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RESUMO
O objetivo desta investigação é discutir o conhecimento acerca da história local, a partir do
que os alunos manifestam no processo de aprendizagem da História, percebendo em que
dimensão essa aprendizagem contribui para a formação da consciência histórica. Pautamos a
busca por identificar o que foi apreendido pelos alunos, discutindo a relação entre essa
aprendizagem e a formação do pensamento histórico, constatando algumas compreensões
acerca do Município de Vitória da Conquista. O percurso metodológico foi estruturado a
partir da observação do campo de investigação, aplicação de três questionários como etapa
exploratória e intervenção para construção de novos dados. Elaboramos narrativas a partir da
temática local, utilizando como estratégia a realização da Aula-Oficina. Os estudos no campo
da Educação Histórica forneceram subsídios metodológicos e conceituais para perceber as
implicações do ensino do local na forma como os alunos pensam e como há reflexos deste
aprendizado na formação da consciência histórica. Com as contribuições de Jorn Rüsen e
Isabel Barca, especialmente, os conceitos de consciência histórica, aprendizagem histórica,
formação do pensamento histórico e narrativa histórica se articulam, vinculando as discussões
acerca do ensino-aprendizagem da história de sua ciência de referência. Nos resultados,
observamos que, em relação à orientação temporal, os alunos assentam suas narrativas no
presente. O aprendizado sobre a história local, além de fragmentado e centrado no surgimento
da cidade, não é significativo ao ponto dos alunos atribuírem importância a estas informações
para apresentar a sua cidade numa perspectiva histórica. Destacamos a mobilização constante
dos alunos para uma leitura da realidade em que vive, mas que não se configura como ponto
de partida para investigar o passado, de forma que o conhecimento seja construído ampliando
as condições de interpretação, argumentação e explicação desta realidade, num olhar
historicamente construído do mundo vivenciado. O trabalho com os fragmentos de
documentos nos possibilitou evidenciar a mobilização dos alunos a fazer inferências
históricas, apresentando a construção de ideias mais elaboradas. No decorrer da análise,
apontamos observações importantes que demonstram o quanto o trabalho com fontes
históricas cria situações de aprendizagem, em que as ideias que emergem nas narrativas se
tornam pontos de reorientação para que o conhecimento possa ser construído de forma
significativa e fundamentado historicamente.
Palavras-Chave: Educação Histórica; Consciência Histórica; História Local. Formação do
pensamento histórico.
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ABSTRACT
The purpose of this research is to discuss the knowledge on local history, based on what the
students have expressed in the history learning process, observing in what dimension that
learning have contributed to the formation of the historical consciousness. We have chosen
this search because it identifies what has been learned by the students, and discusses the
relationship between this learning and the formation of the historical thinking, finding some
insights about the city of Vitoria da Conquista. The methodological course was structured
from the observation of the research field, use of three questionnaires as exploratory stage and
intervention in order to build new data. We did narratives based on the local theme, using
Workshop-class as strategy. Studies in the field of the Historical Education provided
methodological and conceptual fundaments to understand the local teaching implications in
the way how students think and the reflections of this learning in the formation of the
historical consciousness. Especially with John Rüsen’s and Isabel Barca’s contributions, the
concepts of historical consciousness, historical learning, historical thinking formation and
historical narrative, articulate linking discussions on the teaching and learning of history, of
its reference science. In the results, we have noticed that in relation to the temporal
orientation, the students have underlied their narratives in the present time. Learning about
the local history besides being fragmented and focused on the city’s foundation, is not
significant to the point of making the students think that all this information is important
enough for them to present their hometown from historical perspective. We have emphasized
the continuous mobilization of students towards the comprehension of their own reality, but
that does not qualify it as a starting point for investigating the past, in a way that knowledge is
constructed, extending the conditions of interpretation, reasoning and explanation of this
reality, a historically built view of the experienced world Working with document fragments
enabled us show the mobilization of the students making historical inferences, which
presented the construction of more elaborated ideas. During the analysis process, we pointed
out important observations which have demonstrated how working with historical sources
create learning situations in which the ideas that emerge in the narratives become
reorientation points where knowledge can be significantly built and historically grounded.
Keywords: History Education. Historical consciousness. Local history. Formation of the
historical thinking.
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1.0 INTRODUÇÃO

1.1 Aproximação com o tema e delimitação do objeto
Considerando que o conhecimento acerca da História amplia as condições de
interpretação e atribuição de sentidos necessários à orientação no percurso da vida cotidiana, a
aprendizagem sobre a história local entre os alunos em fase de conclusão do Ensino
Fundamental se apresentou como um caminho de investigação para refletir sobre a formação
da consciência histórica e a mobilização deste conhecimento para se orientar e dar significado
à experiência no tempo.
Nesta perspectiva, o objeto de pesquisa dessa dissertação busca compreender a
relação entre o aprendizado sobre a história local e a formação da consciência histórica dos
alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Vitória da Conquista, Bahia.
O interesse em discutir a aprendizagem da história local na formação da
consciência histórica de alunos da Rede Municipal de Ensino de Vitória da Conquista está
estritamente relacionado às experiências como coordenadora de História (Ciclo III e IV – 6º
ao 9º ano do Ensino Fundamental) do Núcleo Pedagógico da Secretaria Municipal de
Educação (SMED) de Vitória da Conquista, nos anos de 2012 e 2013.
A Rede Municipal de Ensino deste município é responsável pela oferta da
Educação Infantil e do Ensino Fundamental. Atendendo ao Pacto Federativo previsto na Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 9.394/96, estas etapas da educação foram
gradativamente municipalizadas, acentuando este ciclo de transferência nas décadas seguintes
à aprovação da lei, à medida que se constituía na cidade condições de garantia deste
atendimento, seja de forma plena ou colaborativa com os entes federados.
Assim, a Secretaria Municipal de Educação de Vitória da Conquista é constituída
de 196 unidades escolares em atividade, compostas por creches municipais ou conveniadas e
escolas, sendo 133 localizadas na zona rural e 63 na zona urbana. Oferece creches para
crianças de 2 a 3 anos, Educação Infantil de 4 a 5 anos e o Ensino Fundamental, incluindo a
modalidade de Educação de Jovens e Adultos. Ainda há 26 escolas estaduais em atividade
com o Ensino Fundamental, sendo uma de Educação Infantil com creche e pré-escola e um
Colégio da Polícia Militar1.
1

Conforme dados do Censo Escolar 2014, publicados no Diário Oficial da União em 09 de janeiro de 2015,
disponível em http://www.dataescolabrasil.inep.gov.br/dataEscolaBrasil/home.seam.
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Conhecendo um pouco desta organização do ensino, foi na realização das
Atividades Complementares (AC)2 com os professores de História da Rede Municipal que as
minhas inquietações provenientes da experiência docente foram compartilhadas, revelando
estar em consonância com as angústias e ansiedades experimentadas por aqueles que se
encontravam em sala de aula. São inquietações decorrentes das limitações impostas pelas
carências estruturais das escolas, do reflexo das dificuldades dos alunos que não conseguem
escrever, ler e interpretar, de ter o domínio do que se constitui o básico para o estudo:
compreensão e construção do conhecimento. Isso provoca um desinteresse pela disciplina,
impondo ao trabalho docente a necessidade de buscar as resoluções desses problemas que, em
muitos casos, independem de uma ação individual, mas perpassa pela escola e alcança o
projeto de educação que temos.
Ao constatar que são temas que nos acompanham desde a formação, nos cursos de
Licenciatura em História, tornou-se evidente que as dificuldades para promover mudanças na
prática ainda permanecem e são postas como um desafio a ser superado, ou melhor
compreendido. Há de se buscar sair do lugar das angústias e ansiedades para a reflexão que
mobiliza para a compreensão, o entendimento e a proposição de mudanças, mesmo diante da
incerteza de resultados.
Esse contexto revelou também a urgência de estreitar as relações com a academia,
assegurando uma aproximação com o conhecimento produzido neste ambiente, a fim de
buscar contribuições para um planejamento didático que pudesse promover mudanças
significativas desta realidade. Não identificando aqui uma perspectiva de superioridade do
saber acadêmico em relação à prática, mas entendendo-a numa interdependência resultante da
própria motivação para a produção teórica, do conhecimento, que parte de problemáticas
cotidianas da prática escolar.
Algumas estratégias foram delineadas na tentativa de promover a aproximação e o
diálogo com a produção atual da área de ensino de História e com o universo acadêmico. Uma
iniciativa pautada na compreensão de que essa interação é essencial para a formação
continuada dos professores e a introdução de reformulações do conhecimento no ambiente
escolar.
A receptividade dos docentes da área de Metodologia e Ensino de História
(Departamento de História) da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB)
corroborou para estabelecer um vínculo de cooperação na perspectiva de atender a essa
2

As Atividades Complementares (AC) são reuniões pedagógicas realizadas mensalmente para orientação e
planejamento da disciplina, sendo prevista na carga horária dos docentes.
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demanda. Para os professores da rede municipal de ensino essa aproximação é sempre
produtiva, no entanto, é compartilhada uma descrença devido às inúmeras tentativas que não
lograram êxito em longo prazo, sendo marcadas por interrupções abruptas de
propostas/projetos e por descontinuidades. A cooperação aqui descrita ocorreu com o diálogo
em reuniões, compartilhando informações colhidas nas AC, participação nas atividades com
os professores da rede e orientações de estudos teóricos da área.
Desde então, me aproximei do Laboratório de Estudos e Pesquisas em Ensino de
História (LAPEH)3. Neste contexto, novas leituras foram despertando o meu interesse por um
campo de pesquisa que tem contribuído para os debates sobre o ensino-aprendizagem em
História, tendo como referência a própria História enquanto ciência, o campo da Educação
Histórica. Nos encontros do laboratório foi possível perceber como os problemas que outrora
levantávamos nas reuniões das AC estavam presentes em outros contextos, sendo discutidos,
pensados a partir de fundamentos teóricos que se mobilizavam em busca de uma
resolubilidade.
Na perspectiva de proporcionar um debate, na busca de uma reorientação das
práticas pedagógicas relacionadas ao ensino de História, de promover reflexões sobre o
processo de ensino-aprendizagem, apresentei nas AC a proposta de construir o plano de curso
de História e de desenvolver um projeto envolvendo todos os professores da área e alunos dos
anos finais do Ensino Fundamental no estudo da história local, dentre outras abordagens.
Foi uma iniciativa importante para a aproximação com a questão de investigação,
tanto pela construção do plano de curso quanto pelo projeto no âmbito da história local
realizado na ocasião. A construção do Plano revelou a permanência de um cenário já descrito
por Aguiar e Fonseca (2007, p.119) ao apresentar considerações acerca do ensino de História
na Rede Municipal de Vitória da Conquista no ano de 2004. Segundo as autoras, o plano de
curso de 5ª a 8ª séries (6º ao 9º ano atuais) para a disciplina de História era “um elenco de
assuntos a serem trabalhados, sem contar com qualquer referência teórica, seja do campo da
Pedagogia ou da historiografia”. Sobre o plano, destacaram ainda “que o ensino de História
está organizado por fatos e em uma cronologia linear”. No ano de 2012, a mesma descrição
foi constatada e apresentava uma seleção pautada no livro didático, sendo este um norteador

3

O Laboratório de Estudos e Pesquisas em Ensino de História (LAPEH) foi criado em 2012, pelos professores
da área de Metodologia e Ensino de História, vinculada ao Departamento de História da Universidade Estadual
do Sudoeste da Bahia, com objetivo articular ações de pesquisa, ensino e extensão na perspectiva da formação
continuada de professores de História da rede pública de educação básica, envolvendo professores da educação
superior e discentes do curso de Licenciatura em História.

16

na elaboração do plano de curso, direcionando o conhecimento histórico a ser ensinado do 6º
ao 9º ano, seguindo a organização cronológica no estudo da História.
Esta observação possibilitou evidenciar que a elaboração do plano de curso e o
processo de ensino-aprendizagem estavam centrados no livro didático. O que significa dar a
esse instrumento a condição de selecionar os conteúdos, bem como de determinar o
conhecimento histórico que deverá ser compartilhado4. Em uma investigação sobre o ensino e
a aprendizagem da História na transição do quinto para o sexto ano do Ensino Fundamental
no Estado do Paraná, Cainelli (2011, p.134) aborda esta questão descrevendo uma realidade
parecida ao “perceber que o professor faz do livro a figura central do processo de ensinoaprendizagem da história na sala de aula e que as discussões e os conteúdos que os alunos
anotarão partem do conhecimento e das características discutidas pelo livro didático”. Neste
estudo, aponta “que é possível e necessário problematizar a figura do livro, à medida que este
ocupa dentro do ambiente escolar o papel de detentor do conhecimento, das informações e da
verdade”.
Fez-se necessário pontuar algumas reflexões difundidas acerca desta temática,
problematizar o livro didático tendo-o como instrumento e fonte de pesquisa5, percebendo que
uma escolha requer priorizar, negar, passar em silêncio ou ocultar outros saberes.
O engessamento decorrente dessa prática impossibilita, por exemplo, a abordagem
de conteúdos sobre a história local, mesmo que seja apenas como um recorte inserido no
contexto da história regional, nacional e/ou global. Cabe ressaltar que a história local não é
entendida aqui como apenas um desdobramento desses outros contextos, mas resguarda as
suas especificidades enquanto conhecimento e conjunto de experiências individuais e/ou
coletivas circunscritas em fronteiras espaciais, sociais e culturais. Circunscritas, porém, não
aprisionadas.
O projeto “Um novo olhar na Conquista” foi sugerido para, intencionalmente,
estimular algumas discussões sobre a história local. Em suma, envolveu alunos e professores
no estudo da história da cidade. Após a realização das atividades sugeridas nas AC, incluindo
4

O livro didático é amplamente discutido, sendo referências para o aprofundamento desta temática as
contribuições de Oliveira (1986), Bittencourt (1993), Lajolo (1996), Caime (1999), Gatti (2004), Fonseca (2006),
Rüsen (2011c).
5
TAVARES (2015), em seu estudo sobre o Currículo de História no Ensino Médio a partir da prática do
professor, aponta para a limitação dos professores em fazer suas escolhas diante de documentos que instituem o
currículo, que se apresentam como orientadores na elaboração de programas, planos de cursos e de aulas, mas se
materializam assumindo um papel prescritivo. Conforme a autora, os professores já antecipam o que o currículo
direciona, trazem os conteúdos que nele estão presentes, devido a uma orientação historicamente norteada pelos
livros didáticos. Desse modo, propõe compreender o currículo enquanto construção sócio-histórica,
possibilitando refletir acerca das nuances entre o currículo prescrito e o currículo produzido pelo professor nas
escolas.
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encontros com pesquisadores e a realização de sequências didáticas, os professores
incentivaram os alunos a produzirem uma redação a partir dos temas trabalhados em sala de
aula. Das produções, 40 alunos foram selecionados para uma viagem à cidade de Rio de
Contas6, contemplando estudantes de 11 a 42 anos. Contou com a adesão espontânea dos
professores e alunos ao projeto, envolvendo escolas da zona urbana e rural de Vitória da
Conquista, atingindo 14 escolas municipais das 28 tidas como público-alvo.
Para tanto, fez-se necessário sugerir algumas referências bibliográficas para
contribuir com o estudo e planejamento das aulas pelos professores. Foi realizado um
levantamento em Sites de busca por meio dos termos “História de Vitória da Conquista” e
“Sertão da Ressaca”, sem nenhum outro critério previamente estabelecido. Assim, mesmo
desconsiderando para a proposta monografias, dissertações e teses, ficou evidente uma
produção crescente envolvendo a história local. Neste trabalho, foram sugeridos para os
professores os textos e artigos de Dias (2009), Ivo (2001, 2005, 2006), Medeiros (1999),
Miguel (2000), Nascimento (2008, 2010, 2011), Novais (2007), Oliveira; Paraíso (2011),
Oliveira (2012), PMVC (2012), Santos; Almeida (2010), Souza (2002, 2006) e o livro A
Conquista do Sertão da Ressaca: povoamento e posse da terra no interior da Bahia, de Sousa
(2001). Com isso, foi possível identificar uma diversidade de temáticas que são objetos de
pesquisas no recorte local.
Apesar de afirmar conhecer todos os autores, a grande maioria dos professores
indicou utilizar apenas o texto disponível no Site oficial da Prefeitura Municipal de Vitória da
Conquista (PMVC), quando desenvolvem alguma atividade sobre a história local. Isso ocorre,
na maioria das vezes, em momentos pontuais como nas comemorações do 7 de setembro 7,
aniversário da cidade em 09 de novembro e/ou em projetos específicos desenvolvidos pelas
escolas ou pela SMED.
Na oportunidade, os professores enfatizaram a necessidade de transformar esse
conhecimento acadêmico tornando-o acessível ao aluno, possibilitando ao professor inserir

6

A cidade de Rio de Contas teve a formação do núcleo populacional em finais do Séc. XVII, em decorrência do
projeto português de interiorização da colonização, com a descoberta de ouro no rio das Contas. O processo de
ocupação e povoamento dessa região mantém ligação com a ocupação do território onde se localiza a cidade de
Vitória da Conquista. Possui casarões tombados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional,
dispõe de um Arquivo Público Municipal que muito tem contribuído com os pesquisadores desenvolvendo
estudos no âmbito da história regional/local, razões que justificaram sua escolha para realização do projeto.
7
Nas comemorações do 7 de setembro, a Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista realiza o momento
cívico por meio da SMED, sendo esta responsável por definir e coordenar o projeto temático do desfile, bem
como articular com as demais secretarias municipais e instituições a sua execução. A abordagem local é muito
presente nas temáticas e, no período que antecede ao evento, são elaboradas propostas de atividades didáticas
para a discussão dos temas com os alunos em toda a rede municipal de ensino.
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essa produção no contexto escolar – a transposição didática8. A ideia de transposição didática
surgiu nas discussões das AC, fundamentando a justificativa dos professores para a nãoutilização de outros referenciais além do material disponibilizado do Site da PMVC.
Ressaltaram ainda que não há, como em outros estados e municípios, leis ou diretrizes que
reforçam o ensino da história local e que, nesses casos, é possível encontrar uma considerável
produção de material didático disponibilizados pelas próprias secretarias de educação.
Conforme exposto acima, essas duas questões despertaram muitas reflexões e
deixaram evidente que currículo, prática docente, livro didático, formação continuada, ensinoaprendizagem de História, dentre outros temas, ainda estão na ordem do dia e necessitam
adentrar nos espaços escolares e promover avanços que configurem modificações na prática.
No entanto, o que nos despertou maior atenção foram as produções dos alunos.
Antes de pontuá-las, é preciso destacar que não cabe aqui discorrer sobre as possíveis
fragilidades de um projeto que buscou abranger todas as escolas dos anos finais do Ensino
Fundamental de uma rede municipal de ensino, principalmente ao pensar a execução da
proposta em sala de aula pelo professor. Interessa apenas ressaltar que essas produções,
apresentadas como redações, indicaram alguns problemas para reflexão, dentre eles: O que os
professores ensinam sobre a história local? O que é silenciado? O que os alunos aprendem?
Qual a relação dos alunos com a história local? Quais as implicações desses fatores na
formação do pensamento histórico dos alunos?
Sem o objetivo de fornecer respostas a todos esses questionamentos, mas
motivadas pelo interesse em aprofundar estudos nesta perspectiva, direcionamos a atenção
para necessidade de compreender a relação entre o aprendizado sobre a história local e a
formação da consciência histórica dos alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal de
Vitória da Conquista-BA.
Foi no LAPEH que ocorreu a aproximação com as pesquisas que apontaram os
referenciais teórico-metodológicos capazes de fornecer caminhos para esta compreensão. As
investigações no campo da Educação Histórica delinearam o percurso para uma análise
direcionada ao aprendizado dos alunos acerca da história local. Este campo surgiu na
Inglaterra com os estudos de Peter Lee na década de 70 do século XX, expandiu para outros
países, chegando a Portugal com as contribuições de Isabel Barca. São estudos centrados na
aprendizagem histórica, partindo da própria natureza do conhecimento histórico, da
8

O conceito de “transposição didática” emerge da discussão dos processos de elaboração do saber escolar.
Consiste na compreensão de que o saber acadêmico sofre deformações que o tornam apto a ser ensinado. Há uma
distinção entre o saber acadêmico e o saber ensinado. Monteiro (2003) apresenta uma reflexão desse conceito a
partir das contribuições de Chevallard, Develay e Moniot.
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epistemologia da História, a partir de pressupostos metodológicos pautados na “análise das
ideias que os sujeitos manifestam em e acerca da História.” (BARCA, 2001, p.13) a partir da
execução de atividades concretas. Ainda inserem neste arcabouço teórico as contribuições de
Jörn Rüsen, incorporadas a partir dos anos de 2004 e 2005, principalmente com o
desenvolvimento do conceito de consciência histórica.
Estes estudos chegaram ao Brasil, contribuindo para uma crescente produção na
área de ensino de História, tendo como principal referência a cooperação estabelecida com as
investigações em Portugal, através dos estudos de Maria Auxiliadora Schmidt, Marlene
Cainelli, Estevão de Rezende Martins, que difundiram estes estudos pelo país. É consenso que
os resultados dessas produções têm deixado em evidência os debates acerca do ensino de
História, fortalecendo-o enquanto campo de pesquisa.
Retomando a proposta dessa investigação, a ideia de consciência histórica, bem
como o foco na relação entre a formação do pensamento histórico e o aprendizado dos alunos
sobre a história local, permite desenvolver esse estudo na perspectiva da Educação Histórica.
Para tanto, a orientação para esta pesquisa partirá das questões: Qual conhecimento da história
da local os alunos do 9º ano do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino
manifestam no processo de aprendizagem histórica? Em que dimensão essa aprendizagem
contribui na formação da consciência histórica?
Essa proposta assenta-se na hipótese de que a forma como a história local é
ensinada, bem como as possíveis ausências no currículo vivido9 (AGUIAR, 2006), interferem
na construção de ideias sobre a cidade e na formação do pensamento histórico, cujo reflexo se
identifica na consciência histórica dos alunos.
Nesta direção, o estudo apresenta como objetivo compreender a relação entre o
aprendizado da história local e a formação da consciência histórica de alunos da Rede
Municipal de Ensino, buscando:

a) Investigar o que foi aprendido sobre a história local pelos alunos da Rede
Municipal de Ensino;

b) Discutir a relação entre aprendizagem da história local e a formação da
consciência histórica de alunos do Ensino Fundamental;

9

Conceito que a autora apresenta a partir das contribuições de Ivor Goodson, concebendo-o como o currículo
“modelado na prática e que se processa na interação e intercâmbio entre seus protagonistas”, professor e aluno,
na sala de aula (AGUIAR, 2006, p.23).
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c) Analisar a compreensão dos alunos sobre a cidade de Vitória da Conquista.

Espera-se com a pesquisa contribuir para estudos na área, oferecendo elementos
para compreensão e análise do ensino de História no Município de Vitória da Conquista, bem
como apresentar subsídios para avaliação das propostas curriculares, para compreensão da
relação entre o ensino da história local e a formação da consciência histórica.

1.2 O contexto das pesquisas em Educação Histórica
As pesquisas desenvolvidas no campo da Educação Histórica ampliaram o foco
dos estudos em ensino de História, reestabelecendo o elo entre a teoria e a prática. O
pioneirismo na Inglaterra mantém estreita relação com os desafios impostos ao ensino da
História, que adentrou a década de 1970 neste país como matéria optativa, pouco atrativa, se
deparando com a falta de identificação dos alunos ingleses. Peter Lee descreve esta realidade
mostrando que

nos anos sessenta, surgiu o receio de que os alunos deixassem de estudar História, o
que de facto quase aconteceu. Existia um currículo descentralizado em Inglaterra e
poucos alunos escolhiam a disciplina de História. Essa assemelhava-se a um
conjunto de histórias e as crianças, quando as conheciam, não gostavam delas.
Gostavam mais das histórias da TV, dos livros, etc. Em vez de aprenderem
conhecimentos substantivos sobre o passado, os alunos aprendiam “estórias” (LEE,
2001, p.13 apud GERMINARI, 2011, p. 56).

A apatia visível nos alunos que a cursavam não se estendia a todas as disciplinas,
provocando nos professores/pesquisadores um movimento catalisador para compreender este
cenário. Percebendo as dimensões cognitivas evidenciadas em outras áreas, estes realizaram
estudos, formulando questões, buscando compreender as características estruturais necessárias
para a construção do raciocínio histórico, identificando os instrumentos que precisavam ser
mobilizados pelos alunos para a apreensão do conhecimento histórico.
Uma prática de ensino pautada na transmissão de uma narrativa pronta sobre o
passado, transmitida pelo professor sem estabelecer nenhum significado para a realidade
vivida, já não encontrava mais sentido no cotidiano dos alunos.
Os debates acerca das relações entre a ciência da História e a sua função didática
vêm, desde então, influenciando estudos referenciados na preocupação com a aprendizagem
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histórica. Nesse campo de pesquisa, as intervenções didáticas, para serem significativas,
precisam pautar-se no conhecimento das ideias históricas de alunos e professores, tendo como
principal referência a Epistemologia da História. Essas mudanças aproximaram os
pesquisadores dos interesses e preocupações dos professores que estão atuando nas escolas,
bem como, estimulou a busca por um ensino de História que tenha mais sentido e significado
para os alunos. Nessa direção, Cainelli e Schmidt afirmam que

a pesquisa em Educação Histórica pressupõe uma reflexão sobre a natureza do
conhecimento histórico, tendo como objetivo apurar quais sentidos os indivíduos
atribuem à História. Trata-se de uma área de investigação cujo foco está centrado,
principalmente, nas questões relacionadas à cognição e metacognição histórica,
tendo como fundamento principal a própria epistemologia da História (CAINELLI;
SCHMIDT, 2011, p.11).

Nesta esteira, Germinari e Barbosa (2012), reforçam que, para a análise da
aprendizagem histórica, os pressupostos teóricos partem da natureza do conhecimento
histórico. A metodologia da pesquisa desenvolve a análise das ideias que os sujeitos
apresentam sobre a História, através de tarefas concretas. Investigam, a partir desse
referencial teórico/metodológico, a cognição histórica situada, isto é, situada na ciência da
História.
Entre as pesquisas realizadas no âmbito da Educação Histórica estão os estudos
sobre a aprendizagem histórica, as narrativas históricas, os conceitos substantivos e de
segunda ordem em História e a consciência histórica. Peter Lee desenvolve a proposta de
literacia histórica, como um conjunto de competências necessárias à interpretação e
compreensão do passado. Dois conceitos fundamentais nesta proposta são os “conceitos
substantivos”, que se referem àqueles relacionados aos conteúdos históricos. São os temas
históricos como guerras, revoluções, escravização, colonização; e os de “segunda ordem”, que
são relacionados com a própria natureza da ciência histórica como os conceitos de evidência,
fontes, tempo, mudança, permanência, processo, narrativa, interpretação histórica, explicação
histórica, História como verdade ou versão, dentre outros (GEVAERD, 2009, p.24).
Esse conjunto de competências pode ser considerado como instrumentos
necessários para ver a realidade de uma forma histórica, instrumentos imprescindíveis ao
raciocínio histórico. Estas competências estão associadas com o desenvolvimento da
consciência histórica (BARCA, 2006).
A consciência histórica emerge como um conceito que está intrinsecamente
ligado à necessidade que o ser humano tem de orientar-se no tempo. Para Barca (2007), este
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conceito constitui atualmente um dos objetos centrais de pesquisas no campo da Educação
Histórica, que tem como finalidade reunir dados empíricos que possibilitem uma melhor
compreensão das ideias dos jovens acerca da finalidade da História na vida quotidiana.
A partir da análise de pesquisas realizadas sobre a formação da consciência
histórica, tendo como referencial teórico as contribuições de Jorn Rüsen e o campo da
Educação Histórica, observamos que os estudos nesta perspectiva teórica têm subsidiado a
consolidação de grupos de pesquisadores da área de ensino de História, que buscam
aprofundar a análise desse arcabouço teórico/metodológico através de pesquisas e projetos,
desenvolvidos em articulação com o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência
(PIBID) e Programa de Educação Tutorial (PET), na produção de dissertações e teses. A
realização do Congresso Internacional das Jornadas de Educação Histórica no Brasil, dos
Seminários de Educação Histórica e a proposição de Grupos de Trabalhos nos eventos
estaduais, nos Encontros Nacionais de Pesquisadores do Ensino de História (ENPEH),
Encontros Nacionais da Associação Nacional de História (ANPUH), evidenciam a ampliação
dessas investigações no país.
Ao se debruçar na tentativa de compor um panorama das pesquisas realizadas, foi
possível identificar que nos últimos 14 anos as problemáticas do ensino e aprendizagem da
história ganharam ênfase, passando a constituir temas de pesquisas nos Programas de PósGraduação em Educação, adentrando também nos Programas de Pós-Graduação em História,
que sempre estiveram mais distantes das discussões relacionadas à área de Metodologia e
Ensino de História.
Neste contexto, a produção que relaciona consciência histórica e história local
vem se destacando, com a concentração de trabalhos localizados no Paraná, mais
especificamente em dois grupos de pesquisa. Traçamos algumas contribuições desses
trabalhos para o campo de estudo sobre currículo de história, identificando os caminhos
teórico/metodológicos trilhados e os sentidos construídos em torno do ensino de História.
Na Universidade Estadual de Londrina, evidenciamos um consolidado espaço de
diálogo sobre o ensino de História, com trabalhos de repercussão nacional e internacional.
Destacamos aqui as contribuições da Prof.ª Dr. Marlene Rosa Cainelli, que apresenta uma rica
produção na área, coordenando projetos e programas com estudos no campo da Educação
Histórica. O Laboratório de Ensino de História-UEL foi implantado pela professora em 1994
para abarcar as discussões sobre o ensino de História, contando atualmente com a divulgação
de um boletim quadrimestral (1994) e com a revista História & Ensino (1995). Para subsidiar
a nossa pesquisa, selecionamos as dissertações de Santos (2014) e Silva (2014).
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Uma contribuição importante é a dissertação “O estudo da história local na
formação da consciência histórica: um estudo com alunos do ensino fundamental na cidade de
Ibati-PR”, de Flávio Batista dos Santos. O trabalho analisa como a história local pode
influenciar a formação de uma consciência pautada numa orientação temporal que sustente
uma interpretação do seu cotidiano. O autor observou que no processo de articulação do
pensamento histórico dos estudantes, por meio das narrativas produzidas, há uma
predominância da fragmentação na exposição dos acontecimentos com similaridade entre os
modos de narrar a história nacional em relação à história local.
O estudo de Giane de Souza Silva – “Educação Histórica: os sentidos atribuídos
por alunos do 9º ano do ensino fundamental ao conhecimento histórico sobre a história local”
– também é relevante por se debruçar no estudo dos sentidos atribuídos à história, a partir da
construção de narrativas históricas produzidas por alunos do 9º ano do Ensino Fundamental
de uma escola pública de Londrina-Paraná. A pesquisa destacou que o ensino de História ao
optar pela aprendizagem histórica, pautada na experiência e interpretação, possibilita aos
jovens o reconhecimento de marcos e situações da história da cidade de Londrina.
A Universidade Federal do Paraná também se constitui enquanto lócus de
discussão com considerável número de pesquisas, sendo a instituição ao qual o Laboratório de
Pesquisa em Educação Histórica-LAPEDUH, do Programa de Pós-graduação em Educação,
está vinculado. Coordenado pela Profª. Drª. Maria Auxiliadora Moreira dos Santos Schmidt, o
LAPEDUH surgiu nos finais da década de 1990, sendo um espaço de divulgação dos estudos
no âmbito da Educação Histórica e do arcabouço teórico de Rüsen no país. A Revista de
Educação Histórica (REDUH), ligada ao laboratório, lançou o seu primeiro número em 2012
e já se encontra na 5ª edição, sendo também um espaço importante de divulgação dos
trabalhos da área. No percurso de estudos para aproximação com essa produção, Gevaerd
(2009) e Germinari (2010) apresentaram contribuições relevantes para esta análise.
Em sua tese de doutorado – “A narrativa histórica como uma maneira de ensinar e
aprender história: o caso da história do Paraná” –, Rosi Terezinha Ferrarini Gevaerd optou por
investigar quais os tipos de narrativas históricas da história do Paraná estavam presentes no
processo de escolarização. Assim, analisou a ocorrência de convergências dessas narrativas no
sentido de dar origem a determinada aprendizagem histórica, a partir das narrativas
produzidas pelos alunos, identificando a forte presença da perspectiva da história tradicional
do Paraná.
Na tese de doutoramento de Geyso Dongley Germinari – “A história da cidade,
consciência histórica e identidade de jovens escolarizados” –, o autor tem como objeto a
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relação entre a consciência histórica de jovens escolarizados e a formação de identidades. Em
sua análise, buscou explorar como a identidade de jovens escolarizados que vivem em
Curitiba expressa a consciência histórica sobre a cidade, observando a existência de
contradições entre história vivida pelos jovens da pesquisa e a articulação entre a consciência
destes com o passado da cidade, marcada pelo processo de escolarização e pelo discurso
oficial.
As

sistematizações

dessas

produções

evidenciaram

a

necessidade

de

problematizar o ensino da história local, considerando as contribuições desse recorte para o
desenvolvimento de uma consciência histórica que satisfaça as carências de orientação
temporal e a construção da identidade dos alunos em processo de escolarização, emergindo a
necessidade de contrapor a prevalência e manutenção de uma memória tradicional e oficial,
assim como repensar o currículo e o lugar que a história local ocupa. Para Cerri,

a perspectiva da consciência histórica nos impõe, também, outro ponto de vista
sobre a nossa disciplina: o de que ela é resultado de necessidades sociais e políticas
na formação da identidade de novas gerações e, portanto, o seu problema não é
somente de ordem cognitiva e educacional, mas também sociológica e cultural
(CERRI, 2011, p.17).

Assim, o aprender história precisa estar relacionado com um ensino capaz de
estabelecer o sentido da experiência no tempo de forma que este promova uma orientação na
vida e nas carências do tempo vivenciado pelos alunos, que o aprendizado seja significativo e
capaz de contribuir para a compreensão e transformação da realidade.
Os estudos localizados e analisados até o momento nos impulsionam a tentar
compreender como ocorre a aprendizagem histórica no município de Vitória da Conquista,
tendo como objeto mobilizador o local e como objetivo a formação do pensamento histórico
dos alunos.
São os dois conceitos de consciência histórica e narrativa histórica que
estabeleceram um norte para análise dessas investigações. Estão relacionados com a própria
natureza histórica, por isso são denominados de metahistóricos ou de segunda ordem.
Gevaerd (2009) se aproxima de ambos para aprofundar os seus estudos e
pesquisar as “mudanças, permanências e descontinuidades” presente nas narrativas da história
do Paraná. No percurso investigativo de mestrado e doutoramento, identifica a existência da
história do Paraná enquanto “código disciplinar”. Conforme a autora, a história do Paraná
emergiu enquanto saber escolar ainda no final do século XIX para atender uma preocupação
em constituir um discurso histórico que demonstrasse o progresso do Estado do Paraná. Este
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discurso foi se consolidando a partir da sugestão de narrativas da história daquele território,
fundamentada numa perspectiva do “paranismo”, movimento caracterizado por veicular ideias
que vangloriavam o Estado, evidenciando a crença no “progresso e no desenvolvimento
social”.
A disciplina foi regulamentada a partir de uma lei estadual que tornou obrigatório
o ensino da história do Paraná no Ensino Fundamental. Assim, partindo da natureza
narrativista da História enquanto ciência, Gevaerd defendeu a tese de que

existem narrativas históricas no processo de escolarização, difundidas pelo manual
didático, pelas propostas curriculares e pelas aulas da professora, e que a partir da
convergência dessas narrativas ocorre a aprendizagem histórica que se evidencia nas
narrativas produzidas pelos alunos (GEVAERD, 2009, p.26).

