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Análise de conhecimento histórico prévio dos alunos 

 

Introdução: 

 

Este relatório destaca as primeiras atividades que foram desenvolvidas na disciplina de 

Estágio IV, do Curso de Licenciatura Plena em História no IFG-Goiânia, (período de 

Março-Agosto de 2016) e na pesquisa vinculada à CAPES-OBEDUC, voltada para a 

Educação de Jovens e Adultos. O Estágio foi realizado em uma das turmas de Curso 

Técnico Integrado em Cozinha na Modalidade da EJA, do Câmpus Goiânia. Comecei 

minhas atividades aplicando um questionário, cujo objetivo foi o de captar o 

conhecimento histórico prévio dos alunos; nesse sentido,as questões contidas no 

questionário se relacionavam com a temática das aulas (Do Governo de João Goulart à 

Instauração do Regime Militar no Brasil (1961 a 1964).Ao final das observações e 

aplicação do questionário, ministrei aula sobre este conteúdo para esta turma. 

 O questionário tinha quatro questões e este foi aplicado a quatro alunos do cursoacima 

mencionado. Após a análise das respostas dos alunos, fizemos um plano de aula, cujo 

conteúdo foi ministrado em quatro aulas. 

 Ao término das intervenções nessa mesma turma, resolvemos aplicar o mesmo 

questionário pela segunda vez aos mesmos alunos, (sendo que desta vez, apenas três dos 

quatro alunos responderam ao questionário).Dessa forma esterelatório trata da análise 

do primeiro e do segundo questionário que foi aplicado a esses alunos, com posterior 

comentário acerca dos objetivos alcançados por esta metodologia que foi utilizada, na 

busca de procurarmos mediar e contribuir para com oaprendizado desses alunos. 



Análise de conhecimento histórico prévio dos alunos 

1) Perfil da turma: 

Tratou-se de uma turma do Curso Técnico Integrado em Cozinha na modalidade de 

Educação de Jovens e Adultos, do 4ºperíodo do turno noturno, ofertado pelo Campus 

Goiânia do Instituto Federal de Goiás. Os alunos eram de faixa etária diferenciada, ou 

seja, de vinte e poucos anos em diante e possuíam em comum o fato de não terem 

concluído o ensino médio na idade que é considerada “própria”; a maioria enfrentava os 

mesmos problemas do cotidiano: trabalhavam durante o dia e estudavam a noite além de 

morarem longe da escola e diziam se sentirem desanimados com a rotina diária.  

2) Quantidade de testes aplicados e perguntas elaboradas: 

 Por se tratar de uma turma pequena, com quantidade total de cinco alunos, foram 

aplicados quatro questionários aos mesmos, sendo que cada questionário continha 

quatro perguntas de conhecimento prévio, relacionado ao tema das pretendidas 

intervençõesfuturas, ou seja, das aulas relacionadas à temática “Do Governo de João 

Goulart à Instauração do Regime Militar no Brasil (1961 a 1964)” nessa turma. As 

perguntas feitas foram: 

1) Quando se fala em golpe de Estado e ditadura, o que você sabe sobre o assunto? 

2) Já imaginou o que seria uma crise política, num determinado governo? 

3) Quando você ouve um discurso político por intermédio da mídia, você se 

interessa pelo conteúdo que está sendo discutido? 

4) Pra você o que significa um movimento de oposição? 

3) Avaliação das ideias históricas apresentadas em cada questão: 

 As questões de uma a quatro foram elaboradas com o intuito de captar a compreensão 

histórica prévia dos alunos sobre a instauração do golpe de 1964 no Brasil. Parte-se do 

pressuposto de comoa investigação do conhecimento prévio históricodeve ou pelo 

menos deveria estar presente não só nos currículos da disciplina de História, como 

também na prática do desenvolvimento dos conceitos históricos empreendidos pelos 

alunos.  

