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RESUMO 

 

A presente pesquisa discute o ensino de História no Ensino Médio, tomando como ponto de 

partida a história local e a importância do ensino de história para a formação social dos 

jovens. Objetiva analisar como os alunos, ao trabalhar com história local, constroem sentido, 

produzem relações históricas, ou seja: exercitam o pensar historicamente. Procura 

compreender como se dá o desenvolvimento do pensamento histórico nos jovens, 

problematizando a seguinte questão: Em que medida o ensino da História, partindo da história 

local, contribui para a construção do pensamento histórico dos alunos do Ensino Médio? E 

como desdobramento, quer saber: Qual a relação desses alunos com a história local? O que 

eles pensam sobre o que sabem dessa história? Apresenta o estudo da história local como uma 

estratégia para aproximar o conhecimento histórico da vida dos jovens, contribuindo assim 

para a construção do pensamento histórico e da valorização da disciplina de História no 

ensino médio. Fundamenta-se nos estudos da Educação Histórica, uma perspectiva que 

valoriza as experiências dos estudantes e suas interações com a aprendizagem de História, 

tomando como referências principais os estudos de Isabel Barca, Peter Lee e Marlene 

Cainelli. Usa uma metodologia de vocação qualitativa numa abordagem crítica, partindo de 

princípios do ―Método Histórico‖, que conforme Rüsen, permite a construção de 

conhecimentos, a partir de dados empíricos do passado numa análise lógica constituída de 

sentido plausível – aquele composto pela experiência, pela explicação, pelo significado e pelo 

sentido. A aula oficina foi um instrumento de coleta de dados, além de questionários 

exploratórios com aos alunos e o professor, sujeitos dessa pesquisa. A leitura e análise dos 

dados foram feitos a partir da análise de conteúdos na perspectiva Laurence Bardin. Nos 

resultados observamos que os jovens possuem uma boa relação com o estudo de história 

(46%) e que o que sabem sobre a história local é fruto da cultura histórica elaborada pela 

comunidade, divulgada especialmente nos tradicionais estudos feitos durante as datas 

comemorativas por ocasião do aniversário da cidade (40,7%). Notamos que uma parcela 

considerável dos jovens (13,3%), consegue demonstrar um pensamento histórico 

relativamente complexo, fazendo uma relação coerente entre passado presente e futuro. 

Constatamos ainda que esses jovens reagem positivamente quando são provocados a 

problematizar os conteúdos históricos, e que é nesse embate dialógico promovido pela análise 

de fontes históricas variadas que se desenvolve o pensamento histórico. Confirmamos o que a 

proposta da Educação Histórica traz como contributo para o ensino de história: os estudantes 

aprendem mais quando são desfiados a isso, quando se sentem participantes da construção e 

reconstrução do conhecimento e são levados a questionarem as narrativas que ouvem de 

forma crítica, evitando a passividade ante qualquer conteúdo substantivo que lhes for 

apresentado. 

 

Palavras–chave: Ensino de História; História Local; Pensamento Histórico; Educação 

Histórica. 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The present research discusses the teaching of History in High School, taking as a starting 

point the local history and the importance of teaching history to the social formation of young 

people. It aims to analyze how the students when working with local history, construct 

meaning, produce historical relations, in other words: how they exercise thinking historically. 

It seeks to understand how the development of historical thinking in young people is, debating 

the following question: To what extent does the teaching of history, based on local history, 

contribute to the construction of the historical thinking of high school students? And as an 

outcome, it wants to know: What is the relationship of these students with local history? What 

do they think about and what they know about this history? It presents the study of local 

history as a strategy to approach the historical knowledge of young people's lives, thus 

contributing to the construction of historical thinking and the valorization of the discipline of 

History in High School. It is based on the studies of Historical Education, a perspective that 

values the students' experiences and their interactions with the learning of History, taking as 

main references the studies of Isabel Barca, Peter Lee and Marlene Cainelli. It uses a 

methodology of qualitative vocation in a critical approach, starting from principles of the 

"Historical Method", that according to Rüsen, allows the construction of knowledge from 

empirical data of the past in a logical analysis constituted of plausible sense - that composed 

by the experience, by the explanation, by meaning and sense. The workshop class will be an 

instrument for collecting data, as well as exploratory questionnaires with the students and the 

teacher, who are subjects of this research. The reading and analysis of the data will be done 

from the analysis of contents in the perspective of Laurence Bardin. In the results show that 

young people have a good relationship with the study of history (46%) and that what they 

know about local history is a result of the historical culture elaborated by the community, 

especially divulged in the traditional studies done during the anniversary celebrations of the 

city (40.7%). We note that a considerable part of the young people (13.3%) can demonstrate a 

relatively complex historical thinking, making a coherent relation between past present and 

future. We also find that these young people react positively when they are provoked to 

problematize historical contents, and that it is in this dialogical struggle promoted by the 

analysis of varied historical sources that historical thought develops. It confirms what the 

proposal of Historical Education brings as a contribution to the teaching of history: students 

learn more when they are confined to this, when they feel participants in the construction and 

reconstruction of knowledge and are led to question the narratives they hear critically, 

avoiding passivity before any substantive content presented to them. 
 

Keywords: History teaching; Local History; Historical Thought; Historical Education. 
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 1  INTRODUÇÃO 

 

 1.1  Delimitação do objeto e do problema de pesquisa 

 

No decorrer das leituras que tenho feito sobre o ensino de História, pude perceber que 

esta disciplina aparece, reiteradas vezes, na berlinda das discussões sobre sua importância na 

formação dos jovens e sua manutenção no currículo escolar. No exercício docente dessa 

disciplina há aproximadamente 22 anos, ouço frequentemente, perguntas do tipo ―para que 

serve estudar história? Por que aprender sobre algo que já passou em vez de estudar o 

presente?‖ Tais indagações perturbam a minha prática docente a ponto de fazer-me decidir 

estudar o assunto. Nesta perspectiva, nossa intenção é investigar sobre o ensino de História no 

Ensino Médio buscando compreender como o estudante constrói o pensamento histórico, e 

como a história local pode contribuir nessa construção.  

Esse desejo de entender como a história local pode contribuir para a construção do 

pensamento histórico dos jovens está ligado à minha experiência de trabalho com jovens do 

Ensino Médio, no desenvolvimento do Projeto Estruturante proposto pela Secretaria de 

Educação do Estado da Bahia intitulado EPA  ( Educação Artística e Patrimonial)
1
, no qual os 

estudantes pesquisam sobre os patrimônios de seu município, confeccionam álbuns com 

cunho jornalístico e concorrem a premiações em esfera escolar, regional e estadual.  