A partir da problematização das narrativas difundidas na escola, buscou-se
identificar como o aluno manifesta a sua aprendizagem histórica a partir da construção de
suas próprias narrativas e quais ideias estes expressavam sobre a história do Paraná.
Para pensar o currículo, se apropria da perspectiva de Goodson do currículo
enquanto “tradição inventada”, visto que “as propostas curriculares passaram por mudanças,
permanências e descontinuidades, tanto nas concepções como na organização de objetivos e
conteúdos” (GEVAERD, 2009, p.231). O termo é aqui empregado para compreender a
elaboração do currículo como um processo no qual se inventa uma tradição. Tradição esta que
é requerida como forma de legitimação do que está posto, mesmo que permeado por novas
configurações e reconstruções. É nesta perspectiva que o currículo tradicional se mistifica e se
reproduz.
O ensino da história local e regional em Vitória da Conquista toma um percurso
diferente deste, pois não há legislação específica no Estado ou na cidade que determine a
obrigatoriedade do ensino da História da Bahia, ou do município no Ensino Fundamental.
Neste ponto, encontraríamos divergência com o estudo apresentado por Gevaerd se o objetivo
fosse estabelecer aproximações com relação a este aspecto. No entanto, trata-se de
compreender como ocorre a aprendizagem histórica no município de Vitória da Conquista, a
partir da mobilização do recorte local, tendo como objetivo a formação da consciência
histórica.
Para tanto, mesmo verificando a ausência da história local e regional no currículo
prescrito do Ensino Fundamental, partimos da compreensão de que isso não significa que ela
não é ensinada. O currículo que se efetiva no cotidiano da sala de aula insere esses recortes
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como um momento pontual que se abre na proposta em virtude de comemorações de datas
festivas e projetos.
Gevaerd (2009) destaca em seu estudo que, mesmo identificando mudanças e
permanências nas propostas curriculares, no contexto de escolarização ficou presente um
ensino direcionado para a história política tradicional, conduzido tanto pela narrativa do
manual didático quanto pelo modelo explicativo da professora. Como resultado, de maneira
geral, aluno e o professor atribuíam ao passado “o sentido de algo pronto e acabado”
constituindo uma consciência histórica tradicional (GEVAERD, 2009, p.245).
É também a partir do conceito de consciência histórica que Germinari (2010,
p.15-16) discute a forma como jovens escolarizados de Curitiba expressam as suas
identidades em relação à cidade. O autor partiu da hipótese de que há uma relação entre a
consciência histórica desses jovens e a ideia de Curitiba como cidade modelo, que implica na
formação de uma determinada identidade de pertencimento.
Segundo Germinari (2010), foi na década de 1970 que a imagem de Curitiba
como “cidade ideal e de primeiro mundo” ganhou força, numa conjuntura de consolidação de
um projeto de modernização da cidade. Além das mudanças estruturais percebidas nas
modificações da infraestrutura urbana, o autor aponta a construção discursiva dessa “nova
imagem”.
Assim, situando sua análise no campo da Educação Histórica, estabelece a relação
entre o conceito de consciência histórica e identidade, considerando a identidade como
“praticas humanas de estabelecer sentidos de pertencimento” (GERMINARI, 2010, p.17).
Aproximando este conceito das dimensões pessoais e sociais do indivíduo, afirma que os
jovens expressam a sua realidade na consciência histórica, estando os elementos que
constituem a vida deste jovem presentes nesta consciência. Conforme o autor, ao conhecer as
estruturas identitárias que estão presentes na cultura da juventude é possível identificar
aspectos da relação entre a consciência histórica e a cultura. A cultura aqui é entendida como
um processo geral de caráter social, em que os aspectos desta realidade social são
interdependentes.
Destaca que a articulação temporal, passado-presente-futuro, realizada pela
consciência, além de orientar a intencionalidade do agir sobre a realidade, também expande a
subjetividade por meio da autoidentificação no fluxo do tempo humano. Compreende que a
consciência histórica se expressa nas narrativas históricas, sendo que, “por meio da narrativa,
chega-se à forma da consciência histórica, constituída nas mentes dos homens”
(GERMINARI, 2010, p.51).
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Neste aporte conceitual, aponta que a relação da consciência histórica com a
identidade dos jovens depende do contexto social em que estes estão inseridos, considerando
a sua complexidade. Constatou em sua pesquisa que existe entre os jovens escolarizados da
cidade de Curitiba “identidades individuais matizadas por elementos subjetivos e identidades
coletivas que tomam como referência elementos sociais para definir o pertencimento à
cidade” (GERMINARI, 2010, p.160).
A identidade coletiva se divide em dois aspectos, evidenciando as visões
positivas acerca da cidade e, em menor prevalência, a percepção dos problemas sociais
existentes. Para o autor, as ideias difundidas para edificar uma visão de “cidade modelo” estão
fortemente presentes na identidade coletiva dos jovens. Estavam elas presentes nas narrativas
a partir da descrição de lugares simbólicos e da infraestrutura da cidade. O pertencimento é
visto enquanto tensão entre a consciência histórica e a identidade desses jovens, que comporta
tanto os registros individuais quanto os coletivos. O processo de escolarização, conforme o
autor, em certa medida favorece o acesso ao passado, reforçando o projeto de cidade modelo,
bem como as propostas curriculares também apontam para esta perspectiva.
Este estudo trás importantes considerações conceituais, permitindo refletir sobre o
discurso construído acerca da história local, as contribuições do processo de escolarização
para a difusão desse discurso e como este interfere na relação de pertencimento do indivíduo
em seu contexto.
Neste caminho que Santos (2014) analisa a história local, buscando compreender
como esse recorte pode influenciar a formação da consciência histórica. Assim como é
observado na cidade de Vitória da Conquista, o autor destaca que nos anos finais do Ensino
Fundamental e no Ensino Médio o estudo do local está condicionado a “trabalhos isolados de
um ou outro professor” (SANTOS,2014, p.12), embora no estado do Paraná existam
documentos oficiais e legislações específicas que tornam obrigatório o ensino do local em
toda a educação básica, o que não ocorre no Estado da Bahia.
Em sua pesquisa envolvendo alunos dos anos finais do Ensino Fundamental,
buscou compreender e perceber a utilidade do ensino da história local e como este se
relaciona com a vida do indivíduo, verificando em que medida esta abordagem pode
contribuir para que o aluno desenvolva os conceitos de permanência e mudança temporal. O
recorte local constitui também como ponto de articulação da pesquisa, analisando como a
seleção desses conteúdos pode favorecer o processo de aprendizagem dos alunos, auxiliando
na apreensão do conhecimento ligado à vida cotidiana, sendo a produção de narrativas
históricas as fontes para esta análise.
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O autor destaca que o trabalho desenvolvido pelo professor na sala de aula
possibilita a produção de narrativas que permitem investigar “a constituição do pensamento e
compreensão histórica dos estudantes” e a realização de atividades que promovam o “domínio
da temporalidade e do espaço” (SANTOS, 2014, p.14). São estas considerações que
fundamentam a perspectiva da Educação Histórica enquanto campo de investigação, que se
assenta na pesquisa e na ação, com o intuito de desenvolver instrumentos que permitam
investigar a aprendizagem do conhecimento histórico, mas também desenvolver práticas de
ensino que instrumentalizem os alunos a se apropriarem de competências de interpretação e
compreensão do passado, que os auxiliem a olhar historicamente o mundo.
Por meio do ensino da história local, ressalta a importância do estudo do tempo
histórico, para além da compreensão restrita ao tempo cronológico, mas considerando a sua
complexidade, a exemplo da percepção de mudanças, permanências e diferentes ritmos de
duração. Aponta o estudo do local enquanto ponto de partida para a aprendizagem histórica,
que torna possível a articulação com o tempo vivenciado pelo aluno e que também se constitui
como espaço inicial das relações sociais, de interação do indivíduo. O autor corrobora com
Germinari (2010), destacando que a abordagem local estabelece uma relação de identidade,
que se constitui por uma memória que é refletida em acontecimentos próximos e vivenciados
pelo indivíduo.
Apesar dos estudos enfatizarem as inúmeras contribuições do ensino da história
local para formação de sujeitos históricos no contexto escolar, é notório que o trabalho desta
abordagem não é potencializado, sendo distanciado do currículo dos anos finais do Ensino
Fundamental e do Ensino Médio, o que também é perceptível nos manuais e livros didáticos
utilizados nestes períodos. Conforme Santos (2014, p.15), o que acaba por ocorrer nesta etapa
da educação básica é o ensino de um passado “uniformizado a fim de estabelecer um
parâmetro do desenvolvimento humano desde a antiguidade até os dias atuais”, o que resulta
em um o estudo da História que “carece para maior parte dos estudantes de um sentido”.
Assim, há um distanciamento entre a História ensinada, a realidade que é vivenciada pelos
alunos e os conteúdos trabalhados, de forma que estes permanecem na condição de receptor
deste conhecimento, sem desenvolver a instrumentalização necessária para tornar essa
experiência significativa. Afirma o autor que

A apropriação de conceitos e o desenvolvimento de narrativas que expressam ideias
sobre determinadas situações são construídas ao longo do tempo. Neste processo a
assimilação de capacidades que levem os estudantes a tomar consciência de suas
possibilidades de análise dos eventos históricos ocorre de modo progressivo. Ao
utilizar-se dos estudos locais, esses estudantes passam a compreender sua realidade
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histórica, e por consequência, pensar historicamente no contexto onde estão
inseridos (SANTOS, 2014, p.20).

Situando este debate sobre a história local na historiografia, Santos (2014) destaca
que, enquanto campo de pesquisa, o interesse por esta abordagem não é recente, sendo
valorizado por permitir outras visões do processo de aprendizado da História, partindo do
contexto em que o aluno e a escola estão inseridos, com possiblidade de tratar as questões do
cotidiano relacionando-as com as experiências de vida dos alunos, de forma que a história
individual e a história coletiva estejam integradas.
De fato, o estudo do local não se constitui como uma simplificação da História.
Com base em Mary Del Priore, o autor enfatiza como o local está ligado às questões e tensões
do cotidiano sem, contudo, se desvencilhar de um contexto mais amplo. Valendo-se das
reflexões de Agnes Heller, ele evidencia também a relação entre o indivíduo e a vida
cotidiana, que está pautada na imersão no mundo que perpassa todo o contexto em que este
está inserido, associando com outros espaços. O cotidiano se constitui enquanto espaços de
memórias, de construção identitária, em que a relação do local com o passado permite que os
estudos da História sejam inseridos.
Ressalta, a partir das definições de Maria de Almeida Gonçalves, que o recorte
local extrapola o “determinismo geográfico ou o recorte espacial fixo” (SANTOS, 2014,
p.23). Torna-se complexo por abarcar diferentes situações segundo as experiências em que os
sujeitos estão envolvidos e com os objetivos esperados com o estudo realizado. Os espaços do
estudo do local não estão circunscritos, aprisionados, mas mantendo uma relação entre o
individual e o coletivo, reconhecendo as particularidades das experiências com o mundo no
qual está integrado de forma indissociável.
Para Santos (2014, p.25), a história local é um campo promissor para o ensino de
História ao promover uma aprendizagem histórica que esteja menos focada nas dimensões
espaciais, mas numa dimensão epistemológica, na qual se integra à discussão aspectos como:
a relação micro/macro, o geral e o particular, o coletivo e o individual, o eu e o outro.
Com o objetivo de compreender os sentidos acerca do passado sobre a História de
Londrina, a pesquisa de Silva (2014) com jovens do 9º ano do Ensino Fundamental de uma
escola pública de Londrina-Paraná, apresenta contribuições que se somam aos demais estudos
realizados no campo da Educação Histórica, desenvolvendo atividades concretas em sala de
aula que permitem problematizar a aprendizagem, utilizando as narrativas dos alunos como
fonte para investigar o que é apreendido. Partindo do levantamento das ideias tácitas dos
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alunos, desenvolveu estratégias de intervenção para a produção de protonarrativas10 como
fonte de análise do conceito de segunda ordem, definido a priori a ideia de “mudança”
presentes nas produções dos alunos.
No percurso metodológico optou-se pela metodologia denominada Grounded
Theory11. Para tanto, utilizou-se de três atividades desenvolvidas a partir da aplicação de
questionários, denominados pela autora de Narrativa 1, Narrativa 2 e Narrativa 3. Na primeira
etapa, realizou o levantamento do conhecimento tácito dos sujeitos da pesquisa, e nas duas
seguintes produziu narrativas após intervenção em sala de aula, sendo uma narrativa escrita e
outra produzida por meio de recursos tecnológicos.
Silva (2014) apresenta uma singularidade em sua pesquisa ao propor esta
intervenção para a construção dos dados. Foram realizados encontros que totalizaram 18
horas-aulas, marcadas por atividades desenvolvidas individualmente e em grupo,
possibilitando aos alunos o acesso a diferentes fontes sobre a história da cidade. Assim, a
intervenção foi planejada a partir do conhecimento dos alunos acerca do presente,
identificados por meio do levantamento das ideias tácitas, com a produção de narrativas a
partir de explicações divergentes acerca da história de Londrina.
Ao trabalhar a história Londrina, enquanto conceito substantivo, a autora também
insere o recorte da história local em seus estudos, ressaltando-a como uma estratégia de
aprendizagem do ensino da História. Afirma que os sentidos que são atribuídos pelos alunos
ao passado da história de Londrina precisa superar um discurso que permanece sedimentado
por uma memória coletiva vencedora. A forma como o conteúdo substantivo tem sido
apresentado, numa perspectiva tradicional, cronológica, evolutiva, não permite o
desenvolvimento do sentido do passado, na articulação com o presente e futuro.
Em sua pesquisa, destacou que um ensino de História pautado na aprendizagem
histórica, fundamentada na experiência e na interpretação, permite que os alunos reconheçam
marcos e situações históricas, possibilitando a atualização do passado no presente, em
conformidade com o contexto de cognição histórica.

Os estudos aqui apresentados enfatizam as contribuições do ensino da história
local para formações de sujeitos históricos no contexto escolar. Na historiografia, enquanto
10

As protonarrativas se referem ao levantamento das ideias históricas dos alunos, também denominado de
“conhecimentos prévios”, “ideias prévias”, “ideias tácitas”. “Protonarrativa é a manifestação empírica dos
enunciados linguísticos de uma consciência histórica originária constituída na vida prática cotidiana, antes da
intervenção interpretativa da narrativa histórica e da cultura histórica escolar” (AZAMBUJA, 2013, p. 270).
11
A Grounded Theory é uma metodologia qualitativa que valoriza os contextos em que ocorrem os fenômenos
investigados. “Consiste num conjunto de procedimentos sistemáticos e rigorosos de análises de dados [...], na
orientação dos investigadores através de um processo indutivo de produção do conhecimento tendo como
objetivo último gerar uma teoria” (FERNANDES; MAIA, 2001, p.54).
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campo de pesquisa, o interesse por esta abordagem não é recente, sendo valorizado por
permitir outras visões do processo de aprendizado da História.
Consideramos que essas discussões apresentadas contribuem para o percurso
desta pesquisa que busca compreender a relação entre o aprendizado da história local e a
formação do pensamento histórico, que reflete na formação da consciência histórica dos
alunos da Rede Municipal de Ensino em Vitória da Conquista. Resta agora apresentarmos o
processo metodológico que trilhamos em nossa pesquisa.

1.3 Aspectos Teórico-Metodológicos

1.3.1 O uso da abordagem qualitativa nas pesquisas educacionais brasileiras
Para subsidiar o percurso desenvolvido, torna-se fundamental destacar alguns
aspectos que particulariza uma investigação tendo a educação enquanto objeto e a escola
enquanto campo de pesquisa. Segundo Amado, as pesquisas em educação possuem
especificidades inerentes ao fenômeno educativo e das relações estabelecidas com o sujeito a
educar. O ato educativo é compreendido como os “processos e práticas (de caráter objetivo
e/ou subjetivo)” que tem como finalidade transformar o educando, na busca por desenvolvê-lo
em sua integralidade, o que envolve aspectos espirituais, morais, sociais, cognitivos, culturais,
dentre outros (AMADO, 2013, p.20).
O fenômeno educativo possui uma intencionalidade, que visa compartilhar um
patrimônio sociocultural que insere o individuo no processo de humanização sem perder de
vista a sua individualidade, a sua formação enquanto sujeito e enquanto coletividade.
A investigação qualitativa trás toda uma visão em relação ao mundo, a ciência e
aos sujeitos humanos, que conformam dimensões que se inter-relacionam e de que não se
deve distanciar quando da definição de metodologias, técnicas ou procedimentos para recolha
de dados. Considerando este aspecto, a análise de narrativas surge neste contexto de diferentes
maneiras, com variação de significados e de aplicação. São utilizadas nos estudos (auto)
biográficos, etnográficos e em diferentes situações de registro, como entrevistas, diários,
dentre outros. Situações diferenciadas que em comum compartilham o trato com “descrições e
interpretações da ação humana.” (AMADO, 2013, p.252).
Com as contribuições de Amado e Oliveira (2013), algumas reflexões podem
fornecer aproximações para análise das narrativas que serão produzidas neste estudo.
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Conforme os autores, a narrativa requer interpretação quando utilizadas enquanto dados de
uma investigação. Não se trata apenas da descrição de eventos vividos e narrados, mas da
constituição de modelos explicativos e avaliativos desses eventos a partir do significado que é
atribuído pelo indivíduo.
Segundo Riessman (2008, apud AMADO; OLIVEIRA, 2013, p.255-258), os
modelos de análise das narrativas se dividem em quatro possibilidades de enfoque: a análise
estrutural; a análise interacional; a análise performativa, e a análise temática. A estrutural
considera, sobretudo, a forma como a história é relatada, analisando a função da frase no
contexto da narrativa. O foco está nos componentes básicos da estrutura narrativa: o resumo, a
orientação, a complicação da ação, a avaliação, resolução e coda12. A estrutura da narrativa se
vincula de maneira estreita com a estrutura da experiência, pela semelhança com a estrutura
de orientação para a ação. Na análise interacional, as narrativas ocorrem em conversação entre
quem conta a história e que pergunta. Há nesta abordagem um interesse na narração da
história enquanto “processo construído”, em que o significado se constrói entre a colaboração
de quem conta e quem ouve. A performativa inclui o que o se faz e não somente o que se fala.
Considera diferentes aspectos como o posicionamento no que se narra, o contexto da
narrativa, personagens e os diálogos que executam, a performance.
No caso da análise temática, se prioriza “o quê” está sendo narrado em detrimento
do “como”, tornando possível que várias histórias (narrativas) sejam organizadas, gerando
“grupos conceituais, dando origem a uma tipologia de narrativas que se organiza por temas”.
Os dados são organizados a partir da codificação dos temas considerados apropriados para
este fim. De acordo com os autores, são variados os exemplos de investigações que utilizam
este método no campo educacional. Nestes estudos, destacam-se as práticas educativas por
meio dos relatos de professores e os estudos do pensamento do aluno. Ao relatar o estudo
realizado com crianças por Davis destaca como os resultados evidenciaram as “estruturas
típicas do pensamento” dos sujeitos da pesquisa, auxiliando “no processo de categorização de
situações do cotidiano” (2007, apud AMADO;OLIVEIRA, 2013, p.253-255).
O enfoque da análise temática trás aspectos que se aproximam com a perspectiva
narrativista apresentada por Rüsen. A narrativa histórica é definida como um conjunto de
operações mentais que demarca o campo da consciência histórica. Conforme Rüsen (2011,
p.95), o tempo lança o temor na regularidade das relações humanas, pois a direciona ao
“abismo das incertezas”, sendo a morte a mais radical experiência possível. A história é a

12

Conforme os autores, ‘coda’ se refere ao ato de encerrar a história trazendo a ação novamente para o presente.

33

resposta interpretativa dessa “experiência ameaçadora do tempo”, que permite superar as
incertezas ao conceber “um padrão significativo” dessas experiências, que atende “às
esperanças e às intenções humanas”. Compreender este padrão é dar um sentido à história,
sendo a narrativa o processo de constituição desse sentido da experiência no decurso do
tempo.
A particularidade da narrativa histórica é situada por Rüsen da seguinte forma:

1) Uma narrativa histórica está ligada ao ambiente da memória. Ela
mobiliza a experiência do tempo passado, a qual está gravada nos
arquivos da memória, de modo que a experiência do tempo
presente se torna compreensível e a expectativa do tempo futuro,
possível.

2) Uma narrativa histórica organiza a unidade interna destas três
dimensões do tempo por meio de um conceito de continuidade.
Esse conceito ajusta a experiência real do tempo às intenções e às
expectativas humanas. Ao fazer isso, faz a experiência do passado
se tornar relevante para a vida presente e influenciar a
configuração do futuro.

3) Uma narrativa histórica serve para estabelecer a identidade de seus
autores e ouvintes. Essa função determina se um conceito de
continuidade é plausível ou não. Este conceito de continuidade
deve ser capaz de convencer os ouvintes de suas próprias
permanência e estabilidade na mudança temporal de seu mundo e
de si mesmos (RÜSEN, 2011b, p.97).
São apontadas como três qualidades que se relacionam sistematicamente, sendo: a
memória como fonte mobilizadora da experiência do passado; a articulação com continuidade
das três dimensões temporais – com o passado compreendido, o presente interpretado e o
futuro perspectivado; e a estabilização da identidade dos sujeitos e interlocutores.
Considerando estas qualidades, a narrativa histórica oferece uma orientação para a vida
cotidiana sem a qual não se consegue superar o “abismo das incertezas” (Rüsen, 2011b).
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Ao apresentar um modelo teórico da narrativa histórica, discutindo estrutura,
processo e função dessas narrativas, Rüsen fornece uma tipologia geral em que busca dar
ênfase as especificidades históricas das narrativas quanto a constituição de sentido da
experiência do tempo. No que concerne à função, ressalta a orientação da vida prática, em que
a memória da experiência temporal é mobilizada articulando um processo de continuidade e
estabilizando identidades. Há quatro possibilidades diferentes de realizar esta função, estando
relacionadas com as quatro condições que carecem de ser preenchidas para a continuidade da
vida humana no percurso do tempo, sendo estas: a afirmação, a negação, a regularidade e a
transformação. Esta função pode se dar, portanto, por uma narrativa histórica tradicional,
exemplar, crítica ou genética (Rüsen, 2011b, p.98).
A narrativa histórica tradicional está associada às tradições como referência para
condução humana na vida. A continuidade é estabelecida através da manutenção da formação
original “dos sistemas de vida”, formando uma “identidade pela afirmação dos dados”
(Rüsen, 2011b, p.99).
A narrativa histórica exemplar supera a orientação pelas tradições, abarcando
regras e princípios abstratos, que são gerais e resultam de uma ampla diversidade de
experiências do tempo. As regras e princípios se tornam concretos “contando histórias que
demonstram a validade destas regras e princípios em casos específicos”. A continuidade é
imposta pela validação “supranatural das normas que abrangem os sistemas de vida
temporalmente diferentes”, formando a identidade através da generalização de experiências
temporais para padrões de conduta (Rüsen, 2011b, p.100).
A narrativa crítica trata-se da negação das tradições, regras e princípios herdados,
em detrimento das alterações almejadas frente aos “padrões culturais de compreensão
histórica”, abrindo lugar para outras possibilidades, outros padrões. A continuidade é
esquematizada “apenas indiretamente”, diluindo “ideias culturalmente eficazes de
continuidade”, sendo as histórias sustentadas sobre o que se desconstrói. A identidade é
constituída na negação de determinados padrões (Rüsen, 2011b, p.101).
A narrativa histórica genética direciona para uma transformação significativa,
fornecendo um direcionamento “para a mudança temporal do homem e do mundo”. São
histórias que dão ênfase aos elementos de mudanças estruturais, em que “apresentam a
continuidade de desenvolvimento na qual a alteração dos modos de vida é necessária para sua
permanência”. A identidade é formada por intermédio da “permanência e mudança em
direção a um processo de autodefinição” (Rüsen, 2011b, p.102).
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As quatro tipologias que emergem da função das narrativas não são excludentes.
Há uma progressão entre elas que, no entanto, não significa uma condição de estágio
permanente da construção narrativa, compreendendo que todos os tipos estarão presentes em
um mesmo texto histórico.
Portanto, tratamos de compreender as particularidades e especificidades da
narrativa histórica, considerando a sua produção como instrumento desta pesquisa, com o
propósito de identificar elementos conceituais importantes para a sua análise. Não se trata de
utilizar as tipologias aqui apresentadas para categorização dos dados, mas evidenciar
estruturas que forneceram subsídios para pensar e explorar os instrumentos.
Assim, o percurso metodológico desta pesquisa pautou-se na construção de
narrativas que serão analisadas à luz das narrativas históricas enquanto atribuição de sentido à
experiência no tempo, com o intuito de fornecer elementos para compreender a relação entre o
aprendizado da história local e a formação do pensamento histórico de alunos da Rede
Municipal de Ensino, que reflete na formação da sua consciência histórica.

1.3.2 Metodologia de trabalho com a Educação Histórica
A Educação Histórica se formulou como uma metodologia, um campo
investigativo que busca compreender as ideias históricas de alunos inseridos no processo de
escolarização, promovendo reflexões e experiências didáticas para o ensino de história. Para
tanto,
os investigadores procuram focar a sua atenção nos princípios, fontes, tipologias e
estratégias de aprendizagem histórica, seja no recorte específico das análises das
ideias de alunos e professores, seja investigando o significado da aprendizagem
histórica nos artefatos da cultura escolar e da cultura da escola
(CAINELLI;SCHMIDT, 2012, p.509-510).

O percurso investigativo do ensino e da aprendizagem da História esteve
vinculado à análise na psicologia da educação até pouco recente. Cainelli e Schmidt (2012)
consideram o ano de 199813 como um marco na ruptura desta análise pautada na Psicologia,
com a transferência para a própria ciência de referência, a História14. A abordagem da
13

Em 1998 foi realizado nos Estados Unidos a Conferência de Pittsburg, na Universidade de Carnegie Mello,
trazendo como tema “Ensinar, Conhecer e Aprender História”. Neste encontro, que contou com a participação de
vários pesquisadores da área de ensino de História, foram indicadas novas perspectivas de investigação que
demandavam também novas concepções teóricas (CAINELLI; SCHMIDT, 2012).
14
Sobre o ensino e aprendizagem do conhecimento histórico fundamentados na Didática e na Psicologia
Educacional, Cuesta Fernandez (1997) apresenta uma análise a partir da discussão do conceito de código
disciplinar da História.
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Educação Histórica pautada na articulação entre teoria e práticas de ensino de História muito
contribuiu para esta mudança.
O avanço das pesquisas em cognição histórica se trata desta articulação, em
que as questões da aprendizagem histórica são pensadas a partir dos conceitos necessários
para desenvolvimento do raciocínio histórico. A perspectiva metodológica da Educação
Histórica é a investigação empírica a partir dos conceitos que instrumentalizam os sujeitos a
pensar historicamente como os conhecimentos prévios, os conceitos de segunda ordem,
conceitos substantivos e consciência histórica.
As novas abordagens desenvolvidas nas pesquisas também promoveram a
necessidade de um aporte teórico centrado na natureza do conhecimento histórico, baseados
na epistemologia da História, dialogando com metodologias de investigação das Ciências
Sociais

como

sociologia,

antropologia

e

etnografia,

de

natureza

qualitativa

(CAINELLI;SCHMIDT, 2012).
Há também o diálogo com as metodologias da pesquisa em Educação. Cainelli e
Schmidt (2012, p.512) apontam duas perspectivas comumente referenciadas nos estudos,
sendo uma a ideia de “indagação qualitativa” desenvolvida por Elliot W. Eisner, que parte da
observação de professores e alunos percebendo os processos de ensino realizando uma
investigação/avaliação; e a “construção social da escola” proposta por Elsie Rockwell, que
concebe a escola enquanto espaço de experiência social em movimento, numa permanente
construção, envolvendo diferentes sujeitos nos processos da ação educativa.
Como destaca Barca (2001, p.20), os estudos se orientam em metodologias
científicas, com a análise de “desempenhos concretos de alunos, em tarefas cuidadosamente
desenhadas, com materiais históricos e instrumentos de inquéritos testados”, acrescentado que
“o conhecimento desta bateria de propostas de tarefas e respectivos instrumentos podem
constituir recursos para projetar aulas de História de uma forma fundamentada”.
Nesta perspectiva de investigação e ação, buscamos desenvolver instrumentos que
permitam aproximar das ideias históricas dos alunos, do aprendizado sobre a história local,
discutindo a sua relação com a formação do pensamento histórico.

1.3.2 Escola enquanto espaço de pesquisa

Fazer referência ao contexto escolar no percurso de desenvolvimento de uma
pesquisa já revela uma singularidade deste espaço. Mesmo integrando um sistema
educacional, uma rede de ensino, adentrar numa escola para desenvolver uma investigação
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requer confrontar modelos explicativos buscando ferramentas que possam subsidiar essa
aproximação tornando perceptível as suas particularidades. É a tentativa de compreender esta
singularidade que nos aproxima das contribuições de Rockwell e Ezpeleta (2007) que irão
apresentar algumas considerações para pensar o cotidiano escolar.
Inicialmente, a ideia da “construção social” da escola nos possibilita refletir sobre
o universo de relações que permeiam a sua existência. Segundo Rockwell e Ezpeleta (2007), a
origem e a vida de cada escola possuem marcas das conjunturas em que emergiram, e esta
expressão local conformam em seu interior as correlações de forças, as formas de vínculos
predominantes, as relações estabelecidas, demandas administrativas, constituintes desse tecido
onde a educação se concretiza. Conforme as autoras,
É uma trama em permanente construção que articula histórias locais – pessoais e
coletivas -, diante das quais a vontade estatal abstrata pode ser assumida ou
ignorada, mascarada ou recriada, em particular abrindo espaços variáveis a uma
maior ou menor possibilidade hegemônica. Uma trama, finalmente, que é preciso
conhecer, porque constitui, simultaneamente, o ponto de partida e conteúdo real de
novas alternativas tanto pedagógicas quanto políticas “(ROCKWELL;EZPELETA,
2007, p.133).

Partindo de uma perspectiva conceitual, tanto na teoria tradicional quanto na
teoria crítica, a escola é entendida como uma instituição estatal, que integra o aparelhamento
do Estado, sendo reprodutora dos seus interesses. Rockwell e Ezpeleta (2007, p.134) destaca
que há uma “história documentada” acerca da escola, escrita muitas vezes por este poder
estatal evidenciando uma “existência homogênea”. A escola é, nesta concepção, um espaço de
propagação de “um sistema de valores universais ou dominantes” transmitidos sem sofrer
transformações, apenas como lócus de reprodução deste sistema.
Por meio da atividade educacional, as relações existentes na sociedade são
reproduzidas, inculcando os valores dominantes, legitimando a conformação da estrutura
social vigente. O olhar positivista ainda destaca que este espaço também consegue efetivar
“direitos civis e da justiça social”. A visão crítica ressalta o caráter ideológico de reprodução
social e cultural a serviço dos interesses dominantes e do modelo de produção.
(ROCKWEL;EZPELETA, 2007, p.134).
Rockwell e Ezpeleta (2007) refere a existência de outra história “não
documentada” da escola, que emerge como um ponto de intersecção entre os interesses do
estado e a presença de outros sujeitos – profissionais, alunos, pais – que atuam cotidianamente
no contexto escolar. É a história não documentada que irá evidenciar a existência de
diferentes realidades neste cotidiano, fragmentando a ideia de existência hegemônica,
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permitindo visualizar como esses sujeitos se apropriam dos recursos e prescrições
provenientes do gerenciamento estatal, construindo a escola.
O Estado desenvolve uma ação normativa, de controle, ao desenvolver políticas
de governo, instituir programas, parâmetros que influenciam o processo educativo. No
entanto, este processo não é por ele determinado. A incorporação dessas ações normativas não
ocorre obedecendo a sua formulação original, de forma verticalizada e impositiva, sem ser
reinterpretada dentro de uma lógica estabelecida no contexto escolar.
É por meio da ideia do cotidiano que esta imersão na vida escolar é construída,
buscando observar e compreender os processos que ocorrem neste contexto. “Aproximar-se
da escola com a ideia de “vida cotidiana” significa algo mais que “chegar a observar” o que
ali ocorre diariamente. Antes é a orientação de uma certa busca e de uma certa interpretação
daquilo que pode ser observado na escola” (ROCKWELL; EZPELETA, 2007, p.140).
A acepção de “cotidiano” utilizada acima é pautada no significado apresentado
por Agnes Heller ao integrar em seus estudos da vida quotidiana todas as atividades que
constituem “processos significativos de reprodução social e apropriação cultural”, incluindo a
particularidade de cada sujeito (1977 apud ROCKWELL et al.,1995). Assim, para além da
rotina estabelecida na escola, o seu cotidiano abarca uma grande diversidade de atividades
mediante as quais professores, funcionários, alunos, pais, dão vida à escola.
Pensar a escola enquanto construção social possibilitou evidenciar algumas
nuances deste espaço, que mesmo constituindo uma rede municipal de ensino apresenta
configurações próprias tecidas diariamente nas relações entre os sujeitos que a compõe e com
o contexto no qual está inserida.

1.3.3 A escola e os sujeitos da pesquisa
A escola selecionada para fazer parte desta pesquisa é o Centro Municipal de
Educação Professor Paulo Freire (CMEPPF), localizada no Município de Vitória da
Conquista, na Região Sudoeste do Estado da Bahia, integrando a Rede Municipal de Ensino
público. Além da rede pública de ensino que contempla a Educação Básica e Educação
Profissionalizante, sob responsabilidade do estado e do município, a cidade possui uma ampla
rede de ensino privado distribuída em todo o perímetro urbano, assim como instituições
públicas e privadas de ensino superior que corroboram para situá-la enquanto polo
educacional da região.
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A escolha por uma escola, diante de uma oferta considerável, foi feita em função
da participação no PIBID/História da UESB15, por ser este um indicador da aproximação do
professor de História com o referencial teórico aqui adotado, além de evidenciar a realização
de discussões sobre a história local, contemplando aspectos relevantes desta pesquisa.
O Centro Municipal de Educação Professor Paulo Freire está localizado na
Avenida Amazonas, s/n, Urbis IV, Bairro Zabelê, zona urbana de Vitória da Conquista, Bahia.
Conforme Silva16 (2011, p. 17), foi construída no governo do presidente Fernando Collor de
Mello, enquanto Centro de Assistência Integrada à Criança (CAIC). Sua estrutura permaneceu
desativada por alguns anos e, em 1997, a comunidade circunvizinha se mobilizou acionando o
governo do município para criação de uma escola municipal. Em 1999, foi divulgada a
autorização de seu funcionamento pelo Conselho Municipal de Educação, oferecendo turmas
do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental nos turnos matutino e vespertino. Passou a atender
uma demanda crescente de crianças e jovens residentes em bairros periféricos da região oeste
da cidade, como o Senhorinha Cairo, Miro Cairo, Vilas Serranas I, II, III, IV, Remanso e as
Urbis IV e V (ANEXO 9), dentre outros mais afastados que acabam sendo atraídos pela
estrutura física e pedagógica da escola.
Possui cerca de 1.281 alunos matriculados no Ensino Fundamental, segundo
Censo Escolar 2014. Foi inserido no PIBID/História da UESB em 2012, sendo a primeira
escola do município a aderir à proposta do programa na disciplina História, contando com a
participação de um professor supervisor regente da instituição, alunos do curso de licenciatura
em História, sob coordenação de um professor do Departamento de História da UESB.
Os sujeitos da pesquisa são alunos do 9º ano do Ensino Fundamental, sendo esta
escolha fundamentada na compreensão de que os mesmos estão em processo de conclusão
desta etapa, finalizando uma trajetória na Educação Básica tendo, portanto, no currículo,
realizado estudos no âmbito da histórica local, seja como conteúdo ou como recurso
metodológico no processo de ensino e aprendizagem da História. A turma do 9º Ano A do

15

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID/UESB) é promovido com apoio da
Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES e da Fundação de Amparo à
Pesquisa do Estado da Bahia - FAPESB com o intuito de incentivar a formação de professores para a educação
básica, fortalecendo o vínculo entre a universidade e as escolas de educação básica. Por meio do subprojeto de
História, professores que atuam nas escolas do município e d o estado integram o programa como supervisores e
os alunos da graduação têm contato com a sala de aula no decorrer do curso, antecipando experiências antes
vivenciadas apenas no estágio curricular.
16
O autor realizou um trabalho monográfico como requisito para conclusão do curso de Especialização Lato
Sensu em Gestão Escolar, pelo Programa Nacional Escola de Gestores da Educação Básica, na Universidade
Federal da Bahia, no período em que atuava na Vice-Direção da EMPPF. O estudo foi realizado a partir de uma
intervenção pautada na revisão do Projeto Político Pedagógico (PPP) para o Biênio 2010-2011, sendo atualmente
a versão utilizada do PPP na escola, disponibilizada pela professora regente de História para este estudo.
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CAIC estuda no turno matutino sendo composta por 31 alunos, com faixa etária de 13 a 17
anos de idade.
Buscamos desenvolver uma pesquisa qualitativa, apresentando como foco de
estudo a experiência do ensino e do aprendizado histórico, para compreender a relação entre o
aprendizado dos alunos utilizando o recorte da história local e a formação da consciência
histórica.
Dentre os instrumentos utilizados nas pesquisas qualitativas para coleta de dados,
traçamos o percurso metodológico a partir da observação do campo de investigação, para
conhecer o ambiente escolar (o professor, a proposta curricular, o projeto político pedagógico,
plano de curso, livro didático de História, relatórios do PIBID/História) e ter acesso ao
processo de construção da experiência escolar nas várias dimensões.
Nesta aproximação inicial, identificamos a professora da turma envolvida com a
escola e com a disciplina, participativa, muito presente na condução de atividades extraclasse
e preocupada em desenvolver atividades pedagógicas diversificadas em sala de aula,
superando uma prática diária de aula expositiva. No diálogo inicial, demonstrou preocupação
quanto ao objeto desta pesquisa, reafirmando que seria difícil conseguir êxito em virtude da
temática local não ser trabalhada nos anos finais do Ensino Fundamental. Relatou
desconhecer a realização de projetos por parte da SMED com recorte local. Estas informações
evidenciaram a necessidade de se obter registros desses dados, pois seriam fundamentais para
a condução desta pesquisa e a compreensão do ensino da história local nesta unidade escolar.
Para este fim, foi realizada uma entrevista com a professora dos alunos (ANEXO 1), sujeitos
desta pesquisa, e com a direção da escola (ANEXO 2), que antes de ocupar esta função atuou
como coordenadora pedagógica desta instituição.
Estruturamos a pesquisa a partir da aplicação de três questionários como etapa
exploratória e a realização de dois encontros para produção das narrativas históricas. No
primeiro encontro foi utilizado dois questionários exploratórios, sendo um socioeconômico
(ANEXO 3) para analisar o perfil do aluno inserido no contexto do estudo e um outro para
identificar as ideias que os alunos apresentam sobre a disciplina, o ensino de história e a
história local, intitulado “A História na sala de aula” (ANEXO 4).
Após a análise das informações obtidas, foi aplicado um terceiro questionário
exploratório (ANEXO 5) para identificar os conhecimentos que são mobilizados pelos alunos
sobre a História do Brasil e a História da cidade, aprofundando a abordagem do recorte local.
Este foi estruturado baseado na proposta desenvolvida por Barca (2007), com a criação de
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uma situação hipotética para levá-los a narrar o que sabem e o que consideram relevante sobre
a História da cidade de Vitória da Conquista e do Brasil, proposto da seguinte maneira:
Um jovem rapaz que nasceu na Rússia e por lá vive há 14 anos, está se preparando para
vir morar no Brasil, na cidade de Vitória da Conquista. Enquanto aguarda o dia da
viagem, ele resolveu descobrir um pouco mais sobre o seu novo destino, escrevendo uma
carta para você. Nesta carta, ele esta pedindo para que narre a História do Brasil e da
cidade onde você mora. O que você narraria para ele?

