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Introdução

Este trabalho tem por objetivo realizar um 
relato acerca da pesquisa que vem sendo 
desenvolvida desde 2008 em uma Escola 
Municipal da cidade do Recife, em uma turma 
que no referido ano faziam parte do 2º ano do 2º 
ciclo e atualmente estão cursando o 1º ano do 3º 
ciclo no que diz respeito as dificuldade que estes 
discentes apresentam no desenvolvimento da 
escrita nas aulas de história.

Ao longo das observações realizadas ainda no 
ano de 2008 percebemos que o tempo de aula 
destinado a disciplina de história praticamente 
não chegava à 1h por semana, enfatizando apenas 
o ensino de português e matemática. Segundo 
Mascarenhas [1] “não é difícil constatar que a 
área de ciências humanas tem um lugar pouco 
prestigiado, o que fica evidente desde a 
distribuição de carga horária até a delimitação do 
objeto e método das disciplinas envolvidas.” Por 
sua vez os Parâmetros Curriculares Nacionais [2] 
“dizem que no ensino/aprendizagem de história a 
particularidade do segundo ciclo reside no fato de 
os alunos dominarem melhor a linguagem escrita, 
possuírem experiências de trocas de informações 
e terem vivenciado momentos de 
questionamentos.”

Com base nas observações que vem sendo 
realizadas estamos investigando “até que ponto 
as dificuldades com a linguagem escrita 
interferem no processo de ensino/aprendizagem 
de história” até porque conforme Magda Soares 
[3] “ter-se apropriado da escrita é diferente de ter 
aprendido a ler e a escrever.”

Enfim ao acumularmos um arcabouço de 
informações e conhecimentos, traçamos como 
objetivo central analisarmos a relação entre 
letramento e a aprendizagem de história.

Material e métodos

Como se trata de uma pesquisa exploratória
para alcançarmos nossos objetivos utilizamos os 
seguintes procedimentos metodológicos: 

observação direta, conversas informais, um 
questionário, pesquisas bibliográficas, uma aula 
expositiva, aplicação de atividades, um estudo da 
diagnose realizada pela docente no ano de 2008 e 
uma dinâmica de grupo.

Resultados

Por meio de atividades previamente elaboradas e 
utilizadas em sala de aula, constatamos que as 
respostas não foram satisfatórias, pois os alunos 
apresentaram muitas dificuldades em transcrever o 
que sabiam relatar oralmente, até porque os mesmos 
só estão acostumados a vivenciar as aulas de história 
realizando leituras e interpretações textuais, logo 
verificamos que trabalhando apenas com esta 
metodologia não é suficiente para atender aos 
objetivos do ensino se história que é o de formar 
cidadãos críticos e ativos socialmente. Outro material 
que nos deu subsídios foi a diagnose realizada no 
diário de classe da docente no ano de 2008, cujos 
dados estão contidos na tabela 1.

Diante dos resultados obtidos pelas análises, 
concluímos que, sem uma atividade de mediação por 
parte dos professores, na leitura dos textos escritos, a 
tendência é que os alunos apenas repitam as palavras 
do mesmo, sem a apreensão de seus significados, 
sendo assim cabe aos docentes da disciplina de 
história a responsabilidade de construir ações 
pedagógicas mediadoras desse processo e não sendo 
apenas uma “obrigatoriedade” dos professores de 
língua portuguesa.   

Discussão

Ao final da aula expositiva sobre a formação do 
povo brasileiro distribuímos uma segunda atividade 
de caráter objetivo sobre a qual algumas respostas 
estavam escritas nos cartazes e ainda assim houve 
dificuldades na excursão das mesmas. Soares (2006) 
afirma que aprender a ler e escrever significa adquirir 
uma tecnologia, a de codificar em língua escrita e de 
decodificar a língua escrita; apropriar-se da escrita é 
tornar “própria”, ou seja, é assumi- lá como sua 
propriedade. Concordando com a autora podemos 



dizer que o ensino de história tem fracassado 
porque a maioria dos professores desconsidera o 
que os alunos têm a dizer, bem como a 
experiência dos mesmos, considerando apenas o 
que está nos livros didáticos. A escrita é 
importante porque oferece subsídios que reforçam 
as idéias dos discentes, pois é através dela que a 
capacidade de aprendizagem pode ser 
potencializada melhorando assim a consciência 
histórica do estudante.

De fato observamos que a dificuldade que os 
discentes têm em se apropriar dos conteúdos do 
ensino de história, assim como demonstrar essa 
compreensão, pode estar intimamente relacionada 
com o fato de que os mesmos não “dominam a 
linguagem escrita”, como supõe os PCN’s. Esses
Parâmetros Curriculares Nacionais (1997) 
apontam que no segundo ciclo devem permanecer
as preocupações de ensino e aprendizagem 
anteriores, com a valorização dos conhecimentos 
dos alunos e a preocupação de o professor 
intervim, com situações pedagógicas particulares 
para ampliar os conhecimentos históricos.

Em suma, durante estas observações no campo 
de pesquisa podemos perceber também que as 
aulas de história não passam de meras 
reproduções de datas factuais que não fazem 
sentido para os aprendizes, já que os assuntos não 
são contextualizados. Ora, se uma disciplina tão 
importante como esta que tem o dever de 
desenvolver no aluno a consciência de si e de 
classe, consciência de quanto ela define a 
organização social, de compreensão e 
interpretação acerca dos fenômenos sociais que 
ocorreram no passado e os que estão sendo 
vivenciados atualmente, não é trabalhada 

adequadamente nas séries iniciais como podem então 
os educandos desenvolverem certas competências
como: identificar-se como ser histórico, estabelecer 
relações temporais entre passado e presente de 
maneira sistêmica, identificar diferenças e 
semelhanças nas formas de organização social, ler e 
interpretar os significados dos diversos 
acontecimentos históricos expressos por meio da 
utilização de várias linguagens, analisar e sintetizar 
situações (dados e fatos históricos) expondo seu 
pensamento, narrar e investigar os acontecimentos da 
vida humana em diferentes tempos históricos. 
(Competências instituídas pela Rede Municipal do 
Recife), uma vez que o próprio sistema de certa 
forma impede que isso aconteça. Conforme ressalta 
Mascarenhas (2007) as ciências humanas nessas 
respectivas séries não tem reservado um espaço e um 
tratamento adequado na distribuição da carga horária. 
Podemos afirmar que realmente isso ocorre, pois 
como já foi dito antes, as aulas de História não 
chegam há uma hora por semana.
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Tabela 1. Diagnose realizada pela docente no ano de 2008 (Parecer final dos discentes do 2º ano do 2º ciclo “B” da Escola Municipal João XXIII).

1. Quantitativo de alunos desta turma. 21
2. Alunos que apresentaram bom rendimento escolar. 06
3. Alunos que participaram das atividades propostas com 

empenho e dedicação.
05

4. Alunos que estavam aptos a prosseguir os estudos no ano/ciclo 
subsequente.

06

5. Alunos que necessitam de um acompanhamento adequado e 
outras oportunidades de estudo.

11

6. Alunos que não participaram ou tiveram pouca participação 
em atividades propostas e que apresentam dificuldades na 
construção da maioria das competências.

11

7. Alunos que apresentaram baixo rendimento escolar por 
indicação do Conselho de Ciclo da Rede Municipal da 
cidade do Recife.

11

8. Alunos que deveriam ficar retidos no referido ano/ciclo por 
não freqüentar a 75% das horas aula do respectivo período 
letivo.

00