Instigada pela experiência de ver a alegria e o envolvimento do adolescente em 

estudos e pesquisas que fazem sentido para sua vida cotidiana — como as pesquisas sobre o 

patrimônio local, percebi a inegável responsabilidade do professor de História ao destacar  

com essa disciplina os conceitos de segunda ordem
2
, instigando o aluno a raciocinar 

historicamente, contribuindo assim com sua autonomia enquanto sujeito histórico. Para 

                                                           
1
 Projetos Estruturantes são projetos elaborados pela Secretaria de Educação do Estado da Bahia os quais as 

unidades escolares podem aderir e desenvolver na escola. Integram uma ação de desenvolvimento de políticas 

culturais com a juventude estudantil com o objetivo de interagir com ela e estimular sua produção artística 

através de diversas linguagens. Para tanto, propõe o EPA – Educação Patrimonial e Artística, o AVE – Artes 

visuais Estudantis,  o DANCE – Dança estudantil, o ENCANTE – Encontro  de Canto Coral Estudantil, o FACE 

– Festival Anual da Canção Estudantil, o FESTE – Festival Estudantil de Teatro, o PROVE – Produções de 

Vídeoas Estudantis e o TAL – Tempos de Arte Literária. O EPA tem como objetivos estabelecer elos com o 

nosso tempo, a história e a cultural local, além de abrir espaço para os jovens se expressarem, incentivar o 

protagonismo juvenil e garantir  a apropriação do conhecimento histórico e do patrimônio cultural. 
2
 Conceitos de segunda ordem são aqueles que se referem à natureza da História, ou seja, estão relacionados com 

a maneira como os estudantes compreendem, interpretam e explicam os processos de continuidade, progresso, 

rupturas e permanências históricas.  Trabalharemos mais detidamente este conceito ao longo da pesquisa, tendo 

Peter Lee (2001) como aporte teórico. 
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realizar bem essa tarefa, entendo que seja importante lançar mão da história local, pois ensinar 

História é um ato de reflexão e diálogo com a realidade, e, ainda que a história geral 

contemple essa reflexão, a história local poderá fazê-la de forma mais coerente, vez que  

contribui para a superação do verbalismo das aulas de história pautadas em temporalidades 

remotas, espaços longínquos e memórias que não representam os que frequentam a escola 

pública, por não reconhecerem nelas as suas experiências, tão pouco as de seu grupo de 

pertença (CAIMI, 2010). Nessa perspectiva, Schmidt (2004, p. 57) adverte: ―Ensinar História 

passa a ser, então, dar condições para que o aluno possa participar do processo do fazer, do 

construir a História‖.  

O processo do ―fazer história‖ permite mobilizar o pensamento histórico dos 

estudantes, levando-os a compreender como são feitas as afirmações históricas e como elas 

podem ser mantidas ou desafiadas, utilizando-se, para isso, as narrativas — expressão da 

compreensão histórica , tanto do professor como dos alunos. Elas podem contribuir para dar 

sentido ao passado, pois possibilitam o diálogo com os sujeitos, os tempos e os espaços 

históricos, os quais permitem discutir evidências e levantar hipóteses sobre os 

acontecimentos. Através das narrativas, podem-se explorar as ideias dos alunos em torno do 

conhecimento histórico, evidenciando conceitos mais abstratos sobre as sociedades humanas 

do passado. 

 Pesquisando as ideias que os alunos conseguem reter sobre a história no Reino Unido, 

Lee (2006), identifica uma série de conceitos básicos que superam a ideia de que a história 

seja uma matéria do ―senso comum‖. Por exemplo, o fato de muitos alunos verem o passado 

como permanente resulta da falta de questionamentos sobre  ―como sabemos‖ as coisas. Aqui, 

o conceito de evidência, através do qual o conhecimento histórico torna-se possível, não é 

devidamente explorado, bem como a posição contingente ou condicional assumida pela 

explicação histórica que pode sofrer influência dos valores e interesses de quem explica. Os 

alunos devem entender ainda que ―as considerações históricas não são cópias do passado‖ 

(LEE, 2006, p. 136), carecendo, portanto de serem confrontadas com conhecimentos advindos 

de outras áreas que ofereçam congruência às suas explicações. 

 Ademais, é necessário orientar o estudante no sentido de compreender a dinamicidade 

do passado em história. É evidente que não podemos mudar os fatos passados, mas suas 

consequências podem trazer novos significados para a sociedade, considerando que as 

descrições históricas são construções e não reproduções ou repetições integrais do passado. O 

Tratado de Versalhes, celebrado em julho de1919, ao ser definido como acordo que pôs fim às 

hostilidades entre as potências europeias, hoje pode ser definido também como semente de 
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novos conflitos, a exemplo da questão curda que resultou da dissolução do Império Turco 

Otomano, ou até mesmo uma das causas da Segunda grande Guerra Mundial, justificada pelas 

retaliações que impôs ao território alemão (LEE, 2006). Imersos na história, os seres humanos 

pensam, refletem, buscam solução para os enigmas de sua existência a partir das experiências 

pelas quais passam. Esse movimento reflexivo envolve interesses e valores individuais e 

coletivos, gerando novas experiências e perspectivas de futuro, que, ao serem mediadas pelo 

conhecimento, resultam no pensamento histórico.  

Pretendo discutir o ensino dessa disciplina a partir das contribuições da Educação 

Histórica, campo de pesquisa que realça o debate em torno das práticas do ensino e 

aprendizagem da História, da valorização das experiências dos estudantes e de aulas pautadas 

na análise de diferentes fontes, feita pelos alunos e professores juntos, levando em 

consideração  os efeitos dessa aprendizagem para a vida prática de todos os envolvidos. 

Também é preocupação desse campo compreender como acontece o desenvolvimento do 

pensamento histórico e da consciência histórica dos jovens em situação de ensino, ou seja, 

como a História aprendida na escola contribui para esse processo. 

Entendendo ser a escola mais um dos espaços no qual os jovens constroem o 

conhecimento, faz-se necessário pontuar que os conceitos históricos são apreendidos por estes 

na relação que estabelecem com a realidade vivida. Analogias entre os conceitos vivenciados 

em sala de aula contribuem para que os alunos formalizem o conhecimento histórico, dado 

que eles utilizam-se de representações construídas na e fora da escola e explicam situações do 

passado à luz de suas próprias experiências, de forma que, para contribuir com o 

desenvolvimento do pensamento histórico dos jovens,  seja preciso contextualizar as aulas 

com as experiências desses dentro e fora da escola (ABUD, 2005). 

Optamos por pesquisar a história local do município de Candiba-Bahia, nosso lócus de 

vivência, cuja trajetória é repleta de fontes históricas ricas e pouco estudadas. Neste 

município, encontram-se pinturas rupestres situadas na Serra de Monte Alto, datadas de mais 

de 7 mil anos, que despertam o interesse de pesquisadores
3
 e professores de história da região. 

Nessa Serra, que limita Candiba com Sebastião Laranjeiras, Pindaí, Urandi, Palmas de Monte 

Alto e Guanambi, existem inúmeros sítios arqueológicos
4
 com arte rupestre, que estão sendo 

                                                           
3
 O professor Joaquim Silveira da Silva, doutor em Ciências Sociais e professor adjunto da Universidade 

Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB coordena as pesquisas arqueológicas da Serra  de Monte Alto. 
4
 Por meio das pesquisas do professor Joaquim Perfeito das Silva, vários sítios arqueológicos foram identificados 

e registrados na Serra de Monte Alto. Tais pesquisas têm contribuído grandemente para o conhecimento e 

preservação desta serra pelos moradores das cidades de Candiba, Guanambi, Palmas de Monte Alto, Pindaí, 

Sebastião Laranjeiras e Urandi. No livro intitulado Territórios e ambientes da Serra de Monte Alto: Região 
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catalogados e estudados por uma equipe de pesquisadores da Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia (UESB). 