Nesta etapa traçamos como objetivo perceber o que eles narram, qual o
conhecimento histórico apresentado diante de um estímulo que carece do exercício da
reflexão histórica. Buscamos, na análise, confrontar com aspectos evidenciados nos
questionários anteriores como a elaboração de um raciocínio histórico a partir do nível de
compreensão das narrativas, os conceitos substantivos que sobressaíram e de segunda ordem
como a orientação temporal assentada no presente e o conceito de mudança.
Após a aplicação dos três questionários, foi desenvolvida uma intervenção em
dois encontros com a duração de 3 horas-aula para construção de novos dados. O
desenvolvimento desta estratégia buscou elaborar narrativas a partir da temática local “Os
indígenas do Planalto da Conquista: o passado e o presente em questão”, que foi apresentada
em uma breve exposição do tema e o trabalho com fontes históricas. As narrativas não foram
obtidas através de redações, mas de respostas subjetivas a partir de questões anteriormente
elaboradas.
Para tanto, utilizamos como estratégia a realização da “Aula Oficina”. Trata-se de
um projeto de aula desenvolvido pela pesquisadora e historiadora Isabel Barca (2004) que
busca romper com a centralidade da atividade na ação desenvolvida pelo professor,
reposicionando também o lugar que o aluno ocupa nesse processo. O primeiro passo consiste
em identificar qual instrumentalização se objetiva alcançar com as aulas que serão planejadas
e desenvolvidas. Ao professor, cabe assumir o papel de investigador social, organizando
estrategicamente essas etapas e acompanhando esse processo, valorizando as produções
(orais, escritas, em grupo, individuais) apresentadas, avaliando e reconceitualizando quando
necessário, possibilitando a progressão do conhecimento construído. O aluno se torna agente
de sua formação, com ideias primárias e experiências que precisam ser consideradas no
processo de ensino e aprendizagem (BARCA, 2004).
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A partir das informações obtidas nos questionários exploratórios, consideramos
ter identificado os conhecimentos prévios necessários para pensar a organização da Aula
Oficina. Para tanto, construímos um roteiro de aula (ANEXO 6) destacando o
desenvolvimento das atividades, a estratégia e os objetivos, sendo os dados iniciais
referenciados pela Aula 1. Na Aula 2, realizamos uma discussão temática com exposição
dialogada, buscando compreender o processo de interiorização da colonização portuguesa a
partir do Séc. XVIII e a organização das populações locais neste período. Após este diálogo,
damos sequência as reflexões sobre a temática com a exploração de fontes históricas do
período estudado na Aula 3 (ANEXO 7), produzindo questões direcionadas à análise
buscando perceber como os alunos mobilizam o conhecimento histórico diante de fontes
sobre um determinado passado da cidade. Na aula 4, continuamos a análise de documentos
históricos com fichas para interpretação e construção de narrativas a partir de questões
subjetivas previamente elaboradas (ANEXO 8).
A análise foi pautada no diálogo com o referencial teórico de Jorn Rüsen a partir
dos conceitos de consciência histórica, formação do pensamento histórico e narrativa
histórica. Na estrutura teórica de Rüsen, a partir das particularidades e especificidades das
narrativas históricas, aprofundamos o estudo para construção dos marcadores que sustentaram
a problematização das narrativas produzidas pelos alunos visando compreender a relação
entre o ensino da história local e a formação da consciência histórica.
Na organização deste trabalho, estruturamos o estudo em quatro capítulos,
evidenciando a trajetória de desenvolvimento desta pesquisa. Em síntese, delineamos nesta
introdução o caminho de encontro com o objeto e com o referencial teórico, que nos motivou
a pesquisar o conhecimento acerca da história local que alunos manifestam no processo de
aprendizagem histórica e em que dimensão essa aprendizagem contribui na formação da
consciência histórica. Neste contexto, estreitamos os estudos no campo da Educação
Histórica, buscando explorar pesquisas realizadas no Brasil a partir do conceito de
consciência histórica no âmbito da história local. Apontamos também os aspectos teóricometodológicos, destacando as particularidades de uma investigação que tem a educação e a
escola enquanto campo de pesquisa, além de delinear o percurso metodológico que conduziu
este estudo.
No segundo capítulo, aprofundamos uma discussão teórico-conceitual, buscando
situar os debates acerca da história local, tanto na perspectiva de conteúdo a ser ensinado
quanto como recurso metodológico que potencializa o ensino de história, na perspectiva de
contribuir para que os alunos pensem historicamente. Apresentamos as contribuições de Jorn
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Rüsen, a partir do conceito de consciência histórica e a relação da História com a vida prática,
relacionando a aprendizagem histórica enquanto aspecto inerente a esta consciência.
No terceiro capítulo, analisamos as primeiras aproximações com os sujeitos da
pesquisa e de suas ideias sobre a História. Discutimos os questionários exploratórios,
analisando as narrativas produzidas pelos alunos, buscando elementos para refletir sobre as
ideias que estes manifestam no processo de aprendizagem da história e sobre a história local,
e em que dimensão essa aprendizagem contribui na formação da consciência histórica.
No quarto capítulo, aprofundamos a observação quanto às concepções dos alunos
sobre a história local, pautadas na intervenção realizada para continuidade da produção de
dados a partir da Aula-Oficina e do trabalho com as fontes históricas. Aqui também tentamos
visualizar os limites e possibilidades da aprendizagem histórica dos alunos quanto estudam o
local.
Por fim, nas considerações finais, sintetizamos o resultado da pesquisa e apontamos
novos caminhos a trilhar. A percepção da necessidade e potencialidade da pesquisa sobre a
formação do pensamento histórico dos alunos foi reafirmada nessa caminhada. Vamos à
leitura.
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2.0 A HISTÓRIA LOCAL, EDUCAÇÃO HISTÓRICA E CONSCIÊNCIA HISTÓRICA

2.1 História Local
As discussões sobre o ensino da história local e regional no Brasil ganharam
destaque nas últimas décadas do século XX. Estavam pautadas na perspectiva de repensar o
ensino de História, acompanhando o processo de mudanças no sistema educacional e nas
reformas curriculares após a redemocratização do país. Os intensos debates revelavam
também os impactos das renovações teórico-metodológicas da historiografia que provocaram
a ampliação das abordagens e dos temas históricos permitindo uma maior relevância da
experiência regional e local no ensino e na pesquisa.
Conforme Gonçalves (2007), podemos situar a história local como espaço de
construção de uma consciência histórica. A história local engloba as experiências de um
indivíduo em um lugar, bem como, o que se conhece sobre a soma dessas experiências.
Destaca a autora que o âmbito local é entendido

como conhecimento histórico produtor de uma consciência acerca das relações entre
as ações de sujeitos individuais e/ou coletivos em um lugar, dimensionando em sua
ordem de grandeza como unidade. O estabelecimento desses lugares/unidades, por
seu turno, se materializa na ação dos homens no mundo, ou seja, no curso de suas
experiências históricas, nas quais se inserem os atos de nomear, leiam-se identificar
e localizar, os lugares onde se vive.” (GONÇALVES, 2007, p.178).

Eleger a história local é estabelecer um recorte, que diz respeito à experiência
local, delimitando as especificidades de um conhecimento e de um conjunto de experiências
individuais e/ou coletivas circunscritas em fronteiras espaciais, sociais e culturais, que estão
circunscritas, porém, não aprisionadas, pois são móveis e fluidas quando definidas pelo social
e cultural.
Não se perde de vista a sua articulação com o regional, o nacional e o global, nem
a estas se opõe. Como acrescenta a autora, nesta perspectiva de análise, o que há nesta
dimensão de observação são modulações que serão diagnosticadas e redimensionadas,
atribuídos sentidos e valores, pelos historiadores, dentre outros. Não há “antagonismos entre
abordagens centradas nos recortes do local e do nacional, mas, sim, complementaridades,
fundamentais [...] para a formalização de críticas às diversas éticas de pertencimento que
regem nossas inserções existenciais.” (GONÇALVES, 2007, p.180).
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Para Gonçalves, o desafio para história local se constitui em produzir uma
historiografia didática que a incorpore e conceba a consciência histórica como perspectiva de
reconhecimento da identidade a partir de um aprendizado que permita aos sujeitos relacionarse com o mundo e não relacionar o mundo para si. Uma reflexão sobre o local em que os
indivíduos possam historicizar e problematizar o “sentido de suas identidades” numa relação
crítica com o mundo, modificando ou não a sua vida (GONÇALVES, 2007, p.182).
Corroborando com esta perspectiva, Schmidt destaca que pensar a historia local
como indicação para formação de uma consciência histórica, na compreensão de vivermos em
um mundo globalizado, é fundamental que esta formação tenha “marcos de referência
relacionais e identitárias, os quais devem ser conhecidos e situados em relação às identidades
locais, nacionais, latino-americanas e mundiais” (SCHMIDT, 2007b, p.190).
Pensando nas perspectivas de ensino, o âmbito das reformas educacionais da
década de 1990, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) também deram fôlego a essas
discussões por dar ênfase a escolhas dos conteúdos partindo “das problemáticas locais em que
estão inseridas as crianças e as escolas, não perdendo de vista que as questões que
dimensionam essas realidades estão envolvidas em problemáticas regionais, nacionais e
mundiais”. (BRASIL, 1997, p.35).

Essa indicação demonstrou uma preocupação em

estabelecer a abordagem local como ponto de partida para a organização dos conteúdos dos
anos iniciais do Ensino Fundamental. Fonseca considera que

Do movimento historiográfico e educacional ocorrido nesse período é possível
apreender uma nova configuração do ensino de história. Houve uma ampliação dos
objetos de estudo, dos temas, dos problemas, das fontes históricas utilizadas em
salas de aula. Os referenciais teórico-metodológicos são diversificados – questões
até então debatidas apenas no ensino de graduação – e chegam ao ensino médio e
fundamental mediados pela ação pedagógica de professores que não se contentam
com a reprodução dos velhos manuais. O conteúdo dos Parâmetros Curriculares
Nacionais (PCNs) expressa, em grande medida, essa ampliação (FONSECA, 2003,
p.36).

Corroborando com esta análise, Schmidt (2007) aponta que neste aspecto a
história local foi incluída tanto como conteúdo, nas séries iniciais, quanto como recurso
metodológico em toda educação básica. A história local possibilita uma maior aproximação
com o passado, sendo essa abordagem enriquecedora por permitir a incorporação de novas
fontes e de novos objetos de estudos, além de está relacionado com o vivido pelo aluno.
Simon afirma que a tentativa de aproximar os conteúdos de História do cotidiano
dos alunos se constitui um dos maiores desafios para o ensino da disciplina, quando se tem

46

como objetivo uma aprendizagem significativa. Para o autor, o ensino da história local e
regional pode configurar-se como o lócus privilegiado do ensino de história, tanto pela
possibilidade de motivar a reflexão, por parte dos envolvidos no processo ensino
aprendizagem, sobre o meio e o fazer social que o circundam, quanto pelo fato de estar
inserido no quadro proposto pela regulação formal do ensino brasileiro (SIMON, 2011, p.54).
A abordagem local permite desenvolver estratégias que possibilitem ao aluno uma
melhor compreensão dos conceitos históricos, bem como se perceber enquanto sujeito da
história. Permite que o levantamento de conhecimentos prévios seja feito levando em conta
sua realidade, o contexto em que está inserido. Para Schmidt (2007, p.190), “como estratégia
de aprendizagem, o trabalho com a História Local pode garantir controles epistemológicos do
conhecimento histórico, a partir de recortes selecionados e integrados ao conjunto do
conhecimento”.
Ao discutir o estudo da história local como uma opção didática, Prats (2001, p.76)
destaca que a incorporação do estudo do local na sala de aula não é tão simples, visto que não
se pode ensinar aquilo sobre o que não se tem domínio. Não se pode ensinar o uso de fontes e
seus processamentos se não há domínio da experiência investigativa em História. Inserir o
aluno no método de investigação exige do professor a habilidade com a metodologia. Fazer
história local não é mesmo que reduzir a escala de observação buscando ver no local o que há
numa perspectiva mais ampla.
Segundo Prats, é preciso identificar que, ao trabalhar com a história local em sala
de aula, não se pretende como resultado do processo de aprendizagem construir a História,
mas inserir o aluno no método de investigação histórica para que se aproprie dos conceitos
que fundamentam esse olhar sobre o passado. Os vestígios do passado podem ajudar a
desenvolver o domínio da cronologia, aprender a formular hipóteses para a análise de fontes
ou executar atividades de classificação. Conforme o autor, o trabalho com fontes locais
permitem algumas possibilidades de ordem didática:

a) En primer lugar, permite que los alumnos se den cuenta que los
restos visibles a nuestro alrededor y los documentos que pueden
encontrarse, por ejemplo, en uma parroquia, en el ayuntamiento o en
la prensa local, etc., son fuentes interessantes que puede ser utilizadas
para la comprensión de la Historia.
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b) En segundo lugar, permite enseñar que los conocimientos, las
habilidades y las técnicas que permitirán identificar y analizar estos
restos, son propios del conocimiento y método general de la
investigación sobre el pasado. Por lo tanto, poder situar los resultados
del aprendizaje en un contexto más amplio. Ello no es específico de
este tipo de estudios, sino que puede conseguirse tambi.n con otros
tipos de unidades didácticas referidas a historia temática o a la historia
general.

c) En tercer lugar, pueden servir para ayudar a capacitar a los alumnos
para reconstruir hechos y acontecimientos que pueden iniciarlos en la
interpretación histórica, siempre que se incorporen los conceptos
teóricos necesarios.

d) Por último, puede despertar en los alumnos curiosidad por la
exploración histórica del entorno, fomentando el interés por el
descubrimiento del passado (PRATS, 2001, p.80)
Para tanto, Prats afirma que os estudos da história local exigem que o professor
tenha conhecimento do método de investigação histórica; que a história que será objeto do
estudo esteja elaborada e contextualizada; que as fontes estejam preparadas, com informações
devidamente analisadas e acessíveis ao entendimento dos alunos; que o professor tenha o
domínio metodológico necessário para que o estudo do local possa instrumentalizar o aluno a
pensar historicamente e compreender o método de investigação histórica, estabelecendo as
“modulações” necessárias à articulação entre o local, o regional, nacional e global (2001,
p.85).
A relevância do estudo do local, no entanto, não tem repercutido mudanças
efetivas no currículo e nos livros didáticos, principalmente no que se refere aos anos finais do
Ensino Fundamental. Se há consenso sobre as suas contribuições, ainda falta estabelecer o
lugar da historia local no ensino de História. As propostas curriculares e os livros didáticos
dos anos iniciais do Ensino Fundamental sofreram modificações nos anos seguintes à
implantação dos PCN. A história local ganhou espaço, mas ficou restrito a um período em que
o ensino de História está mais voltado para a apropriação de noções básicas de orientação

48

temporal e espacial e de interpretação, devido à própria etapa de desenvolvimento dos alunos
e a capacidade de apropriação dos conceitos históricos.
Nos anos finais do Ensino Fundamental, esse lugar não é estabelecido no
currículo. O que é lamentável já que, de acordo com Freitas (2012), esse é o período formador
do sujeito aluno, propício para apropriação do conhecimento histórico que é produzido pela
academia. Trata-se de uma etapa do desenvolvimento cognitivo que favorece a realização de
estratégias de exploração dos conteúdos mobilizando as operações mentais necessárias para
raciocinar por meio de hipóteses, deduções, estabelecer relações, comparação, observação,
articulação, que são fundamentais para a elaboração do pensamento histórico e na construção
do conhecimento histórico.
No entanto, a ausência nos currículos dos anos finais do Ensino Fundamental não
significa que ela não seja ensinada. É nesse ponto que localizamos o nosso estudo. Ela ocorre
como um parêntese que se abre na proposta em virtude de comemorações de datas festivas e
projetos. Há uma necessidade de problematizar essas questões que envolvem o ensino da
história local como o currículo, as fontes de estudo, a produção historiográfica, mas também
de refletir sobre o que é aprendido pelos alunos quando inserimos a abordagem local em
momentos pontuais, de forma fragmentada e sem diversificar as fontes, a fim de perceber que
objetivos estão sendo concretizados.
Nessa esteira, torna-se imprescindível refletir sobre o que se ensina, o que se
aprende no contexto da sala de aula e qual o sentido do que se aprende para a vida prática do
aluno. Fonseca (2003) afirma que é preciso retomar a questão do papel formativo do ensino
de história para, ao pensar a possibilidade educativa, compreender a sua importância na
formação da consciência histórica do homem, que pressupõe a capacidade de orientação para
os problemas da vida prática, do “eu” no “mundo”.

2.2 Consciência Histórica: Discussão teórico-conceitual
A crescente especialização nas investigações na área de ensino de História tem
contribuído para importantes reflexões no contexto de ensino, tendo como referência o
próprio conhecimento histórico. Como campo específico dessa área, a Educação Histórica
surgiu em meados do século XX e tem se expandido, inclusive no Brasil, devido às
significativas contribuições das pesquisas relacionadas ao ensino de História. Busca-se, neste
campo, privilegiar as concepções dos agentes diretos da aprendizagem e do ensino: o aluno e

49

o professor. Os pressupostos teóricos e metodológicos considerados como referência estão
centrados em investigar o pensamento e a consciência histórica desses agentes, ancorados nos
pressupostos teóricos do historiador alemão Jörn Rüsen.
Segundo Rüsen, são as situações gerais e elementares da vida prática que
constituem a consciência histórica, através das experiências e interpretações do homem no
tempo. Assim, ela é analisada como uma forma da consciência humana relacionada
imediatamente com a vida prática, pelo modo no qual essas experiências e intenções se
realizam. Para viver no mundo e se relacionar com ele, o homem precisa interpretá-lo em
função das suas intenções de ação. Para isso, “necessita estabelecer um quadro interpretativo
do que experimenta como mudança de si mesmo e de seu mundo ao longo do tempo, a fim de
poder agir nesse decurso temporal, ou seja, assenhorear-se dele de forma tal que possa realizar
as intenções de seu agir.” (RÜSEN, 2010a, p 58).
Para Martins, o processo de formação da consciência histórica se dá por meio do
aprendizado e se exprime pela articulação do discurso em forma de narrativas. Esse
aprendizado é realizado por meio de duas experiências: o contanto com o legado da ação
humana – a história – e a experiência escolar. O contato com esse legado se dá de maneira
espontânea, no convívio social quotidiano, nos vários âmbitos da experiência concreta vivida.
São essas experiências que “emolduram as tradições, as memórias, os valores, as crenças, as
opiniões, os hábitos que se acumulam e nos quais se formam, se forjam os agentes.”
(MARTINS, 2011, p.9).
São essas discussões, acerca das relações da História com a vida prática, que tem
contribuído para identificar caminhos para a análise e compreensão da consciência histórica
de jovens e crianças. Pode-se falar em consciência histórica quando é necessário, para
interpretar o presente, mobilizar lembranças de maneira que ela é transportada do passado
para o presente, sendo expressa mediante o movimento da narrativa. Assim, a consciência do
passado mantém uma relação estrutural com a interpretação do presente e as perspectivas de
futuro, sendo a narrativa histórica a organização dessas três dimensões temporais, passado,
presente e futuro, com representações de continuidade, em que se insere um conteúdo da
experiência a fim de possibilitar a interpretação do tempo presente e criar perspectivas de
futuro, na qual se pode agir com intencionalidade.
Como uma especificação da narrativa, enquanto operação intelectual que constitui
a consciência histórica, Rüsen afirma que “a constituição de sentido sobre a experiência do
tempo mediante a narrativa histórica, se trata afinal de contas da identidade daqueles que têm
de produzir esse sentido da narrativa (histórica), a fim de poderem se orientar no tempo.”.
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(RÜSEN, 2010a, p.66). A consciência histórica se manifesta na articulação do discurso na
forma de narrativas que, por sua vez, é um meio de constituição da identidade humana. O que
Rüsen descreve da seguinte maneira:
a consciência histórica constitui-se mediante a operação, genérica e elementar da vida
prática, do narrar, com a qual os homens orientam seu agir e sofrer no tempo.
Mediante a narrativa histórica são formuladas representações da continuidade da
evolução temporal dos homens e de seu mundo, instituidoras de identidades, por meio
da memória, e inseridas, como determinação de sentido, no quadro de orientação da
vida prática humana. (RÜSEN, 2010a, p.66-67)

A História adquire sentido à medida que consegue “estabilizar a identidade de
seus destinatários” no decurso das mudanças no tempo. Para consolidar identidades mediante
a consciência histórica, é necessário, conforme Rüsen, aumentar o acúmulo “de experiências
significativas das mudanças do homem e de seu mundo, no tempo, com as quais e pelas quais
os sujeitos humanos (na prática das relações sociais com os demais) exprimem quem são e o
que pensam ser os outros” (RÜSEN, 2010a, p.125). Pela narração histórica, o arranjo das
dimensões temporais – passado, presente e futuro – assumem formas variadas segundo o
quadro de referências de orientação cultural da existência humana, incluindo diferentes
dimensões identitárias construídas ao longo da vida.
É, portanto, no aprendizado da História que se potencializa a apropriação da
realidade, que se inicia no espaço familiar e é ampliado por meio do processo educacional já
nos anos iniciais da educação básica, reforçando o processo identitário do indivíduo e deste
com a realidade que o cerca.
Assim, entendendo o discurso narrativo como expressão da consciência histórica,
os dados obtidos na pesquisa serão analisados na perspectiva de perceber nas ideias
apresentadas pelos alunos o que foi aprendido sobre a história local, discutindo a relação deste
aprendizado com a formação do pensamento histórico, que se trata da consciência histórica,
bem como analisando a compreensão dos alunos acerca da cidade.
São narrativas que apresentam elementos que constituem um sentido dado à
experiência temporal, que interfere na interpretação da realidade vivida e nos parâmetros de
orientação da vida cotidiana. Enquanto um fenômeno inerente à condição humana, de uma
consciência que se liga à vida prática e através da interpretação da experiência temporal busca
suprir as carências de orientação do presente, agindo com intencionalidade na vida cotidiana,
a consciência histórica apresenta subsídios para perceber a apreensão do conhecimento
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histórico e o potencial do ensino da história local na formação do pensamento histórico dos
alunos.

2.3 Educação Histórica: investigando a aprendizagem histórica
O aprendizado histórico é uma forma de manifestação da consciência histórica,
mas é também um aspecto inerente desta consciência. Este aprendizado é compreendido
enquanto um processo cognitivo de construção de sentido de uma experiência temporal, a
partir da narrativa histórica, sendo que é neste processo que as competências narrativistas se
originam e se desenvolvem (RÜSEN, 2011a, p.43). A narrativa histórica pode ser entendida
enquanto aprendizado quando se adquire através da história competências de orientação
cultural para vida cotidiana. A didática da história se apresenta enquanto ciência do
aprendizado histórico.
Conforme Rüsen, são as carências de orientação pelas quais os indivíduos se
deparam em suas experiências temporais que impulsionam o aprendizado histórico. Logo, este
processo de aprendizado só se realiza quando ações importantes do presente se constituem
fonte mobilizadora para suprir essas carências. Neste contexto, “essas carências de orientação
são transformadas então em perspectivas (questionadoras) com respeito ao passado, que
apreendem o potencial experiencial da memória histórica.” (RÜSEN, 2011a, p.44). A história
só poderá ser apropriada pelo aprendizado de forma produtiva quando esta for apreendida a
partir do exercício interpretativo que lança questionamentos ao conjunto de conhecimentos
acumulados em busca de respostas, superando a simples captação cumulativa deste
conhecimento.
Das quatro formas tipológicas de construção de sentido das narrativas na
experiência temporal, Rüsen (2011a, p.45) propõe quatro formas de aprendizado histórico,
sendo: o tradicional, em que as orientações estabilizadoras da vida prática se assentam nas
tradições; o exemplar, em que as experiências temporais, históricas, serão processadas em
regras gerais de condução das ações; o crítico, que anula o modelo interpretativo da vida
prática segundo as necessidades e interesses subjetivos, desenvolvendo a capacidade de
contrapor a modelos históricos de identidade pessoal e social estabelecidos; e o genético, em
que na própria aquisição da experiência histórica os indivíduos aprendem a empregá-las
produtivamente orientando as suas ações, considerando “sua própria autorrelação como
dinâmica e temporal”.
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O aprendizado histórico pode ser concebido como um processo resultante de
diferentes níveis de aprendizado, sendo que cada nível possui pressupostos que os demais
necessitam. No entanto, essa tipologia não pode ser compreendida como o processo evolutivo
de aprendizagem, pois esta acontece de forma não linear e marcada por peculiaridades de
apropriação e relações entre a história enquanto ciência mediada pelas evidências, a memória
histórica disseminada na sociedade e o contexto e significados que o sujeito aprendiz
estabelece com as informações para então construir sua orientação no tempo.
O objetivo do aprendizado histórico está vinculado à concretização e efetivação da
competência narrativa. A competência narrativa trata-se da capacidade de obter por meio do
aprendizado histórico a orientação temporal da vida prática. De acordo com Rüsen, a
concretização e diferenciação desta competência podem ocorrer em quatro sentidos:

a) Através do aprendizado histórico, em que deve ser aberta a
orientação temporal da própria vida prática sobre a experiência
histórica e ser mantida aberta para um incremento da experiência
histórica. O aprendizado histórico é sempre (também) um processo no
qual se abrem os olhos para a histórica, para presença perceptível do
passado;

b) O aprendizado histórico deve ser relacionado à subjetividade dos
receptores, à situação atual do problema e à carência de orientação, de
que parte o recurso rememorativo ao passado. Sem esta referência ao
sujeito, o conhecimento histórico petrifica-se em um mero lastro de
reminiscência;

c) A referência subjetiva do aprendizado histórico se dá,
primeiramente, quando for relacionada ao movimento entre sujeitos
diferentes, portanto à intersubjetividade, na qual se constrói, a cada
vez, a identidade histórica. O aprendizado histórico deve, desse modo,
efetuar-se no meio de uma intersubjetividade discursiva, em uma
relação aberta de comunicação racional-argumentativa.

d) O aprendizado histórico deve ser organizado de modo que suas
diferentes formas sejam abordadas, praticadas e articuladas em uma
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relação consistente de desenvolvimento dinâmico. (RÜSEN, 2011a,
p.47-48).

Desta maneira, encontramos aqui implicações importantes acerca do ensino de
história. O processo de ensino de história em sala de aula influencia o aprendizado histórico,
que consequentemente constitui a capacidade de orientação na vida e de formação de uma
identidade histórica dos sujeitos. Não se pode perder vista que se trata de uma disciplina de
experiência e interpretação, em que aprendizado e vida prática estão conectados permitindo
compreender o presente e perspectivar o futuro.
Não basta considerar esta aprendizagem apenas como aquisição de conteúdos
prontos a serem memorizados, mas principalmente enquanto: aumento da experiência
histórica (dos saberes sobre o passado) capaz de articular de forma produtiva esse
conhecimento no quadro de orientação da vida prática; capacidade de interpretação, com o
aumento qualitativo dos modelos interpretativos de constituição histórica de sentido; o
aumento da competência de orientação, que se trata da capacidade do indivíduo articular a
interpretação da experiência e dos saberes sobre o passado com a sua própria vida, orientando
sua própria existência no tempo (RÜSEN, 2010c).
O processo de aprendizagem é dinâmico e por ele o sujeito passa por transformações.
Ocorre a aquisição e apropriação de algo. É no aprendizado histórico que ocorre o
assenhoreamento da história, em que uma informação, um acontecimento que ocorreu no passado
é apreendido pela consciência, desempenhando uma função na organização interna do sujeito.
“Ao aprender, firma a dimensão temporal de sua própria identidade e assenhoreia-se de si, e de
seu tempo” (RÜSEN, 2010c, p.106-108).
Nessa perspectiva aproximamos do campo empírico, a escola e os alunos, para
compreender como são estabelecidas as relações entre esses sujeitos e o conhecimento histórico.
A seguir apresentamos as primeiras impressões que veio à tona com os dados.
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As primeiras aproximações com o campo de investigação foram mediadas pela
professora regente de História, Janicleide Moreno Gonçalves17, que se colocou a disposição
para fornecer todas as informações necessárias ao conhecimento do ambiente escolar (o
professor, a proposta curricular, o projeto político pedagógico, plano de curso, livro didático
de História, relatórios do PIBID/História). As atividades de supervisão do PIBID/História do
qual faz parte também estavam ocorrendo regularmente.
O plano de estudos trimestral apresentado no início do ano letivo de 2015 é
organizado a partir do Plano de Curso de História, do 6º ao 9º ano, que foi sugerido pela
SMED e que segue a estrutura já relatada, constando apenas uma descrição de conteúdos
pautada no livro didático, sem contar com qualquer referência teórica, seguindo a organização
cronológica no estudo das sociedades, com habilidades e competências a serem alcançadas.
Essa proposta de plano de curso, ou este modelo estrutural, circula na rede municipal de
ensino desde o ano de 2004. Neste plano, não há nenhuma referência quanto ao estudo do
recorte local do 6º ano 9º ano.
Apesar de não estar presente no currículo prescrito diretamente, de alguma forma
o recorte local é inserido no contexto escolar nos anos finais do Ensino Fundamental. Dois
projetos disponibilizados na escola nos possibilitou fazer algumas reflexões. Nos anos de
2011 e 2012, foram encaminhados pela coordenação pedagógica da Secretaria Municipal de
Educação projetos interdisciplinares relacionados aos desfiles cívicos do 7 de setembro.
Em 2011, o projeto intitulado “Independência: cidadãos comprometidos,
desenvolvimento sustentável” apresentou como um dos objetivos específicos “conhecer o
município de Vitória da Conquista a partir das dimensões econômicas, sociais e culturais”.
Consta ainda que as atividades deveriam ser realizadas na sala de aula, da Educação Infantil
ao 9º ano, com base nos eixos norteadores e conceitos referentes à temática, dentre eles o
subtema “Aspectos históricos da formação de Vitória da Conquista” (SMED, 2011). Neste
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Especialista em História Social: Antiga e Medieval pela UESB e em Supervisão/Coordenação Pedagógica
pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Graduada em História pela UESB. Atua como
professora de História no Centro Municipal de Educação Professor Paulo Freire há 16 anos e como
professora de História e Filosofia no Colégio Estadual Nilton Gonçalves há aproximadamente 11 anos.
Integra o Programa de Iniciação a Docência (PIBID/UESB) como supervisora do subprojeto de História,
desenvolvido no Centro Municipal de Educação Professor Paulo Freire desde setembro de 2012.
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projeto ainda observamos que em 2009 a proposta também foi desenvolvida, com o tema
“Independência: a festa da liberdade” e em 2010 com o título “Independência: opção de um
povo que se agiganta”.
Em 2012, o projeto “Conquista Brasil: arte liberdade, educação é independência”
teve como objetivo específico “conhecer o município de Vitória da Conquista a partir da
dimensão cultural e a relação desta com as dimensões econômicas e sociais”. Na ocasião, foi
distribuído um “Mapa Cultural de Vitória da Conquista”, apresentando 18 pontos turísticos da
cidade incluindo museus, monumentos e outros espaços de memória. Este mapa foi utilizado
para guiar as visitas dos alunos a estes espaços, sendo toda a articulação desta atividade
mediada entre a SMED e as escolas da rede. Através do eixo “Arte e Memória”, personagens
da arte conquistense foram apresentados dentro dos seus respectivos contextos históricos. No
eixo “Arte e Ideologia”, destacaram-se os aspectos históricos da formação política de Vitória
da Conquista a partir das obras de artistas locais (SMED, 2012).
Sobre esta questão, a direção da escola nos apresenta algumas considerações ao
relatar sobre a realização de projetos com o recorte local pela SMED. Segundo suas
informações, o estudo do local ocorre

pontualmente, todos os anos que tem, pra comemorar o aniversário da cidade. Então todo
ano eles enviam, fazem AC né, primeiro lá com o professor e geralmente o tema é sobre a
cidade. Mas esses temas são trabalhados nas AC com os professores, tanto os professores do
1º ao 5º ano quanto com os professores do 6º ao 9º ano. E eu já trabalhei com esse tema
quando eu era coordenadora, uns dois anos pra trás, quando eu era coordenadora dos anos
finais (Diretora).
Ao ser questionada se recordava de algum projeto específico com o recorte local,
disse:

Eles mandavam na AC de coordenadores, me deram o projeto né que tinha a história de
Conquista, bandeira, hino, os artistas de Conquista, pra gente passar para os professores e
para o professor poder trabalhar com os alunos na sala de aula. E ai nós fizemos também na
época, na ocasião do projeto nós fizemos visitação aos pontos turísticos de Conquista,
levamos os meninos na UESB, levamos no Cristo, no Centro Cultural Glauber Rocha, no
Camilo de Jesus Lima. Mas é uma coisa que acontece anualmente e bem pontual (Diretora).
Sobre sua percepção em relação ao aprendizado dos alunos acerca da história
local, refere:
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Eu acho assim, como é muito repetitivo, é todo ano a mesma coisa. Todo ano em novembro
trabalha-se com o aniversário da cidade. É só nesse momento. Então parece assim, que de
fevereiro a outubro não existe, parece assim ninguém mora em Vitória da Conquista,
ninguém conhece os bairros que moram, nada. Só conhece em novembro. Em dezembro se
você procurar saber, eles não sabem mais nada. Porque eu não vejo resultado, não vejo nem
que há trabalho fora dessa data. É um trabalho específico para datas comemorativas. Se não
tivesse os dias comemorativos de Vitória da Conquista talvez ela não existisse, a história de
Vitória da Conquista. Até porque os livros não têm história local né. Esses conteúdos são os
conteúdos, vamos dizer, transversais, é o professor que tem que procurar material para
produzir e dar para os meninos. Então já que não está no livro e o professor é muito ligado
ao manual do professor e ao livro didático, se não tem no livro é muito difícil ele trabalhar
com os alunos (Diretora).
Os relatos da professora sobre estas mesmas questões também evidenciaram
aspectos importantes para essa discussão. Sobre a realização de projetos com o recorte local
pela SMED, afirmou que nunca teve conhecimento acerca dessas propostas.

Nenhum! Não vou mentir. Nunca chegou um projeto lá que fosse sobre a história local. Vem
outras coisas. Hoje, hoje a secretaria de educação está muito focada com esse negócio de, é
para essas provas, essas avaliações externas (Professora).
Como observado, destacamos nesta fala a trama em que se concretiza o cotidiano
escolar, em que demandas específicas de cada sujeito constituem um tecido em que a
educação se concretiza sem, contudo ser hegemônico e ser resultado de demandas
prescritivas, seja na perspectiva pedagógica ou administrativa. Se os projetos são
compartilhados nas AC, a ausência nestes espaços pode ser indício para a incompatibilidade
dessas informações. A ideia de “construção social” nos possibilita perceber essas nuances
como elemento que singulariza cada ambiente escolar, sala de aula, professor e cada sujeito
que compõe esse universo de ensino-aprendizagem.
Quanto às suas experiências com o trabalho da história local em sua trajetória de
ensino, as suas falas evidenciaram que com ou sem a execução dos projetos encaminhados
pela SMED a temática local de fato é discutida em sala de aula, embora reproduza a
pontualidade vinculada às datas comemorativas.
Quando eu trabalho, como eu te disse, quando dá, a gente vê que no ano a gente chega no
mês de novembro tem uma possiblidade de você casar: “agora eu vou planejar, esse mês de
novembro eu vou trabalhar o aniversário da cidade”. Ai eu vou discutir todo o processo da
chegada dos colonizadores, como é que foi o contato com os índios, ai a gente trabalha um
pouco disso. Fora isso, foi em 2013, eu fiz até do projeto do Pibid mesmo, que nós fizemos a
semana da cultura nordestina. Naquele projeto a gente trabalhou um pouco de história local.
Mas mais a parte mais folclórica, cultural, trabalhou um pouco de economia, mas eu acho

57

que os meninos ficaram mais voltados também mais para essa questão das festas religiosas,
de reisado, de como é que...mas dá questão do folclore mesmo eles trabalharam. Foi mais
cultural, num foi uma coisa muito voltada para a história de Vitória da Conquista.
Trabalhou, mas eu achei que a equipe trabalhou pouco. Mas deveria dar uma trabalhada.
Fica muito assim, solto. Num é uma coisa que é alinhada, que é planejada. Que eu acho que
é uma coisa que vale até a gente rever, né!? (professora).
Considerando os limites impostos pelos objetivos desse estudo, ressaltamos
apenas que o recorte local não é abordado em sala de aula, utilizado na intencionalidade seja
como conteúdo ou como recurso metodológico para potencializar a formação do pensamento
histórico dos alunos, de instrumentalizá-los a partir da realidade que os cercam a pensar
historicamente.
Retomando o planejamento de estudos apresentado, os alunos do 9º Ano do
Ensino Fundamental no primeiro trimestre devem realizar estudos acerca dos conceitos
substantivos Industrialização, Imperialismo, Primeira Guerra Mundial, Revolução Russa e em
História do Brasil, a Primeira República. Além de especificar os conteúdos curriculares, o
planejamento apresenta os objetivos gerais do trimestre, os “conteúdos conceituais” que serão
aprofundados, os “conteúdos procedimentais e atitudinais”, metodologia, materiais didáticos e
recursos pedagógicos, além dos procedimentos avaliativos. Observa-se nesta proposta uma
ampliação dos aspectos considerados para orientação da prática de ensino de História
mantendo, contudo, uma lógica de organização apresentada no livro didático.
No primeiro dia de contato com os alunos do 9º ano A, os sujeitos dessa
investigação, adentrei a sala de aula acompanhada da professora. Tínhamos reservado apenas
uma hora aula, que seria das 8h 50min às 9h e 40 min. Na ocasião, se fez a apresentação
informando que sou professora de história, aluna do Mestrado em Educação da UESB e que
este seria um primeiro contato para realização de um trabalho. Em seguida, a mesma
perguntou se poderia retirar-se para corrigir algumas provas, se estava “tranquilo”, daria para
“tomar conta” da turma, pois sem a sua presença ficaríamos mais “à vontade”. Prontamente
aceitei a sugestão e iniciei a conversa com os alunos. Informei que aquele seria apenas o
primeiro encontro e que o objetivo era responder dois questionários para conhecer um pouco
mais sobre eles. Os alunos não foram avisados previamente da minha presença e nem das
atividades que seriam propostas. Estar presente em sala de aula nesta etapa foi importante
para retirar as dúvidas que surgiram durante o processo e pela observação das reações frente
aos instrumentos.
Em tempo, foram respondidos dois questionários, um trazendo questões referentes
à disciplina, o ensino de História e a Historia da cidade, denominado “A história na sala de
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aula”, e um outro para traçar o perfil socioeconômico. Primeiro foi distribuído o questionário
“A história na sala de aula”, por exigir mais reflexão e a escrita deles. No geral, a turma
composta por 31 alunos foi receptiva e se mostrou disposta a realizar a proposta. Apenas um
grupo de 5 alunos não se envolveu, demonstrou desconforto e desânimo, mas executou a
atividade. Algumas respostas foram bem rápidas e objetivas, o que me levou a devolver
solicitando que tentassem pensar um pouco mais. Nem todos atenderam a essa solicitação e
foi preservada a autonomia e liberdade frente ao instrumento.
Após realização desta etapa, foi entregue o questionário socioeconômico. Tive
que chamá-los para ter atenção em dar as respostas individualmente, visto que algumas
questões movimentaram um pouco o diálogo entre eles. A mais polêmica se referia à cor da
pele. Todos queriam uma sugestão quanto à cor que deveriam marcar. Havia uma resistência
quanto à cor negra, sendo que alguns externavam que não eram negros e sim morenos. Outro
ponto foi referente ao uso da internet. Alguns queriam um espaço para dizer que ficavam
conectados durante 24 horas. Iniciamos um diálogo de como isso seria possível visto que
devemos considerar pelo menos as horas de sono e de execução de algumas necessidades
básicas da vida diária. Havia uma intenção de mostrar essa relação permanente com a internet.
Como a identificação era opcional, 4 alunos não se identificaram no perfil
socioeconômico, não colocaram o endereço completo, questionando qual era o objetivo de
querer saber onde residiam. Apenas 1 não se identificou no outro questionário, sugerindo que
não houve a mesma preocupação em ambos.
Apesar de alguns alunos se mostrarem mais inquietos, sem dedicar uma atenção
maior em responder as questões, o momento foi produtivo e satisfatório. Interessante que ao
final de cada horário um funcionário da escola vai até a sala sinalizar o término da aula. Isso
chamou a atenção. Quando terminou a aula, às 9h 40min, e este sinal foi dado, a grande
maioria da turma desconsiderou a minha presença e se retirou da sala, dizendo: “acabou”. Na
oportunidade, já tinha recolhido uma grande parte dos instrumentos utilizados.
Na análise dos dados, que a seguir serão apresentados, é preciso considerar as
limitações do instrumento que foi utilizado. As perguntas de um questionário
socioeconômico, por maior rigor que se tenha em sua construção, estão sujeitas as
dificuldades de interpretação e da disponibilidade dos sujeitos da pesquisa em fornecer
informações verídicas, podendo inclusive a se negar a respondê-las. Os dados obtidos são,
portanto, indicativos para reflexão sobre estes sujeitos, compreendendo que o isolamento
dessas informações não permite emitir conclusões, mas configura exclusivamente um perfil
geral importante para a condução deste estudo.
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Perfil Socioeconômico

Os alunos do 9º ano A, do Centro Municipal de Educação Professor Paulo Freire,
possuem faixa etária de 12 a 16 anos de idade e é dividida de forma equilibrada em termos de
gênero, com 15 meninos e 14 meninas. Destes, 2 não informaram a idade. Um maior
percentual da turma, 62.1% dos alunos, está em nível adequado de escolaridade quanto a
Idade/Ano, 31% estão em defasagem Idade/Ano, indicando possível reprovação, e 6.9% não
informaram a idade.
Tabela 1- Idade e Gênero dos alunos.
Fonte: Autora, 2015.