               Para ALEGRO (2008), as características dos conhecimentos prévios (o que o 

aluno já sabe, sobre determinado assunto histórico ou conceito), quando “revelam” as 

ideias históricas dos estudantes, são determinantes para o desenvolvimento de novas 



aprendizagens. A autora aponta ainda para a necessidade de uma mudança do olhar que 

é dirigido aos alunos, pois segundo a mesma, quando se reconhece que o aluno é capaz 

de produzir conhecimento, levando em consideração o conhecimento prévio dos 

mesmos, acontece então um avanço no processo da aprendizagem (ALEGRO2008, 

p.21; 22).  

Nesta primeira aplicação do questionário, percebe-seque a maiorias das respostas 

sãoespontâneas, porém apresentam coerência em relação à temática das 

aulas.Percebemos certo desinteresse dos alunos em relação à temática das aulas que 

estavam sendo planejadas para posterior intervenção. Apenas um alunodemonstrou 

empolgação em responder as respectivasquestões(em anexo a este relatório, estão 

contidas as respostas dos alunos, tanto do primeiro como do segundo questionário que 

foi aplicado aos mesmos). 

4) Apontamentos sobre como as respostas apresentadas modificaram o plano de 

intervenção: 

 Diante das respostas obtidas no questionário, foi preciso modificaro plano de 

intervenção. Foi necessário prestar atenção na linguagem que foi empregada na 

intervenção, isto porque a maioria dos alunos demonstrou pouco conhecimento sobrea 

temática/conteúdo de História. Assim, no plano de intervenção utilizamos uma 

linguagem mais objetiva, trabalhamos com conceitos básicos do contexto em questão, 

procuramos explanar claramente o conteúdoque foi abordado. O principal objetivo 

eraque esses alunos pudessem ansiar pela busca de um conhecimento histórico que lhes 

proporcionassem criticidade e reflexão acerca da temática das aulas de intervenção e 

com isso pudessem almejar à compreensão de diferentes assuntos à sua volta, fossem 

estes no aspecto político, econômico, entre outros. 

5) Categorização dos diferentes tipos de respostas 

Na primeira pergunta, as respostas foram diversas, como: “acredito que foi uma crise no 

pais, devido muitos roubos...” 

“golpe foram às pessoas que saíram deixando o pais”...; 

Na segunda pergunta, destacamos duas respostas que são: 



“Seria o que estamos vivendo no momento” e “não seria nada bom, aos poucos vai se 

descobrindo muita sujeira”; 

“sim, é a rivalidade de partidos”; 

Já na terceira pergunta, houve três alunos que responderam se interessar pelo assunto e 

apenas um disse que não se interessa: 

“não, às vezes não gosto muito de política, mas tenho consciência de que é 

importante”; 

Na quarta e última pergunta, apesar das respostas serem diferentes, todos souberam 

compreender o que significa a palavra oposição, no sentido de algo que éoposto e não 

no sentido de movimento de oposição político- partidário: 

“significa que oposição é um poder de impor sobre todos os problemas e dominar os 

movimentos enfrentados”; a resposta de um dos alunos que mais se aproxima da 

resposta esperada. 

“movimento de oposição é aquele que não aceita o que lhe é imposto” 

Segundo Schmidt, (2005), o ensino de História vive atualmente uma crise da “história 

historicista” - corrente ideológica que procura fazer da História o grande princípio 

explicativo de todos os valores, inclusive da cultura humana -ou seja, para a autora, o 

ensino de História vive atualmente uma conjuntura de crise e que esta crise seria o 

resultado de descompassos que existem entre as demandas sociais que vão de encontro 

com a ausência de capacidade da instituição escolar em resolvê-las. (SCHMIDT, 2005, 

p.38). 