Serra de Monte Alto é a denominação que recebe o trecho da Serra do Espinhaço que 

perpassa o Sertão Produtivo Baiano
5
. Nesta serra foi criado o Parque Estadual da Serra de 

Monte Alto e o Refúgio da Vida Silvestre pelos Decretos Nº 12.486 e Nº 12.487 de 29 de 

novembro de 2010, pelo então governador da Bahia Jaques Wagner, com o objetivo de 

preservar os ecossistemas naturais, fomentar o ecoturismo e contribuir com as pesquisas 

científicas e atividades de educação ambiental na região. No mapa, representado pela figura 1, 

podemos ver o Território do Sertão Produtivo, onde se situa a Serra de Monte Alto e o 

município de Candiba. 

 

Figura 1 - Mapa da Bahia destacando o Sertão  

Produtivo 

 

 
Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Brazil_Bahia_location_map.svg 

Adaptado pela autora (2018) 

 
A seguir apresentamos um exemplo dessas pinturas fotografadas em 2016, quando o 

Colégio Estadual Antônio Batista realizou sua primeira caravana à Serra de Monte Alto com 

os alunos que estavam desenvolvendo o projeto EPA e desejavam conhecer e fotografar esse 

patrimônio. Elas foram usadas como fontes na produção de narrativas realizada durante a aula 

                                                                                                                                                                                     
Sudoeste da Bahia, organizado por este professor e publicado pelas Edições UESB, ele descreve essa pesquisa 

com riqueza de detalhes, fotos e mapas desses sítios arqueológicos. 
5
O Território Sertão Produtivo é a extensão de Caatinga que vai de Vitória da Conquista ao Rio São Francisco, 

da Chapada Diamantina até as fronteiras de Minas Gerais. Foi demarcado levando em consideração as condições 

socioambientais e indicadores socioeconômicos, que classificam sua população com baixos índices de 

escolarização, altos índices de analfabetismo, pouco rendimento salarial e pouco acesso à cultura. É formado por 

dezenove municípios, sendo eles: Caetité (município sede), Guanambi, Palmas de Monte Alto, Iuiú, Candiba, 

Pindaí, Urandi, Sebastião Laranjeiras, Ibiassucê, Caculé, Rio do Antônio, Malhada de Pedras, Brumado, 

Tanhaçu, Ituaçu, Contendas do Sincorá, Dom Basílio, Livramento de Nossa Senhora e Lagoa Real. 
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de intervenção para coleta de dados. Muitos dos alunos que estão cursando o 3º ano A do 

ensino médio, portanto sujeitos dessa pesquisa participaram dessa caravana, razão que torna a 

análise das mesmas bastante significativas para a classe. Essa etapa é denominada de ―caça 

aos patrimônios‖ e envolve toda a escola, que disponibiliza os recursos disponíveis como 

máquina fotográfica e notebooks, providencia transporte e recolhe autorização dos pais ou 

responsáveis para que os alunos possam participar da caravana. 

 

Fonte: Registros da autora na Primeira caravana do CEAB à Serra de Monte Alto (2016) 
 

Originalmente nomeada por Mocambo pelos ex-escravizados que iniciaram a 

ocupação do município, por volta de 1938, teve esse topônimo substituído por Candiba. Na 

ausência de causa estrutural para a substituição de nomes provenientes de línguas africanas 

adotadas pelos municípios baianos ao final do século XIX, entendemos, como Ramos e 

Bastos (2010, p. 90), que tal mudança possa estar relacionada a fatores sócio-históricos, sendo 

o desprezo das lideranças políticas ―às bases culturais e linguísticas africanas para o Brasil e 

sua modalidade de língua portuguesa‖, o principal deles. 

 Não se sabe se proposital ou por desconhecimento, no caso de Candiba, essa 

substituição não suprimiu de suas origens as bases culturais e linguísticas africanas, uma vez 

que a palavra Candiba também é originária da língua banto (Kandimba) e nomeia uma espécie 

de lebre, tapiti. Em banto, o primeiro termo significa esconderijo no mato, refúgio, e o 

segundo nomeia as lebres tapitis que não cavam tocas, mas se refugiam nas moitas de mato. 

Deduzimos que tenha sido esta relação de similaridade léxica entre mocambo e Candiba, a 

justificativa para a substituição toponímica aqui ocorrida.  

A análise toponímica da cidade pretende contribuir para o desenvolvimento da 

identidade social dos estudantes e superar os aspectos puramente folclóricos que compõem a 

Figura 2- Fotografias de pintura rupestre encontrada na Serra de Monte Alto, nos limites 

do município de Candiba 
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abordagem dada à história local. Ademais, existem variadas razões que justificam o estudo 

dessa temática, entre elas, destacamos como Caimi (2010, p. 62) ―o caráter extremamente 

lacunar dessas pesquisas em praticamente todas as unidades da federação.‖ Assim, o local 

será tratado nesta pesquisa não como um espaço físico geograficamente delimitado, 

fragmentado e desvinculado do universal, mas como um lugar a partir do qual referenciamos 

nossa compreensão da história, nossa visão de mundo. Para tanto, será enfocada a 

―possibilidade de dar evidência a fontes, temas e sujeitos que não tiveram visibilidade no 

âmbito da chamada  macro história, contribuindo, assim, para o conhecimento de múltiplas 

experiências históricas [...] que compõem a sociedade brasileira‖ (CAIMI, 2010, p. 64).  

Consideramos relevante também na história candibense, o fato de que as origens do 

município estão intimamente ligadas ao movimento de resistência dos negros escravizados 

que, buscando liberdade, se refugiaram às margens da Lagoa do Mocambo, por volta de 1820. 

Provavelmente, fugindo dos maus tratos aos quais eram submetidos nas fazendas 

escravocratas da região, um grupo de escravos construiu um pequeno quilombo nas 

proximidades da lagoa, que dispunha de água abundante para uso pessoal e coletivo. Ali 

foram acolhidos por um religioso português conhecido por Padre Moreira, que se identificou 

com a luta dessas pessoas e se juntou a elas, decidido a construírem um Mocambo livre e 

cristão. Este assunto permeará qualquer estudo que se faça sobre história local em Candiba.  

Nesse contexto é que se pretende desenvolver esta pesquisa, cujo objeto é a relação 

entre o desenvolvimento do pensamento histórico nos jovens do Ensino Médio e a  

História Local, e se apoia nas seguintes questões: Em que medida o ensino da História, 

partindo da História Local, contribui para o desenvolvimento do pensamento histórico 

dos alunos do Ensino Médio? Qual a relação desses alunos com a história local? O que 

eles pensam sobre o que sabem desta história?  