Idade
12 Anos
13 Anos
14 Anos
15 Anos
16 Anos
17 Anos

Quantidade
1
4
13
8
1
1

Gênero Feminino
___
1
8
3
1
1

Gênero Masculino
1
3
5
5
___
___

Conforme os dados obtidos, os alunos residem próximos à escola ou em bairros
circunvizinhos, alguns mais afastados e em situação de maior vulnerabilidade social e
econômica. São distantes do centro da cidade de Vitória da Conquista, mas possuem uma
dinâmica peculiar quanto à existência de atividades comerciais e prestação de serviços em
alguns bairros que suprem as necessidades locais sem a dependência total ou exclusiva dos
serviços oferecidos na região central. Dentre as áreas citadas estão a Urbis III, Bateias 2,
Urbis IV e V (Zabellê), Vila Serrana I e III, Cidade Maravilhosa, Miro Cairo, Senhoria Cairo,
Recanto das Águas, Sobradinho e Cidade Serrana. Em seu conjunto, apresentam um cenário
amplamente diversificado com territórios urbanizados, construções amplas e planejadas e
outros carentes de urbanização, de estrutura de saneamento básico e construções precárias
(ANEXO 9).
A maioria do grupo, 90.1%, reside em imóveis próprios. A percentagem restante
está dividida igualmente entre alugados, cedidos e aqueles que não souberam ou optaram não
informar. Dos 29 alunos, 86.2% moram em casas e o restante se divide entre sobrados e
apartamentos. Prevalece a média entre 5 a 6 cômodos por residência, sendo o mínimo 3 e o
máximo 10 cômodos.
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Tabela 2 - Tipo de Moradia e Número de cômodos.
Fonte: Autora, 2015.

Tipo de Moradia
Casa
Sobrado
Apartamento
Própria
Alugada
Cedida
Não informou

Quant. (%)

Nº. de cômodos

Quant. (%)

86.2%
06.9%
06.9%
90.1%
03.3%
03.3%
03.3%

3
5
6
7
8
9
10

3.5%
34.5%
27.5%
6.9%
13.8%
10.3%
3.5%

Quanto à configuração familiar desses alunos, 74.4%, residem com o pai, mãe e
irmãos. Já 20.7% moram apenas com mãe ou mãe e irmãos, 3.4% com o pai e 3.4% com os
avós. Há uma prevalência da presença de ambos os genitores nos lares, em contraposição a
outras conformações familiares em que irmãos, tios, avós, apenas o pai ou apenas mãe estão
exercendo a função de responsável.
Em relação à cor da pele, 41.4% alunos se declararam pardos, 24.1% negros,
17.2% brancos, 13.9% indígenas e 3.4% amarelo. Esses dados correspondem ao diálogo
observado em sala, em que os “morenos” iriam autodeclarar pardos por não se acharem
negros. O debate evidenciou o quanto esta definição está associada à relação com o outro. A
necessidade de receber a declaração do colega de classe foi um dos artifícios utilizados para
dar conta de respondê-la, revelando um subterfúgio frente à questão identitária que deverá ser
investigada à luz de uma narrativa histórica local em que o negro não foi evidenciado ao
longo da história da cidade, emergindo com maior relevância sob impacto das políticas de
reconhecimento dos territórios quilombolas a partir da década de 1990 e, principalmente, após
o ano de 2003-2004 com as alterações na legislação para autodeclaração dos territórios.

Tabela 3- Autodeclaração da Cor.
Fonte: Autora, 2015.

Cor da Pele
Negra
Parda
Amarela
Indígena
Branca

Quant. (%)
24.1%
41.4%
3.4%
13.9%
17.2%

Os quatro alunos que se declararam indígenas chamaram a atenção, sendo um
ponto a ser explorado nas etapas seguintes, visto que as narrativas de extinção da população
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indígena ainda são muito presentes na visão tradicional da história local. São essas narrativas
históricas, segundo Rüsen (2010a, p.66), que formulam as representações de permanência do
indivíduo e de seu mundo no tempo, instituindo por meio da memória a identidade, que é
inserida no quadro de orientação da vida prática a partir dos sentidos atribuídos ao agir e
sofrer no mundo. A autodeclaração é um indicativo de confronto com esta narrativa
tradicional, sendo importante investigar quais são as outras narrativas que podem emergir
nesse contexto, visto que as provocações iniciais que motivaram este estudo estão centradas
na relação entre os elementos da história local e a formação da consciência histórica, sendo
que esta consciência parte da presença constante e ativa do passado no que se configura o
quadro de orientação da vida no tempo presente, capaz de projetar perspectivas para o futuro,
orientando as ações e as situações vivenciadas no cotidiano.
No que se refere à religião, cerca de 51.7% da turma se declararam evangélicos,
31.1% católicos e 17.2% não tem religião. Dados que corroboram com o cenário atual de
expansão das religiões neopentecostais no país. Silva (2011, p.21), ao caracterizar esta a
escola apresentado o perfil da comunidade, relata a existência de uma diversidade de credos
como a espírita, a umbanda e o candomblé, descrevendo uma preferência pela religião cristã.
No grupo, essa preferência ficou evidente, mas essa diversidade não foi perceptível.
Tabela 4- Religião.
Fonte: Autora, 2015.

Religião
Afro-brasileira
Espírita
Católica
Evangélica
Não tenho
Outra

Quant. (%)
0%
0%
31.1%
51.7%
17.2%
0%

Quanto à escolaridade dos pais, as informações sugerem que as mães ou
responsável materna alcançaram um nível de escolaridade maior que os pais ou responsáveis
paternos, quanto ao acesso ao nível médio e superior. No entanto, foi maior o número de
alunos que não sabiam informar o nível de escolaridade do pai ou responsável paterno, o que
implica na limitação dessa observação a partir das informações descritas abaixo. Silva (2011,
p.21), em seu projeto de intervenção pautado na revisão do Projeto Político Pedagógico (PPP)
da escola, observou uma variação considerável entre a função social e o grau de instrução dos
pais ou responsáveis pelos alunos de maneira geral. Enquanto há pais subempregados ou
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desempregados, há também aqueles que gozam de uma condição financeira melhor. Isto é
visível, segundo o autor, na saída dos alunos após o turno de aula em que alguns saem a pé da
escola ou fazem uso de bicicleta, carroça, utilizam transporte escolar, ônibus, serviço de táxi e
carro particular. O meio de transporte, portanto, é utilizado pelo autor para representar a
pluralidade de condições financeiras das famílias atendidas pela escola. Em relação à
instrução, existem pais que possuem nível superior ou estão cursando a faculdade, como há
pais que nunca estudaram ou são semialfabetizados. Esta variação da escolaridade também foi
evidenciada entre os pais/responsáveis pelos sujeitos desta pesquisa.

Tabela 5- Nível de escolaridade de pais ou responsáveis.
Fonte: Autores, 2015.

Nível de escolaridade
Da 1ª à 4ª série do Ensino Fundamental

Mãe ou responsável
materna
24.1%

Pai ou responsável
paterno
31.1%

Da 5ª à 8ª série do Ensino Fundamental
Ensino Médio
Ensino Superior
Não estudou
Não sabe

27.6%
31.1%
10.3%
___
06.9%

27.6%
17.2%
06.9%
___
17.2%

Corroborando com o que já foi exposto acima e com as contribuições de Silva
(2011) acerca das condições financeiras das famílias atendidas pela escola, há no grupo uma
renda familiar variada, com um maior percentual recebendo até 1 e de 1 até 3 salários
mínimos. Entre 10.3%, a renda alcança de 3 a 6 salários mínimos, 3.4% com renda de 6 a 9
salários, 3.4% com mais 9 salários, 3.4% sem renda e 6.8% não responderam. A questão da
renda deve ser vista com cautela devido à possibilidade de desconhecimento quanto ao
rendimento total dos membros da família por parte dos sujeitos envolvidos no estudo, o que
acaba por vezes indicando dados bem abaixo ou bastante acima dos valores recebidos.

Tabela 6- Renda Familiar (Salário mínimo vigente em 2015).
Fonte: Autora, 2015.

Salário
Até 1 salário mínimo
De 1 a 3 salários mínimos
De 3 a 6 salários mínimos
De 6 a 9 salários mínimos
Mais de 9 salários mínimos
Não tem renda
Não respondeu

Quant. (%)
34.5%
38.2%
10.3%
3.4%
3.4%
3.4%
6.8%
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A partir dos dados obtidos referentes à situação profissional, é possível observar
que tanto a mãe ou responsável materna quanto o pai ou responsável paterno estão atuando
profissionalmente, sendo, no entanto, a inserção masculina bem maior, com 89.6% de pais
trabalhando, 10.4% já aposentados e nenhum relato de situação de desemprego. Entre as
mulheres, 55.2% estão trabalhando, 41.4% estão desempregadas e apenas 3.4% aposentada. A
necessidade de complementar a renda, de assumir totalmente as despesas familiares, de
realizar exclusivamente as atividades domésticas ou agregá-las além das outras funções são
questões que retratam a realidade de muitas mulheres no país. O percentual de desemprego
aqui evidenciado não pode ser aprofundado por não ser possível identificar tratar-se de uma
condição ou de uma opção diante de outras demandas apresentadas.

Tabela 7- Situação Profissional dos Pais ou Responsáveis.
Fonte: Autora, 2015.

Situação Profissional Mãe ou responsável materna (%) Pai ou responsável paterno (%)
Trabalha
55.2%
89.6%
Desempregado (a)
41.4%
0%
Aposentado (a)
3.4%
10.4%
Já falecido
0%
0%

Entre os alunos, apenas 17.2% já tiveram experiência de trabalho. Conforme
Silva (2011, p.20), devido à condição financeira da família, alguns alunos exercem pequenos
ofícios no turno oposto ao da aula.
Tabela 8- Experiência de trabalho.
Fonte: Autora, 2015.

Trabalho
Sim
Não

Quant. (%)
17.2%
82.8%

Dentre as atividades desenvolvidas estão a atuação como babá (13 anos), ajudante
de pedreiro (13 anos), produção de peças de carro (11 anos), trabalho em lanchonete (12 anos)
e mercado (15 anos). Este aluno que descreveu a experiência de trabalho chamou a atenção
enquanto estava respondendo o questionário: ficou perceptível certa apreensão por parte dele
e foi feita uma abordagem no propósito de auxiliá-lo. Na ocasião relatou ser a primeira
palavra o nome do mercado em que trabalhou, mas não sabia se era exatamente assim a
escrita, pois não se lembrava. A segunda, não soube dizer o que se tratava, desconsiderando,
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informando que tinha “errado”. Ao questionar o que gostaria de escrever, o mesmo relatou a
experiência no mercado, o que levou a acrescentar a palavra logo abaixo sem especificar a
função e nem quando começou a trabalhar. Observando posteriormente o outro questionário
aplicado no dia, ficou evidente a sua dificuldade com a escrita. Silva (2011, p.21), ao se
referir à aprendizagem na escola, identificou a existência de alunos com dificuldades na
leitura, na escrita, no raciocínio lógico matemático, na análise e interpretação de textos e
outras competências essenciais no processo de ensino-aprendizagem. No contexto geral da
turma, no entanto, esta dificuldade é pontual e não representa obstáculos para o presente
estudo, demandando apenas uma atenção maior quanto a elaboração dos instrumentos e as
estratégias de coleta de dados.

(A.S., 15 anos)

As informações sobre a escolaridade demonstram que 72.4% dos alunos da turma
sempre estudaram em escolas públicas. Os alunos provenientes de escolas privadas e que
alternaram com a pública, 27.6%, relataram ter frequentado a instituição até a alfabetização
ou até os anos iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º Ano). O percentual de aprovação do
grupo no final do ano letivo é de 65.5%, sendo que 31% relataram a reprovação uma única
vez e 3.4% duas vezes. Essa informação está em consonância com a defasagem idade/ano já
mencionada e apresentada anteriormente.

Tabela 9- Informações acerca da escolaridade.
Fonte: Autora, 2015.

Escolaridade
Sempre estudou em escola pública
Alternou entre escola pública e privada

Quant. (%)
72.4%
27.6%
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Tabela 10- Quanto à reprovação nos estudos.
Fonte: Autora, 2015.

Reprovação
Não, nunca
Sim, uma vez
Sim, duas vezes
Sim, três vezes

Quant. (%)
65.5%
31%
3.4%
0%

Apenas 20.7% dos alunos disseram realizar atividades ou cursos além da escola.
Dentre os apontados estão o curso de informática, inglês, desenho e participação em um
“projeto afro”. Mesmo a maioria não tendo outras ocupações no turno oposto ao da escola, o
tempo de dedicação aos estudos em casa se concentra entre 30min a 1 hora por dia. Somente
13.7% indicaram passar de 1 hora realizando tarefas relacionadas aos estudos.

Tabela 11- Realização de atividades ou cursos além da escola.
Fonte: Autora, 2015.

Realiza atividades
Sim
Não

Quant. (%)
20.7%
79.3%

Tabela 12Tempo de dedicação aos estudos em casa.
Fonte: Autora, 2015.

Tempo de Estudo
Até 30min
De 30min a 1 hora
Mais de 1 hora

Quant. (%)
38%
48.3%
13.7%

Segundo Silva (2011: 22), as oportunidades de lazer e entretenimento na
comunidade são restritas, não havendo muita opção no entorno. O autor destaca as academias
de esporte, praças, alguns trailers de lanche, Lan House e Pizzaria. Relata que a população
masculina, no período do estudo que realizou, fazia uso da quadra esportiva da escola nos
finais de semana e no noturno para a prática do futebol e futsal, estando assim disponível para
a comunidade. Conforme os dados, a ocupação com atividades em horas vagas e de lazer
incluem principalmente as ligadas a igrejas ou centros religiosos, ler livros, as saídas com os
amigos, ficar na rua, prática de esportes e a leitura de jornais e revistas. Ainda foi citado o
vídeo game, o celular, a leitura da bíblia, a TV, o namoro, o desenho ou simplesmente não
fazer nada.
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Tabela 13- Atividades realizadas nas horas vagas e momentos de lazer.
Fonte: Autora, 2015.

Atividades
Ler livros
Prática de Esportes
Ler jornais e revistas
Ficar na rua
Sair com os amigos
Vai a igrejas ou centros
religiosos
Outros

Quant. (%)
24.1%
17.2%
10.3%
17.2%
20.7%
27.5%
48.3%

A participação em grupos sociais revelou mais uma vez que as atividades
religiosas acabam por proporcionar o maior envolvimento fora do contexto escolar, sendo
citado por 44.8% da turma. Em seguida está a prática de esportes, banda musical e movimento
estudantil. Outros 20.6% mencionaram não fazer parte de grupos sociais e 10.3% incluíram os
grupos do WhatsApp e grupo de protestos.
Tabela 14- Participação em grupos sociais.
Fonte: Autora, 2015.

Grupo
Movimento estudantil
Coral
Prática esportiva
Grupo de igreja ou centro religioso
ONGs
Banda musical
Nenhum
Outros

Quant. (%)
3.4%
0%
24.1%
44.8%
0%
3.4%
20.6%
10.3%

Quanto à programação televisiva, a média do grupo evidenciou a preferência
pelos filmes e programas de música, o que representa de fato o gosto característico desse
período da adolescência. Em seguida, destacaram as novelas, programas religiosos, esportes,
telejornais, programas de auditório, notícias sobre artistas, telejornais de noticiais criminais e
por fim, os programas que abordam política. Cabe ressaltar que nos dois momentos em que
foi solicitada a atribuição de nota de 0 a 5 nos quesitos apresentados conforme preferência,
apenas 19 alunos compreenderam o enunciado e responderam de acordo com o propósito da
questão. Alguns marcaram um X, outros atribuíram nota apenas em alguns quesitos. Estes
questionários foram retirados para cálculo da média do grupo, sendo o resultado apresentado
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referente apenas aos 19 que responderam em conformidade com o enunciado. No momento da
aplicação do questionário, ao observar essa incompreensão, a questão foi explicada mas estes
optaram por não refazê-la. Considerando estas informações, se faz necessário ponderar que os
dados podem ficar comprometidos em relação às priorizações que eles fazem no cotidiano.
Tabela 15- O que mais gosta de assistir na televisão. Atribuição de notas de 0 a 5 conforme preferência.
Fonte: Autora, 2015.

Programas
Filmes
Esportes
Religião
Música
Novelas
Programas de auditórios
Telejornais
Telejornais de notícias criminais
Programas que abordam política
Notícias sobre artistas

Nota atribuída
4.3
2.5
2.8
3.8
2.8
2.3
2.4
1.7
0.8
2.3

O tempo de permanência em frente a televisão fica em média entre 1 a 3 horas por
dia. Outros 10.3% assistem por menos de 1 hora e 10.3% com 3 a 5 horas vendo televisão
diariamente. Já 3.4% diz não ver televisão e 7% passam mais de 5 horas por dia. O tempo
disponível para a televisão supera aquele disponibilizado para os estudos extraclasse.

Tabela 16- Tempo assistindo televisão diariamente.
Fonte: Autora, 2015.

Tempo
Não vejo
Menos de 1 hora
De 1 a 2 horas
De 1 a 3 horas
De 3 a 5 horas
Mais de 5 horas

Quant. (%)
3.4%
10.3%
31%
38%
10.3%
7%

A relação com a internet também gerou algumas discussões no grupo e já
foram expostas anteriormente. Retrata bem o universo desses adolescentes que se consideram
conectados com o ambiente virtual o tempo todo, o que de fato vem sendo consolidado com a
comercialização e o consumo de aparelhos como celulares, smartphones e tablets. No grupo,
55.3% acessam a internet várias vezes ao dia. Outros 17.2% acessam diariamente e apenas
6.9% relataram não ter acesso a internet. Entre os que acessam, 79.3% informaram fazê-lo por
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meio dos aparelhos celulares ou smartphones, 31% utilizam o computador em residência,
3.4% utilizam a Lan House e outros 10% indicaram o uso do tablet ou informaram a marca de
alguns aparelhos celulares. Alguns possuem mais de uma opção de acesso.
Tabela 17- Quanto ao acesso a Internet.
Fonte: Autora, 2015.

Acesso a Internet
Nunca
Às vezes
Raramente
Diariamente
Semanalmente
Várias vezes ao dia

Quant. (%)
6.9%
13.8%
3.4%
17.2%
3.4%
55.3%

Tabela 18- O que utiliza para ter acesso a internet.
Fonte: Autora, 2015.

Acesso a internet
Computador em residência
Lan House
Celular/Smartphone
Outros

Quant. (%)
31%
3.4%
79.3%
10.3%

O tempo de permanecia na internet é de 1 a 3 horas por dia para 31% da turma.
Outros 24.1% permanecem por mais de 5 horas conectados diariamente. Entre os sites mais
acessados conforme preferência estão as redes sociais como Facebook, aplicativos como
WhatsApp, seguidos dos sites de música, filmes, vídeos, jogos e por
relacionamentos e notícias em gerais.

Tabela 19- Quanto tempo permanece na internet por dia.
Fonte: Autora, 2015.

Tempo na internet
Não uso
Menos de 1 hora
De 1 a 3 horas
De 3 a 5 horas
Mais de 5 horas

Quant. (%)
10.3%
17.3%
31%
17.3%
24.1%

fim sites de
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Tabela 20- Os sites que mais acessam na internet. Atribuição de notas de 0 a 5 conforme preferência.
Fonte: Autora, 2015.

Sites
Notícias gerais (revistas, jornais, blogs, etc
Sites de bate-papo (Facebook, whatsApp)
Sites de relacionamentos (chats de amizade, namoro
Jogos
Músicas
Filmes, vídeos diversos

Nota atribuída/Média
1.5
4.4
1.7
4.0
4.3
4.2

Considerando as informações apresentadas para reflexão sobre os sujeitos desta
pesquisa, a turma do 9º Ano A retrata um perfil peculiar por estar inserida numa escola
pública municipal que atende uma demanda diversificada quanto às condições sociais e
econômicas das famílias que fazem parte da comunidade escolar. Além disso, integra um
ambiente conceituado positivamente pela população, quanto à estrutura física e o trabalho
pedagógico que oferece, aspecto que se observa na presença de alunos de bairros mais
distantes que deixam as unidades escolares mais próximas de sua residência para estarem
inseridas neste contexto.
Não sugere um padrão quanto às condições econômicas da turma, mas prevalece
núcleos familiares com a presença de ambos os genitores, com renda fixa, de classe média a
pobre, conforme estratificação baseada na renda e no poder aquisitivo (C,D e E).
A condição social implica no acesso limitado a bens culturais, com restrições
quanto ao acesso a espaços de lazer, esporte, bem como outras atividades educativas
complementares e que promovam a integração dentro da própria comunidade. A turma dedica
um tempo reduzido aos estudos extraescolar, sendo considerável o tempo de permanência
assistindo televisão. A carência de atividades físicas e o tempo assistindo televisão são
indicadores importantes para considerar um indivíduo insuficientemente ativo, com riscos
para o sedentarismo. O envolvimento com as atividades religiosas se torna alternativa a este
cenário. Todos estes fatores apresentam implicações e precisam ser considerados nas leituras
dos alunos, por constituírem elementos que podem ser mobilizados na sua interpretação do
contexto vivido e na sua orientação temporal/histórica.
O interesse pelo ambiente virtual, por filmes, músicas, vídeos podem auxiliar na
definição de estratégias e recursos utilizados com o objetivo de mobilizá-los no processo de
ensino e aprendizagem.
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3.1 Aproximando dos alunos e das ideias sobre história
Com o objetivo de identificar alguns aspectos iniciais relacionados à relação dos
alunos com a disciplina, o ensino de História e a História da cidade, utilizamos o segundo
questionário exploratório “A história na sala de aula”, composto por 6 questões subjetivas. As
respostas aqui utilizadas passaram por correção ortográfica quando necessário para melhor
compreensão da narrativa, mantendo as ideias apresentadas pelos alunos. As dificuldades
ortográficas e de compreensão dos instrumentos foram percebidos e revelam um problema
grave de alunos que concluem a sua trajetória escolar sem o pleno domínio da leitura e da
escrita.
Reforçando a ideia de que o aluno do 9º Ano possui uma trajetória escolar de
vivência na sala de aula, iniciamos esta reflexão buscando perceber a relação da turma com a
disciplina e sobre o estudo da história na escola. Todos a descreveram positivamente,
considerando uma disciplina “boa, legal e interessante”. Alguns trazem observações gerais,
sem apontar qualquer especificidade, como a seguir:

Tabela 21- O que você acha sobre estudar história na escola.
Fonte: Autora, 2015.

Legal
Bom/Fala tudo do passado
Grande matéria/revela segredos de antigamente
Muito importante/relembra nossos antepassados.
Bom, mas depende do assunto.
Passado/Presente/Futuro
Alimenta o conhecimento

Nº de Alunos
53%
17%
6%
6%
6%
6%
6%
100%

É uma disciplina que aprendemos muito e eu particularmente gosto muito da disciplina de
Historia (G.C.S, 14 anos).
Que é uma coisa legal, divertida e bem interessante (G.R.F, 13 anos).
É uma matéria muito importante e interessante (R.S, 14 anos).
Legal, uma disciplina traz uma cultura e uma história, outro mundo que não conhecemos e
ainda sabedoria (A.O.S,15 anos).
Há também narrativas que valorizam o conhecimento que se adquire com o estudo
da História sendo a sua importância relacionada, sobretudo, ao estudo do passado.
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Eu acho bom, pois assim podemos conhecer e saber um pouco do passado e podemos saber a
nossa origem brasileira (A.M.M,14 anos).
Estudar história e muito importante para os alunos refletirem o que aconteciam no passado
(C.R.S, 14 anos).
Eu acho muito bom porque através da matéria de história aprendemos coisas do passado
(R.M.A,14 anos).
A relevância é associada ao conhecimento de alguns conceitos substantivos como
“as grandes navegações”, as “revoluções”, as “guerras”, a “pré-história”, a perspectiva linear
da história, englobando o passado e presente enquanto dimensões temporais que se encerram
em si mesmas.

História é sim uma grande matéria escolar principalmente para o aluno e revela o segredo
de antigamente como as grandes navegações (A.P.S, 14 anos).
Divertido e legal, porque fala muito do passado e das revoluções ocorridas no passado e
também fala sobre os reis e as rainhas (L.M.M, 14 anos).
Eu acho muito legal, adoro estudar história, saber das nossas gerações, dede a pré-história
até o dia de hoje (A.B.O.S, 15 anos).
Alguns alunos apresentam na narrativa uma compreensão enquanto sujeito
histórico, de um passado e presente enquanto dimensões articuladas.

Em minha opinião o ensino de História na escola é uma forma de alimentar o conhecimento e
faz que nós conhecemos melhor a nossa história (D.S.A, 15 anos).
Muito importante a gente relembrar nossos antepassados até porque tudo na nossa vida tem
um pouco de história (I.O.S,16 anos).
Apenas dois alunos apresentam o passado-presente-futuro, mas sem a articulação
dessas dimensões temporais. O futuro aparece como mais uma temporalidade solta e como
um objeto a ser estudado, demonstrando uma confusão neste entendimento, já que ao futuro
lançamos apenas perspectivas numa relação de continuidade a partir da compreensão do
passado e a interpretação do presente.
Acho interessante estudar o passado, o presente e o futuro na escola (L.A.B, 14 anos).
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Outro descreve ter uma relação de interesse com duas temporalidades, o futuro e o
presente.

Acho muito importante e legal, porque estudamos sobre o passado e a antiguidade, mas
também o futuro e o presente da história, o que nos interessa muito (R.L.S,14 anos).
Um aluno associou o gosto pela disciplina a depender do assunto estudado,
considerando que alguns são “chatos”. Isso pode ser um reflexo de um ensino pautado na
exposição e transmissão dos conteúdos. Se “depende do conteúdo”, fica evidente que há
momentos em que o aluno consegue estabelecer uma relação de interesse e de sentido na
abordagem da temática estudada. O estudo da história local tem demonstrado que a
proximidade com o contexto de vida do aluno permite estimular o seu interesse pelo estudo da
história ao estabelecer referências, seja nas experiências individuais ou coletivas, criando
condições para desenvolver a sua própria historicidade.

Acho muito bom, mas depende do assunto que estamos estudando, porque tem alguns
assuntos de História que são chatos (D.P.S, 12 anos).
A percepção de que alguns conteúdos são pouco atrativos também foi relatado
pela professora da turma. Este fator interfere nas reflexões sobre as escolhas dos conteúdos a
serem trabalhados. É neste momento que o planejamento anual começa a ser reconfigurado,
com a seleção de conteúdos e adequações ao currículo prescrito, diante da realidade
vivenciada na escola e na sala de aula. Não há apenas uma reprodução e assimilação dos
planejamentos encaminhados pela SMED ou dos conteúdos presentes no livro didático. É esta
realidade que revela a importância de tomarmos a ideia de construção social da escola.

Eu filtro também. Eu filtro também porque não dá, não dá. Porque você têm três aulas por
semana, que já é um ganho, porque no ensino médio no Estado, por exemplo, tem duas aulas.
Então ter três aulas já é assim um paraíso. Mas mesmo assim você tem que filtrar, porque
assim a tarefa de casa, o ‘para casa’, o aluno não faz o ‘para casa’. Se você tem uma sala
com 40, é 20 faz 20 não faz. Isso é porque eu estou sendo generosa, geralmente é até mais do
que isso. Aí você já tem que dar uma aula pra você acompanhar também a atividade porque
ele não faz o ‘para casa’. Uma parte faz, aí eu fico com pena também de corrigir. Aí eu falo:
‘quem trouxe a atividade pronta?’ Aí uma parte da sala levanta a mão, a outra parte não faz,
aí eu não quero também corrigir sem que pelo menos a grande maioria tenha feito. Aí eu já
tiro uma aula às vezes para fazer a própria atividade, você quer fazer um estudo dirigido,
você quer passar um filme, então você acaba não dando conta desse conteúdo. Ele é muito
fechado. O conteúdo de História é muito grande. Aí eu vou vendo aqueles que são mais
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relevantes, pelo menos que eu acho né. Porque às vezes o que eu acho que é mais interessante
o outro professor não acha que é, enquanto o que ele gosta de trabalhar. (Professora).
Esta seleção do conteúdo também passa pela relação que o professor estabelece
com determinados conteúdos e a sua avaliação quanto à importância, receptividade e gosto
dos alunos. Ao ser questionada como faz essa seleção, a professora indica que

Talvez seja pelo que eu gosto. Às vezes eu fico preocupada com isso. Mas algumas coisas eu acho
importante. As Revoluções Inglesas, por exemplo, eu não gosto de trabalhar, mas eu acho que você
tem que falar, eu acho que é importante o menino ter essa compreensão de algumas coisas. Mas se eu
pudesse eu pulava. Eu já tenho colegas minhas que diz: ‘professora deus me livre, como é que você
trabalha com essas coisa de Absolutismo, esses trem? Eu tenho uma raiva de trabalhar isso!’. Eu não
gosto de trabalhar, mas eu acho importante. Acho que tem umas coisas que você consegue, acho que é
importante, por exemplo, você trabalhar esse processo de escravidão, acho importante você trabalhar
com o menino até para você ficar fazendo esse paralelo, comparando esse processo de vários fatores
é importante você trabalhar e como trabalhar essa questão da Escravidão, eu gosto de trabalhar. Por
exemplo, as grandes guerras eu acho muito importante você trabalhar, mas para você trabalhar as
duas grandes guerras você não pode deixar de num trabalhar bem Imperialismo, você tem que
trabalhar bem... Então são coisas assim que eu acho importante trabalhar. Agora, por exemplo,
algumas coisas eu pulo. Por exemplo, China Medieval, geralmente os livros trazem, quando dá,
quando eu vejo que está mais folgado eu ainda trabalho, mas quando dá eu dou uma puladinha nesse
ai. Deixa eu ver qual foi o outro conteúdo que agora mesmo eu pulei com os meninos... Algumas
coisas de Brasil, de regência...eu tive que dá uma puladinha nas regências. Eu, o que eu aproveitei
mais, as rebeliões, eu trabalhei mais república também, República Velha, eu gosto de trabalhar
aqueles movimentos né o Canudos, Chibata. Aí eu vou pegando ali vou também tentando dá uma
custuradinha, não sei se é o mais certo mas a gente tenta. Pelo pouco tempo de aula que você tem
você vai tentando ver aquilo que acha que também o menino vai se interessar mais, que tem coisa que
o menino não gosta de estudar. As revoluções mesmo é um assunto que os meninos não gostam de
estudar, mas eu acho importante eles trabalharem Revolução Francesa, mas eles não gostam muito de
trabalhar. História do Brasil eles gostam de algumas coisas, mas num é tudo de Brasil que os
meninos gostam também. É, Império mesmo os meninos num gostam muito de ter que estudar Império.
(Professora).

Diante desta fala, solicitamos à professora que explicitasse como é observado no
cotidiano da sala de aula esse “gostar” e “não gostar” dos alunos, demonstrando como avalia
esta questão. No relato, revela não ter aprofundado reflexões acerca deste ponto, sendo suas
considerações superficiais, pautadas em impressões do trabalho desenvolvido em sala. O
diferencial apontado é a participação e questionamentos levantados durante o estudo
realizado. Há uma dúvida quanto ao que de fato promove essa reação a determinados
conteúdos, se é em razão do assunto estudado ou se o modelo de aula ministrado. Portanto,
avalia esse “gostar” e “não gostar”:

Pela participação, pelas perguntas. Quando o assunto tá interessante para eles, eles criam perguntas.
Quando eles acham que aquele negócio tá chato, eu num sei se é o assunto que é chato ou se é a aula
que tá chata, mas o menino num pergunta muito. Ele só quer fazer aquela atividade ali, ele num
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pergunta muito. Quer ver uma coisa que os meninos perguntam muito é Revolução Industrial. Os
meninos adoram estudar a Revolução Industrial, eles perguntam muito, eles têm muitas curiosidades.
É Feudalismo, eles gostam muito. Idade Média de um modo geral eu observo que os meninos têm
muita curiosidade de saber coisas. O livro trás algumas coisas assim que já também chama a atenção
deles. Mas eu estou falando assim de uma forma superficial, que eu nunca, num é uma coisa que eu já
parei para poder pensar mesmo, se é por isso mesmo. Mas ficou isso que os meninos gostam mais,
acho que eles perguntam mais, eles têm mais curiosidade de saber. As grandes guerras, eles gostam
de trabalhar as guerras, eles gostam disso, de trabalhar. Eu também gosto, aí vai juntando as duas
coisas. Eu também num gosto de um assunto [risos], gosto assim de uma forma mais superficial, a
gente sabe disso, a gente num adianta esconder, tem coisa que a gente num tem paciência então fica
doida para ficar livre. (Professora).

É possível existir uma relação deste “gostar” ou “não gostar” dos alunos com o
trato que o professor estabelece no estudo de determinados conteúdos. Qualquer resistência do
professor pode vir a intervir em sua abordagem e na forma como este conhecimento chega aos
alunos, desprovido de sentido e significado para sua vida. Não aprofundaremos essa discussão
nesta pesquisa, mantendo apenas as reflexões associadas ao estudo da temática local.
Quanto à finalidade da disciplina, metade da turma descreve que a História
ensinada na escola serve para aprender sobre o passado, sendo a resposta de uma aluna bem
representativa dessa compreensão: “Pra mim, serve para muitas coisas. Tipo: conhecimento
dos séculos atrás” (T.S.S, 14 anos). Neste sentido, outros relatos seguem com esta mesma
estrutura de pensamento:

Tabela 22- Na sua opinião, para que serve a história ensinada na escola.
Fonte: Autora, 2015.

Para questionar histórias antigas
Aprendizagem do passado para preparar o futuro
Aprendizagem do passado para conhecer o presente
Conhecimento do passado
Para aprender
Sem clareza

Nº de Alunos
6%
12%
6%
58%
12%
6%
100%

Para que os alunos saibam como as pessoas no passado viviam e o que eles faziam para
sobreviver (C.R.S, 14 anos).
Serve para aprendermos tudo o que aconteceu em um determinado período, ou seja, o que
aconteceu no passado quando nós não tínhamos nascido (J.S.S, 14 anos).
Para mostrar aos alunos como era antigamente nos séculos passados (M.G.P, 14 anos).
Serve para descobrirmos a origem do passado e aprendermos mais sobre ela e estudarmos
mais sobre a história de muitas coisas (R.L.S, 14 anos).
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Serve para conhecermos coisas antepassadas (R.M.A, 14 anos).
Para conhecermos mais do passado, o que aconteceu, os sofrimentos, as revoltas e etc (sem
nome).
Outros retomam a ideia de passado-presente, assim como de um passado que
contribui para compreensão do presente.
Para que nós aprenda um pouco sobre as histórias passadas e um pouco do presente
(E.S.S,15 anos).
Para termos conhecimento dos acontecimentos importantes da antiguidade e também recente
(D.S.A, 15 anos).
Serve para conhecer o passado e ficar sabendo das coisas do passado para conhecer os de
agora (C.N.C,15 anos).
Em algumas respostas mais uma vez o sentido da disciplina e a sua finalidade são
associados aos conceitos substantivos.
Serve para conhecer mais o Brasil e o mundo antes de nascermos. Para ter a História do
Brasil e o mundo (D.P.S, 12 anos).
Para ficarmos cientes do que aconteceu antigamente, das guerras, dos tipos de trabalha e da
escravidão dos nossos descendentes (F.O.A, 14 anos).
Serve para aprimorarmos nossos conhecimentos das historias do Egito, Roma, os índios, etc
(G.C.S, 14 anos).
Há narrativas que considera que a história serve para aprender sobre o passado,
preparando para o futuro. A forma com as três dimensões temporais são apresentadas seguem
um discurso muito utilizado pelos professores de história quanto discutem o sentido do estudo
da história, principalmente no início do ano letivo. Nele, a importância do estudo do passado
está na necessidade de conhecê-lo para compreender o presente e poder transformar o futuro.

