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Resumo 
 
O presente relato trata de Projeto de Intervenção, em andamento, desenvolvido mediante 
observações realizadas semanalmente na disciplina de Metodologia do Ensino de História, no 
4º ano “B”, período vespertino, do Colégio Estadual Cristo Rei, situado no município de 
Cornélio Procópio- PR, por meio do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência 
(PIBID). Este tem a supervisão de professora da rede básica e coordenação de docente do 
ensino superior. Diante do conhecimento satisfatório sobre história que de maneira geral os 
alunos possuem foi planejado uma visita ao Museu Histórico Pe. Carlos Weiss localizado no 
município de Londrina – PR e posteriormente uma mostra cultural no Colégio com a intenção 
de instigar a consciência histórica como meio de entender o presente a antecipar o futuro.  
Nesse sentido, a ênfase consiste no debate da consciência histórica e de seu papel nos estudos 
históricos. Primeiramente é apresentado a temática e o conteúdo a ser estudado, 
posteriormente a visita ao museu e o debate dirigido sobra a atividade realizada. Em seguida 
será organizada uma Mostra Cultural, com exposição dos objetos, arquivos e fotos antigos 
que lembra a história da cidade e da família dos alunos e por ultimo será avaliado o resultado 
da Mostra Cultural. O projeto tem como objetivo analisar os fundamentos que norteiam o 
ensino de história, ressaltando a importância da consciência histórica e qual seu papel nos 
estudos históricos, pois a história não existe pelo simples fato de existir a história é necessário 
para entender o passado, conhecer o que acontece hoje e porque acontece e descobrir também 
o que é possível fazer para modificar certas situações. 
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Introdução 

No decorrer do período que foram realizadas as observações, pudemos evidenciar que 

os alunos, de maneira em geral, possuem aprendizagem satisfatória no que tange aos 

conhecimentos históricos.  
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Diante disto, foi proposta uma atividade na qual os alunos possam expor seus 

conhecimentos teóricos em prática e obter novos conhecimentos a partir de diversas fontes 

históricas. Nesse sentido, foi planejada um visita ao Museu Histórico Padre Carlos Weiss no 

município de Londrina e posteriormente, uma Mostra Cultural no Colégio. 

Considerando as reflexões realizadas durante as aulas na disciplina de Metodologia do 

Ensino de História e, percebendo o interesse dos alunos pelos conteúdos trabalhados, 

propomos uma atividade que instigasse a consciência histórica no sentido não ser entendida 

apenas como um simples conhecimento do passado, mas antes de tudo como um meio de 

entender o presente e antecipar o futuro.  

Nesse sentido, a ênfase do trabalho consiste na importância do debate da consciência 

histórica e qual seu papel nos estudos históricos. 

Assim, o Projeto de Intervenção por objetivo geral: Analisar os fundamentos que 

norteiam o ensino de História, ressaltando a importância da consciência histórica e qual seu 

papel nos estudos históricos. Este foi detalhado nos específicos: pesquisar aspectos sociais, 

culturais e econômicos vigente em épocas distante da atual; destacar a importância deste 

contexto histórico para a formação da sociedade brasileira; valorizar memórias pessoais e 

familiares e explicar a história que não é contada. 

Revisão de Literatura 

A história como estudo da experiência humana no decorrer do tempo recupera a 

sentido de experiências humanas, que tem o objetivo de contribuir para a formação de 

consciência histórica, tanto  individual como coletiva, numa perspectiva crítica a qual 

possibilita a inserção dos sujeitos na realidade para melhor conhecê-la e transformá-la. 

A consciência histórica possibilita os sujeitos á procurarem respostas relacionadas 

entre passado/presente/futuro desta forma dialoga com o tempo e atribui a consciência de que 

a sua realidade atual esta vinculada ao passado e se coloca como parte da história. 

Para Rüsen (2001), o entendimento das operações da consciência histórica podem se 

expandir, de certa forma, para o entendimento de uma “teoria da historicidade da orientação 

da existência humana”. Ou seja, para ele a consciência histórica não é fruto da escolha 

humana, ela é algo universalmente humano. Para tanto, se enraíza na historicidade contida na 

própria vida prática dos homens. 

  
Que os homens tenham consciência da história baseia-se, afinal, no fato de que seu 
próprio agir é histórico. Como usam intencionalidade, os homens inserem, pois, seu 



 

tempo interno (...) no contato com a natureza externa, na confrontação com as 
condições e as circunstancias de seu agir, nas suas relações com os demais homens e 
com si mesmos. Com isso, o agir humano é, em seu cerne, histórico. E ‘histórico’ 
significa aqui, simplesmente que o processo temporal do agir humano pode ser 
entendido, por princípio, como não natural, ou seja: um processo que supera sempre 
os limites do tempo natural (RUSEN, 2001, p. 79). 

 
Aquele que possui consciência histórica é capaz de interpretar o tempo em que vive e 

orientar suas ações, de conduzir e não de ser conduzido e repensar valores no qual 

influenciam em nossas vidas. 

Metodologia  

Para organização do projeto previmos passos que serão desenvolvidos nas aulas de 

Metodologia de Ensino de História, a saber: 

• Apresentação da temática e a introdução do conteúdo a ser estudado. 

• Visita ao Museu. 

• Debate dirigido sobre a atividade realizada. 

• Organização da Mostra Cultural. 

• Exposição dos objetos antigos, arquivos e fotos antigas que lembra a história 

da cidade e da família dos alunos. 

• Avaliação dos resultados da Mostra Cultural. 

Considerações Finais 

Em virtude do que foi mencionado é possível perceber a importância do ensino de 

história para a formação da consciência histórica, pois através da consciência histórica que se 

pode compreender os aspectos sociais, culturais e econômicos vigentes em épocas distantes 

da atual e destacar a importância deste contexto no tempo presente. 
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