A história local constitui-se em referência fundamental no processo de 

desenvolvimento do pensamento histórico. O local é o espaço-tempo diretamente relacionado 

com a identidade dos jovens e do seu grupo de pertença. Portanto, é ali que os jovens podem 

exercitar a reflexão crítica acerca de sua realidade social, reflexão esta que facilitará o 

desenvolvimento do seu pensamento histórico. Entretanto, embora seja conteúdo relevante 

para o processo de ensino-aprendizagem de história, nota-se nos currículos oficiais que a 

história local é trabalhada nos anos iniciais do ensino fundamental, período em que as 

crianças apresentam limitações para compreenderem questões complexas como abordagens 

políticas, econômicas e socioculturais (CAIMI, 2010, p. 69).  
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Os professores das séries iniciais do ensino fundamental correm o risco de colocar a 

memória como substituta do ensino de história ao abordarem a história local por meio das 

memórias dos moradores mais antigos do lugar. O depoimento dos mais velhos serve de 

contraponto à história oficial, mas sem ser problematizado criticamente, pode reproduzir  um  

passado idealizado, vez que ―O depoimento oral, como a informação extraída de qualquer 

outro tipo de fonte é condicionado pelo tempo, espaço e sociedade que o produziu‖ 

(OLIVEIRA, 2010, p.15).  

Entendemos que na 3º ano do ensino médio, alunos e professores possam elaborar 

reflexões embasadas na pesquisa histórica, utilizando-se da metodologia histórica que implica 

em eleger uma problemática a partir do presente, ter o tempo como categoria principal, 

dialogar com o tempo por meio das fontes, utilizar instrumentos teóricos e metodológicos e 

por fim construir uma narrativa a partir da interpretação e análise das fontes pesquisadas 

(OLIVEIRA, 2010). Não que nas séries iniciais do ensino fundamental seja impossível 

realizar reflexões concisas sobre o conhecimento histórico e sim  porque, entre outros fatores 

há uma escassez de material didático destinado a esse nível de ensino, tais como bons livros, 

mapas, recursos iconográficos, etc. 

A grande maioria do material que se encontra nesse sentido, é constituída por encartes, 

textos e fichas técnicas fornecidos pelos órgãos administrativos locais e quase sempre 

difundem a imagem do grupo detentor do poder. Ademais, os profissionais dessas séries são 

formados na modalidade normal ou licenciados em pedagogia, o que implica em uma 

formação polivalente, com poucos subsídios didáticos para o ensino de história, sendo que o 

―conhecimento histórico de que o professor dispõe para ensinar aos alunos está circunscrito, 

não raras vezes, àquilo que aprendeu na sua própria escolarização básica e/ou na 

disseminação da tradição cultural operada em seu meio social‖ (CAIMI, 2010, p. 70). 

Ainda que nos cursos de graduação em História a situação não seja diferente, sendo a 

história local relegada a disciplinas optativas, no ensino médio espera-se que o estudante  

possua uma bagagem conceitual que o capacite a compreender o método de investigação 

histórica com destaque para ―o protagonismo dos estudantes na construção ativa e 

colaborativa de conhecimentos e a apropriação de procedimentos metodológicos específicos 

que permitam explorar as fontes disponíveis‖ (CAIMI, 2010, p. 76). Partindo das 

investigações locais, estudar história tornar-se-á uma atividade promotora da autonomia e da 

autorrepresentação para alunos e professores; estes últimos atuarão como coparticipantes e 

orientadores das investigações, pesquisas e confrontos dos vários pontos de vista que vierem a 

surgir no decorrer dos estudos. Nesse processo, ao sistematizar as informações, espera-se que 
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os alunos fortaleçam sua identidade, a partir de informações colhidas sobre outras épocas, e 

que os professores ressignifiquem o ensino da história na formação de cidadãos participativos 

e motivados a estudar esta disciplina com a devida criticidade por ela requerida.  

Analisar como os alunos, ao trabalhar com história local, constroem sentido, produzem 

relações históricas, ou seja, exercitam o pensar historicamente, é como definimos o objetivo 

geral dessa pesquisa. Como objetivos específicos, desejamos: Refletir como a abordagem da 

história local, integrada ao currículo da História Nacional, pode contribuir com o 

desenvolvimento do pensamento histórico nos jovens do ensino médio; Questionar o lugar da 

história local no ensino de História; Identificar e analisar o que os jovens do ensino médio 

pensam sobre o que sabem da sua história local. 

 

 1.2  Aspectos teórico-metodológicos: o uso da pesquisa qualitativa 

 

A pesquisa foi realizada no Colégio Estadual Antônio Batista, única escola de Ensino 

Médio do município de Candiba. Este colégio, em 2018 —  período de levantamento de dados 

da presente pesquisa — atendia a 427, distribuídos entre as três séries do ensino médio e 

Educação de Jovens e Adultos níveis VI e VII.  Costuma participar de maneira vibrante nos 

projetos estruturantes da Secretaria de Educação do Estado, entre eles o EPA (Educação 

Patrimonial e Artística) tendo dois álbuns produzidos por  seus alunos no Museu do 

Estudante, em Salvador, referentes aos anos de 2013 e 2014. Em 2017 acolheu o Programa 

Ensino Médio Integral, primeira escola do Núcleo Territorial a implantá-lo. 

É uma escola que acolhe com seriedade os projetos que os professores se dispõem a 

realizar. Dentro das limitações a que está imersa enquanto escola pública estadual, busca 

oferecer todo suporte que lhe é solicitado pelos professores no desenvolvimento desses 

projetos.  

Os sujeitos de nossa pesquisa são os estudantes do terceiro ano ―A‖ do Ensino Médio 

do Colégio Estadual Antônio Batista, neste município de Candiba-Bahia, além do professor 

que atua com história nesta série. São alunos na faixa etária entre 16 e 17 anos, oriundos tanto 

das comunidades rurais quanto da sede do município. Acreditamos que por estarem 

concluindo um ciclo de estudos, será produtivo realizar com eles a pesquisa a partir de uma 

abordagem calcada na Educação Histórica. 

Sujeitos, aqui, devem ser entendidos como indivíduos que reconhecem no passado as 

referências para suas experiências. Indivíduos que têm plena consciência de que o passado 
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não pode ser trazido para o presente, mas pode ser utilizado como ―um meio de entender o 

presente e antecipar o futuro‖ (RUSEN in BARCA et al. 2010, p. 36-37). Indivíduos capazes 

de reconhecerem as influências do passado em seu presente, estabelecendo assim, uma síntese 

entre ambos, a ponto de perceberem as permanências e mudanças do processo histórico do 

qual fazem parte enquanto seres históricos que são. 

Optamos por realizar uma pesquisa qualitativa pelo fato de a educação ser nosso 

objeto de estudo e a escola nosso campo de pesquisa. Além dessas razões, a escolha por esta 

abordagem vem da natureza do problema a que nos propomos estudar: a construção do 

conhecimento histórico dos jovens.  