Na aprendizagem uma história do passado que serve para ajudar no futuro (A.O.S, 15 anos).
Ensina o passado para que possamos estar preparado para o futuro e estudar a história de
muitas coisas (A.B.O.S, 15 anos).
Para aprender coisas do passado e também do futuro (D.N, 13 anos).
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Isso pode levar a incompreensões de que o ensino de História pode prever ou
antecipar futuro, em detrimento da ideia de um futuro perspectivado. Este aluno consegue
descrever da seguinte forma/;

Para ensinar um pouco de tudo sobre o que acontece, o que já aconteceu e o que ainda pode
acontecer (L.A.B, 14 anos).
Dentre os temas, assuntos, conteúdos, períodos históricos que chamam mais a
atenção no estudo da história, prevalecem as temáticas relacionadas com a História do Brasil
como a “Primeira República”, “Descoberta do Brasil”, o “Brasil-Colônia”, e a história global
como a “Primeira Guerra Mundial”, “Segunda Guerra”, “Revolução Industrial”, apresentando
principalmente aqueles contemplados no primeiro trimestre de aula, sem uma justificativa
problematizada.
Tabela 23- Temas/conteúdos/períodos que chamam mais sua atenção no estudo da história
Fonte: Autora, 2015.

Nº de Alunos
Guerras Mundiais
29%
Revolução Industrial
29%
África
12%
Brasil Colônia
6%
Pré-História
6%
Negros/Índios
6%
Queda da Bastilha/Imperialismo
6%
Descoberta do Brasil
6%
100%
Primeira República porque eu achei interessante (C.P.L, 17 anos).
Os temas da descoberta do Brasil (A.P.S, 14 anos).
Da Primeira Guerra Mundial e Dom Pedro e Napolião Bonaparte, teorias racistas (A.O.S,
15 anos).
A Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial porque eu acho este assunto
bastante interessante. As teorias racistas este assunto também é bastante legal (E.C.O.M, 13
anos).
A Queda da Bastilha, os 3 estados mim chamam atenção porque são muito interessantes
(A.M.M, 14 anos).
A 2ª Guerra Mundial, porque acho que foi algo desnecessário, a raça humana é uma só e
deviamos nos unir e na brigar (C.N.C, 15 anos).
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Revolução Industrial, porque fala sobre a revolução das máquinas e das fábricas (L.M.M, 14
anos).
A revolução Industrial, as guerras e etc. porque conhecemos sobre o mundo sobre as coisas,
que nos trás curiosidades de saber mais e mais (R.M.A, 14 anos).
Poucas narrativas apresentam conceitos de segunda ordem, como abaixo, que
relaciona o interesse pela temática ao fato de levá-lo a pensar nas mudanças que ocorrem do
passado para o presente. Mesmo nas questões a seguir, os conceitos metahistóricos aparecem
relacionados aos substantivos, no entanto, já apontam para uma visão mais complexa.

A vinda do rei ao Brasil e Brasil colônia, porque é um assunto que me faz pensar sobre os
inúmeros acontecimentos e mudanças vividas em nosso país (D.S.A, 15 anos).
A Revolução Industrial que envolve vários assuntos e mudou a historia da cidade (F.O.A, 14
anos).
Revolução Industrial, porque mostra como eram as máquinas no passado e também a forma
de trabalhar era diferente dos dias de hoje (D.N, 13 anos).
Temas relacionados à África, teorias racistas e escravidão são recorrentes nas
narrativas da turma. Apesar de fazer parte dos conteúdos estudados no 8º Ano, algumas falas
na ocasião de aplicação dos questionários indicam a relação com o projeto realizado no ano
anterior pelo PIBID/História da UESB. O projeto contemplou elementos da cultura africana a
partir do estudo de jogos africanos, sendo uma experiência positiva e interessante segundo os
relatos dos alunos. Temáticas relacionadas aos índios também são evidenciadas.

Eu gostei bastante da África do ano passado e também a Revolução Industrial. Que me
ajudou a conhecer mais sobre a África, e também com os descobrimentos das máquinas
(J.S.S, 14 anos).
A África porque são conteúdos totalmente diferentes do que a mídia nos transmite (V.S, 14
anos).
Sobre a Africa, Europeus, Escravidão, também sei que sem história não e sabe nada sobre o
passado (F.M, 15 anos).
Imperialismo e África (M.G.P, 14 anos).
O que chamou mais minha atenção foram os assuntos que falavam sobre os negros e muita
crueldade, mais história sobre os índios também (A.B.O.S, 15 anos).
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Alguns períodos históricos como a antiguidade e o medievo são citados,
demonstrando uma visão fantasiosa, exótica da história.
Mitologias egípcias, gregas, romanas, hindu e celta. Eu gosto muito de Deuses e histórias
envolvendo poderes e etc (L.A.B, 14 anos).
O Egito, porque mim chamou, mas atenção (G.C.S, 14 anos).
Eu me interesso bastante pelo período medieval por suas guerras e grande marco na História
(R.S.T, 13 anos).
Em síntese, há uma afinidade dos alunos com a disciplina que a consideram
interessante e legal. Prevalece a ideia de relação ao estudo do passado, com a relevância
associada a alguns conteúdos históricos, que aparecem em pequeno número articulado com
conceitos metahistóricos. Há relatos que demonstram a compreensão enquanto sujeitos
históricos.
Quanto à relação entre a história que é ensinada na escola e a história que é vivida
por eles e por outras pessoas que vivem nas mesmas condições sociais, as opiniões se dividem
no grupo e são identificadas algumas dificuldades de entendimento da questão. Para alguns, a
história ensinada na escola não está relacionada com a história vivida, o que contribui com
ideia de que a sua função se resume ao estudo do passado, conforme a narrativa de um aluno
que diz: “Não. Porque nas nossas vidas não tem esses acontecimentos” (Sem nome). São,
portanto, acontecimentos que se fixam ao passado, sem conexão com o tempo presente e com
a vida cotidiana. É importante considerar que nem todos os temas/assuntos/conteúdos
fornecem elementos de conexão com tempo presente e com a vida dos alunos, mas outros
conceitos históricos como o de mudança, ruptura, permanência, são necessários para
sistematização deste conhecimento de forma que o aluno apreenda de forma significativa
sendo capaz de mobilizá-lo quando necessário. Caso esse movimento não ocorra essa relação
entre o que é ensinado e o que é aprendido com função orientadora da vida não é estabelecida
e não contribui para compreensão do aluno, enquanto sujeito historicamente construído.
Tabela 24- Relação entre a história ensinada na escola e a história que é vivida por você.
Fonte: Autora, 2015.

Não há relação
Sim, tem relação
Talvez
Sem clareza

Nº de Alunos
47%
41%
6%
6%
100%
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Não a história vivida por mim e outras pessoas é bem diferente da história de matéria escolar
(A.P.S, 14 anos).
Não. Por que história estuda tudo (M.S.M, 15 anos).
Não, porque é muito diferente (L.M.M,14 anos).
A reposta de uma aluna demonstra esse distanciamento entre o conhecimento que
é transmitido pela escola em relação a sua vida e a de outras pessoas que vivem em condições
sociais próximas as suas. No seu entendimento não há relação porque a escola é diferente de
tudo que é vivenciado no seu exterior.

Não, porque pra mim na escola são outros modos de tudo (T.S.S, 15 anos).
Algumas narrativas se dividem quanto a existência deste vínculo entre o que é
ensinado pela disciplina e o que vivenciam, por isso tentam estabelecer algumas ligações a
partir da relação entre as dificuldades vivenciadas no passado com as atuais.
Talvez eles também tem dificuldades e sempre teremos (A.O.S, 15 anos).
Considerando que algumas informações são importantes para vida e outras não,
embora não expliquem, nem exemplifique. As respostas são vagas.

Não e sim. Algumas são para a vida mas outras não (J.B, 14 anos).
Afirmando que há relação mas apresentando justificativa que diz o contrário,
sendo a História “contada” pela professora diferente porque apresenta situações de
sofrimento, guerras, mortes que não fazem parte do presente. Aqui aparece a elação de
diferença com o passado, identificando mudança.

Sim, porque a historia vivida por mim é diferente da historia contada pela professora. Antes
tinha mais sofrimento, tinha muitas guerras, muitas mortes e hoje não é como era antes
(I.O.S, 16 anos).
Ou ainda observando mudanças metodológicas no ensino da História atribuindo
ao passado um maior rigor, sendo a atual mais dinâmica e extrovertida.
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Sim, acho que não tem relações, porque antigamente tinha uma história ensinada mais
rigorosamente e hoje é muito mais dinâmica mais extrovertida (A.B.O.S, 15 anos).
Algumas narrativas conseguem perceber a relação entre a história ensinada e a sua
vida, trás considerações interessantes na maneira de compreender o sentido da História para o
tempo presente. Para um aluno esta relação existe “Sim. Porque para chegarmos onde
estamos foi preciso viver o passado e cada acontecimento e descoberta foi necessário para
tudo que vimos hoje.” (D.A.S, 15 anos). Há no seu entendimento um passado que contribuiu
para a formação do presente, indicativo da percepção de sujeito histórico. Outras
contribuições seguem nesta mesma perspectiva
Acho que sim, porque o que as professoras falam sobre o que as pessoas viviam sobre o
passado assim como nossa história que vivemos o agora (C.R.S, 14 anos).
Outros sentidos são mobilizados para justificar esse vínculo entre o que se ensina
e o que é vivenciado por eles. Alguns não se inserem no processo ao construir a estrutura do
pensamento, se referindo “as pessoas”, no entanto destaca a dimensão humana da experiência
histórica, assim como a deles, do seu tempo.
Sim, porque a história é feita pessoas e isso tem relação com todos (C.N.C, 15 anos).
Sim, porque muitas coisas que a gente conhece na historia, é o mundo que as pessoas vive
hoje em dia (R.M.A, 14 anos).
Sim, porque todas as histórias que são contada na escola, já foi vivida por outros povos (V.S,
14 anos).
Sim, porque a história estuda que acontece ou já aconteceu (L.A.B, 14 anos).
Sim, porque a história estuda tudo que acontece e que já aconteceu (R.S.T, 13 anos).
Há uma narrativa que descreve uma ideia de transmissão do passado pelo
convívio das gerações, em que a relação entre a história ensinada e a vida existe “Sim, por
que a história é tudo o que é vivido no século passado e muitas pessoas já conviveu com uma
pessoa que convivênciou ou até mesmo participou do que aconteceu.” (J.S.S, 14 anos).
Entre os temas/assuntos/conteúdos que gostariam de estudar nas aulas de História,
alguns descreveram satisfação com o que já estudam como um aluno que diz “não tenho nada
muito especifico ou diferente do que já é estudado e que estudo é o bastante.” (C.N.C, 15
anos). Concordando, outro relata: “Para mim os conteúdos que estudamos já é satisfatório.
Mas mais conhecimento seria muito bem vindo.” (D.A.S, 15 anos). Há quem não faz sugestão
por entender que “cada série tem sua história”.
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Não tenho em mente um então até porque cada série tem sua história (A.M.M, 14 anos).
Seu pensamento ecoa uma lógica muito presente no discurso do professor de
história quando, por exemplo, este afirma ter que cumprir determinados conteúdos porque na
série seguinte a sequência já está estabelecida e caso este seja retirado ocorrerá prejuízos para
o entendimento do aluno. Expõe um currículo que é consolidado pelos livros, pela escola, pela
tradição, que não concebem temas outros na disciplina.
Tabela 25- Quais são os temas/assuntos/conteúdos que gostaria de estudar nas aulas de História.
Fonte: Autora, 2015.

História do Brasil
África
Guerras
Igualdade racial
Atualidades
O que já estudam
Não indicou

Nº de Alunos
17 %
17%
12%
6%
12%
12%
24%
100%

Dentre os assuntos destacados por eles para estudar nas aulas de História estão
“As grandes navegações”, “Egito”, “índios”, “índios no Brasil”, “descobrimento do Brasil”,
“Segunda Guerra Mundial”, “África”, “Revolução Industrial”, “mitologias”, “período
medieval”, “independência do Brasil”, conforme narrativas abaixo:
As grandes navegações falando como os portugueses chegaram ao Brasil (A.P.S, 14 anos).
Gostaria de aprender mais sobre índios, sobre o Egito como eles vivia e como fazia para isso
(C.R.S, 14 anos).
Mais sobre a revolução industrial pois é um dos melhores assuntos de história que eu já vi
(E.S.S, 15 anos).
Eu queria que agente estudasse cada característica dos continentes, um estudo mais
aprofundado e também conteúdos que falem sobre o dia-a-dia entre elas o avanço da
tecnologia (J.S.S, 14 anos).
A guerra do tempo passado, muitos filmes (J.B, 14 anos).
Mitologias (L.A.B, 14 anos).
Segunda guerra mundial e o período Medieval (R.S.T, 13 anos).
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Guerras (L.M.M., 14 anos).
Queria estudar mais sobre a historia dos índios no Brasil (G.C.S, 14 anos).
Governos, mais sobre o descobrimento do Brasil e mais sobre a Segunda Guerra Mundial e a
história dos índios, a revolução do ser humano e a era dos dinossauros (R.L.S, 14 anos).
Pra mim era a Independência do Brasil porque isso é muito bom (T.S.S, 14 anos).
Tanto as temáticas relacionadas à África quanto a indígena são novamente
recorrentes entre as narrativas. Fato este que já associamos com o trabalho desenvolvido pelo
PIBID/História.

África e os índios, colonização, sobre o Brasil várias outras coisas (M.G.P, 14 anos).
Mais sobre a África, saber as histórias de lá (M.S.M, 15 anos).
Mais sobre a África e os quilombos ainda existentes no Brasil (V.S, 14 anos).
Mapas, a história de outros continentes principalmente a África e os Europeus (D.P.S, 12
anos).
A história do Município de Vitória da Conquista também é citada enquanto tema
de interesse para o estudo nas aulas de História. Um aluno diz que “gostaria de estudar sobre
Conquista sobre o que acontece em Conquista e no passado dela e como começou tudo isso”.
(C.P.L, 17 anos). Já outro quer saber “como será o futuro da nossa cidade será igual ou
diferente ao de hoje.” (F.O.A, 14 anos), apresentando uma incompreensão entre o estudo da
História e o tempo futuro.
Algumas falas nesta questão foram interessantes por trazer temáticas que não
fazem parte dos conteúdos específicas da disciplina como o “tráfico de drogas”, “igualdade
racial, social e entre pessoas com deficiência”, mas são temas do tempo presente e do
contexto do aluno. O ensino de História poderia incluir temas sobre “O mundo de hoje em
dia. Falar mais sobre o trafico de drogas porque são uns assuntos muito importantes e trata
do nosso dia-a-dia.” (I.O.S, 16 anos). E também “Mais temas de igualdade racial e social,
mais temas de igualdade entre pessoas com deficiência” (A.B.O.S, 15 anos). Conforme as
considerações elencadas a partir do perfil socioeconômico, a turma apresenta condições
variadas sendo que alguns residem em bairros de manifesta vulnerabilidade social e
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econômica. Estas narrativas podem indicar um olhar atento com as questões vivenciadas nos
contextos em que estão inseridos.
Algumas curiosidades também foram mencionadas para o estudo nas aulas de
História como “a historia, origem e fonte do futebol” (D.N, 13 anos); “Sobre o Período
Jurássico. Sobre os diversos dinossauros” (G.R.F, 13 anos); assim como a escolha de “Um
assunto legal extrovertido porque alguns assuntos são chatos, faz com que a aula fique
chata” (E.C.O.M, 13 anos).
A questão final deste questionário teve como objetivo identificar o conhecimento
dos alunos acerca da historia local. Considerando as questões que motivaram este estudo,
algumas narrativas apresentam indicações que confrontaram a ideia inicial de prevalência de
uma memória histórica tradicional. Contudo, forneceu subsídios para problematizarmos o
ensino e a aprendizagem dos alunos acerca da História, apresentando evidências de que o
estudo do tema em momentos pontuais, geralmente associados a datas comemorativas,
interferem na construção do pensamento histórico dos alunos.

Tabela 26- O que você já estudou sobre a história da cidade em que você vive.
Fonte: Autora, 2015.

Índio
Houve conflitos
Evolução da cidade
Aniversário da cidade
Surgimento da Cidade
Marcos históricos
Rios descobertos
Nada
Não explicam, passam trabalhos
Não responderam a questão

Nº de Alunos
23%
6%
6%
6%
6%
6%
6%
23%
6%
12%
100%

Sobre o estudo da história do Município, 23% dos alunos informaram que não
sabem nada acerca da história local. Segundo I.O.S (16 anos), ela não sabe “Nada porque os
professores não passa muitos trabalhos falando de Conquista não”. A sua narrativa vai de
encontro com o que E.C.O.M (13 anos) apresenta, ao afirmar que é “para a professora
explicar o assunto na sala ela não explica mas passa pesquisas para fazer em casa”. As
pesquisas realizadas pelos alunos surgem como um problema quando as fontes já citadas, a
exemplo do texto disponível no Site oficial da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista,
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são utilizadas sem critérios de estudo e análise, o que precisa ser estabelecido e direcionado
pelo professor.
Outro aluno, ao falar sobre o que já estudou sobre a história da cidade, disse que
“até agora não muita coisa interessante, só estudei que ela e a 3ª maior cidade da Bahia.”
(G.C.S, 14 anos). Esta fala também foi narrada por um aluno que diz não ter estudado “nada,
só que é a terceira maior cidade da Bahia e que é grande.” (A.O.S, 15 anos). São narrativas
que reproduzem um discurso muito difundido em cerimônias oficiais do governo municipal,
nos períodos eleitorais, em campanhas publicitárias e veiculado na impressa local. Apesar de
não representar a evidência de um conhecimento histórico, destacamos que informações do
cotidiano também constitui o aprendizado histórico, que não estão restritas ao espaço escolar
e estão presentes na formação da consciência histórica. Conforme Rüsen, a aprendizagem
histórica ocorre nos mais diferentes contextos da vida concreta dos alunos e não apenas no
ensino de história. “É possível considerar como aprendizado um programa de televisão, que
aborde temática histórica e que transmita informações (objetivamente corretas), na medida em
que essas informações são apreendidas e armazenadas de algum modo na consciência
histórica.” (RÜSEN, 2010c, p.105). Consideramos que esta sua observação se aplica a outros
contextos de aprendizagem e meios de comunicação em que ocorre a abordagem de temáticas
históricas, para além do universo escolar.
Um destaque interessante foi observado quanto às referências ao índio. Mesmo
aqueles que afirmaram não recordar de muita coisa, o que conseguiam lembrar estava de
alguma forma associada à questão indígena.

Acho que já estudei sobre algum assunto da minha cidade mas não lembro. E que os índios
migraram aqui e que esta cidade não haviam muitas pessoas, agora sim (C.R.S, 14 anos).
A ideia de migração dos índios indica uma abordagem problematizada do tema,
que supera a visão tradicional de extermínio da população indígena. No entanto, ainda há uma
compreensão de que estes viveram no território e se deslocaram, desconsiderando a existência
de núcleos de resistência que permaneceram na localidade. Podemos observar também
resposta de A.M.M (14 anos) que diz:

Que eu mim lembre nada. Somente sobre os índios eles viveram aqui durante muito tempo e
que eles viviam aqui onde hoje é o CAIC e na praça do índio (tudo que eu lembro).
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Apesar de fazer a referência ao índio, apenas remete como um fato do passado.
Neste ponto, pode ser interessante investigar quais as motivações que levaram esta aluna a se
autodeclarar indígena, mas não se trata de um objetivo neste estudo. Quanto à identificação de
locais, pode não ser o caso, mas é comum professores de História reforçarem a ideia de
localização dos territórios em que os índios viveram. Ao falar da presença indígena na região,
retrata que estes povos estavam por toda a parte e que, portanto, viviam nos espaços onde hoje
são ocupados pelas escolas, praças, avenidas, colaborando para a construção da memória da
cidade e a propagação de alguns mitos de fundação, a exemplo do cemitério da praça
Tancredo Neves. A praça está situada no centro da cidade e foi narrada como palco dos
conflitos entre os colonizadores e indígenas, sendo divulgada ao longo da história como um
cemitério indígena.
Outro aluno trás a mesma ideia, se referindo também a uma “praça do índio” e a
presença deles no local onde hoje esta localizada a escola.

Sobre índios que viveram aqui em Conquista aqui, onde agora é essa escola, na praça do
índio eles viveram aqui em Conquista (C.P.L, 17 anos).
As narrativas que seguem citam a “História dos índios”, a existência de outros
nomes da cidade, o “surgimento de Vitória da Conquista”, como a cidade já foi, mas não
avançam na descrição, ficando apenas a informação dada superficialmente. Revelam, no
entanto, um indicativo de que o tema é trabalhado, inclusive sem a prevalência da associação
com narrativa mítica.
Sobre a Historia dos índios e os mais importantes (R.S.T, 13 anos).
Que tinha índios aqui e que tinha outros nomes além de Vitória da Conquista (L.M.M, 14
anos).
Estudei sobre índio que eles têm cutura, tem FE dos deuses, roda, danças, comidas (F.M, 15
anos).
Um pouco do surgimento de Vitória da Conquista e como ela já foi e sobre os índios (L.A.B,
14 anos).
Lembro que estudei sobre os primeiros habitantes e sobre a reserva (V.S, 14 anos).
Um aluno apresenta em seu fragmento o conflito entre os índios e portugueses,
fazendo alusão à Santa que, segundo ele, foi criada após o massacre. Parte da narrativa mítica
recordando que estudou
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Sobre a guerra que houve entre os índios contra os portugueses e sobre a santa que foi
criada após o massacre que aconteceu (G.R.F, 13 anos).
Na tentativa de domínio da população nativa existiram vários conflitos e diversas
formas de resistência. A narrativa mítica em torno da história local trás um elemento religioso
que acompanhou todo o processo de colonização do país e permaneceu presente durante o
avanço pelo interior. Essa ligação com o sagrado aparece como o legitimador da posse das
terras pelos bandeirantes. Na história do município o fato é narrado como uma promessa feita
pelo colonizador à Santa Nossa Senhora das Vitórias com o objetivo de alcançar a vitória
sobre os indígenas, sendo associada inclusive a origem do nome da cidade de Vitória da
Conquista18. O uso de bibliografias que enfatizam esses mitos, sem a problematização das
fontes, tomando-a como memória hegemônica acaba por negligenciar outras perspectivas,
reproduzindo na sala de aula uma narrativa que nega a atuação de diferentes grupos presentes
na constituição da cidade. Podemos considerar a princípio que este discurso aparece bem
pontual, sendo um aspecto a ser observado.
Outras narrativas seguem com comentários gerais citando a existência dos
conflitos, ideias iniciais de mudança, quem “criou” a cidade, quando surgiu, a origem do
nome, a descrição de locais e monumentos enquanto lugares de memória, eventos
considerados históricos ou importantes.

Sim, foi muito interessante, fiquei sabendo que houve muitos conflitos por terras e também
várias pessoas legais que moraram aqui também (A.B.O.S, 15 anos).
A historia dela, por quem foi criada, o ano que ela surgiu, porque é dado esse nome para a
cidade e etc (D.N, 13 anos).
Já vi que a minha cidade não era tão grande, era pequena e se tornou um município bem
grande onde muitas outras cidades pequenas fazem parte dela (C.N.C, 15 anos).
É bem interessante. Por que teve muito sofrimento naquela época para temos o que temos
hoje (J.B, 14 anos).

18

OLIVEIRA (2012) apresenta em seu estudo “Índios paneleiros do planalto da conquista: do massacre e o
(quase) extermínio aos dias atuais” uma discussão sobre as diversas memórias de fundação da cidade de Vitória
da Conquista, evidenciando como a narrativa dominante foi reiterada ao longo da história, a partir de um diálogo
entre fontes escritas do século XIX e registros orais produzidos nos séculos XX e XXI pelos habitantes da
Batalha, comunidade de descendência indígena região. Esse mito de fundação consagrado pelas bênçãos da
Santa é criticamente analisado em seu estudo.
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E os marcos históricos que tem na cidade, o surgimento delas, o que existia naquela época e
o desenvolvimento e evoluções de nossas cidades (R.L.S, 14 anos).
Sobre rios descobertos e etc. (R.M.A, 14 anos).
Já sobre os acontecimentos, os monumentos e tudo de bom e de ruim que aconteceu (sem
nome).
Corroborando com a constatação de que o estudo da história da cidade está
associado a momentos pontuais em datas comemorativas, a aluna diz ter estudado “o
aniversario de Conquista, que falava tudo sobre o que aconteceu com conquista até agora.”
E.S.S (15 anos). Observação também presente na narrativa de D.A.S (15 anos) que estudou
“muitas coisas como, como foi erguida nossa proclamação e etc. Sobre o primeiro prefeito
da Cidade sobre seu aniversário”.
Mesmo a questão sendo clara quanto à referência a História da cidade, dois alunos
aparentemente não conseguiram compreender o contexto local, integrando-o ao regional e
global. Por isso, descreveu que estudou sobre “Revolução industrial. Países, Politica e etc.”
(M.S.M,15 anos) e “Muitas coisas tipo: A independência da Bahia.” (T.S.S, 14 anos).
O exercício inicial de análise dos dados obtidos reforçou o potencial de discussão
da relação entre o ensino da história local, a consciência histórica e a possibilidade de utilizar
as narrativas dos alunos como fonte para investigar o que é apreendido.
Apesar das dificuldades dos alunos, estas não limitaram o desenvolvimento das
estratégias de investigação que subsidiaram a pesquisa, tendo como objetivo identificar o
aprendizado sobre a história local presentes nas narrativas produzidas pelos alunos e sua
relação com a formação do pensamento histórico.
Observamos a prevalência de narrativas simples, pouco elaboradas e outras com
alguns ensaios de uma construção mais completa. Além disso, ficaram evidente as
dificuldades de orientação temporal. Essa dimensão temporal é fundamental para a
localização dos acontecimentos, assim como para possibilitar a preservação das relações dos
fatos no tempo. Alguns textos faziam referência apenas ao presente, como um resultado
evolutivo do passado, apenas ao passado ou ao presente sem a articulação entre as três
dimensões temporais.
De modo geral, a turma apresenta uma boa relação com a disciplina considerando
importante para o aprendizado sobre o passado. Poucos relacionaram a disciplina com o
presente e o futuro.
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Algumas narrativas indicam que o ensino da história do município acontece sendo
importante investigar a relação entre as ideias que estes apresentam com os conceitos
históricos. Diferente do que ocorreu durante a experiência profissional, não houve na
abordagem inicial uma prevalência da associação com a narrativa mítica, apesar dela aparecer
em algumas narrativas. O próximo instrumento irá explorar com maior profundidade a
história da cidade e do país, sendo necessário um trabalho discursivo maior por parte dos
alunos. Vejamos na análise.

3.2 Narrativa histórica: elementos, conceitos e marcadores
As origens da tematização do tipo de racionalidade do pensamento histórico,
segundo Rüsen, estão situadas nas abordagens linguísticas a partir das categorias de sentido e
de constituição de sentido. Compreende que
a racionalidade do pensamento histórico pode ser descrita como um modo de
constituição de sentido que consiste na forma de comunicação do raciocínio
argumentativo. Para obter esse resultado, a narrativa precisa ser concebida como
uma operação mental de constituição de sentido e ponderada quanto à sua função
constitutiva do pensamento histórico (RÜSEN, 2010a, p.154).

O narrar não é apenas a expressão da linguagem, mas o resultado de um exercício
explicativo de argumentação racional. A narrativa histórica é entendida enquanto aquela que
interpreta a experiência do passado de forma que esta experiência se torne presente e exerça
uma função orientadora. Ambas as narrativas, histórica e não histórica, atuam enquanto um
“modo específico de constituição de sentido sobre a experiência do tempo” (RÜSEN, 2010a,
p.155).
A narrativa histórica ganha especificidade à medida que os acontecimentos que
são articulados através da narrativa no decurso do tempo são considerados enquanto fatos que
realmente aconteceram no passado. A coesão interna desta narrativa é entendida enquanto
“representação da evolução temporal” que se vincula à experiência sendo significativa para a
auto-compreensão e orientação dos sujeitos que narram. É necessário que a constituição de
sentido da narrativa histórica esteja vinculada à experiência temporal em que o passado seja
apreendido para o presente de forma reflexiva compondo o quadro interpretativo que forneça
orientação para a vida cotidiana (Rüsen, 2010a, p.155).
Com o propósito de compreender melhor a categoria de sentido Rüsen propõe
uma caracterização em quatro planos, no qual a constituição de sentido se efetua na
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a) Percepção de contingência e diferença no tempo;
b) Interpretação do percebido mediante a articulação narrativa;
c) Orientação da vida prática atual mediante os modelos de
interpretação das mudanças temporais plenos da experiência do
passado;
d) Motivação do agir que resulta dessa orientação (RÜSEN, 2010a,
p.155-156).

Os quatro planos que constituem a categoria de sentido articulam aspectos
relacionados à percepção de contingência (a particularidade do acontecimento), a
interpretação ou exercício reflexivo, e a função orientadora, mobilizadora do agir.
A narrativa é histórica quando e se as intenções de sentido envolvem um contexto
narrativo entre o passado, o presente e o futuro, em que este sentido interpreta a experiência
passada de forma que o presente seja compreendido e o futuro perspectivado.
Dentro desta perspectiva, as produções dos sujeitos dessa pesquisa ganham
importância enquanto instrumento capaz de evidenciar as ideias que estes apresentam sobre a
história local, a compreensão acerca da cidade de Vitória da Conquista e a relação com a
formação da consciência histórica.
Para a análise das narrativas produzidas pelos alunos utilizaremos, como estrutura
para identificar o aprendizado sobre o local e a compreensão sobre cidade, a organização de
marcadores oriundos das produções pautadas nas questões que fundamentam esta
investigação, sendo identificados a partir da (os):
a) Orientação temporal – compreendendo a construção organizativa das três
dimensões temporais como elemento intrínseco da consciência histórica, em
que as questões do presente se articulam com as experiências do passado
atribuindo-lhes sentido interpretativo capaz de perspectivar o futuro.
b) Marcadores históricos – os processos, acontecimentos e conceitos históricos
presentes nas narrativas. São compreendidos enquanto “recurso linguístico
que aplicam perspectivas de interpretação histórica a fatos concretos e
exprimem sua especificidade temporal” (RÜSEN, 2010b, p.94). Incluímos a
expressão do conhecimento histórico relacionado a pessoas identificando-as
enquanto personagens históricas.
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c) Marcadores temporais – evidenciando a forma como os alunos marcam o
tempo em suas narrativas, como e o que utilizam para identificar e ordenar os
acontecimentos no tempo.

d) Marcadores espaciais – lugares mencionados, ajudando na elaboração do
raciocínio e marcando o espaço do acontecimento narrado.

Assim, de acordo com as questões desta investigação, buscamos fornecer
elementos para refletir sobre as ideias que alunos manifestam no processo de aprendizagem
histórica sobre a história local e em que dimensão essa aprendizagem contribui na formação
da consciência histórica. No capítulo a seguir analisamos as narrativas produzidas pelos
alunos na perspectiva de evidenciar as aproximações e limites da formação do pensamento
histórico no ambiente escolar, quando trabalhada a temática história local.

3.3 As narrativas dos sujeitos: aproximando do pensamento histórico

A elaboração das narrativas foi realizada em quatro encontros com a turma do 9º
A do CAIC. No primeiro, foram aplicados dois questionários da etapa exploratória, já
apresentados na discussão da aproximação com o campo e com os sujeitos da pesquisa no 3º
capítulo. Registramos que nas quatro etapas de coleta de dados houve oscilação na quantidade
dos alunos, variando entre 25 a 28 presentes, sem atingir em nenhum momento o número total
de matriculados na turma. Por conta disso, estabelecemos como critério para a análise das
narrativas a participação e produções obtidas nos três últimos encontros, o que resultou na
exploração dos dados de 17 alunos. Assim, reunimos os questionários sobre a história da
cidade e do Brasil, bem como as narrativas sobre a cidade de Vitória da Conquista produzidas
a partir do estudo com as fontes históricas.
Realizamos no terceiro encontro um exercício capaz de nos apresentar as ideias
históricas dos alunos sobre a História do Brasil e a História de Vitória da Conquista para
perceber o que eles narrariam, qual conhecimento histórico seria apresentado diante de um
estímulo que carece do exercício de reflexão histórica. Para tanto, utilizamos como
instrumento uma proposta desenvolvida por Isabel Barca (2007, p.118) em sua pesquisa
realizada com 140 alunos de Portugal que investigava “os sentidos de narrativas sobre o
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passado produzidas por jovens portugueses após a sua escolaridade obrigatória de nove
anos.”. A tarefa escrita foi formulada a partir de uma situação hipotética capaz de estimular os
alunos a produzir as narrativas sobre a história do seu país e a história do mundo. A proposta
aqui empreendida solicitou ao aluno imaginar que

Um jovem rapaz que nasceu na Rússia, e por lá vive há 14 anos, está se preparando para
vir morar no Brasil, na cidade de Vitória da Conquista. Enquanto aguarda o dia da
viagem, ele resolveu descobrir um pouco mais sobre o seu novo destino, escrevendo uma
carta para você. Nesta carta, ele esta pedindo para que narre a História do Brasil e da
cidade onde você mora. O que você narraria para ele?

A realização desta atividade ocorreu quatro meses após a aplicação dos primeiros
questionários, sendo protelada neste intervalo em razão do recesso escolar e projetos
desenvolvidos na escola. O momento de execução mais uma vez contou apenas com a
presença da pesquisadora e dos alunos. Após exposição da proposta, foi entregue o
instrumento. A primeira reação foi de resistência por parte de alguns, perceptível na agitação
e nos vários questionamentos levantados. Dentre as questões que emergiram, diziam: para que
serve isso?; ah, eu não vou fazer isso não!; Isso é real ou é mentira?; Quem é que vai querer
sair da Rússia para vir morar no Brasil?; Quem vai sair da Rússia para morar em Vitória da
Conquista?; Essa pessoa existe?.
São indagações que naquele instante tornavam o cumprimento da atividade sem
sentido para alguns. Mesmo explicando que se tratava de uma situação hipotética, de um
exercício que eles responderiam como respondem outras atividades, houve uma tensão para
que todos se dispusessem a realizá-la. A execução da atividade ocorreu no intervalo de uma
hora-aula, portanto, 50 minutos.
Desta apreensão observada nos alunos, foi possível trazer algumas reflexões. A
primeira, refere a diferença deste instrumento para o anterior composto de questões
discursivas, porém diretas, que foram respondidas sem nenhum desconforto. A necessidade de
imaginar uma situação e a partir do exercício reflexivo construir uma narrativa, com a
liberdade de escolher o que narrar dentre o conhecimento que possui, pode ter gerado
insegurança ou revelar as carências do aprendizado histórico sobre a História do Brasil e,
principalmente, a história local. Segundo, a estrutura das respostas foi apresentada muito mais
fragmentada, não contemplando conceitos históricos que foram apontados anteriormente.
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A análise dos dados partiu da organização das narrativas buscando estabelecer
categorias capazes de identificar o aprendizado sobre a história local e a compreensão dos
alunos acerca da cidade de Vitória da Conquista, discutindo nesta aproximação a relação da
história local com a formação do pensamento histórico dos alunos.
Conforme o estudo desenvolvido por Barca (2007), partimos das ideias de
segunda ordem e substantivas para a apresentação dos marcadores das narrativas, iniciando
com a observação quanto à orientação temporal dessas produções.

3.3.1 Orientação Temporal das narrativas
Realizamos esta análise compreendendo a construção organizativa das três
dimensões temporais como elemento intrínseco da consciência histórica. No processo de
elaboração do raciocínio histórico as questões do presente se articulam com as experiências
do passado atribuindo-lhes sentido interpretativo capaz de perspectivar o futuro.
A orientação temporal de cada um de nós exige identificações múltiplas, a várias
escalas (do local ao global): competências avançadas para saber “ler” o mundo que
nos rodeia e também perspectivar de alguma forma o futuro, à luz de experiências
humanas no passado (BARCA, 2006, p.95).

Neste aspecto, foi possível categorizar os dados reunindo as produções fixadas
exclusivamente no passado, ou apenas no presente ou no passado/presente sem articulação
destas dimensões temporais. Observamos que ao descrever o que sabem sobre o a História do
Brasil, grande parte das narrativas recorreu à descrição de fatos do passado, todos se referindo
ao período da colonização, apresentando em seguida aspectos atuais do país. Este relato
factual é em sua maioria apenas descritivo, verificando a elaboração de um raciocínio
explicativo ou argumentativo simples em alguns fragmentos isolados que serão explorados
em outros marcadores. O passado/presente é evidenciado em 65% das produções, conforme
apresentado na tabela, mas sem uma articulação entre estas dimensões ou atribuição de algum
significado desta experiência do passado no presente.
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Tabela 27- Temporalidade que prevalece nas narrativas dos alunos.
Fonte: Autora, 2015.

Orientação Temporal (História do Brasil)
Passado

Nº de
Alunos
4

23%

Presente

2

12%

Passado/Presente sem articulação

11

65%

Passado/Presente/Futuro

0
100%

Verificamos que, como no instrumento anterior, alguns alunos apontam a História
do Brasil como tema de interesse e que chama a atenção nas aulas de História, mas a maioria
relata o período colonial. Apenas um refere ao processo de independência. Outros conteúdos
substantivos da história global indicados nas narrativas como Revolução Industrial, Guerras
Mundiais, África, Imperialismo, parece não ter articulação com a história do país e da cidade,
visto que este pensamento não foi evidenciado na escrita.
Apenas quatro alunos narram com o entendimento de uma história que se fixa no
passado e dois que se assentam no relato do presente. Destacamos que não há narrativas que
apresentem uma perspectiva de futuro, nem a articulação das três dimensões temporais,
passado-presente-futuro.
Quanto às descrições sobre a história da cidade, observamos uma mudança quanto
à orientação temporal. Ao narrar sobre o local, 88% dos alunos assentam suas narrativas no
presente, conforme os dados apresentados na tabela, com a descrição de aspectos
sociopolíticos atuais. Há apenas um que refere ao passado da cidade e outro que apresenta um
fragmento referente ao passado e aspectos atuais sem nenhuma articulação,
Tabela 28- Temporalidade que prevalece nas narrativas dos alunos.
Fonte: Autora, 2015.

