade 

parecida com resumo, mas parece que a idéia principal vem mais fácil quando faz assim.”  

- Atividade de inclusão de classe: “gostei, porque me ajudou a pensar mais, ler mais, 

para entender as palavras, tive dificuldades em algumas, para perceber o todos e o alguns... 

espero que tenha outras para eu pegar melhor”; “eu acho que é uma atividade muito boa, em 

dupla para discutir a idéia e chegar na conclusão e a gente se concentra pra fazer as questões, 

senão não consegue chegar na conclusão certa”; “achei bom e divertido, porque faz a gente 

pensar bem, porque algumas vezes lemos rápido, sem analisar e a gente se confunde.” 

As Dificuldades/facilidades apresentadas foram semelhantes, porém na turma de 

aplicação do projeto a postura investigativa da atividade mostrou-se mais presente. 

O pensamento é formado por conceitos e o conhecimento começa pelos conceitos. Se 

o universo conceitual é a base do conhecimento científico, os conceitos são a porta de entrada 

para o conhecer. Ter o raciocínio conceitual desenvolvido apoiará o tão esperado Saber 

Significativo. Porém, o raciocínio conceitual não  é atingido apenas pelo desejo de fazê-lo. Há 

a necessidade de um processo metodológico e de postura pedagógica pra que ele aconteça. 

De acordo com Lipman (1997), uma maneira de auxiliar os educandos a 

desenvolverem um conceito é agrupá-lo com seus sinônimos e considerar o grupo resultante 

como sendo os limites do conceito. A formação do conceito envolve classificação, envolve o 

aguçar da compreensão do que o conceito conota ou denota.  

As próximas atividades foram realizadas exigindo a exemplificação, descoberta e 

identificação de significados. Permitiu também a ampliação do vocabulário.Outras 
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habilidades que são possíveis de trabalhar: classificação e definição, por isso mesmo surgiram 

algumas dificuldades de resolução por parte dos alunos que apresentam dificuldades de 

aprendizagem,principalmente no uso de termos (vocabulário). Houve, contudo interesse na 

sua resolução. 

O pensar crítico, criativo e cuidadoso permite entender e até produzir novas relações e 

significações, percebendo as circunstâncias do período estudado, partindo do presente para 

compreender o passado, promovendo assim novas significações ou novos sentidos para a 

realidade estudada ou vivida, compreendendo os porquês e a temporalidade do processo, pois 

o pensar é um dos determinantes da ação.  

A percepção da palavra-conceito necessário para completar corretamente uma 

informação histórica possibilitou a percepção da importância de alguns 

termos/palavras/conceitos que muitas vezes não podem ser substituídos, respeitando assim a 

contextualização.  Perceber se uma coisa pode ou não ter nomes diferentes, elencando 

critérios para tal foi percebido e a partir de então a exigência de uma análise mais 

aprofundada quando se afirma algo como sendo “a mesma coisa”. Aquilo que nos parece 

óbvio pode não ser para quem não está no mesmo tempo e espaço. Há a necessidade de 

entender o todo! 

A partir do contato com os pares e com o orientador, optou-se por executar mais 

atividades que exijam a leitura, análise, observação, argumentação, comparação, conclusão... 

ou seja, aspectos trabalhados nas anteriores, agora agrupadas. Na atividade de Ler e 

Raciocinar, foram realizadas algumas etapas: compreensão da leitura, realização das 

comparações, diferenciação de gênero e de grau, argumentação e registro de conclusões.  

Na atividade de Observar e Concluir, exigiu-se atenção, concentração, comparação, 

inferência, associação, exclusão e inclusão de classes, discriminação visual, memória visual... 

Ocorreu a vinculação com a realização das atividades e acredito ter sido acertada a 

escolha pela execução de mais tarefas que exigissem habilidades que necessitam se fazer 

presentes para que haja o entendimento. 

Após a conclusão, os alunos propuseram um movo desafio: realizar desta forma, o 

trabalho com uma unidade temática de História 

Ao término de cada atividade já foi realizada a avaliação e auto-avaliação da mesma, 

porém optou-se por avaliar com os educandos o conjunto das atividades desenvolvidas até 

agora. Esta avaliação foi realizada com a dinâmica de grupo: Ontem e Hoje – eu, um 

pensador! Os educandos listaram aspectos que julgam ter atingido ou melhorado a partir das 

atividades executadas, as dificuldades minimizadas ou superadas,  o que ainda quero atingir... 
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Observações foram anotadas e serão discutidas no conselho de classe para analisar 

resultados (mesmo que precoces) também na análise de outros professores acerca de atitudes 

de estudo e entendimento dos alunos participantes. Uma continuidade e ao mesmo tempo 

nova caminhada foi acordada: a aplicação mais efetiva com uma turma heterogênea na idade, 

com dificuldades de aprendizagem: leitura, uso de vocabulário, entendimento dos conteúdos. 

Um novo desafio e tentativa... 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Há, portanto um longo trabalho a ser efetuado, na tentativa de conhecer, entender e 

fazer melhor! E a História tratada realmente como ciência é uma porta para o entendimento de 

como se constitui a sociedade, o homem e das possibilidades e uma das possibilidades e 

limitações para análise e transformação social. É no chão da escola e da sala que as relações 

de aprendizagem acontecem, porém queremos também questionar a estrutura curricular da 

disciplina de História, que leva a uma formação deficitária pela contradição entre o 

desenvolvimento do aluno de quinta série (compreensão, entendimento, vocabulário, 

reversibilidade de pensamento...) com a estrutura curricular e material didático que não atende 

a série. Não se trata de simplificar a linguagem, como já foi dito, mas incluir aspectos de 

estruturação de pensamento que dê condições de desenvolver a aquisição de temas tão 

complexos e que estão se tornando apenas disciplinares. 

A educação não é capaz, sozinha, de ser a emancipadora. A escola tão pouco, pode 

pôr-se como redentora, porém é possível romper com a conformidade, com o consenso, para 

que a base do capitalismo possa ser repensado e não sejamos reprodutores e até suporte para 

esta forma onde o individual é evidenciado e o coletivo necessita ser desmontado. Somos 

seres sociais por natureza e conhecer a sociedade para transformar é semente que precisa ser 

plantada para que o “lucro” possa ser o homem, a vida e não apenas o status de poder e 

riqueza. É tarefa sim, do professor, desempenhar com competência a sua tarefa, em sala de 

aula, para que se possa entender que só no coletivo os objetivos podem ser atingidos. Para 

além da metodologia, é preciso postura!  
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