Vasconcelos (2010), expõe inúmeras vantagens para o uso da pesquisa qualitativa em 

trabalhos com educação. Entendemos como ele que,  

 

Nesse caso, a pesquisa qualitativa torna-se altamente favorável. Isto porque ela se 

aproxima do fenômeno da educação, fundamentalmente, devido ao fato de que a 

educação busca conhecer o mundo e os seres humanos em suas relações. O 

paradigma qualitativo e a educação aproximam-se um do outro porque neles 

predominam a complexidade das relações entre os indivíduos e a diversidade de 

insumos, num movimento interpretativo conduzido pelo pesquisador. 

(VASCONCELOS, 2010, p. 239) 
 

Pesquisar os impactos da história local sobre o conhecimento histórico dos jovens do 

ensino médio, como estamos propondo neste trabalho, é uma tarefa que exigirá uma 

metodologia de vocação qualitativa numa abordagem crítica. Segundo Minayo (2010, p. 22), 

―a pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares‖, como é o caso dessa que 

realizaremos.  ―Ela se preocupa, nas ciências sociais, com um nível de realidade que não pode 

ser quantificada. Ou seja, trabalha o universo dos significados, dos motivos, das aspirações, 

das crenças, dos valores e das atitudes‖. 

 A subjetividade dessa perspectiva teórico-metodológica permite um contato 

aprofundado com os indivíduos, no seu contexto natural e usa o espaço de vivência do sujeito, 

o local em que mora, estuda e trabalha. Ao mesmo tempo em que exige rigor científico, ela  

valoriza a criatividade do pesquisador ao sistematizar seus resultados sem que, com isso, 

venha a desconsiderar, os ―padrões específicos para interpretação e explicação históricas 

validadas pela comunidade acadêmica‖ BARCA (2001, p. 19),   ou legitimar produtos do 

senso comum. 

Godoy (1995) apresenta algumas características da abordagem qualitativa que 

compreendemos como significativas para subsidiar este estudo. As quatro características por 
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ela apresentadas enquadram-se perfeitamente no que desejamos desenvolver como 

metodologia de pesquisa. Elas são explicitadas da seguinte forma: 

1. Os estudos qualitativos se desenvolvem no ambiente natural e o pesquisador é o 

instrumento principal de pesquisa. A observação direta do pesquisador é elemento essencial 

para a coleta de dados e sua interpretação é que dará significado ao estudo. A maneira 

particular e pessoal como o pesquisador se aproxima dos sujeitos que participam do estudo, é 

fundamental para que a coleta de dados seja profícua e mais próxima possível da realidade 

pesquisada. 

2. Por possuir caráter descritivo, a pesquisa qualitativa busca observar os sujeitos nela 

envolvido como um todo, de forma holística. É preciso registrar tudo que é observado para 

que se possa compreender, em sua complexidade, o fenômeno que está sendo estudado. 

3. A perspectiva dos sujeitos participantes da pesquisa oferece as melhores 

informações sobre o objeto de estudo. Portanto, o pesquisador deve preocupar-se 

essencialmente com o significado que os participantes dão ao que está sendo estudado. Ainda 

que para certificar-se da precisão dos dados, seja interessante confrontar sua percepção com a 

de outros pesquisadores. 

4. Os pesquisadores qualitativos partem de focos de interesses amplos, numa 

investigação indutiva. Aos poucos vai direcionando seu olhar a focos específicos do seu 

objeto de pesquisa até encontrar elementos suficientes para justificar a análise dos dados 

coletados.  

Tais características da pesquisa qualitativa se constituem como uma metodologia de 

trabalho em perfeita sintonia com a Educação Histórica, um campo investigativo que enfatiza 

a maneira de ensinar como algo fundamental para conduzir os alunos à compreensão da 

história e consequentemente, para a construção do seu pensamento histórico. Nesse processo, 

metodologias dinâmicas e próximas da realidade dos mesmos colaboram grandemente para 

que possam compreender com maior profundidade as relações humanas no tempo.  

As contribuições de Jörn Rüsen no que se refere à Educação Histórica abriram novos 

horizontes para ressignificar o ensino de História. Conforme Rüsen (2015, p. 74), o 

pensamento histórico é construído a partir de cinco fatores interdependentes, a saber: 

 
O pensamento histórico é disparado pelas carências de orientação. Em seguida, ele 

transforma essas carências, no processo de sua satisfação mental, em perspectiva 

acerca do passado – em uma perspectiva de interpretação. Nessa perspectiva são 

inseridos, então, metodicamente, conteúdos experienciais concretos. O saber acerca 

do que aconteceu no passado, assim obtido, torna-se representação do passado em 

forma historiográfica. Assim formatado, o saber histórico adquirido torna-se ativo 

nos processos atuais de orientação histórica. (Grifo do autor). 
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De acordo com este autor, o contexto histórico é o locus no qual se desencadeia o 

conhecimento histórico. O movimento que se faz para compreender um determinado fato gera 

perguntas decisivas — carência de orientação — e impulsionadoras para a construção do 

conhecimento histórico. Problematizando o passado dinamiza-se a história, pois nesse 

processo as carências históricas de orientação são transformadas em interesses do 

conhecimento no tempo presente, mudando nossa relação com o passado. 

Partindo do contexto, o conhecimento histórico vai sendo tecido, entremeado pelas 

perspectivas elaboradas pelo historiador. Nesse sentido, o pensar de quem escreve torna 

presente vestígios do passado, transformando-o em ―fontes‖ do conhecimento. É importante 

ressaltar que o saber histórico é construído narrativamente. Para tanto, carece de método, 

garantindo que a narrativa histórica sistematicamente articule ―a interpretação do passado 

como um entendimento do presente e as perspectivas de futuro‖. (RÜSEN, 2015, p. 81). 

Articulados desse modo, os conteúdos experienciais da vida prática tomam forma 

historiográfica, uma vez que a história como ciência é uma racionalização do pensamento 

histórico, que emerge da orientação cultural de historiadores e historiadoras, cujas carências 

de orientação são determinadas por sua contemporaneidade. É o que Rüsen (2015, p. 76) 

denomina por contemporaneidade sensível, fator responsável pelas crises de fundamentos da 

história enquanto disciplina, dado que os historiadores e historiadoras analisam os fatos a 

partir do contexto histórico-cultural em que ocorrem. Sendo assim, as interpretações já 

estabelecidas não oferecem respostas a contento às suas inquietações, cabendo-lhes buscar 

formas inovadoras de construção do conhecimento histórico. 

Como pesquisamos o processo de formação do pensamento histórico nos jovens por 

intermédio da história local, a abordagem crítica dada à pesquisa qualitativa nos favoreceu, 

uma vez que ela possibilita uma aproximação maior entre o pesquisador e o seu objeto de 

estudo, ao mesmo tempo em que facilita o movimento interpretativo deste, na complexa 

relação entre o conhecimento e os seres humanos em suas relações. Talvez a perda de sentido 

que os estudantes apresentam em relação aos conteúdos históricos esteja relacionada à forma 

como lidamos com a história, especialmente com a história local, prescindindo do trabalho 

com evidências, com fontes históricas variadas, com atividades que estimulem o 

protagonismo juvenil e que orientem o jovem a elaborar inferências sobre os conteúdos que 

estuda, ou seja, que deem sentido ao conhecimento histórico e ajudem a refletir sobre as 

carências de orientação. 
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Por essa perspectiva, vimos que a pesquisa qualitativa abre um leque de possibilidades 

quanto às técnicas que podem ser usadas para coleta de dados, como por exemplo, a aula 

oficina, uma estratégia metodológica moldada dentro da proposta da Educação Histórica, cuja 

proposta  para o ensino de História, nas palavras de Silva (2011, p. 211), é  

 

[...] explorar a fonte (escrita e oral) articulada à teoria, à consciência histórica ou à 

construção de um pensamento histórico nas narrativas, da vivência experienciada 

tanto por jovens quanto por adultos. Faz-se, assim, o cotejamento por meio de 

palavras chaves (articulando conceitos) das aprendizagens e, em seguida, a escritura 

de textos.  