Orientação Temporal (História Local)

Nº de
Alunos

Passado

1

6%

Presente

15

88%

Passado/Presente sem articulação

1

6%

Passado/Presente/Futuro

0
100%
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Consideramos este ponto um primeiro indicativo de reflexão acerca do
conhecimento sobre a história local. No instrumento anterior, estes alunos apresentaram
fragmentos quando questionados sobre o que já haviam estudado sobre a história da cidade
em que vivem. Apesar de 23% declararem não saber nada ou não saber muita coisa, este
mesmo percentual fez referência ao surgimento da cidade a partir da presença do indígena e
outros relataram o conflito entre índios e portugueses.
No exercício hipotético, este conhecimento não foi mobilizado da mesma forma, o
que nos permite inferir que o aprendizado sobre a história local além de fragmentado e
centrado no surgimento da cidade – no estudo do passado –,não é significativo ao ponto dos
alunos atribuírem importância a estas informações para apresentar a sua cidade numa
perspectiva histórica. Em outras palavras, esta atividade permite identificar que a forma como
estes alunos se orientam na vida prática está pautada no conhecimento do presente.

3.3.2 Marcadores Históricos
Definimos como marcadores históricos os processos, acontecimentos e conceitos
históricos presentes nas narrativas. Como observado, ao referir a História do Brasil a maioria
das narrativas apresenta fragmentos acerca do passado/presente, sem articulação entre as
temporalidades. Destacamos duas produções que se orientam apenas no presente.
Seguindo esse critério de definição, o agrupamento das narrativas sobre a História
do Brasil resultou em dois pontos para esta análise. O primeiro integra as referências ao
passado tendo como marco o período da colonização do país e o segundo parte de aspectos do
contexto atual com relatos de questões sociopolíticas. Algumas narrativas foram alocadas em
ambos os pontos por contemplar o recorte estabelecido.
No bloco 1 de narrativas que tratam do passado é possível identificar a presença
de outros conteúdos relacionados à colonização como a dominação portuguesa, o conflito
entre portugueses e índios, escravidão indígena e resistência dos negros. Praticamente um
único fragmento prevalece em todas as narrativas trazendo a perspectiva histórica por meio do
recorte do Descobrimento do Brasil. Estas mesmas construções narrativas seguem
descrevendo os aspectos que formam o bloco 2, que trata do presente, com relatos de
exaltação de belezas naturais/culturais/tradições, o futebol, a situação desfavorável do país no
momento atual, a violência, o tráfico, o racismo, isto de forma bem generalizada em breves
citações. Sintetizamos estes dados, obtendo:
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Tabela 29- Conceitos/Conteúdos de História do Brasil.
Fonte: Autora, 2015.
História do Brasil

Nº de
Alunos

I – Descobrimento do Brasil (Período Colonial)
População indígena, colonização, escravidão indígena,
exploração do pau-brasil, escravidão, guerras,
riquezas, exploração do ouro, pobreza, dominação.
II – Aspectos sociopolíticos atuais
Desigualdades sociais, miséria, corrupção na política,
exaltação de belezas naturais/culturais/tradições,
situação desfavorável do país, violência, tráfico,
racismo, futebol.

15

82%

13

76%

As estruturas narrativas são pouco elaboradas, apresentando fragmentos que
revelam um raciocínio simples sem a articulação de conceitos históricos que possam sustentar
um pensamento mais complexo.
Alguns alunos ressignificaram em suas narrativas a ideia de “descobrimento” e
“colonização”. O descobrimento é associado à presença indígena existente no território antes
da chegada dos portugueses. Já a colonização retrata a chegada dos portugueses. Ainda tratam
do contexto do “descobrimento”, mas há evidencias de uma compreensão do processo de
colonização portuguesa, do conflito e dominação. No entanto, o lugar do índio permanece
enquanto aquele destituído de suas terras, dominado e pertencente ao passado.

O Brasil foi descoberto pelos índios que já estava no Brasil quando os portugueses chegaram
e colonizaram as terras brasileiras que nesse tempo era dos índios. O Brasil é um país de
tradições ótimas culturas legais a Bahia um estado ótimo e bom de viver. Com cultura e
tradições (A.P.S, 14 anos).
Meu coleguinha, o Brasil foi descoberto pelos índios, colonizados pelos portugueses, por
Pedro Alvez Cabral, só que os portugueses quando viram os indígenas pela primeira vez, eles
atacaram para dominá-los e assim começaram a colonizar nosso país (A.L.O, 15 anos).
O Brasil foi colonizado por Portugal mais quando isso aconteceu os índios já estava aqui e
quem chegou aqui foi Pedro Alves Cabral de Portugal (L.M.M, 14 anos).
Ainda sobre a ideia de “descobrimento” algumas narrativas descrevem este
momento estruturando o pensamento de uma forma que aproxima de compreensões
elaboradas geralmente nos anos iniciais, com certo romantismo e encantamento deste
contexto, como a seguir:
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O Brasil foi descoberto quando alguns portugueses estavam procurando ouro em outros
lugares, até que eles encontram um lugar onde só vivia índios então eles decidiram explorar
o lugar onde eles encontraram ouro, frutas gostosas e o pau-Brasil foi por causa dessa
árvore que eles colocaram o nome do nosso país Brasil (M.S.M, 14 anos).
Oi, seja bem vindo ao Brasil novamente, um país rico em culturas; Há muitos anos atrás
habitavam aqui índios nas terras Brasileiras, com terras férteis, os portugueses também
vinheram para desfrutar dessas riquezas (A.B.O.S, 15 anos).
Outras narrativas apresentaram apenas um fragmento sobre o passado do país com
alusão ao descobrimento e em seguida descrevem aspectos sociopolíticos do contexto atual.
Destacamos aqui nestes fragmentos com o mesmo início, citando a descoberta do Brasil por
Pedro Alvares Cabral.

Quadro 1- Fragmentos sobre a História do Brasil

O Brasil foi descoberto por Pedro Alvares Cabral, apesar de que já havia índios aqui
(C.N.C,15 anos).
O Brasil foi descoberto por Pedro Alvares Cabral a centenas de anos atrás (E.C.O.M,14
anos).
O Brasil foi descoberto por Pedro Alves Cabral (I.O.S, 16 anos).
Os primeiros povos que habitou o Brasil foram os índios, mas quem descobriu foi Pedro
Alves Cabral (J.S.S,14 anos).
O Brasil foi descoberto por Pedro Alves Cabral, mas antes dele chegar aqui no Brasil já
morava índios aqui (V.R.S, 15 anos).
A narrativa de T.S.S (15 anos) refere ao descobrimento destacando nesta época as
guerras, escravidão e pobreza. É a única descrição que apresenta numa estrutura simples o
conceito de mudança, ressaltando a presença do racismo na atualidade.
O Brasil e um país que eu gosto muito, tem muitas riquezas e muitos lugares maravilhoso em
fim. O Brasil foi descoberto no ano 1500 por Pedro Alves Cabral. Nessa época aconteceu
muitas guerras, escravidão e muita pobreza. Podemos dizer que o Brasil agora é outra coisa
tem pouca escravidão, pobreza e guerras e tem uma coisa que é muito comum, o racismo.
Quanto aos aspectos sociopolíticos atuais, a exaltação das belezas naturais e
culturais como praias, paisagens, diversidade cultural, confronta com outro cenário composto
por indicadores negativos como violência, miséria, preconceito, a administração dos governos
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de um modo geral. Esta dualidade foi bem presente na execução da atividade. Algumas falas
durante a produção das narrativas centravam na descrença em relação à possibilidade de
pessoas de outros países virem morar no Brasil. São avaliações pessimistas principalmente em
relação a política.

Eu diria a ele que o país aonde eu vivo é um país grande, bonito, cheio de riquezas naturais,
lindas paisagens e muitas outras coisas. O Brasil foi descoberto por Pedro Alvares Cabral,
apesar de que já havia índios aqui. Ele é um grande país com muitas diferenças de cor, de
classe social, moradias e muitas outras, apesar da miséria e preconceito eminente o Brasil
até que acolhe bem os de fora (C.N.C, 15 anos).
O Brasil é um país importante e muito legal, foi descoberto pelos índios e os Portugueses era
muitos e muitos anos, o Brasil é muito rico em culturas e tradições, suas belezas
impressionam as vezes, para algumas pessoas o Brasil é horrível e ruim, mas ele tem lá suas
riquezas e belezas até porque nenhum país é perfeito. O Brasil é interessante e bonito em
alguns lugares, vale a pena conhecer pelo menos um pouquinho (R.L.S, 14 anos).
O Brasil foi descoberto por Pedro Alves Cabral, mas ante dele chegar aqui no Brasil já
moravam índios aqui. O Brasil é um país bom, mais os governos não sabe administrar
direito. A primeira capital do Brasil foi Salvador. Isso é um pouco do que eu sei, espero que
tenha gostado (V.R.S, 15 anos).
O Brasil foi descoberto por Pedro Alvares Cabral a centenas de anos atrás. E hoje é
controlado pela presidente Dilma Ruseff que é prefeita de todo o Brasil. E depois que ela
começou a controlar o Brasil o pais não é mais o mesmo esta faltando médicos nos hospitais
e etc... Mas também não e um pais ruim tem varias outras coisas ótimas para se aproveitar
podemos fazer varias viagens para outras cidades e podemos aproveitar o bastante
(E.C.O.M, 14 anos).
Esta percepção quanto às questões políticas também foi retratada pela professora
da turma ao ser questionada se conseguia identificar nas atividades desenvolvidas em sala de
aula alguma aprendizagem dos alunos acerca da história local. Ao afirmar que eles têm
conhecimento, nos descreve assim:

Eu acho que eles têm, eles têm. Não muito, não muito aprofundado, mas eles têm. Esse
próprio processo mesmo da chegada dos colonizadores, como se deu isso, alguns alunos eles
conseguem situar. Agora o que os meninos falam muito, quando a gente discute muito, é
questões relacionadas à política. Quando fala de política, quando fala de partido, quando
fala de prefeito, época de eleições. Época de eleições eles conseguem identificar... uma coisa
que observo que os meninos identificam muito, sabem falar é sobre as condições...as relações
sociais, as condições de vida das pessoas, dos bairros mais periféricos, dos investimentos que
existem, do que se constrói (Professora).
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Esta observação demonstra uma mobilização constante para uma leitura da
realidade em que vivem. Assim, são nestas questões que buscam orientar-se no tempo. A
Educação Histórica fundamenta a necessidade de identificar como os alunos organizam e
situam o seu pensamento histórico para, a partir deste diagnóstico, ser construído
instrumentos e estratégias desafiadoras que promovam o desenvolvimento do raciocínio
histórico. O que podemos inferir a partir desta análise é que esta criticidade em relação ao
tempo presente e a realidade em que vivem não se configura como ponto de partida para
investigar o passado, de forma que o conhecimento seja construído ampliando as condições de
interpretação, argumentação e explicação desta realidade, num olhar historicamente
construído do mundo vivenciado.
Compreendemos que nem tudo que se estuda na história é passível de articulação
com o presente, de forma que questionamentos sejam produzidos a partir da realidade vivida
pelo aluno e lançados ao passado em busca de respostas. Contudo, mesmo nestes casos, é
preciso estabelecer questões norteadoras e desafios que mobilizem o raciocínio histórico do
aluno de forma que o estudo realizado promova uma aprendizagem histórica significativa.
Pensar nas fragilidades do processo de ensino-aprendizagem da História nos
auxilia a tecer algumas considerações a este respeito. Ainda prevalece no ensino um modelo
expositivo tradicional em que aluno é posicionado como receptor de um conhecimento
transmitido pelo professor. Mesmo que este conhecimento seja problematizado, a articulação
com as ideias prévias e com instrumentos que possibilitem o desenvolvimento de uma
cognição histórica não se concretiza, sendo as informações captadas nas aulas descartadas
pelo aluno, pois carecem de sentido e de uma elaboração própria que torne este conhecimento
significativo.
Ao propor uma estrutura de aula que ultrapasse o modelo expositivo ou expositivo
problematizado, Isabel Barca (2004) destaca que o professor precisa aprender e buscar
interpretar o universo conceitual que os alunos apresentam e se situam, sem o intuito de
estabelecer julgamentos ou classificações do que será evidenciado, mas com o objetivo de
reunir instrumentos que os auxiliem a reorientar os conceitos que carecem de fundamentação,
apresentam informações equivocadas ou fragilidades estruturais.
O modelo de aula-oficina desenvolvido por Barca destaca exatamente este
aspecto. É pensando no ensino de História que a autora sintetiza como instrumentos
essenciais: a capacidade de realizar a leitura de fontes históricas diversificadas; o confronto
entre essas fontes a partir de conceitos históricos; uma compreensão contextualizada das
experiências humanas e sociais em diferentes tempos e espaços; a capacidade de estabelecer
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relações deste passado com o presente, perspectivando o futuro e lançando novos problemas a
serem investigados; e a capacidade de expressar as interpretações e compreensões nas
diferentes formas de comunicação. São aspectos que precisam ser pensados sistematicamente
no planejamento das aulas, para que gradualmente esta instrumentalização se desenvolva.
Estar instrumentalizado significa ter “uma compreensão contextualizada do passado, com
base na evidência disponível” e desenvolver “uma orientação temporal que se traduza na
interiorização de relações entre o passado compreendido, o presente problematizado e o futuro
perspectivado” (BARCA, 2004, s/p).
Nas narrativas analisadas observamos que a apreensão de um conhecimento sobre
a História do Brasil e do local é muito limitado e, como ratificado no relato da professora, está
centrado no início da colonização. Então, temos jovens mobilizados nos questionamentos
acerca do presente, problematizando sua realidade, mas que não alcançaram no final de uma
etapa importante da educação básica a construção de conhecimentos que os auxiliem no olhar
interpretativo desta realidade, considerando as experiências do passado da vida humana em
sua vida cotidiana, articulando em suas narrativas um raciocínio histórico mais elaborado.
Retomando as narrativas, a História do Brasil também é evidenciada pela luta por
liberdade. Um aluno se coloca inserido neste processo histórico de luta, exaltando a
característica guerreira do brasileiro, do povo trabalhador. Apresenta o país como
aconchegante devido à mistura de raças, referindo-se também a ideia de Nação. Destacamos
este relato apenas para enfatizar como determinados discursos são difundidos no ensino
escolar e na vida cotidiana, apreendidos pelos alunos com o risco de não ser acompanhado
pela criticidade devida. Essa compreensão de mistura de raças e ideia de nação pode estar
consolidada numa visão construída em finais do Séc. XIX, na emergência de uma narrativa de
unidade nacional utilizada para encobrir um processo histórico de exploração e desigualdades,
como forma de controle das tensões sociais, e que nos dias atuais ainda é sutilmente
realimentada por diversos símbolos que exaltam essa harmonia do país miscigenado,
mistificando essa visão na memória dos indivíduos e da sociedade19. O relato diz que

O Brasil entre muitas qualidades, eu poderia dizer do nosso povo, nossas praias, paisagens e
muitas outras coisas. Mas é importante dizer que o Brasil é país muito aconchegante e aqui
tem de tudo um pouco além de sermos um povo muito guerreiro e trabalhador. Desde o
começo lutamos por nossa liberdade e conseguimos. Nós somos uma mistura de raças que
geram o país mais aconchegante do mundo. Espero que goste da nossa nação, desde já um
grande abraço (D.S.A, 15 anos).
19

Essa questão já foi amplamente discutida por diversos autores como, por exemplo, CHAUÍ (2001) e LEITE
(2002).
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Observamos que apenas uma narrativa fez referência ao negro, trazendo uma
descrição da resistência à escravidão, apresentando a capoeira e o samba como forma de
defesa. Assim, mesmo falando em mistura de raças, diferenças de cor e racismo em outras
descrições, quando o negro aparece fica a percepção associada ao passado, a experiência
escravista. No entanto, percebemos também um exercício mais elaborado de relacionar
passado-presente ao identificar a capoeira e o samba atuais como resistência.
Os primeiros povos que habitou o Brasil foram os índios, mas quem descobriu foi Pedro
Alves Cabral. No Brasil destacam-se a capoeira e o samba que foi uma forma de os negros se
defenderem dos donos das fazendas. Isso é o pouco que eu sei do Brasil! Espero que você
traga na sua memória momentos bons para compartilhar conosco! (J.S.S, 14 anos).
Com imagem do índio ocorre o inverso quanto ao número de citações.
Identificando os personagens históricos presentes nas narrativas o índio aparece com maior
frequência e o colonizador português Pedro Álvares Cabral em seguida.
Tabela 30- Personagens da História do Brasil
Fonte: Autora, 2015.

História do Brasil
I – Descobrimento do Brasil (Período Colonial)
Pedro Álvares Cabral

Nº de Alunos
9
10

Índios
Portugueses

6
1

Negros
II – Aspectos sociopolíticos atuais
Presidente Dilma Rousseff

3

O indígena é referenciado apenas ao período de colonização, prevalecendo nos
relatos a exploração e dominação em relação às resistências e sobrevivência desses povos. A
invisibilidade do índio e do negro atuais nas narrativas é evidente e traz algumas reflexões. Há
indicativos de mudanças conceituais quando tratam de colonização e descobrimento, quando
destacam a presença indígena e a posse das terras, nos poucos relatos de resistência, indicando
uma exposição problematizada pelo professor. No entanto, esse silêncio em relação ao
presente ainda reflete a ideia de extermínio, amplamente difundido nos mitos de fundação das
cidades brasileiras, nas narrativas que exaltavam o projeto civilizatório português, associado
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ao desenvolvimento e ao progresso, anulando o índio e o negro neste processo. Invisibilidade
também repercutida por décadas nos currículos, nos livros didáticos e nos processos de
ensino-aprendizagem seja na escola ou fora dela, na vida cotidiana.
Ao abordar os aspectos sociopolíticos atuais, a referência a presidente Dilma
Rousseff é a única que apareceu nas narrativas, personagem em evidência em todos os meios
de comunicação desde o processo eleitoral de 2014.
Além dos personagens que emergem como referências a determinados períodos
históricos, alguns conceitos foram apresentados nos relatos, embora sem uma explicação mais
elaborada pelo aluno acerca da sua compreensão.

Quadro 2- Conceitos históricos presentes nas narrativas.

História do Brasil
Conceitos Históricos
Colonização
Dominação
Exploração
Escravidão Indígena
Classe social
Guerras
Cultura
Tradição
Mudança

Quando se trata da história da cidade de Vitória da Conquista, os marcadores
históricos nos apontam algumas especificidades em relação ao que tratamos quando os alunos
referem a História do Brasil. O agrupamento das narrativas neste recorte originou três pontos
para análise. O primeiro apresenta narrativas que fizeram referência ao passado da cidade, a
ideia de descobrimento/surgimento, destacando a presença dos índios e portugueses; o
segundo descreve aspectos sociopolíticos atuais e ambientais destacando o porte da cidade no
estado da Bahia e problemas de infraestrutura urbana, nos serviços de saúde e o clima; o
terceiro destaca a estrutura urbana da cidade com espaços de lazer, monumentos, museu e
reserva florestal. Algumas narrativas também foram alocadas em mais de um ponto por
contemplar o recorte estabelecido, sendo que a prevalência está na descrição do contexto
atual, conforme análise na discussão da orientação temporal das narrativas.
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Tabela 31- Conceitos/Conteúdos da História de Vitória da Conquista.
Fonte: Autora, 2015.

História de Vitória da Conquista

Nº de
Alunos

I – “Descobrimento”
Tribos indígenas, chegada dos portugueses, duelo entre índios e
portugueses, morte indígena, vitória dos portugueses, mito de
fundação.

2

11,8%

11

64,7%

6

35,3%

II – Aspectos sociopolíticos atuais e ambientais
Terceira
cidade
da
Bahia,
exaltação
de
belezas
naturais/culturas/tradições, falta de médicos nos hospitais, bairros
abandonados, violência.
III – Espaço Urbano
Pontos turísticos, reserva florestal do Poço Escuro, rio Verruga,
Cristo de Mario Cravo, Praça Tancredo Neves, Museus, clube de
futebol.

Apenas uma narrativa tratou da história da cidade descrevendo o conflito entre
índios e portugueses, o extermínio indígena e a vitória dos portugueses. O lugar do índio
prevalece no passado e o mito fundador reaparece numa descrição confusa, com alusão a
criação de uma santa quando se trata da construção de uma igreja em homenagem à santa,
conforme já descrevemos.
Vitória da Conquista era um lugar habitado por tribos indígenas. Mas alguns anos depois os
portugueses chegaram a cidade, e houve um duelo entre os índios e os portugueses, vários
índios morreram. Após a vitória dos portugueses eles criaram uma santa em homenagem a
sua vitória (G.R.F, 14 anos).
Alicerçados na descrição de aspectos sociopolíticos e ambientais do presente, no
ponto II a maioria dos relatos nos indicaram um distanciamento geral entre a história local e o
cotidiano de vida dos alunos.

A dificuldade foi evidenciada em algumas narrativas

expressando exatamente a ausência de conhecimento sobre o tema, recorrendo a informações
acerca das condições climáticas, altitude, da emancipação política (idade da cidade) e
informações veiculadas cotidianamente nos diferentes meios de comunicação.

103

Quadro 3- Não sabe nada/ Não sabe muita coisa.

Coleguinha meu, não sei nada de conquista mas sei que todos os anos conquistas e aqui é
muito frio e fica 1,626 metros acima do mar e ela tem 165 anos de idade e a terceira da
Bahia, falta muitas coisas aqui como, a cidade está crescendo. Bjs (A.O.S, 15 anos).

Vitória da Conquista é uma cidade do clima muito bom. Eu não sei da história de vitória
da Conquista então vou falar um pouco sobre a cidade. É uma cidade muito boa só em
alguns bairros que é um pouco abandonado mas é legal morar aqui se você vier mesmo
aqui te desejo uma boa sorte e seja bem vindo em Vitória da Conquista (M.S.S, 14 anos).

Vitória da Conquista tem uma fonte de agua antiga que é o rio verruga eu não sei muito de
vitória da conquista e nem do Brasil (L. M.M, 14 anos).

Neste sentido, percebemos a associação imediata entre história e passado, ao não
ter conhecimento sobre o passado os alunos afirmam não saber a História de Vitória da
Conquista.
Destacamos, no entanto, que a aquisição do conhecimento não se dá apenas no
espaço escolar. Em diferentes meios e circunstâncias da vida as informações são transmitidas
e apreendidas pelos alunos, construindo uma memória que é acessada quando emerge uma
necessidade de responder as questões com as quais podem se deparar no cotidiano.
Conforme Barca (2004, s/p), “o contexto cultural e as mídias são fontes de
conhecimento que devem ser levadas em conta, como ponto de partida para a aprendizagem
histórica”. O conhecimento compartilhado no espaço escolar também parte das indagações ao
mundo vivido, pautado nas especificidades de cada disciplina e na articulação entre elas, que
lançam respostas e constroem ferramentas que possibilitam problematizar e interpretar essa
realidade em diferentes graus de complexidade.
A especificidade do ensino-aprendizagem da História na escola está vinculada ao
propósito de reorientar as ideias dos alunos contribuindo para a sua formação histórica, à luz
da própria ciência de referência. A formação histórica é a dimensão prática da ciência da
história que conforme Rüsen, se refere à aquisição de
Um conjunto de competências para orientar historicamente a vida prática, que pode
ser descrito como a “competência narrativa” da consciência histórica. Ela é a
capacidade das pessoas de constituir sentido histórico, com a qual organizam
temporalmente o âmbito cultural da orientação de sua vida prática e da interpretação
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de seu mundo e de si mesmas. Essa competência de orientação temporal no presente,
mediante a memória consciente, é o resultado de um processo de aprendizado
(RÜSEN, 2010c, p.103-104).

Portanto, quando observamos nas narrativas que a temática local não consegue ser
expressa enquanto um saber histórico resultado de uma experiência interpretativa, observando
apenas fragmentos carentes de sentido e situados na realidade vivida, trata-se das fragilidades
de desenvolvimento desse conjunto de competências e do processo de aprendizagem. É neste
presente vivido que eles descrevem o que sabem sobre a cidade, relatando que

Vitória da Conquista é uma cidade bonita, e muito interessante, também cheia de culturas,
adoro onde moro. Uma cidade com um clima subtropical, também com paisagens lindas de se
maravilhar. Com os seus festejos de musicas e shows, e como muitos lugares de diversão
(A.B.O.S, 15 anos).
Acho que você ira gostar muito daqui pois há coisas maravilhosas aqui, muito lazer e
diversão, distrações tudo muito ótimo e aonde você ficar será bem recebido. Vitória da
Conquista é muito acolhedora, o frio aqui é muito bom e agradável, mas não igual o da
Rússia é menor, mas você não irá morrer de calor. Espero que goste da minha cidade
(C.N.C, 15 anos).
A descrição do espaço urbano também é um caminho para apontar características
da cidade, trazendo em alguns momentos referências ao museu, como o lugar da História, e
outros pontos turísticos que são difundidos em ações educativas desenvolvidas pela escola.

Aqui em Vitória da Conquista há muitos pontos turísticos entre elas destacam-se o poço
escuro que é um refugio de animais abandonados e que já foram mau tratados. Existem
vários outros pontos que você deveria conhecer (J.S.S, 14 anos).
Aqui em Vitória da Conquista pode se dizer que uma cidade linda, varias riquezas, tem clima
muitos gelados, alguns dias faz frio e outros fez calor, mas isso e normal. Vitória da
Conquista tem vários museus que fala muito sobre a história da cidade e também da Bahia
que é nosso estado (T.S.S, 15 anos).
Vitória da Conquista é a terceira cidade maior da Bahia. Um dos pontos turísticos de
Conquista é o Poço escuro e o Cristo de Mario Cravo. Uma das primeiras fontes de água foi
o rio verruga que estar localizado na reserva florestal do poço escuro. Beijos (V.R.S, 15
anos).
Assim, o que os alunos apresentam é um indicativo importante visto que a
ausência do estudo da história local ou a realização deste estudo em momentos pontuais
também corrobora para a construção de uma memória, seja difundindo uma visão oficial
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pautada em mitos de fundação ou reproduzindo atividades didáticas que distanciam esse
passado do presente, perpetuando a invisibilidade de importantes sujeitos desta história,
comprometendo a formação do pensamento histórico destes alunos.
O aprendizado sobre a história local ou as possíveis ausências no currículo acaba
interferindo nas ideias que os alunos expressam sobre a cidade em suas narrativas. Isso pode
ser observado tanto na negação quanto no nível de conhecimento desta história. As únicas
referências a personagens da história de Vitória da Conquista que aparecem nos relatos tratam
da figura do atual prefeito da cidade e de Augusto Martinez, uma referência desconhecida que
não faz parte do contexto do “descobrimento” ao qual a narrativa descreve.

Vitoria da Conquista é uma cidade maravilhosa tem vários lugares para passear. E foi
descoberto por Augusto Martinez, e o prefeito desta cidade é até bom mas as vezes faltam
médicos nos Hospitais. Vitoria da Conquista tem vários lugares ótimos para passear tem
varias praças, vários pontos turísticos, parque, e etc... Esta cidade é ótima pra se morar mas
depende de quem e com quem nos vamos andar (E.C.O.M, 14 anos).
Uma observação importante foi à ausência da figura de João Gonçalves da Costa,
que geralmente aparece nas narrativas dos alunos, quando são orientados a realizar pesquisas
acerca da temática local. Responsável por conduzir as incursões portuguesas no interior da
Bahia, sua imagem está associada à fundação da cidade e a adjetivos que exaltam sua bravura
e violência no enfrentamento das populações indígenas. O estudo de Oliveira (2012), que
analisa os discursos e narrativas sobre o processo de colonização do Planalto da conquista,
também denominado Sertão da Ressaca, apresenta que

Para justificar esse poder e a posse das terras sertanejas da Ressaca, bem como os
violentos combates contra os índios, foram forjadas memórias em torno dos
sertanistas João da Silva Guimarães e João Gonçalves da Costa. Essas memórias
misturaram-se aos mitos transmitidos pela oralidade e compuseram as páginas da
história oficial da Cidade de Vitória da Conquista. Os seus autores, mesmo
utilizando-se de documentos da época como base das suas interpretações,
esforçaram-se para construir e manter viva a boa imagem dos fundadores da
localidade (OLIVEIRA, 2012, p.33).

A escola se configurou como um espaço difusor desta memória, fato este
identificado nas falas da direção da escola, quando se posiciona acerca do ensino da história
local e o desenvolvimento de projetos pela rede municipal de ensino acerca desta temática.

Eu acho que até hoje, de quando eu me entendo por gente, 23 anos de rede, é o mesmo, é a
mesma apostila de Conquista, não muda nada, é a mesma coisa, não tem inovação nenhuma.
É a mesma história de João Gonçalves da Costa. Tudo bem que a bandeira é a mesma
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história né, mas num tem nada de renovação. A cidade mudou, a cidade cresceu, desenvolveu
e o material da Secretaria não desenvolveu, continua há mil anos atrás, 25 anos atrás (G.S.L,
Diretora).
A tarefa reprodutiva desses materiais de pesquisa não implica numa aprendizagem
significativa. As informações transcritas ou decoradas preenchem uma demanda apresentada
pelo professor, mas não se constitui enquanto experiência interpretativa que leva à aquisição
de um saber próprio e elaborado pelo aluno. A forma como a temática local está sendo
inserida na sala de aula promove uma lacuna em que a reprodução do discurso colonizador e
dos mitos de fundação não são sedimentados como previstos nas motivações iniciais deste
estudo, mas também não há uma construção interpretativa deste período histórico de forma
que o aluno pense a sua realidade numa perspectiva histórica, inclusive se apropriando do
conhecimento de outros personagens ou sujeitos desta história. O que as narrativas apontam é
um desconhecimento considerável acerca da história local.
Pensando neste desconhecimento, observamos que ao se referir à temática local os
alunos não articulam conceitos históricos como conseguem apresentar quando descrevem
sobre a História do Brasil. A limitação neste aspecto é muito mais considerável, sendo as
ideias de mudança e desenvolvimento as únicas perceptíveis em duas narrativas apresentadas.

3.3.3 Marcadores Temporais
A forma como os alunos marcam o tempo em suas narrativas foram analisadas,
evidenciando o que os alunos utilizam para identificar e ordenar os acontecimentos no tempo.
Essa competência é importante na organização das narrativas e pode ser expressa por meio de
referências cronológicas como datas, séculos, décadas, tempos verbais e outras palavras ou
expressões que referem aos eventos relatados.
A única data mencionada ao tratar sobre a História do Brasil é o ano de chagada
dos navegadores portugueses em 1500, mais uma vez reforçando o registro de informações
acerca do período colonial. Os verbos, palavras ou expressões em sua maioria foram
utilizados para localizar o passado, sendo raramente utilizado para marcar a sucessão de
eventos. Nenhuma referência cronológica foi feita acerca da história local e a quantidade de
expressões relacionadas ao passado foram reduzidas.
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Quadro 4- Marcadores temporais apresentados nas narrativas sobre a História do Brasil.

História do Brasil
I – Datas
1500
II – Verbos/Palavras/Expressões
Nesse tempo
Quando chegaram
Há muitos anos atrás
Desde o começo
Centenas de anos atrás
Já estava

Quando isso aconteceu
Há séculos atrás
Nessa época
Antes dele chegar aqui
Muitos e muitos anos
Agora

Quadro 5- Marcadores temporais apresentados nas narrativas sobre a História de Vitória da Conquista

História de Vitória da Conquista
II – Verbos/Palavras/Expressões
Desde o começo
Era um lugar
Mas alguns anos depois

3.3.4 Marcadores Espaciais
Alguns lugares foram mencionados, ajudando na elaboração do raciocínio e
marcando o espaço do acontecimento narrado. Quando falam da História do Brasil, a relação
do país com Portugal é retratada ao abordar a colonização. Alguns estados do país aparecem
nas narrativas ao descreverem sobre os aspectos sociopolíticos, evidenciando as belezas e
riquezas desses locais.

Quadro 6- Marcadores Espaciais referenciados nas narrativas sobre a História do Brasil.

História do Brasil
Brasil
Portugal
Bahia
Rio de Janeiro
São Paulo
Salvador
Santa Catarina
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Já os marcadores espaciais da história local permaneceram restritos ao local, com
relação apenas à Bahia e à Região Sudoeste quando tratam dos aspectos socioeconômicos que
coloca a cidade de Vitória da Conquista como a 3ª cidade mais importante do Estado. A
alusão à Rússia ocorre por conta da questão da atividade proposta.

Quadro 7- Marcadores Espaciais referenciados nas narrativas sobre a História da Vitória da Conquista.

História de Vitória da Conquista
Vitória da Conquista
Sudoeste da Bahia
Bahia
Rússia

Esta localização foi importante ao apresentar novos subsídios para compreender o
que os alunos pensam sobre a História do Brasil e de Vitória da Conquista. A diferença entre
as tarefas propostas nos questionários exploratórios acerca da temática local nos apresentou o
reconhecimento dos alunos quanto ao fato de desconhecerem a história da cidade, percepção
que pode estar relacionada com a forma como a temática é inserida em sala de aula. A
abordagem em momentos pontuais, de caráter expositivo problematizado, favorece ao registro
de fatos isolados e da apreensão de argumentos apresentados pelo professor, mas que não
resultam numa experiência de construção de uma aprendizagem histórica por parte dos
alunos. Quando se depararam com questões diretas, a memória evidencia alguns registros que
possivelmente foram construídos no diálogo em sala de aula, bem como é visível o
aprendizado adquirido fora do contexto escolar. Foi assim que identificamos as falas acerca
do extermínio indígena e dos aspectos sociais, políticos e econômicos citados nas narrativas.
O exercício reflexivo nos direcionou para o planejamento da etapa seguinte,
baseada na realização de uma Aula-Oficina, utilizando como temática a presença indígena no
planalto da Conquista, que será analisada a seguir.
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4.0 CONCEPÇÕES DOS ESTUDANTES SOBRE A HISTÓRIA LOCAL
Para aprofundar esta observação quanto às concepções dos alunos sobre a história
local, realizamos a intervenção para continuidade da produção de dados a partir da AulaOficina, trabalhando com as fontes históricas. A escolha em trabalhar nesta etapa da pesquisa
com as fontes pautou-se no entendimento de que a aprendizagem da história está orientada
nesta capacidade de contextualizar o passado através das evidências que são fornecidas por
uma variedade de fontes. Não se trata de buscar nelas as certezas sobre o passado, mas de
elaborar um exercício de construção narrativa a partir de uma perspectiva de análise
compreendendo que são estes vestígios que dão acesso ao passado.
No campo da Educação Histórica, Barca (2006, p.96) destaca que no atual
contexto de um mundo plural, é “desejável que os alunos aprendam, de forma gradual, a
comparar e a selecionar criteriosamente narrativas e fontes divergentes sobre um determinado
passado.” Ressalta ainda que, como questão de investigação histórica, estes alunos devem ser
instrumentalizados a distinguir essas produções do ponto de vista da validade histórica, de
aprender a utilizar critérios que validam determinadas versões e as fontes nas quais estão
fundamentadas. Para Cainelli,

O desenvolvimento do pensamento histórico se dá pelo envolvimento com as fontes
históricas, pelas perguntas feitas ao documento, evidenciando as relações entre o
conhecimento do mundo social e o conhecimento histórico, e também pela
intencionalidade e mediação que o professor faz para chegar até onde julga
necessário (CAINELLI, 2009 p.134).

Para a autora, o trabalho com as mais variadas fontes históricas sejam objetos
materiais, documentos escritos, a memória, é substancial quando se tem como propósito o
grande desafio de construir o conhecimento e potencializar a formação do pensamento
histórico, de ensinar o aluno a pensar historicamente (CAINELLI, 2009).
Nesta perspectiva, a intervenção foi desenvolvida em dois encontros com a
duração de 3 horas-aula, 1 mês após a última atividade. Foram dois dias consecutivos, sendo o
primeiro com 2 horas-aula e o segundo com 1 hora-aula. O objetivo inicial desta etapa era
mobilizar o conhecimento sobre a história local que os alunos apresentaram nas etapas
anteriores para confrontar com as fontes, identificar ideias incoerentes, promovendo a
problematização e interpretação das informações.