  Para a autora ainda, as relações entre o conhecimento histórico escolar e a ciência de 

referência (práticas escolares que consideram as concepções de história de alunos e 

professores, através de suas vivências históricas, pessoais e coletivas); necessitam, hoje, 

ser repensadas, no contexto da própria crise do significado de escola e da educação em 

geral, e que no Brasil em particular, isso significaria desvelar conceitos epistemológicos 

que afetam a teoria e a prática de ensino de História (SCHMIDT, 2005, p.46,47). 



Percebe-se, então, que o que se espera da escola e da educação é que ela seja um espaço 

relacionado à possibilidade e à intencionalidade da construção coletiva de um projeto 

político para a educação do sujeito e o desenvolvimento da cidadania emancipadora. 

Análise do mesmo (do primeiro) questionário aplicado pela segunda vez aos 

alunos. Três alunos responderam pela segunda vez ao mesmo questionário. 

1) Quando se fala em golpe de Estado e ditadura, o que você sabe sobre o assunto? 

2) Já imaginou o que seria uma crise política, num determinado governo? 

3) Quando você ouve um discurso político por intermédio da mídia, você se 

interessa pelo conteúdo que está sendo discutido? 

4) Pra você o que significa um movimento de oposição? 

 

1) Categorização das respostas: 

Foram aplicados três questionários, contendo quatro questões cada um, os três 

questionários tiveram todas as questões respondidas. 

a) Em relação à primeira resposta, todos responderame mostraram que através 

dos debates em sala, conseguiram compreender o conteúdo, bem como fazer 

uma leitura crítica sobre o assunto, ex. 

“Foi um golpe, por que tinha pessoas que não tinha sido legalmente 

desiguinadas por eleições ou de sucessão hereditária e estar assumindoo 

que seria de outra pessoa”. 

b) A segunda foi também respondida de acordo com o esperado: 

“Sim, o momento em que estamos vivendo é uma crise política. Assim como 

à era Getúlio Vargas e também João Goulart”. 

            c) “Sim, para saber o que está acontecendo na parte das informações”... 

(resposta do aluno e a percepção do mesmo em relação aos discursos apresentados pela 

mídia). 



c) Como as respostas anteriores, todos os alunos conseguiram compreender de 

forma surpreendente e puderam responder conforme o que se esperava das 

respectivas respostas. 

d) “é um grupo contra rivais, que não concorda com a forma de outro grupo, 

ou seja, partido”. (resposta de um dos alunos). 

Considerações: 

Pode-se dizer que houve um avanço significativo das respostas do segundo 

questionário em relação ao primeiro, (mas não deixamos de considerar o 

primeiro,pois este foi muito importante na definição do plano de aula).  

Analisando as respostas do primeiro questionário, percebemos que os alunos 

possuíam certo conhecimento sobre o assunto mesmo que de forma um tanto 

solta do contexto histórico que estávamos abordando naquele momento. Assim, 

foi necessário planejar as aulas trabalhando com os principais conceitos que 

demandavam para aquele momento, pois assim, eles (os alunos) conseguiriam 

compreender e debater sobre o golpe na política, crise política, partidos 

políticos, legalidade e oposição, entre outros, para que pudessem compreender a 

temática e o contexto que estava sendo estudado. 

As respostas dos alunos, no segundo questionário, após as intervenções/ aulas 

ministradas, bem como o resultado das respectivas intervenções se mostraram 

satisfatórios.  Pudemos também aprender e não somente compartilhar 

conhecimentos, entendemos assim, que é possível através da metodologia 

adequada e levando em consideração as experiências dos sujeitos da EJA, 

melhorar a qualidade do ensino de História que se oferta a esses sujeitos, na 

busca por uma educação ampla e de qualidade voltada para a vida. 
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Anexos: 

1)Respostas do questionário que foi aplicado primeiro: 
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2) Respostas do mesmo questionário aplicado pela segunda vez:Obs. Este segundo 

questionário foi aplicado aos alunos após as aulas terem sido ministradas aos mesmos, 

portanto,trata-se do dia:10 de Agosto de 2016. 







 