 

Embasada na Educação Histórica, Barca (2001, p. 20) desenvolveu a aula oficina e 

assegura ser esta uma metodologia fundamentada em estudo que superam especulações, 

visões impressionistas ou meras prescrições. ―São estudos que seguem uma metodologia 

científica e analisam desempenhos concretos de alunos, em tarefas cuidadosamente 

desenhadas com materiais históricos e instrumentos de inquéritos testados‖. Nela, os alunos 

participam ativamente das atividades orientados de perto pelo professor, construindo e 

reconstruindo conhecimento dinâmico e interativamente, deixa-se para trás o padrão de aula 

na qual o professor é figura chave — por ela nomeada de aula-colóquio — narrando fatos, 

ditando apontamentos ou solucionando questões prontas e acabadas.   

Por meio da aula oficina, o professor poderá selecionar materiais variados sobre um 

tema a serem estudados em classe. Barca (2013, n. p.), ao sugerir esta metodologia, diz que o 

professor ―deve orientar os estudantes a analisar os materiais, fazer inferências e 

comparações. Todos se envolvem no processo e produzem conclusões históricas, que podem 

ser mais ou menos válidas e mais ou menos próximas às dos historiadores.‖ Não que se queira 

transformar os estudantes em historiadores mirins, entretanto com esse exercício, é possível 

manter o grupo interessado, propiciando intervenções ―reconceitualizadas com a ajuda do 

educador. Assim, as crianças tomam consciência do que aprenderam, do que falta saber e do 

que mais gostariam de conhecer‖ (BARCA, 2013, n. p.). 

Além da aula oficina, utilizamos análises dos planos de aulas elaborados pelos 

professores de história da escola pesquisada, visando observar como a História Local é 

contemplada no currículo escolar. Usamos também questionários com os estudantes, no 

sentido de produzir dados sobre o que pensam a respeito do estudo de história, o que 

conhecem sobre a história local e como podem desenvolver o conhecimento histórico no 

exercício da problematização e análise de fontes sobre a história da sua localidade. A pesquisa 

qualitativa com seu caráter exploratório, estimula pesquisadores e pesquisados a pensarem 
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livremente sobre algum tema, objeto ou conceito, as suas emoções, representações, 

aspirações, motivos e crenças. Daí o uso de técnicas variadas enriquece  a coleta e produção 

de dados.  

Fazer a leitura e interpretação dos dados exige do pesquisador prudência e 

devotamento, diante da responsabilidade que tem em mãos. Prodanov e Freitas (2013, p. 114), 

advertem sobre o zelo necessário a essa etapa do trabalho, alertando que 

mesmo que a pesquisa seja de cunho descritivo, é necessário que o pesquisador 

ultrapasse a mera descrição, buscando acrescentar algo ao questionamento existente 

sobre o assunto. Nas análises qualitativas, o pesquisador faz uma abstração, além 

dos dados obtidos, buscando possíveis explicações (implícitas nos discursos ou 

documentos), para estabelecer configurações e fluxos de causa e efeito. Isso irá 

exigir constante retomada às anotações de campo, ao campo, à literatura e até 

mesmo à coleta de dados adicionais.  
 

Para atingir a profundidade que caracteriza a pesquisa qualitativa, o compromisso 

metodológico com a ciência e com os requisitos essenciais da pesquisa acadêmica por parte 

do pesquisador é condição essencial, pois implica em uma análise criteriosa de todos os dados 

coletados, à luz dos teóricos que embasam a pesquisa, procurando evitar conclusões baseadas 

no senso comum. Esta proposição encontra respaldo em Prodanov e Freitas (2013, p. 114), ao 

afirmarem que  

Para que um estudo de campo tenha valor contributivo, é necessário que seja capaz, 

[...] de acrescentar algo ao já conhecido. Isso não significa, porém, que deva 

obrigatoriamente resultar um conjunto de proposições capazes de proporcionar nova 

perspectiva teórica ao problema. 
 

Procuramos então unir, dialeticamente, o teórico e o prático numa dimensão científica 

que ultrapasse o senso comum, estabelecendo um diálogo entre o nosso olhar de 

pesquisadores e a realidade a ser investigada. Dialética aqui é compreendida como conjunto 

de procedimentos a serem usados na pesquisa.  

Durante a sistematização dos dados, tivemos o cuidado de confrontar os resultados 

com os estudos bibliográficos realizados, para que este trabalho resulte em um estudo 

criterioso sobre as contribuições que o ensino da história local poderá oferecer à construção 

do pensamento histórico nos jovens do ensino médio. Conforme Neves (1997 apud 

BARBOSA, 2006, p.65) ―a construção do conhecimento a partir da vivência, portanto, do 

local e do presente, é a melhor forma de se superar a falsa dicotomia entre a produção e a 

transmissão, entre a pesquisa e o ensino/divulgação, enfim, entre o saber e o fazer.‖  

Sistematizando os conhecimentos construídos a partir do estudo da história local, 

esperamos que o educando possa compreender-se enquanto sujeito histórico, apreender a 

realidade vivida e ao mesmo tempo produzir questionamentos indispensáveis ao estudar um 
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fato histórico, fazendo a articulação necessária entre os acontecimentos passados com a sua 

vida cotidiana. 

Como já relatamos na metodologia, usamos a aula oficina como estratégia de coleta de 

dados. Além dos questionários inerentes à aula oficina, aplicamos mais dois questionários, 

que compõem a etapa exploratória dessa pesquisa. Em um primeiro momento, aplicamos um 

questionário para sondar o perfil socioeconômico e cultural dos estudantes. Num segundo 

momento, aplicamos outro para coletar informações acerca dos estudantes sobre a disciplina 

História, no qual relataram o que pensam sobre a história ensinada na sala de aula e suas 

vivências e se há relação entre os conteúdos estudados nessa disciplina e a história de seu 

município.  

Após essa etapa exploratória, desenvolvemos  a aula-oficina. Esta aula foi realizada 

em 6 horas-aulas, com o objetivo de  possibilitar a produção de narrativas e a análise de fontes 

históricas, objetos de análise dessa pesquisa. A aula-oficina foi desenvolvida através de uma 

gincana, dividida em dois momentos: no primeiro, dividimos a classe em três equipes. Cada 

equipe organizou-se escolhendo um líder, elaborando um  nome e o grito de guerra da equipe. 