110

O resultado desse levantamento prévio, discutido anteriormente, nos levou a
reorientar este propósito, fazendo apenas uma breve exposição inicial para apresentar a
temática e as fontes históricas que seriam utilizadas, deixando-os desenvolver as atividades de
interpretação das fontes a partir das questões subjetivas previamente elaboradas. Como o nível
de informações acerca da história local demonstrou um desconhecimento desta história,
refletimos que qualquer informação passada pelo pesquisador neste momento seria
reproduzida pelos alunos nas atividades sem, contudo, representar um aprendizado
significativo.
Como não havia um vínculo anterior com a turma e a aproximação priorizava a
investigação do aprendizado sobre a temática local, identificamos que esta proposta daria
conta de evidenciar a relação dos sujeitos da pesquisa com o manuseio das fontes, buscando
perceber possíveis mudanças na construção das narrativas. Um aprofundamento da temática
para perceber a apreensão do conhecimento e de mudanças conceituais demandaria mais
tempo e necessidade de estabelecer um vínculo, perceptível na relação que eles mantinham
com a professora da turma, mas que não seria transmitido para o pesquisador de forma
abrupta. Devido a demandas de projetos na escola, os encontros entre pesquisador e sujeitos
da pesquisa continuaram sem a presença da professora. Por mais que sejam feitas negociações
para execução do trabalho de pesquisa, a forma como os alunos se relacionavam com a
professora era diferente, sendo o pesquisador visto sempre com certa desconfiança, mas
recebido com cordialidade.
Conforme sequência da Aula-Oficina, a discussão temática “Os indígenas do
planalto da Conquista: o passado e o presente em questão” foi desenvolvida a partir de uma
exposição dialogada com o recurso do projetor multimídia. Em sua estrutura, buscamos
apresentar a chegada dos portugueses ao Brasil a partir dos conceitos de colonização e
colônia, situando: o Séc. XV e XVI numa perspectiva global; o indígena neste contexto; e a
ocupação territorial da colônia. Em seguida, o processo de interiorização da colonização no
Brasil, identificando as primeiras incursões pelo sertão da Bahia. Na abordagem, referimos ao
bandeirantismo no Séc. XVIII e XIX e os indígenas Mongoiós, Ymborés e Pataxós do Sertão
da Ressaca, atual cidade de Vitória da Conquista. Utilizamos mapas indicativos da localização
da região, do território indígena, dos aldeamentos que sucederam ao processo de ocupação e
povoamento dando origem a cidade.
Ao serem questionados sobre o que recordavam acerca da chegada dos
portugueses ao Brasil e quando isso ocorreu, houve apenas uma referência ao ano de 1500.
Em relação às motivações que os trouxeram para essas terras, associaram: a “procura de uma
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nova rota para Índia”; relataram a ideia de uma “viagem à Índia para busca de mercadorias”
com o “desvio no caminho”, que culminou “chegando aqui”; e também “a chegada por acaso
devido às tempestades”. Ao serem indagados se conheciam alguma outra versão, responderam
que “os portugueses estavam em busca de novas terras”, associando também a “busca do
ouro” e “do pau-brasil”.
Após estas falas, foi discutido o conceito de colonização apresentando a
perspectiva de diferentes processos colonizadores em tempos históricos distintos, bem como
as motivações. Um aluno associou as motivações da colonização portuguesa ao mercantilismo
e a expansão das fronteiras por necessidades econômicas, evidenciando um raciocínio mais
elaborado.
A chegada dos portugueses é lembrada a partir do encontro com as populações
nativas. A relação dos europeus com essas populações é relatada pela ideia de superioridade
dos colonizadores, que “achavam que podia mandar nos índios”, “queriam tirar proveito da
terra” porque consideravam os índios como “bicho do mato”, “selvagens”, “tinham pele meio
amarelada ou vermelha, sei lá!”. Outra ação desenvolvida pelos colonizadores e discutida
estava atrelada ao aspecto religioso. Referindo a esta questão, comentou-se que “eles queriam
batizar os índios”, “eles queriam fazer algumas coisas com os índios”, fato apresentado por
um único aluno como “catequese dos índios”. Estas falas não são apresentadas de forma
contextualizada à expansão do cristianismo. Com referência à escravidão indígena,
destacaram que “eles não queriam apenas colonizar, eles queriam escravizar os índios”.
Questionados quanto aos motivos, relataram o conflito associado ao “interesse pelas terras” e
a escravização indígena como forma de obtenção da “mão-de-obra para cultivar”. Ressaltaram
a resistência dos indígenas que lutaram contra os propósitos dos colonizadores.
A compreensão do processo de colonização se fixa nestes apontamentos, da
chegada dos portugueses ao litoral após mudança de rota associada ao acaso ou a tempestades,
do encontro com os índios, escravização e catequese. A participação se encerra nestas
observações, evidenciando que não há domínio da consolidação do projeto colonizador
português, nem dos aspectos administrativos e econômicos que culminaram na estruturação
de uma sociedade colonial com características bem estabelecidas. A escravidão dos negros
não aparece nesta discussão.
Ao tratar sobre as incursões para o interior do país, ficou ainda mais difícil
mobilizar um diálogo com o grupo. Estes não conseguiam participar, se recordar dos fatos
narrados ou responder a questões referentes ao período em debate.
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Os registros desta exposição dialogada foram importantes, pois evidenciou a
articulação de um raciocínio mais elaborado por parte de alguns alunos, menos fragmentado e
com alguns fatos que não foram apresentados anteriormente nas narrativas. Entretanto,
reforçou o que observamos nos instrumentos anteriores quanto aos marcadores históricos
retratados sobre a História do Brasil. O que mais indicam saber é sobre o período colonial,
mas o conhecimento acerca deste processo é centrado no marco inicial de chegada dos
portugueses. Observando a cronologia enquanto marcador temporal, apenas um aluno fez
referência a datas, como o ano de 1500, fato este também observado em instrumento anterior.
A aproximação com o regional e o local gerou um silêncio, interrompeu o diálogo e ficou
apenas a exposição, também corroborando com as observações levantadas nos instrumentos
anteriores quanto ao aprendizado dos alunos sobre a história local.
As atividades seguintes foram pautadas na análise de documentos acerca do
período de ocupação do território de Vitória da Conquista. A primeira atividade utilizou uma
correspondência contendo relatos das incursões no “Sertão da Ressaca” pelas tropas
portuguesas intitulada “Memória Sumária e Compendiosa da Conquista do Rio Pardo feita
pelo capitão-mor João Gonçalves da Costa 1806-1807”
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(ANEXO 7). Os fragmentos

utilizados foram identificados como texto 1 e texto 2. O texto 1 apresenta o registro da
aproximação das tropas comandadas pelo capitão com os índios Mongoiós, em que relata um
encontro pacífico e sem hostilidades com esta nação indígena, que se diferenciava das demais
por desenvolver a prática da agricultura sendo, portanto, sedentários. Ao tratar deste encontro
e referir a este documento, Souza (2001, p.87) descreve que “os métodos de persuasão
utilizados pelos conquistadores permaneciam os mesmos dos primeiros contatos com os
aborígenes – a oferta de alguns objetos que ludibriavam e seduziam os índios”. O texto 2
apresenta o encontro com a nação indígena Imborés, também chamados de bravos botocudos,
que à época eram inimigos dos Mongoiós. Em sua memória, João Gonçalves da Costa retrata
o avanço de sua tropa para o confronto com os botocudos, chegando de surpresa para atacálos e dando uma dimensão da violência deste conflito.
Ao utilizarmos os dois textos, buscamos explorar: a identificação da fonte, quando
foi escrita, por quem e o que sabiam sobre ele; perceber o assunto tratado, o momento
histórico referido, similaridades e diferenças entre os fragmentos, aspectos relevantes a serem
20

Registro de autoria do próprio João Gonçalves da Costa em que constam relatos da aproximação e confronto
com as aldeias indígenas. Compõe o inventário dos documentos relativos ao Brasil existentes no Arquivo de
Memória e Ultramar de Lisboa e Anais da Biblioteca Nacional do Rio de janeiro, 1918, p.455-459. O rio Pardo,
referenciado no título e explorado nas expedições, era de grande interesse para o governo por constituir uma via
de comunicação com o interior, nascendo no norte de Minas Gerais e alcançando o litoral da Bahia (SOUZA,
2001, p. 90).
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destacados; adjetivos utilizados para se referir às populações nativas e a compreensão sobre a
população indígena de Vitória da Conquista nos dias atuais. Ao receber a atividade, os alunos
realizaram a leitura inicial e após esclarecimento de algumas dúvidas acerca do vocabulário, a
leitura foi realizada pela pesquisadora para evitar dispersões no momento de responder as
questões propostas. Seguimos agora para análise.
A questão inicial que buscou identificar o documento apontou algumas
observações. Apenas um aluno não conseguiu identificar a data em que o mesmo foi escrito,
sendo a sua dificuldade de leitura, interpretação e escrita acompanhada em todo o processo da
pesquisa. A narrativa escrita por João Gonçalves da Costa foi atribuída por dois alunos ao
índio Língua, o que pode ser associado à nota explicativa próxima ao texto descrevendo quem
foi este personagem e a dificuldades de leitura e interpretação. Os demais, que se referiram ao
colonizador, disseram:
Ele era um Capitão (M.S.M., 14 anos).
João Gonçalves da Costa era capitão da tropa (D.S.A., 15 anos).
Que esse texto foi sobre lugares por onde passava e ele escrevia o que presenciava (A.O.S.,
15 anos).
Sabemos sobre ele e que era um capitão que chegou aqui e relatava tudo o que via (A.B.O.S.,
15 anos).
O escritor da carta foi João Gonçalves da Costa (G.R.F., 14 anos).
Na discussão temática foi realizada uma breve apresentação desse personagem e
grande parte das informações aqui apresentadas foram percepções dos alunos. Observamos
que não conseguiram apreender que este documento, escrito para instâncias superiores ao
capitão, tinha também como intento exaltar as suas conquistas, demonstrando não estar
falhando com os objetivos propostos para domínio do território. Não se tratava apenas de uma
descrição do que via, compreensão que prevaleceu nas narrativas, que o identificaram também
como um “escritor de carta”, um “relator”.
Alguns alunos estabeleceram relação com o “descobrimento do Brasil”, mas não o
identificando como um colonizador, tratando-o como alguém que “ajudou” os colonizadores.

Foi ele que ajudou os colonizadores na descoberta do Brasil (E.C.O.M., 14 anos).
E ele ajudou os colonizadores a descobrir o Brasil (J.S.S., 14 anos).
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Ao tentar dizer de quem se tratava o autor do texto, outra reposta o apresenta como
um dos responsáveis pela escrita da história da cidade.
João Gonçalves da Costa que foi um dos que escreveu a história de Vitória da Conquista
(C.N.C., 15 anos).
Outra narrativa já situa totalmente fora do contexto histórico tratado, trazendo
novamente uma fala romantizada, que exalta a figura do capitão aproximando das narrativas
heroicas.

Ele tinha o dom de fazer o melhor para Vitória da Conquista (T.S.S., 15 anos).

Quanto ao assunto tratado na correspondência, estes destacaram focos
diferenciados, alguns centrando no contexto global de colonização do Brasil e situando o
local, como a seguir:

A história da colonização (A.P., 14 anos).
A chegada dos portugueses no Brasil (L.M.M, 14 anos).
A colonização e acontecimentos ocorridos no “Sertão da ressaca (D.S.A., 15 anos).
A incursão portuguesa no território onde se localiza a cidade de Vitória da
Conquista também foi apontado como assunto central da correspondência.
A ocupação do território do “sertão da Ressaca” pelas tropas portuguesas (V.R.S, 15 anos).
Contem os relatos da ocupação do território do “Sertão da Ressaca” pelas tropas
portuguesas, onde hoje se localiza a cidade de Vitória da Conquista (J.S.S, 14 anos).
E os relatos da ocupação do território do ‘Sertão da Ressaca (R.M.A, 14 anos).
De maneira mais geral, outros temas foram relatados na correspondência
analisada, mostrando um distanciamento em relação à explicação dialogada realizada
previamente à análise do documento.
Sobre tropa e Resistência (E.C.O.M, 14 anos).
O assunto é que eles tinham paz com os índios e que eles querem tomar as terras (M.S.M, 14
anos).
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A vida dos Índios e como eles viviam naquelas aldeias (T.S.S, 15 anos).
Fala de duas tribos de índios, uma mais amigável, e outra mais feroz (A.B.O.S., 15 anos).
A captura de alguns índios que na época eram chamados de bárbaros e que queriam ocupar
terras (C.N.C., 15 anos).
O assunto que foi tratado no texto foi a luta dos portugueses contra os índios (A.O.S., 15
anos).
Na tentativa de contextualizar o documento ao momento em que foi produzido, os
alunos descreveram que o evento tratado ocorreu basicamente no período da colonização do
Brasil, alguns não percebendo a data de registro que estava escrita na correspondência
especificando uma outra datação.

No momento em que ocorre a colonização do Brasil (A.P, 14 anos).
Na colonização dos portugueses que estava havendo no litoral (G.R.F, 14 anos).
No momento da colonização (M.S.M, 14 anos).
em 1500 (F.M, 15 anos).
1503 mais ou menos (R.L.M, s/idade).
Outra referência foi a “colonização” de Vitória da Conquista, transferindo para o
local o conceito da história nacional e global, não a entendendo como um desdobramento
deste contexto.
No início da colonização de Vitória da Conquista (C.N.C, 15 anos).
No momento da colonização que ocorreu aqui em Conquista (T.S.S, 15 anos).
Na ocupação de terras em Vitória da Conquista (V.R.S, 15 anos).
Há uma leitura que associa a figura do João Gonçalves da Costa aos
colonizadores, não o identificando enquanto um colonizador português imbuído da tarefa de
ocupar este território, mas como alguém que ajudou nesta tarefa. Segue relatos associando a
conquista e dominação indígena.
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No momento em que João Gonçalves da Costa ajuda os povos na descoberta (E.C.O.M, 14
anos)
No momento que eles ocuparam todo o território (I.O.S, 16 anos).
Quando os portugueses tentaram dominar as aldeias dos índios, e assim dominaram (A.O.S,
15 anos).
No momento de conquista das terras indígenas (D.S.A, 15 anos).
Ao relatar se ambos os textos fazem referência ao mesmo assunto, 13 alunos
disseram se tratar da mesma temática, sendo que 2 não apresentaram justificativa para esta
conclusão. Apenas 3 discordaram, sendo que 1 não justificou. Conforme as narrativas, a
correspondência escrita por João Gonçalves da Costa relatando a conquista do Rio Pardo
tratava das táticas de conquista dos portugueses, dos índios, dos colonizadores e colonizados,
a chegada das tropas, a violência dos confrontos e sobre a necessidade de terras para a
economia.

Sim. Dos portugueses usando suas táticas para conseguir capturar os índios que ali
habitavam, e assim conquistar as terras de uma vez (A.O.S, 15 anos).
Sim Por que fazem referência dos índios e descreve como cada um deles se comportava (A.P,
14 anos).
Sim, falam do mesmo assunto de duas tribos de índios (A.B.O.S, 15 anos).
Sim os dois textos estão falando sobre os índios (G.R.F, 14 anos).
Sim, por que fala do encontro dos colonizadores com os colonizados (J.S.S, 14 anos).
Sim, os dois falam sobre a chegada das tropas nas aldeias (L.M.M, 14 anos).
Sim, por que falam dos índios, da violência contra os mesmos e a chegada dos colonizadores
(R.L.M, s/idade).
Os alunos que discordaram aproximaram dos fragmentos apontando as
singularidades de cada um, não encontrando, portanto, similaridades entre os mesmos. Um
aponta que os textos tratam de uma tribo indígena que parecia civilizada e outra mais rebelde,
respectivamente. Outra negativa esta pautada na ideia de que um texto fala de tropas e o outro
de resistência.
Não o primeiro fala da chegada e a boa vontade de uma tribo indígena que se parecia
civilizada. A segunda trata da rebeldia de outras (D.S.A, 15 anos).
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Não pois o 1 trata de um assunto e o 2 sobre outro. 1 – tropas 2 – Resistência (E.C.O.M, 14
anos).
O texto 1 fala sobre a chegada dos colonizadores e o texto 2 os conflitos dos índios com os
colonizadores (R.M.A, 14 anos).
Aprofundando nesta perspectiva de identificar similaridades e diferenças entre
os fragmentos do documento analisado, alguns alunos descreveram que a diferença estava nas
características das tribos indígenas descritas no texto. Uma é retratada por eles como
“calmos”, “amigável”, “bons indígenas” e a outra “feroz”, “não amigável”, de “resistência”,
“violência”.

Sim Texto 1 Trata-se de um índios calmos Texto 2 um texto que se trata de violência (A.P. 14
anos).
O texto 1 fala de uma tribo de índios até muito amigável. E o assunto de texto “2” fala uma
tribo mais feroz que não era nada amigável (A.B.O.S, 15 anos).
O 1º trata de uma chegada com uns bons indígenas. 2º fala de luta e resistência de outros
grupos indígenas (D.S.A, 15 anos).
Apresentam também a diferença de abordagem dos portugueses com os índios,
ora ocorrendo de forma pacífica, ora como conflito e resistência.

O primeiro texto esta falando de uma abordagem pacífica dos portugueses com os índios e o
segundo texto já mostra uma batalha entre os índios e os portugueses (G.R.F, 14 anos).
Sim no texto 1 os índios viraram amigos fizeram com que todos ficassem em paz. Já no texto
2 já havia muito conflito, muitas pessoas mortas já tinha ocupado uma grande parte (I.O.S,
16 anos).
Sim. por que o texto 1 esta falando sobre tropas e querendo paz e amizade. No texto 2 fala
sobre resistência, sobre morte de soldados e etc... (E.C.O.M, 14 anos).
Uma aluna trás a ideia de existência de dois pontos de vistas, atribuindo um aos
índios e o outro aos portugueses. Neste caso, não percebe que os dois fragmentos foram
retirados do mesmo documento e que se tratando de uma correspondência pessoal, esta
constava a visão do redator.
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Sim, um fala do ponto de vista dos índios e o outro do ponto de vista dos portugueses (C.N.C,
15 anos).
Apenas um aluno não identificou diferença entre os argumentos, não justificando
o seu posicionamento frente à questão.

Não, Eu não identifiquei nenhuma diferença nos 2 textos (T.S.S, 15 anos).
Com base nos relatos apresentados nos documentos, solicitamos aos alunos que
destacassem algo sobre a ocupação das terras que deram origem a cidade de Vitória da
Conquista. A partir do trabalho com as fontes históricas, os alunos foram elaborando a sua
compreensão deste processo, evidenciando em suas narrativas a ideia de resistência e
dominação, marcada pela violência.

Durante a ocupação da terra indígena houve diversos combates e mortes (G.R.F, 14 anos)
Que foi um processo de muita dominação e resistência (V.R.S, 15 anos).
Eles deram muita resistência, para se defender dos portugueses (J.S.S, 14 anos).
Os portugueses capturam os índios e assim fizeram escravos (A.O.S, 15 anos).
A violência e a resistência dos indígenas que aqui vivia, e a forma bárbara como tratava os
nativos. E também a forma que tratava os nativos que diziam ‘mais cultos’ (D.S.A, 15 anos).
Foram os portugueses. Antes habitavam apenas os índios ai veio os portugueses e
começaram a colonizar e assim surgiu Vitória da Conquista (E.C.O.M, 14 anos).
Há narrativas que já afirmam que os índios não saíram das terras e o surgimento
da cidade se deu com a presença do indígena.
Nesse processo houve guerra porque os índios não queria sair da terra, eles não saíram, mas
surgiu Vitória da Conquista (M.S.M, 14 anos).
Os índios não saíram do território e ai surgiu Vitória da Conquista (L.M.M, 14 anos).
A presença dos portugueses é vista também como uma “invasão” do território
indígena, não aparecendo nas narrativas construídas pelos alunos a ideia de “conquista”, tão
referenciada na memória local, estando inclusive presente no nome da cidade. As terras, para
alguns, foram de fato roubadas dos seus verdadeiros proprietários. São narrativas que repetem
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o mesmo raciocínio sobre o processo de colonização do Brasil, já marcados pelo processo de
exploração dos nativos.
Que os portugueses invadiram esta cidade ocupou o espaço em que os índios habitavam
(C.N.C, 15 anos).
É um história muito triste saber que os portugueses roubou terra das índias (F.M, 15 anos).
Uma ideia que contraria os fatos discutidos e narrados nos documentos foi
apresentado por T.S.S, 15 anos, ao dizer que “João Gonçalves da Costa fez com que nada de
mais acontecesse com os índios”. São recorrentes no meio das narrativas expressões que
remetem a uma percepção idealizada/romantizada da história de Conquista, provavelmente
marcas de um aprendizado histórico acerca da história local ocorrido nos anos iniciais do
Ensino Fundamental.
Outra questão buscou identificar os adjetivos presentes no documento, utilizados
ao designar a existência de um povo que era “selvagem” ou “bravio”, e representava a recusa
em ser aldeado. O primeiro desafio observado ao respondê-la foi acerca do significado de
“adjetivo”. Percebendo esta dificuldade, foi realizado o esclarecimento pelo pesquisador de se
tratar de uma classe de palavras que atribui qualidades ou características aos substantivos. A
grande maioria teve dificuldade em trazer todos os adjetivos presentes nos fragmentos,
prevalecendo a seleção de “bárbaros” e “ferozes” nas respostas apresentadas.

Os bárbaros, botocudos e ferozes (J.S.S, 14 anos).
Eles são chamados de bárbaros (C.N.C, 15 anos).
Que os povos portugueses se achavam superiores em raça (A.P. 14 anos).
Relatar a resistência dos povos, índios, Botocudos, e ferozes (G.R.F, 14 anos).
A falta de respeito aos Índios esse adjetivo foi usado por causa das más condições. Foi muito
boa a história desses povos (T.S.S, 15 anos).
A partir dos fatos narrados no documento que constitui um dos registros da
conquista do Rio Pardo e as incursões para povoamento e posse do território onde hoje está a
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cidade de Vitória da Conquista, propomos uma reflexão a partir de uma pequena sequência de
ilustração em quadrinhos21 acerca do “Descobrimento do Brasil”.

Disponível: http://tirasarmandinho.tumblr.com/

Buscamos evidenciar as ideias históricas dos alunos sobre a temática e o
entendimento deles sobre o conceito de multiperspectividade, das quais destacamos as
seguintes narrativas:

A tirinha fala da história relatada pelos portugueses, mas a criança que saber pelo ponto de
vista dos índios, o que eles achavam disso tudo (A.B.O.S, 15 anos).
Que ele queria saber como foi a versão dos índios, o que eles tinham a dizer a respeito
(D.P.S, s/ idade).
Sim na tirinha retrata uma outra versão que não fala sobre os índios (A.P, 14 anos)
Que a tirinha quer saber sobre a versão dos índios o que aconteceu com eles (R.M.A, 14
anos).
Alguns alunos descrevem a proposta da ilustração, o que ela apresenta, sem
aprofundar numa reflexão sobre a questão proposta. Outros se direcionam mais para uma
problematização, dizendo:
Que apenas a versão dos portugueses importava e os indígenas não teve a oportunidade de
dar sua opinião e nem o que diziam de ver suas terras serem tomadas a força (D.S.A, 15
anos).
Os portugueses levaram os créditos do descobrimento do Brasil, mas nem todos sabem a
versão dos índios (A.O.S, 15 anos).
Quer dizer assim que se os portugueses teve seu momento pra falar e os índios não tiveram
como se defender só por que eles se sentiam superiores (E.C.O.M, 14 anos).

21

Alguns estudos no âmbito da Educação Histórica têm como objeto de análise as ideias históricas dos
estudantes a partir das histórias em quadrinhos. Os trabalhos de Fronza (2007, 2012) apresentam grandes
contribuições neste sentido.
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Que todos sabem como foi a Conquista dos portugueses e como foi a sua importância, mas
ninguém lembra dos índios (G.R.F, 14 anos)
Que só os portugueses teve versão, os índios não teve como falar nada, não teve versão
(I.O.S, 16 anos).
Que todos os textos só falam das versões contadas pelos portugueses e não pelos índios
(L.M.M, 14 anos).
Que na maioria das vezes só conta sobre como os portugueses chegaram ao Brasil, o poder e
etc. Mas esquecem de contar que os índios já viviam aqui há muito tempo (V.R.S, 15 anos).

Apenas uma aluna se aproxima da discussão sobre a versão da história, atribuindo
aos acontecimentos históricos a possibilidade de coexistência de duas versões. Ainda com
uma argumentação simples, atribui ao esquecimento dos portugueses à ausência de uma
versão dos fatos elaborada pelos indígenas. Apesar de identificar mais de uma versão da
história, ainda fica presa a uma visão binária, de um ou outro, o que demonstra uma certa
distância de pensar a história de uma forma multiperspectivada. Esta multiplicidade de
narrativas possíveis pautadas em diferentes perspectivas não significa a validação
indiscriminada de toda e qualquer narrativa. A História possui um conjunto de critérios para
validar as versões históricas, sendo as evidências e o cruzamento das fontes princípios
importantes para determinar esta validade.
Que os portugueses só falaram a versão deles e esqueceram de adicionar e saber a versão
dos índios, porque cada acontecimento tem 2 lados, ou seja 2 versões, os 2 fatos de
contribuíram para que um determinado fato acontecer (J.S.S, 14 anos).
Articulando com os dias atuais, ao descrever o que acham que aconteceu com a
população indígena de Vitória da Conquista após o período de povoamento e posse realizado
pelos colonizadores, uma narrativa conseguiu expressar a compreensão que de maneira geral
prevalece no imaginário da população conquistense. Este descreve que

Todos sabem que os indígenas habitavam na grande parte de Conquista mais hoje em dia é
muito difícil ver índios em Conquista, a grande parte dos índios de Vitória da Conquista
foram mortos e os que conseguiu fugir foram embora para escapar da morte (I.O.S, 16 anos).
Podemos perceber uma idealização dessa figura do indígena, que dificilmente é
visto, pois se trata deste personagem descrito nas narrativas históricas que aqui estavam no
período da chegada dos colonizadores. Há uma dificuldade em perceber a presença do
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indígena na constituição da população local, sendo a fuga deste território uma outra
possibilidade quando não prevalece a ideia de extinção total. Segundo Miguel (2000, p.27) o
próprio nome da cidade, “o redundante Vitoria da Conquista, trás o emblema do poder
colonizador, como se a denominação dada à vila inaugurasse um novo tempo, com o estigma
do progresso. O estabelecimento deste marco simbólico representou mais um passo na
consolidação do território não-Índio”. Há de fato uma consolidação do território não-índio,
visto que mesmo as narrativas que não relatam a extinção, não conseguem desenvolver uma
compreensão de continuidade motivada pelos processos de miscigenação.

A população foi reduzida por causa dos portugueses (A.O.S, 15 anos).
Que eles foram quase extintos de Conquista (D.P.S, s/idade).
Que em Vitória da Conquista morreram a maioria e ficaram só alguns (A.P, 14 anos).
Morreram todos e só alguns ficaram vivos porque eles fugiram dos portugueses para não
morrer (L.M.M, 14 anos).
Eles se espalharam em varias cidades (R.M.A, 14 anos).
Alguns morreram e outros mudaram para outra cidade (V.R.S, 15 anos).

Em outra narrativa esta perspectiva idealizada e romantizada do indígena é
perceptível, ao considerar a presença indígena possível apenas de forma isolada nas matas ao
redor da cidade. Logo, o índio pensado é bem próximo do símbolo construído na literatura do
Séc. XIX, impossível de se ver no espaço urbano.

A população indígena daqui de Vitória da Conquista sumiu, deve ser que eles estão nas
matas aqui perto nunca mais os índios vieram aqui na cidade eles preferem ficar insolados
na mata (M.S.M, 14 anos).
No entanto, há relatos que consideram a permanência e a presença dos índios na
comunidade, identificando-os na formação dos núcleos familiares que deram origem à cidade.
Isso é perceptível também na ideia de “mistura” à população, que se destaca na sociedade,
com o fortalecimento de sua cultura.

Mortos pelo os portugueses, muitos vivos e se casaram, muito misturaram com os
portugueses formaram uma família e Vitória da Conquista. (F.M, 15 anos).
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Que essa população diminuiu gradativamente e as que ainda existem estão recuadas em
pequenas aldeias ou estão misturadas a população (D.S.A, 15 anos).
Eles estão destacando em nossa sociedade, com a cultura mais forte e presente no nosso diaa-dia (A.B.O.S, 15 anos).
Duas narrativas apontam algumas peculiaridades dessa permanência dos indígenas
nos dias atuais, quando tratam a sua presença em processo de simbiose (mistura) com a
cultura dominante, numa perspectiva de extinção via miscigenação.
Eles estão se destacando na nossa sociedade, nas escolas, nas ruas, no mercado de trabalho
e até falando a nossa língua (R.L.M, s/idade).
A população indígena está quase extinta por causa da miscigenação dos povos (G.R.F, 14
anos).
O trabalho com os fragmentos deste documento nos possibilitou evidenciar a
mobilização dos alunos a fazer inferências históricas, apresentando a construção de ideias
mais elaboradas. A exposição problematizada possibilitou um diálogo inicial que corroborou
para a apresentação de narrativas mais explicativas, superando a prevalência da descrição de
fatos. No entanto, a potencialidade desta exposição foi reduzida a partir do momento em que
não houve mais discussão e que os alunos assumiram a condição de receptor das informações.
Ouvi-las não repercutiu no aprendizado acerca da temática sendo algumas incompreensões
perceptíveis nas narrativas produzidas.
Considerando que os questionamentos direcionados as fontes foram previamente
elaboradas, as questões possibilitaram explorar as informações dos fragmentos avançando em
relação à mera descrição de autoria e dados. No decorrer da análise, apontamos observações
importantes que demonstram o quanto o trabalho com fontes históricas cria situações de
aprendizagem, em que as ideias que emergem nas narrativas se tornam pontos de reorientação
em que o conhecimento possa ser construído de forma significativa e fundamentado
historicamente.
A segunda atividade com análise de documentos utilizou-se de um fragmento
escrito pelo príncipe Maximiliano de Wied-Neuwied22, quando este realizou visita ao Arraial
da Conquista em 1817, deixando relatos de sua experiência. Um dos seus registros descreve

22

O príncipe Maximiliano de Wied-Neuwied, naturalista alemão, esteve em viagem ao Brasil nas primeiras
décadas do Séc. XIX, se deslocando do Rio de Janeiro para Bahia passou pelo Arraial da Conquista registrando o
contato com as tribos indígenas e a vida cotidiana da população local. Deste percurso publicou a obra “Viagem
ao Brasil” com a 1ª edição traduzida para o português e publicada no ano de 1492.
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sua chegada ao território onde hoje se localiza a cidade de Vitória da Conquista, dando uma
dimensão da estrutura e organização do empreendimento colonizador.

Arraial da Conquista, principal localidade do distrito, é quase tão importante como
qualquer vila do litoral. Contam-se aí umas quarenta casa baixas e uma igreja em
construção. Os moradores são pobres; daí a razão por que os ricos proprietários
das redondezas, as famílias do coronel João Gonçalves da Costa, do capitão-mor
Miranda e algumas outras empreenderam a construção da igreja às suas expensas.
Independentemente dos recursos que a cultura dos campos fornece para a
subsistência dos habitantes, a venda do algodão e a passagem das boiadas, que vão
para a Bahia, lhes proporcionam outros meios de vida (WIED-NEUWIED, 1940,
p.409).

Na proposta de exercício para os alunos, utilizamos um relato em que o príncipe
Maximiliano retrata o conflito entre João Gonçalves da Costa e os índios Mongoiós (texto 2),
apresentando este fragmento para análise ao lado de um outro já utilizado anteriormente
extraído da correspondência “Memória Sumária e Compendiosa da Conquista do Rio Pardo
feita pelo capitão-mor João Gonçalves da Costa 1806-1807” em que há uma descrição de um
encontro pacífico entre o colonizador e esta mesma população indígena (texto 1). Para
problematização das fontes, apresentamos algumas considerações produzidas pela
historiadora Antonieta Miguel23 (texto 3) que localiza os indígenas Mongoiós nesta fronteira
de aliança e conflito, como estratégia de sobrevivência (ANEXO 8).
Explorando os documentos, solicitamos aos alunos que identificassem quando os
textos foram escritos, por quem e o que sabiam sobre o autor. Esta proposta já havia sido
desenvolvida na atividade anterior não sendo, portanto, algo novo a ser executado. O primeiro
texto, também já tinha sido analisado na atividade anterior e foi repetido propositalmente,
com o intuito de possibilitar ao aluno extrair deste fragmento aspectos importantes para
reflexão em confronto com as informações do texto 2. No entanto, ao perceber que se tratava
de um texto de conhecimento deles, alguns alunos começaram a questionar a finalidade da
atividade antes mesmo de concluir a leitura do segundo e de todas as questões propostas.
Acreditavam se tratar apenas de uma repetição desnecessária e sem sentido.
Na análise percebemos que não houve dificuldade em identificar a data em que o
documento foi escrito e nem a autoria. A figura do João Gonçalves da Costa foi apreendida
pelos alunos em três perspectivas: alguns narraram que o documento foi escrito por um
23

No trabalho “Vida Material e Cotidiano: Imperial Vila da Vitória na segunda metade do século XIX”, a autora
utilizou objetos materiais como ponto de partida para discussão da produção e o consumo de bens na Vila da
Vitória, atual Vitória da Conquista. Neste percurso, apresentou algumas considerações sobre os conflitos e o
processo de posse desse território, evidenciando a presença indígena, a construção do “mito fundador” e os
aldeamentos como estratégia para sedentarizar os indígenas. Constitui um importante referencial dos estudos no
âmbito da história local.
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capitão ou capitão-mor, título que aparece na referência do texto; a grande maioria o
descreveu como alguém que escrevia cartas, entregava cartas, fez relatos e escrevia cartas
para os portugueses, um visitante que passou pela cidade e fez relatos; e como aquele que
ajudou a descobrir o Brasil.

Foi no ano de 1806-1807 a pessoa que escreveu foi João Gonçalves da Costa e ele era um
capitão (M.S.M., 14 anos).
1806-1807. João Gonçalves. Que ele era um capitão-mor (V.R.S., 15 anos).
Em 1806-1807. João Gonçalves da Costa. Que ele relatava o que viu para os portugueses
(A.O.S., 15 anos).
João Gonçalves da Costa 1806-1807, ele era uma capitão que visitou a cidade e fez relatos
sobre ela (A.B.O.S., 15 anos).
1806-1807, João Gonçalves da Costa. Fazia cartas para mandar para outras pessoas
(E.C.O.M., 14 anos).
1806-1807, João Gonçalves da Costa, ele ajudou os portugueses a descobrir o Brasil (J.S.S.,
14 anos).
Apesar de mais uma vez ter apresentado o documento, bem como o seu autor e o
contexto de elaboração, as respostas persistiram nestes três aspectos. Para além da
compreensão de que existe uma resposta certa ou errada, percebemos como o aprendizado
está estabelecido, fornecendo um dado interessante para discussão em sala de aula na
perspectiva de desenvolver uma aprendizagem significativa, direcionando uma reorientação
dessas informações de forma fundamentada.
Em relação ao texto 2, também não houve dificuldades em identificar a data de
origem do documento e nem o autor. Mas sobre ele, alguns disseram não saber nada, outros
relataram tratar de um príncipe e houve quem o associasse ao autor do fragmento do texto 1,
chamando-o de comandante, conquistador ou atribuindo-lhe o feito de construir o arraial que
deu origem a cidade. Poucos relataram se tratar de um personagem que visitou o território,
fazendo registros e deixando relatos sobre o local.

1817, Principe maximiliano de Wied-Neuwied, não sei nada (L.M.M., 14 anos).
Em 1817. Principe Maximiliano. Que era um príncipe (A.O.S., 15 anos).
Em 1817, Principe Maximiliano Wied-Neuwied. Ele era o comandante (I.O.S., 16 anos)
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Em 1817 pelo Príncipe Maximiliano de wied-Neuwied ele era um conquistador e um capitão
aventureiro (R.M.A., 14 anos).
1817, Principe Maximiliano, ele que fez o arraial de Vitória da Conquista. (J.S.S.,14 anos).
Príncipe Maximiliano 1817, ele fez visitas a arraial e relatava tudo o que via (A.B.O.S., 15
anos).
Em relação ao grupo nativo aos quais os textos fazem referência, a grande maioria
conseguiu identificar a tribo Camacã, chamada pelos colonizadores de Mongoiós. Alguns
disseram apenas tratar dos “índios, que já estavam em terras brasileiras quando os
portugueses. Gentios” (A.O.S., 15 anos), dos “índios que eram bárbaros e rústicos”
(L.M.M., 14 anos). Um aluno atribuiu a grupos distintos, dizendo que “o texto 2 faz
referencia a tribo “Mongoyo” O texto 1 faz referência a tribo Imborés” (A.B.O.s, 15 anos).
Buscando estabelecer uma relação entre as informações dos documentos, os
alunos foram direcionados a identificar alguma diferença entre os fragmentos. Todos
conseguiram trazer elementos importantes, que evidenciam momentos distintos de
aproximação com uma mesma tribo indígena, um momento marcado pelo encontro pacífico e
outro de grande violência.
Sim, o texto 1 relata uma aproximação amigável com os portugueses. Texto 2 a um conflito
feito por portugueses e nativos (D.S.A, 15 anos).
No texto 1 fala sobre a boa abordagem dos índios a João Gonçalves, no texto 2 fala sobre a
emboscada que houve contra os índios (G.R.F, 14 anos)
Uma fala que eles não brigaram com os índios e o 2 fala que brigava com os índios (L.M.M,
14 anos).
Que no 1º os índios se entregavam pacificamente sem lutar. E no texto 2 os índios lutaram
para ficar com sua liberdade (A.O.S, 15 anos).

Algumas descrições não indicam perceber que se trata de uma mesma tribo
indígena, retratando a existência de uma mais “amigável” e outra mais “bárbara”.

O texto 1 fala de uma tribo amigável que vive da agricultura. O texto 2 fala de uma tribo
mais barbara, valente (A.B.O.S, 15 anos).
Texto um relata da verdadeira paz e amizade e o outro fala que eles eram selvagens valente
bastante para matar (A.P, 14 anos).
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Ainda sobre as diferenças entre os dois documentos, dois alunos indicaram os
autores dos respectivos fragmentos. Isso pode indicar uma falta de clareza do próprio
enunciado que deu margem a esta interpretação.

Sim, o primeiro texto fala sobre tropas e foi escrito por João Gonçalves o 2 texto fala sobre
resistência e foi escrito por Príncipe Maximiliano (E.C.O.M, 14 anos).
Sim o documento 1 é escrito por João Gonçalves da Costa e o 2 por Príncipe Maximiliano de
Wied-Neuwied (D.P.S, s/idade)
O texto 1 tem relato sobre a visita ao arraial de conquista, pelo João Gonçalves e o que ele
encontrou aqui. E o texto 2 outro relato sobre o que o Príncipe viu e encontrou quando
chegou aqui (R.L.M, s/idade)
O texto um João Gonçalves fala sobre a chegada da “tropa” e a reação dos índios. O texto
dois, o príncipe tava contando a história de como surgiu o arraial (V.R.S, 15 anos).

Algumas incompreensões foram observadas na narrativa que diz se tratar do
período em que os portugueses estavam chegando ao Brasil, quando já estávamos
consolidando uma leitura do processo de interiorização da colonização com o povoamento e
posse dos territórios. Outro fez referência ao Rio Pardo e ao Arraial como espaços distintos,
não percebendo se tratar de um mesmo território.
Sim Por que o texto 1 fala que os portugueses tinha acabado de chegar aqui no Brasil e o
texto 2 fala sobre Vitória da Conquista (M.S.M, 14 anos).
Sim, que cada um esta falando do seu ponto de vista, um viu tudo do Arraial e o outro do Rio
Pardo (C.N.C, 15 anos).
A partir do texto 3 concluímos a atividade buscando estabelecer uma relação
entre esta narrativa e os documentos objeto do estudo. A autora discute a disputa de terras no
“Sertão da Ressaca” evidenciando a violência do confronto entre os conquistadores e os
diferentes grupos indígenas. A aliança com determinadas tribos para o enfrentamento de
grupos mais hostis não se tratou apenas de uma estratégia dos colonizadores para avançar em
suas pretensões de dominação territorial. Os índios também identificaram nesta aproximação
condições para garantia de sua sobrevivência. Assim, os Mongoiós estiveram nestes dois
contextos, de conflito e de alianças.
Questionados quanto aos grupos indígenas que habitavam o território, apenas dois
alunos identificaram as três populações nativas Mongoió, Pataxós e Imborés, sendo que os
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demais citaram a única mencionada no texto. Apesar de especificarmos o estudo em
narrativas históricas que mostravam uma relação diferenciada com os indígenas Mongoiós,
todas as nações indígenas foram apresentadas em sala de aula. Pode ser resultado da
incompreensão do enunciado da questão, respondida sem a devida leitura.
O texto faz referência aos “conquistadores”, sendo que estes foram descritos pelos
alunos como “os portugueses, os que chegaram as terras querendo conquista-las” (R.L.M,
s/idade), “são as pessoas que chegaram para disputa territorial” (R.M.A, 14 anos). Dois
alunos citaram “um capitão aventureiro” forma como o capitão João Gonçalves da Costa foi
descrito em exercício anterior.
Compreendendo o período em que este texto foi escrito, questionamos se era
possível observar nesta narrativa histórica elementos descritos nos documentos anteriores.
Todos apontaram uma relação, afirmando que em comum tratam da incursão dos portugueses
na região, das disputas por terras, confronto com os indígenas e a resistência indígena.