Em seguida, distribuímos as tarefas antecipadas. Depois oferecemos materiais de consulta: 

livros, revistas e dissertações para que  pudessem pesquisar e responder as tarefas. No 

segundo momento, que ocupou as cinco aulas da manhã, socializamos as tarefas, em forma de 

competição. Tivemos uma banca, composta por professores de História do município, que 

analisaram as tarefas e as repostas socializadas. Cada tarefa cumprida correspondeu 100 

pontos para cada equipe. 

Nessa atividade, analisamos as fontes sobre a história de Candiba. Oferecemos relatos 

provenientes de fontes orais, cartas, documentos oficiais e fontes escritas para serem lidos, 

comparados e comentados pelos estudantes. Organizados em equipes, eles analisaram fontes 

diversas e com perspectivas diferentes sobre a história do município, contextualizando-a em 

relação à história do Brasil e exercitando a prática de inferências nas informações disponíveis, 

ou seja, exercitar o método histórico para construir análises, pensar os acontecimentos no 

tempo, relacionando presente, passado e perspectivando o futuro, como bem escreve Rüssen 

(2015, p. 52): ―História é uma conexão temporal, plena de eventos, entre passado e presente 

(com uma projeção para o futuro), que, por sua representação sob a forma de narrativa, possui 

sentido e significado para a orientação da vida prática atual‖.  

Ressaltamos a necessidade do cuidado em  não confundir o local somente com aquilo 

que está fisicamente próximo, pois proximidade deve ser aqui entendida não somente como o 
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espaço físico onde o estudante vive, mas principalmente como aquilo que pode ser resgatado 

pela sua memória individual ou coletiva. 

Procuramos entender como o ensino de História, a partir de um suporte metodológico 

fincado na educação histórica, propicia o desenvolvimento das estruturas do pensamento dos 

alunos sobre o mundo que os cerca, para assim compreendermos como se dá o 

desenvolvimento do pensamento histórico dos mesmos e a relação do estudo da história local 

com ―uma formação histórica que fuja da simples preocupação conteudista nos currículos‖.  

(CAINELLI e BARCA, 2018, p. 7).  

O pensar historicamente – importante papel reservado ao ensino de História – a partir 

da compreensão das situações reais vividas pelos alunos, por sua comunidade e pelos 

antepassados que construíram o local onde vivem, constitui-se em uma condição a ser adotada 

para a valorização do ensino de história local. Segundo Caimi, (2007, p. 60) as relações 

profícuas entre o ensino de história local e o processo de formação da identidade dos 

estudantes, propiciam a superação de longas exposições verbalizadas pelos professores, 

―circunscritas apenas a temporalidades remotas, a espaços distantes e a determinadas 

memórias com as quais a maioria dos estudantes [...] não se identifica e nas quais não 

reconhece as suas experiências, tampouco as de seu grupo de pertença.‖  

É importante ressaltar que o verbalismo presente nas aulas de história, pode ser 

resultado do fato de que o estatuto de História, enquanto campo de conhecimento, ganhou 

status de ciência no mundo acadêmico somente a partir do século XVIII. Antes disso, a 

história apresentava-se diretamente ligada à religião e, a partir do século XIX, mais 

precisamente no Brasil, serviu ao pragmatismo político, à legitimação do poder do Estado 

Nação. Faz-se necessário reconhecer a importante contribuição desempenhada pelo Colégio 

Pedro II e pelo Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, criados alguns anos após a 

Independência do Brasil (1837/38), que por meio de estudos etnográficos ofereceram suporte 

para que a história ganhasse status de ciência. 

Ainda assim, é preciso admitir o cunho memorialista dado à história local, escrita para 

responder aos interesses de uma República localista, que tinha na figura do coronel a garantia 

do controle das populações locais e regionais, figuras estas enaltecidas por historiadores 

leigos, membros da elite administrativa do governo. Nesse contexto, a temática somente 

passou a ser mencionada nos currículos, de forma tímida, no bojo das inovações advindas da 

Escola dos Analles. Então, nas últimas décadas do século XX, é que se percebe uma tênue 

preocupação com o estudo do local, nas Diretrizes Curriculares Nacionais e nos Parâmetros 
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Curriculares Nacionais, visando dar destaque ao patrimônio e à memória como elementos 

importantes na constituição da identidade do indivíduo. 

A dissertação está dividida, além desta introdução, em três capítulos e considerações 

finais. No primeiro capítulo, discutimos a necessidade de problematizar o ensino de História e 

a importância de inserir a história local como elemento facilitador dessa problematização, 

uma vez que o jovem está estudando algo que lhe é próximo, que tem uma ligação direta com 

seu povo e sua identidade cultural. Segundo os PCNs, (BRASIL, 1997) esse estudo deve ser o 

ponto de partida da aprendizagem histórica, por abordar o cotidiano próximo dos alunos e 

professores, configurando-se como espaço-tempo de reflexão crítica acerca do contexto social 

onde vivem e constroem sua identidade individual e coletiva. 

No segundo capítulo, tratamos da correlação entre o currículo prescrito pelos órgãos 

administrativos e o currículo da prática, sendo este último um espaço propício para o trabalho 

com a história local, exigindo, entretanto uma postura autônoma por parte dos professores, 

que, tendo formação e conhecimento adequados, deverão saber intervir eficazmente na 

elaboração do currículo, aproximando-o da realidade histórica dos jovens com os quais atuam. 

Tratamos ainda da percepção dos alunos sobre o ensino de História e de história local, 

classificando os conhecimentos por eles destacados a partir das colocações de Lee (2011), em 

conceitos substantivos ou conceitos de segunda ordem. 

No capítulo terceiro, procuramos compreender e elucidar o pensamento dos jovens 

sobre história local, fundamentando nossas reflexões em autores como Barbosa (2006), que 

apresenta a aplicabilidade do ensino de história local no desenvolvimento do pensamento 

histórico dos jovens; Cainelli (2012), ao concluir que a compreensão das crianças sobre 

questões temporais nas aulas de história está relacionada às experiências familiares e Lee 

(2006), quando fala que há mais na história do que simples conteúdos historicamente 

acumulados, sendo necessário tomar os pré-conceitos que os alunos trazem para a escola 

como referência para a construção do pensamento histórico. Neste capítulo, analisamos mais 

detidamente os dados produzidos pelos estudantes sobre a história de Candiba. 

Por fim, nas considerações finais procuramos evidenciar se a história local propicia 

uma aproximação maior entre o ensino de História e o desenvolvimento do pensamento 

histórico dos jovens, se a pesquisa atingiu seus objetivos iniciais, se é ou não é conclusiva, ou 

se conseguiu ampliar nossa percepção sobre a importância de conhecer como o estudante 

desenvolve seu pensamento histórico. 
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2 CAPÍTULO I: HISTÓRIA LOCAL E ENSINO DE HISTÓRIA 

 

    2.1        História local como estratégia para ressignificar o ensino de história 

 

Ao escrever sobre história local, Silva (2017, p. 383) faz uma provocação instigante:  

 

numa era em que as viagens espaciais deixaram de ser fantasia e se tornaram uma 

realidade ao alcance de muitos, justificar-se-á que se gaste tempo a falar da história 

dos microcosmos que são os pequenos espaços? Por que, e, sobretudo, para que a 

história local e regional? 
 