Sim. A chegada dos portugueses e os conquistadores das terras dos indígenas e os índios
lutam para sobrevivência (A.O.S, 15 anos).
Sim, pois fala também de guerras, disputas de terras, das novas descobertas sobre os índios
em cada tribo, e da riqueza das terras (A.B.O.S, 15 anos).
Eles falam sobre as mesmas tribos Mogoiós, e sobre a chegada de portugueses em Vitória da
Conquista (C.N.C, 15 anos).
Sim, por que cada fato que ocorreu no sertão da ressaca. Um luta pelo território foi guerra
entre os índios e os portugueses (F.M, 15 anos).
A chegada dos portugueses a região de Conquista (G.R.F, 14 anos).
Alguns alunos destacam apenas a disputa do território, a violência e as alianças
com tribos indígenas.
Sim. Porque três textos falam de atritos violentos e alianças com outras tribos (M.S.M, 14
anos)
A disputa pelas terras, a violência contra os indígenas e as riquezas encontradas (R.L.M,
s/idade)
Sim, por que os textos fala sobre as disputas entre territórios (R.M.A, 14 anos).
Sim, o ponto de vista deles são os mesmos. Os textos falam de atritos violentos e alianças com
outras tribos (T.S.S, 15 anos).
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Sim, as disputas entre os indígenas, as alianças e as violências com as tribos e a resistência
dos Mongoiós (V.R.S, 15 anos).
Este último exercício apresentou uma melhor identificação do contexto de
produção e autoria das fontes, não sendo constatados erros quanto a esta questão. Percebemos
que os marcadores temporais estão escassos na apresentação das ideias históricas dos alunos
nos outros instrumentos e que isso pode ser resultado de um equívoco de professores da área
que, contrapondo a um ensino tradicional que já foi pautado na memorização de fatos, datas e
personagens, abandonaram de vez a localização dos acontecimentos no tempo a partir da
datação, periodização e da cronologia.
É perceptível que os alunos mobilizam o conhecimento que possuem diante de
fontes que apresentam um determinado passado da cidade, mas ainda carecem de um
aprendizado historicamente construído, que articule as dimensões temporais, e que oriente o
presente.
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5.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta pesquisa teve como objetivo investigar o conhecimento acerca da história
local, a partir do que os alunos manifestam no processo de aprendizagem da história,
percebendo em que dimensão essa aprendizagem contribui para formação da consciência
histórica. Nesta relação entre o aprendizado da história local e a formação da consciência
histórica, pautamos a busca por identificar o que foi apreendido pelos alunos, discutindo a
relação entre esta aprendizagem e a formação do pensamento histórico, constatando algumas
compreensões acerca da cidade de Vitória da Conquista.
As motivações que nos aproximaram deste objeto nos apresentaram, como
hipótese, que a forma como a história local é ensinada no município, bem como as possíveis
ausências no currículo vivido, interfere na construção de ideias sobre a cidade e na formação
do pensamento histórico, cujo reflexo se identifica na consciência histórica dos alunos.
Desenvolvemos uma pesquisa qualitativa, apresentando como foco de estudo a
experiência do ensino e do aprendizado histórico. Traçamos o percurso metodológico a partir
da observação do campo de investigação, para conhecer o ambiente escolar. Estruturamos a
pesquisa a partir da aplicação de três questionários como etapa exploratória, que nos
apresentou as ideias históricas iniciais dos alunos. No primeiro encontro foram utilizados dois
questionários exploratórios, sendo um socioeconômico, para analisar o perfil do aluno
inserido no contexto do estudo, e outro para identificar as ideias que os alunos possuem sobre
a disciplina, o ensino de história e a história local. O terceiro questionário objetivou
identificar os conhecimentos que são mobilizados pelos alunos sobre a História do Brasil e a
história da cidade, aprofundando a abordagem do recorte local.
Como etapa seguinte, desenvolvemos a intervenção em dois encontros para
construção de novos dados. Elaboramos narrativas a partir da temática local “Os indígenas do
planalto da Conquista: o passado e o presente em questão”, que foi apresentada em uma breve
exposição do tema e o trabalho com fontes históricas. As narrativas foram obtidas através de
respostas subjetivas dos alunos às questões anteriormente elaboradas. Utilizamos como
estratégia a realização da Aula-Oficina.
Consideramos que a simultaneidade com que aplicamos questões relacionadas à
História do Brasil e à História de Vitória Conquista pode ter criado obstáculos na formação
das narrativas dos alunos, acentuando as suas dificuldades decorrentes da carência de
conhecimento acerca do tema. O processo de produção de dados nos possibilitou comprovar
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as fragilidades do aprendizado histórico em diferentes instrumentos, contudo, consideramos
que estes também conduziram a algumas incompreensões dos alunos devido à formulação das
questões.
Para a análise das narrativas produzidas utilizamos como estrutura para identificar
o aprendizado sobre o local e a compreensão sobre cidade a organização de marcadores
oriundos das produções pautadas nas questões que fundamentam esta investigação, sendo
identificados a partir da orientação temporal, dos marcadores históricos, dos marcadores
temporais e espaciais.
Foram os estudos no campo da Educação Histórica que nos forneceu subsídios
metodológicos e conceituais para perceber as implicações do ensino do local na forma como
os alunos pensam e como há reflexos deste aprendizado na formação da consciência histórica.
A partir de investigações empíricas, este campo tem se aproximado das ideias históricas
buscando, dentre outras perspectivas, perceber como sujeitos inseridos no processo de
escolarização, professores e alunos, pensam historicamente, promovendo reflexões e
experiências didáticas para o ensino de história. Com as contribuições de Jorn Rüsen e Isabel
Barca, especialmente, os conceitos de consciência histórica, aprendizagem histórica, formação
do pensamento histórico e narrativa histórica se articulam, vinculando as discussões acerca do
ensino-aprendizagem da história de sua ciência de referência, a História.
As impressões iniciais de que o ensino pontual da história da cidade promoveria o
aprendizado de uma história tradicional, pautada nos mitos de fundação, foram superadas pelo
não lugar do estudo do local no cotidiano da sala de aula e pelo desconhecimento dessa
história. O ensino de fato ocorre em momentos específicos, vinculados às datas
comemorativas, sem ser inserido nesse contexto, seja como conteúdo ou como recurso
metodológico, de forma sistematicamente planejada e com a finalidade de potencializar a
instrumentalização dos alunos para pensar historicamente, tendo como mobilizador o seu
entorno, as evidências do cotidiano que o faça perceber-se enquanto sujeito historicamente
construído.
Nesta esteira, buscamos perceber o contexto escolar a partir da ideia de
“construção social” da escola, o que possibilitou refletir sobre o universo de relações que
permeiam o seu cotidiano, constituindo uma trama, com diferentes realidades, onde a
educação se concretiza. Percebemos que o caráter prescritivo de projetos articulados pela
Secretaria Municipal de Educação ressoa em diferentes perspectivas, repercutindo de formas
variadas seja no professor, que está diretamente na execução dessas propostas em sala de aula,
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seja na coordenação pedagógica ou direção que representam o elo pedagógico e
administrativo entre a SMED e a escola.
Apesar de não identificar reflexos desses projetos no acúmulo do conhecimento
acerca da história local nos alunos, ressaltamos que esta realidade pode ser diferenciada em
outros contextos, em que a receptividade destas propostas é percebida, sendo efetivadas na
prática. A possibilidade de desenvolver um estudo comparativo com outras unidades escolares
pode aprofundar esse debate, o que não foi possível devido ao curto tempo disponível para
esta incursão. Destacamos ainda que a realização do estudo do local anualmente, vinculado às
comemorações cívicas e ao aniversário da cidade, não deixa de ser a conformação de um
currículo institucionalizado pelo projeto pedagógico da educação municipal, que apresenta
implicações no aprendizado dos alunos. Podemos inferir que estas indicações favorecem a
consolidação de uma percepção do professor de que é este o lugar que a história local ocupa
no processo de ensino-aprendizagem da história, aqui percebemos outro potencial de análise
para futuras pesquisas – qual são de fato as impressões do professor sobre esta temática e seu
ensino.
Neste aspecto, destacamos a importância desta discussão sobre a história local na
formação dos professores. O lugar do estudo do local também não está contemplado no
currículo dos cursos de Licenciatura em História, sendo esta ausência evidenciada no diálogo
com a professora da turma, quando disse “Como é que é isso na Universidade? Tem esse
trabalho específico sobre isso?” (J.M.G). São falas que podem indicar carências, falta de
instrumentalização do professor para aproveitar as potencialidades do ensino da história local
devido à formação, o que pode ser um interessante caminho de investigação. A produção
historiográfica no âmbito do local que tem se apresentado numa ordem crescente nos últimos
anos em Vitória da Conquista, parece emergir também em momentos pontuais de discussão
no universo acadêmico, não repercutindo na aquisição deste conhecimento por parte dos
futuros professores.
Aproximando dos alunos do 9º Ano do Ensino Fundamental e das suas ideias
sobre a história percebemos uma boa relação da turma com a disciplina e com o estudo da
História na escola. As estruturas narrativas são pouco elaboradas, apresentando fragmentos
que revelam um raciocínio simples sem a articulação de conceitos históricos que possam
sustentar um pensamento mais complexo. A importância do estudo da História é relacionada,
sobretudo, ao estudo do passado, com a relevância associada a alguns conteúdos históricos,
que aparecem em pequeno número articulado com conceitos metahistóricos. Algumas
narrativas conseguem perceber a relação entre a história ensinada e a vida cotidiana, trazendo
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considerações interessantes na maneira de compreender o sentido da História para o tempo
presente.
No que concerne o aprendizado sobre a história da cidade, observamos que em
relação à orientação temporal, os alunos assentam suas narrativas no presente. Inferimos que o
aprendizado sobre a história local além de fragmentado e centrado no surgimento da cidade,
não é significativo ao ponto dos alunos atribuírem importância a estas informações para
apresentar a sua cidade numa perspectiva histórica. A forma como estes alunos se orientam na
vida prática está pautada no conhecimento do presente. Ressaltamos que é a historicidade do
indivíduo que formula as representações de sua permanência e a compreensão de seu mundo
no tempo, instituindo por meio da memória a sua identidade. Logo, esta ausência implica na
construção identitária, que repercute na relação desse indivíduo consigo mesmo, com os
outros e com o mundo, e no quadro de orientação da vida prática, com carências de
orientação.
Destacamos a mobilização constante dos alunos para uma leitura da realidade em
que vivem. Discutimos que esta criticidade em relação ao tempo presente e a realidade em
que vivem não se configura como ponto de partida para investigar o passado, de forma que o
conhecimento seja construído ampliando as condições de interpretação, argumentação e
explicação desta realidade, num olhar historicamente construído do mundo vivenciado.
Pensar nas fragilidades do processo de ensino-aprendizagem da História nos
auxiliou a tecer algumas considerações, como a prevalência de um modelo de ensino
expositivo tradicional em que aluno é posicionado como receptor de um conhecimento
transmitido pelo professor. Reforçamos a necessidade de articulação com as ideias prévias e
com instrumentos que possibilitem o desenvolvimento de uma cognição histórica, para uma
elaboração própria que torne este conhecimento significativo.
Nas narrativas analisadas observamos que a apreensão de um conhecimento sobre
a História do Brasil e do local é muito limitado e está centrado no período colonial. Temos
assim, jovens mobilizados nos questionamentos acerca do presente, problematizando sua
realidade, mas que não alcançaram no final de uma etapa importante da educação básica a
construção de conhecimentos que os auxiliem no olhar interpretativo desta realidade,
considerando as experiências do passado da vida humana em sua vida cotidiana, articulando
em suas narrativas um raciocínio histórico mais elaborado.
Destacamos também que este estudo evidenciou a ausência de referências ao
negro ao abordar a temática local, sendo um interessante objeto para estudo esta percepção de
um território não-negro em Vitória da Conquista e os reflexos disso na formação da
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identidade de jovens negros, que em grande maioria estão em processo de escolarização na
rede pública municipal de ensino, muitos incluídos em uma extensa área de comunidades
quilombolas que circundam a cidade, tanto no perímetro urbano quanto rural.
Em relação à presença indígena, recorte que aprofundamos na discussão através
dos instrumentos, percebemos que este é referenciado ainda muito ligado ao período da
colonização.
A invisibilidade do índio e do negro atuais nas narrativas reflete a ideia de
extermínio, amplamente difundido nos mitos de fundação, nas narrativas que exaltavam o
projeto civilizatório, associado ao desenvolvimento e ao progresso, anulando o índio e o negro
neste processo. Como apontamos, esta invisibilidade também foi repercutida nos currículos,
nos livros didáticos e nos processos de ensino-aprendizagem na escola e na vida cotidiana.
Percebemos a associação imediata entre história e passado. Pontuamos que a
temática local não consegue ser expressa enquanto um saber histórico resultado de uma
experiência interpretativa, observando apenas fragmentos carentes de sentido e situados na
realidade vivida. Ao não ter conhecimento sobre passado os alunos afirmam não saber a
história de Vitória da Conquista. A especificidade do ensino-aprendizagem da História na
escola está vinculada ao propósito de reorientar essas ideias, contribuindo para a formação
histórica dos alunos.
O que os alunos apresentaram é um indicativo importante visto que a ausência do
estudo da história local ou a realização deste estudo em momentos pontuais também corrobora
para a construção de uma memória reproduzindo o distanciamento desse passado do presente,
perpetuando a invisibilidade de importantes sujeitos desta história, comprometendo a
formação do pensamento histórico destes alunos. A forma como marcam o tempo em suas
narrativas evidenciou que eles não conseguem em sua maioria dominar referências temporais,
principalmente cronológicas.
O trabalho com os fragmentos de documento nos possibilitou evidenciar a
mobilização dos alunos a fazer inferências históricas, apresentando a construção de ideias
mais elaboradas. Considerando que os questionamentos direcionados às fontes foram
previamente elaboradas, as questões possibilitaram explorar as informações dos fragmentos
avançando em relação à mera descrição de autoria e dados. Apontamos observações
importantes que demonstram o quanto o trabalho com fontes históricas cria situações de
aprendizagem, em que as ideias que emergem nas narrativas se tornam pontos de reorientação
em que o conhecimento possa ser construído de forma significativa e fundamentado
historicamente.
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ANEXOS
Anexo 1
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA
Programa de Pós-Graduação em Educação
Mestrado em Educação
Pesquisadora: Marciglei Brito Morais
Orientadora: Maria Cristina Dantas Pina
Roteiro de Entrevista

Roteiro seguido para entrevista com a professora de História do 9º Ano A
Centro Municipal de Educação Paulo Freire

1 - Qual é a sua formação profissional?
2 - Há quanto tempo atua como professora da Rede Municipal de Ensino de Vitória da
Conquista?
3 - Há quanto tempo você é professora do Centro Municipal de Educação Paulo Feire?
4 - Você atua também em outra modalidade de ensino (Ensino Médio/Técnico/Superior)?
5 - No planejamento anual da disciplina de História, como são definidos os conteúdos a
serem trabalhados?
6 – Você trabalha alguma temática/conteúdo acerca da História Local com os alunos dos
anos finais do Ensino Fundamental?
7 – Você já teve alguma experiência em sua trajetória de ensino com a História Local?
8 - Durante esse período de atuação na Rede Municipal Vitória da Conquista, você teve
conhecimento e/ou participou de algum projeto desenvolvido pela Secretaria Municipal de
Educação que utilizou o recorte da História Local?
9 - Você se recorda de alguma temática desses projetos com o recorte local?
10 - Os projetos são desenvolvidos com os alunos em sala de aula? Por quê? De que forma?
11- Você identifica nas atividades desenvolvidas em sala de aula alguma aprendizagem dos
alunos acerca da História Local?
12 - Qual é o momento ideal para trabalhar o recorte local no Ensino Fundamental?
13 - O que você pensa sobre o ensino da História Local nos anos finais do Ensino
Fundamental?
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Anexo 2
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA
Programa de Pós-Graduação em Educação
Mestrado em Educação
Pesquisadora: Marciglei Brito Morais
Orientadora: Maria Cristina Dantas Pina

Roteiro de Entrevista

Roteiro seguido para entrevista com a Diretora do Centro Municipal de Educação
Paulo Freire

1 - Qual é a sua formação profissional?
2 - Há quanto tempo atua como professora da Rede Municipal de Ensino de Vitória da
Conquista?
3 - Há quanto tempo você é professora do Centro Municipal de Educação Paulo Feire?
4 - Quais funções já ocupou no Centro Municipal de Educação Paulo Freire? Por quanto
tempo?
5 - Durante esse período de atuação na Rede Municipal Vitória da Conquista, você teve
conhecimento e/ou participou de algum projeto desenvolvido pela Secretaria Municipal de
Educação que utilizou o recorte da História Local? Quais?
6 - Como a Direção/Coordenação Pedagógica da escola recebe os projetos que são
encaminhados pela Secretaria Municipal de Educação?
7 - Você se recorda de alguma temática desses projetos com o recorte local?
8 - Os projetos são desenvolvidos com os alunos em sala de aula? A recepção dos projetos
pelos professores é a mesma nos anos iniciais e nos anos finais do Ensino Fundamental?
9 - Qual a sua percepção em relação aos resultados alcançados por esses projetos?
10- Você identifica nas atividades desenvolvidas pela escola algum aprendizado dos alunos
acerca da História Local?
11 - O que você pensa sobre o ensino da História Local nos anos finais do Ensino
Fundamental?
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Anexo 3
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA
Programa de Pós-Graduação em Educação
Mestrado em Educação
Pesquisadora: Marciglei Brito Morais
Orientadora: Maria Cristina Dantas Pina
Questionário 1 – Etapa Exploratória
PERFIL SOCIOECONÔMICO E CULTURAL

Centro Municipal de Educação Paulo Freire
Turma 9º Ano A
IDENTIFICAÇÃO
1) Nome (Opcional): __________________________________2) Idade:_____ 3) Sexo: ( )
M( )F
4) Endereço: Rua___________________________________ Bairro__________________
Cidade___________________________________________
Email ___________________________________________
5) Cor: ( ) Negra

( ) Parda

( ) Amarela

( ) Indígena

( ) Branca

6) Com quem você mora?
( ) mãe/pai ( ) mãe ( ) pai ( ) avós

( ) irmãos ( ) tios

( ) primos ( ) sobrinhos

7) Quantas pessoas moram em sua residência?
( ) Até 3 pessoas

( ) de 4 a 6

( ) de 6 a 9

8) Você é natural de Vitória da Conquista? ( ) Sim

( ) acima de 9 pessoas

( ) Não

9) Seus pais/responsáveis são naturais de Vitória da Conquista? ( ) Sim ( ) Não
10) Seus avós paternos são naturais de Vitória da Conquista? ( ) Sim ( ) Não
11) Seus avós maternos são naturais de Vitória da Conquista? ( ) Sim ( ) Não
12) Qual a sua religião?
( ) Afro-brasileira (candomblé, umbanda, quimbanda)
( ) Espírita
( ) Católica
( ) Não tenho

( ) Evangélica
( ) Outra. Qual? _________

13) Qual o nível de escolaridade de sua mãe ou responsável materna?
( ) Da 1ª à 4ª série do Ensino Fundamental (antigo primário)
( ) Da 5ª à 8ª série do Ensino Fundamental (antigo ginásio)
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( ) Ensino Médio (antigo 2º grau)
( ) Ensino Superior
( ) Não estudou
( ) Não sei
14) Qual o nível de escolaridade de seu pai ou responsável paterno?
(
(
(
(
(
(

) Da 1ª à 4ª série do Ensino Fundamental (antigo primário)
) Da 5ª à 8ª série do Ensino Fundamental (antigo ginásio)
) Ensino Médio (antigo 2º grau)
) Ensino Superior
) Não estudou
) Não sei

15) Qual é o tipo de moradia?
( ) Casa ( ) Sobrado (

) Apartamento

16) A residência em que você mora é?
( ) Própria

(

) Alugada

(

) Cedida

( ) Não informou

17) Quantos cômodos tem em sua casa?
Número de cômodos: 3 ( ); 5 ( ); 6 ( ); 7 ( ); 8 ( ); 9 ( ); 10 ( )
18) Sua casa está localizada em?
(
(
(
(

) Zona rural.
) Zona urbana
) Comunidade indígena.
) Comunidade quilombola

19) Somando a renda das pessoas que moram com você, quanto é, aproximadamente, a renda
familiar mensal?
(
(
(
(
(
(
(

) Até 1 salário mínimo (até R$ 788,00).
) De 1 a 3 salários mínimos (de R$ 788,00 até R$ 2.364,00).
) De 3 a 6 salários mínimos (de R$ 2.362,00 até R$ 4.728,00).
) De 6 a 9 salários mínimos (de R$ 4.728,01 até R$ 7.092,00).
) Mais de 9 salários mínimos (mais de R$ 7.092,00).
) Não tem renda.
) Não respondeu

20) ) Qual a situação profissional da sua mãe ou responsável materna?
( ) trabalha
falecida

(

) desempregada

(

) aposentada

21) Qual a situação profissional do seu pai ou responsável paterno?

( ) já
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( trabalha

( ) desempregado

( ) aposentado

( ) já falecido

22) Você trabalha ou já trabalhou?
( ) Sim. Em que?
( ) Não
23) Escolaridade:
( ) sempre estudou em escola pública
( ) alternou entre escolas públicas e privadas
24) Você já foi reprovado nos estudos alguma vez?
(
(
(
(

) Não, nunca
) Sim, uma vez.
) Sim, duas vezes.
) Sim, três vezes ou mais.

25) Você faz alguma outra atividade ou curso além da escola? ( ) Sim ( ) Não Qual?
2 Curso de informática;1 Informática;1 Um projeto “afro”;1Inglês; 1 Desenho
26) Quanto tempo você se dedica aos estudos em casa?
( ) até 30min

(

) de 30 min a 1hora

( ) mais de 1 hora

27) Quais atividades você faz nas horas vagas ou momentos de lazer?
( ) Ler livros
( ) Fica na rua
( ) Pratica esportes
( ) Sai com os amigos
( ) Ler jornais e revistas
( ) Vai a igreja ou centro religioso
( ) Outros Quais? 4 Vídeo game; 3 Nada; 2 No celular; 1 Leio a Bíblia; 2 TV; 1 namoro; 1
Desenhar
28) Você participa de algum grupo social?
(
(
(
(

) Movimento estudantil
( ) grupo de igreja ou centro religioso
) Coral
( ) ONGs
) prática esportiva
( ) banda musical
) Outros. Qual? 6 Nenhum; 2 Grupo no Whatsapp; 1 Protestos

29) O que você mais gosta de assistir na televisão? Dê nota de 0 a 5 conforme sua
preferência.
(
(
(
(

) Filmes
) Esportes
) Religião
) Música

(
(
(
(

) Programas de auditórios
) Telejornais
) Telejornais de notícias criminais
) Programas que abordam política
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( ) Novelas

( ) Notícias sobre artistas

30) Quanto tempo você passa assistindo televisão diariamente?
( ) Não vejo
( ) menos de 1 hora

( ) de 1 a 2 horas
( ) de 1 a 3 horas

( ) de 3 a 5 horas
( ) mais de 5 horas

31) Você tem acesso à internet?
( ) Nunca
( ) às vezes

( ) raramente
( ) diariamente

( ) semanalmente
( ) várias vezes ao dia.

32) O que você utiliza para ter acesso a internet?
(
(
(
(

) Computador em sua residência
) Lan House
) Celular/Smartphone
) Outro, Qual?

33) Quanto tempo você permanece na internet por dia?
( ) não uso
( ) menos de 1 hora

( ) de 1 a 3 horas
( ) de 3 a 5 horas

( ) mais de 5 horas

34) Quais os sites que você mais acessa na internet? Dê notas de 0 a 5 de acordo com a
freqüência de acesso.
(
(
(
(
(
(

) notícias gerais (revistas, jornais, blogs, etc)
) sites de bate-papo (Facebook, watsapp)
) sites de relacionamentos ( chats de amizades, namoro)
) jogos
) músicas
) filmes, vídeos diversos

Adaptado do questionário de pesquisa do perfil docente desenvolvido por Flávio Batista dos Santos em sua
dissertação
de
mestrado.
Disponível
em:
http://www.uel.br/pos/mestredu/images/stories/downloads/dissertacoes/2014/2014__SANTOS_Flavio_Batista.pdf>. Acesso em 14/10/2014.
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Anexo 4
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA
Programa de Pós-Graduação em Educação
Mestrado em Educação
Pesquisadora: Marciglei Brito Morais
Orientadora: Maria Cristina Dantas Pina
Questionário 2 – Etapa Exploratória
A História na sala de aula
Turma 9º Ano A
Nome: _______________________________________

Com base em sua experiência como aluno (a), responda as questões abaixo.
1) O que você acha sobre estudar História na escola?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
2) Na sua opinião, para que serve a História que ensinada na escola?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
3) Quais são os temas, assuntos, conteúdos, períodos históricos que chamam mais a sua
atenção no estudo da História? Por quê?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
4) Você acha que há alguma relação entre a História que é ensinada na escola e a História
que é vivida por você e por outras pessoas que vivem nas mesmas condições sociais que
você? Por quê?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
5) Quais são os temas/assuntos/conteúdos que você gostaria de estudar nas aulas de História?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
6) O que você já estudou sobre a História da cidade em que você vive?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Adaptado do questionário “O Ensino de História na escola”, desenvolvido por Flávio Batista dos Santos em sua
dissertação
de
mestrado.
Disponível
em:
http://www.uel.br/pos/mestredu/images/stories/downloads/dissertacoes/2014/2014__SANTOS_Flavio_Batista.pdf>. Acesso em 14/10/2014.
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Anexo 5
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA
Programa de Pós-Graduação em Educação
Mestrado em Educação
Pesquisadora: Marciglei Brito Morais
Orientadora: Maria Cristina Dantas Pina
Questionário 3 – Etapa Exploratória
Centro Municipal de Educação Paulo Freire
Nome __________________________________
Turma 9º Ano A
Um jovem rapaz que nasceu na Rússia e por lá vive há 14 anos, está se preparando para vir
morar no Brasil, na cidade de Vitória da Conquista. Enquanto aguarda o dia da viagem, ele
resolveu descobri um pouco mais sobre o seu novo destino, escrevendo uma carta para você.
Nesta carta, ele esta pedindo para que narre a História do Brasil e da cidade onde você mora. O
que você narraria para ele?
Brasil
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Cidade onde você mora
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Adaptado do questionário “Nº 3”, desenvolvido por Flávio Batista dos Santos em sua dissertação de mestrado.
Disponível
em:
http://www.uel.br/pos/mestredu/images/stories/downloads/dissertacoes/2014/2014__SANTOS_Flavio_Batista.pdf>. Acesso em 14/10/2014.
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Anexo 6
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA
Programa de Pós-Graduação em Educação
Mestrado em Educação
Pesquisadora: Marciglei Brito Morais
Orientadora: Maria Cristina Dantas Pina
Roteiro - Aula Oficina
Os Indígenas do planalto da Conquista: o passado e o presente em questão
Aula 1 – Levantamento dos conhecimentos prévios sobre a História do Brasil e a história da
cidade de Vitória da Conquista.
Desenvolvimento: construção de uma situação hipotética para levá-los a narrar o que sabem e
o que consideram relevante sobre a história da cidade de Vitória da Conquista e a História do
Brasil
Estratégia: Produção de narrativas a partir de questões subjetivas
Objetivos:
Verificar o conhecimento que os alunos apresentam sobre a História do Brasil e da história da
cidade;
Identificar as suas interpretações e compreensões acerca do passado.
Aula 2 – Conceitos Históricos e discussão temática
Tema-panorama: Os indígenas do planalto da Conquista: o passado e o presente em
questão
 Conceitos Históricos
 Panorama das populações nativas
 Panorama da colonização portuguesa no Séc. XVIII e o processo de interiorização no
planalto da Conquista.

Desenvolvimento: Exposição dialogada retomando conceitos históricos importantes para
aprendizagem e para a formação do pensamento histórico como os conceitos de dimensões
temporais: orientação temporal, duração, distância no tempo, mudança, permanência,
períodos históricos; conceito de fontes históricas, evidências e versões históricas; conceito de
colonização.
Estratégia: Aula expositiva utilizando como recurso o projetor multimídia.
Objetivo:

151

Aquisição, construção e utilização dos conceitos históricos pelos alunos;
Refletir acerca das especificidades do passado e do presente;
Compreender o processo de interiorização da colonização portuguesa a partir do Séc. XVIII e
a organização das populações locais neste período.
Aula 3 – Análise de documentos históricos
Desenvolvimento: Exploração de fontes históricas do período estudado com questões
direcionadas para a análise.
Estratégia: Ficha de interpretação de fontes e construção de narrativas.
Objetivos:
Perceber como os alunos mobilizam o conhecimento histórico diante de narrativas e fontes
sobre um determinado passado da cidade;
Identificar a percepção dos alunos quanto a validade das versões e fatos apresentados;
Analisar a compreensão dos alunos sobre a cidade de Vitória da Conquista;
Estimular os alunos a formularem suas próprias interrogações e hipóteses sobre a temática
estudada;
Discutir a relação entre a história local e a formação da consciência histórica de alunos do
Ensino Fundamental.
Aula 4 – Análise de documentos históricos
Desenvolvimento: Estudo de narrativas do período estudado com questões direcionadas para
a análise a partir de pesquisas atuais acerca deste recorte histórico.
Estratégia: Ficha de interpretação das narrativas e construção das narrativas.
Objetivos:
Perceber como os alunos mobilizam o conhecimento histórico diante de narrativas e fontes
sobre um determinado passado da cidade;
Identificar a percepção dos alunos quanto a validade das versões e fatos apresentados;
Identificar a percepção dos alunos quanto as semelhanças e diferenças das versões e fatos
apresentados.
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Anexo 7
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA
Programa de Pós-Graduação em Educação
Mestrado em Educação
Pesquisadora: Marciglei Brito Morais
Orientadora: Maria Cristina Dantas Pina

Narrativas sobre cidade de Vitória da Conquista

Centro Municipal de Educação Paulo Freire
Nome: __________________________________
Turma 9º Ano A
O texto 1 e o texto 2 foram retirados do mesmo documento. Trata-se de uma correspondência
contendo os relatos da ocupação do território do “Sertão da Ressaca" pelas tropas portuguesas, onde
hoje se localiza a cidade de Vitória da Conquista. Após a leitura dos dois textos, responda as questões
a seguir.

Texto 1
“Chegando a tropa à supradita aldeia de gentios, puseram-na em cerco, e logo
mandaram a Língua entrar nela, levando alguns machados, foices e facas, que se lhes
enviava, convidando-os a uma verdadeira paz e amizade, o que fez o tal interprete com
grande bizarria, confiança e eficácia, de sorte que sem a menor resistência, vieram todos
aqueles índios, não como bárbaros e rústicos, mas como homens civis, a receber a tropa de
conquistadores, como amigos, recolhendo a todos em suas choupanas, os socorreram de
mantimentos de roças, sendo esta nação de gentios Mongoiós, a única entre os bárbaros que
vivem a trabalhar de agricultura.
Língoa/Língua – índio já aculturado que
acompanhava as expedições para intermediar
o contato entre os portugueses e a população
indígena

Texto 2
“Mas os bárbaros Botocudos e ferozes, sem temor do estrondo das armas e belicoso
tambor, e valorosos fizeram a mais considerável resistência, e postos por detrás dos paus se
defendiam de alguns tiros que quase ao montão se davam; eles com as mulheres a seus
lados, e carregadas de flechas, iam distribuindo-as aos homens, para que com maior
presteza fizessem seus tiros, de sorte que, com a grande multidão de flechas ficaram 3
soldados feridos; o que visto pelo intrépido capitão Raymundo, puxando a espada, investia
temerariamente aos inimigos para os passar ao fio da mesma espada, mas os bárbaros não
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esperaram, antes abandonando seus ranchos e pousadas se puseram em fugida: com este
acontecimento foi o mesmo capitão, sargento-mor, e alguns soldados de igual valor,
tratando de amarrar os pequenos que apanharam 8, entre eles uma mulher de maia idade
com cria ao peito. Eram os pequenos 5 machos e 3 fêmeas. Ficarão no campo mortos, 21”.
(Memória Sumária e Compendiosa da Conquista do Rio Pardo feita pelo capitão-mor João Gonçalves da Costa 1806-1807)

a) Quando esta correspondência foi escrita? Quem escreveu? O que você sabe sobre ele?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
b) Qual é o assunto tratado na correspondência?
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
c) Esse evento ocorre em que momento?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
d) Os dois textos fazem referência ao mesmo assunto?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
e) Você consegue identificar alguma diferença entre o texto 1 e o texto 2? Qual?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
f) Com base nos relatos encontrados no documento acima, o que você destaca sobre processo
de ocupação destas terras que deram origem a Vitória da Conquista?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
g) Quais os adjetivos usados na correspondência da época para designar a existência de um
povo que era "selvagem" ou "bravio", e representava a recusa em ser aldeado?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
h) Conhecendo os fatos narrados e o autor do texto 1 e do texto 2, o que você compreende a
partir da tirinha de Armandinho sobre o “Descobrimento do Brasil”?
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Disponível: http://tirasarmandinho.tumblr.com/

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
i) Pensando nos dias atuais, o que você acha que aconteceu com a população indígena de
Vitória da Conquista?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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Anexo 8
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA
Programa de Pós-Graduação em Educação
Mestrado em Educação
Pesquisadora: Marciglei Brito Morais
Orientadora: Maria Cristina Dantas Pina

Centro Municipal de Educação Paulo Freire
Nome: __________________________________
Turma 9º Ano A
O texto 1 e o texto 2 tratam-se de relatos da ocupação do território do “Sertão da Ressaca" pelas
tropas portuguesas, onde hoje se localiza a cidade de Vitória da Conquista. Após a leitura, responda
as questões a seguir.

Texto 1
“Chegando a Tropa à supradita aldeia de gentios, puseram-na em cerca, e logo
mandaram o Língua entrar nela, levando alguns machados, foices e facas, que se lhes
enviava, convidando-os a uma verdadeira paz e amizade, o que fez o tal intérprete com
grande bizarria, confiança e eficácia, de sorte que sem a menor resistência, vieram todos
aqueles índios, não como bárbaros e rústicos, mas como homens civis, a receber a tropa de
conquistadores, como amigos, recolhendo a todos em suas choupanas, os socorrerão de
mantimentos de roças, sendo esta Nação de Gentios Mongoyos, a única entre os bárbaros
que vivem a trabalhar de agricultura.
Memória Sumária e Compendiosa da Conquista do Rio Pardo feita pelo capitão-mor João Gonçalves da Costa
1806-1807

Texto 2
“Todas essas redondezas eram outrora cobertas pela mata. Um conquistador,
isto é, um capitão aventureiro, tendo vindo de Portugal com um bando de homens armados,
fez a guerra aos primitivos habitantes do território; estes eram os índios camacãs (...).
Apossou-se do território e fundou o arraial, que ficou denominado Conquista. Finalmente,
depois de ter concluído um acordo com aqueles selvagens e começado a constituir o seu
estabelecimento, notou que os seus soldados diminuíam de dia para dia; acabou por vir a
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saber que os índios os atraíam, cada qual por sua vez, no interior da mata, sob um pretexto
qualquer, e aí os matavam. Um soldado, que havia sido assim levado para o mato por um
camacã, (...) foi bastante valente para matar o índio com uma facada, e, de volta ao
arraial, revelou ao comandante a pérfida conduta dos camacãs. Este, depois de ordenar a
seus homens que tivessem as armas prontas, convidou todos os selvagens para uma festa e,
enquanto confiadamente se entregavam à alegria, foram cercados de todos os lados e
quase todos mortos. Depois disso, os selvagens embrenharam-se nas matas, e o arraial
conseguiu repouso e segurança. O crescimento da população vai comprimindo cada vez
mais esses índios; vivem ainda reunidos em pequenas rancharias.
Príncipe Maximiliano de Wied-Neuwied, em visita ao Arraial da Conquista em 1817

Legenda:
Camacãs - Mongoiós
a) Quando os documentos foram escritos? Quem escreveu? O que você sabe sobre ele?
Texto 1
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Texto 2
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
b) A que grupo nativo os textos fazem referência?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

c) Você consegue identificar alguma diferença entre o texto 1 e o texto 2? Qual?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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Texto 3
“A disputa territorial no Sertão da Ressaca entre os diversos grupos indígenas e os
conquistadores foi marcada ora por atritos violentos, ora por alianças com uma das tribos
contra a outra. Os Mongoió, por varias vezes, se encontraram nestas duas situações. As
estratégias encontradas por esta tribo foram sendo estabelecidas de acordo com o que
acreditavam ser o melhor para sua sobrevivência. (...) Os Mongoió transitaram entre a
resistência física ao avanço do território da pecuária e a aliança com os brancos contra seus
inimigos internos”.
Texto escrito pela historiadora Antonieta Miguel, em 2000.
MIGUEL, A. Vida Material e Cotidiano: A Imperial Vila da Victória
na segunda metade do séc. XIX, Dissertação de Mestrado. UFBA, 2000 .

a) Quais são os grupos indígenas habitantes do “Sertão da Ressaca”?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
b) Quem são os “conquistadores” a que o texto está se referindo?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
c) Quando o texto foi escrito?
_______________________
d) É possível observar no texto 3 elementos descritos nos textos 1 e 2? Quais?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
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Anexo 9
MAPA DE VITÓRIA DA CONQUISTA

Figura 1: Vitória da Conquista.
Fonte: www.google.com.br/maps/
Disponível em: https://www.google.com.br/maps/place/Vitória+da+Conquista.
Acesso em: fevereiro de 2016.

Figura 2: Alguns bairros de residência dos alunos do CMEPPF.
Fonte: www.google.com.br/maps/
Disponível em: https://www.google.com.br/maps/Centro+Municipal+de+Educacao+Professor+Paulo+Freire.
Acesso em: fevereiro de 2016.
Adaptado.