Responder a essa provocação é um desafio, visto que vivemos em uma economia 

globalizada na qual a rapidez das comunicações aliada às inovações tecnológicas, coloca-nos 

em contato com culturas longínquas e muito diferentes da nossa, trazendo consigo uma 

diversidade cultural vibrante mas, que ao mesmo tempo, nos remete às nossas origens, ao 

buscarmos, nessa cultural plural, elementos que nos identifiquem enquanto cidadãos 

universais. Nesse movimento comparativo, a história local ganha destaque, pois as 

particularidades locais se tornam elementos fundamentais para nos diferenciar do restante do 

mundo. Partindo desse ponto de vista, podemos responder aos questionamentos supracitados 

destacando uma das funções do ensino de História: possibilitar que o estudante possa 

compreender seu tempo/espaço  ―e estabelecer relações de identidade/alteridade com outros 

sujeitos, tempos e espaços‖ (ROCHA, 2009, p. 5). 

Desafiador também é o processo de ensino da história local, para o qual precisa-se, 

antes de tudo, educar o olhar dos sujeitos nele envolvidos, visto que as memórias individuais 

e coletivas são fontes muito requisitadas nesse estudo. Como fontes importantes, as memórias 

devem ser analisadas criteriosamente, explicitadas, questionadas, considerando que para 

servirem à história, precisam ser confrontadas com outras fontes e outras memórias, sobretudo 

aquelas que foram esquecidas. Isso porque no processo de recordações, relatos e memórias, o 

ensino de História deve considerar os critérios do método histórico, para que o estudante 

possa desenvolver o pensamento histórico livre das naturalizações do passado ou 

compreensões acríticas do legado memorial disponível em seu local de vivências. 

Entendemos que é assim, conectando as experiências do estudante – que deve buscar 

sentido para o que aprende – que o estudo da história local o ajudará a compreender-se 

enquanto sujeito histórico e o capacitará a assimilar a complexidade do seu meio social. Para 

tanto, é necessário abordar a história na proposta da educação histórica, que valoriza os 
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saberes construídos pelos alunos a partir da análise de fontes históricas e da mediação 

docente, visando desenvolver no aluno o pensar historicamente, o que, consequentemente, 

conferirá à disciplina de História um significado concreto na vida dos jovens estudantes. 

Esperamos que ao pesquisar a história de seu local de vivências cotidianas, o estudante 

possa ampliar  sua visão sobre a importância desse estudo e compreender a intencionalidade 

imbuída nos conteúdos históricos apresentados no livro didático, sendo capaz de fazer 

questionamentos indispensáveis tais como: o que os acontecimentos passados têm a ver com o 

mundo atual? Como influenciam a maneira de viver e de pensar de homens e mulheres de 

hoje? Como ajudam a explicar o que está acontecendo agora, aqui onde vivo? As coisas 

poderiam ter sido diferentes? 

Problematizar a História é primordial para torná-la interessante, tanto para alunos 

quanto para professores. Segundo Schmidt (2004, p. 60): 

 
Na prática da sala da aula, a problemática acerca de um objeto de estudo pode ser 

construída a partir das questões colocadas pelos historiadores ou das que fazem parte 

das representações dos alunos, de forma tal que eles encontrem significado no 

conteúdo que aprendem. Dessa maneira pode-se conseguir dos educandos uma 

atitude ativa na construção do saber e na resolução dos problemas de aprendizagem.  
 

Os questionamentos são oportunidades para o aluno exercitar a explicação de seu 

raciocínio histórico por meio da resolução de problemas semelhantes aos da ciência histórica. 

Assim, ele poderá realizar uma nova leitura da realidade, direcionando seu olhar sobre os 

fatos históricos, construindo um conhecimento novo, no qual perceba os nexos que conectam 

experiências de outros tempos, tomando o passado como marco de referência para 

compreender os problemas sociais do seu tempo. Poderá aprender ainda que ele próprio é 

sujeito histórico e que os conhecimentos historicamente acumulados são extremamente 

importantes para a compreensão do mundo em que vivemos. 

Nesse contexto, a história local pode oferecer dinamicidade ao ensino de História, ao 

ser utilizada como estratégia para mostrar aos alunos que quem escreve os livros didáticos, 

por exemplo, o fazem motivados por interesses diversos, inclusive comerciais. Os conteúdos 

ali selecionados compõem um arcabouço de conhecimentos previsto pelos órgãos 

administrativos que ordenam e regulam a educação no país e negociados com outras 

instâncias da sociedade. Sabe-se que o currículo não é neutro. O conteúdo de história definido 

nos desenhos curriculares para a educação básica está imerso nesse universo de interesses dos 

grupos dominantes que influenciam o currículo, mas não está imune às ações de professores e 

alunos que podem promover a renovação dos conteúdos, problematizando a  história do seu 
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lugar, confrontando as versões distintas, recuperando vivências pessoais e coletivas de fatos 

que foram silenciados, relegados à margem da história, transformando-os em 

autoconhecimento, em conhecimento histórico. Nesse processo, o desenvolvimento do 

pensamento histórico dos estudantes é aguçado, e o conhecimento daí proveniente pode ser 

acionado como ferramenta de autonomia dos sujeitos (SCHMIDT, 2005). 

Sacristán (2000) afirma ser o currículo uma construção cultural, que chega à escola 

carregado de valores e interesses dos grupos que o elaboram. Ao refletir sobre esta colocação, 

vale a pena questionar se o desgosto dos jovens pelo estudo de História não estará relacionado 

às exigências inadequadas (e à prática docente acrítica),  que o currículo prescrito pelos 

órgãos externos fazem à escola, ao determinarem conteúdos centrados no eurocentrismo, 

valorizando a história dos homens que sempre estiveram no poder e deixando passar 

despercebida a contribuição do povo na urdidura da história.  

Conforme propõe esse autor, o professor precisa transformar o currículo em um aliado 

em sua exigente tarefa enquanto mediador entre os interesses do sistema administrativo que 

decide o currículo, e as práticas sociais vividas por professores e alunos dentro da escola. É 

nesse ínterim que se constroem saberes importantes para a emancipação do aluno. Ao ensinar 

História, é necessário que o professor saiba como conectar as experiências dos alunos aos 

conhecimentos e à cultura elaborada na sociedade. Nesse processo, espera-se que os alunos 

fortaleçam sua identidade, a partir de informações colhidas sobre outras épocas, e que os 

professores ressignifiquem o ensino da História. 

De um modo geral, o ensino da História apresenta-se relacionado, direta ou 

indiretamente, com fatos ocorridos no passado da humanidade. Esse passado alcança o 

presente da transmissão dos conhecimentos historicamente acumulados, que chegam até nós 

através de pesquisas e estudos historiográficos, transformados em conteúdos didáticos a serem 

estudados pelos educadores e educandos, que o expressam pela forma como vêem o mundo e 

como se relacionam com os demais sujeitos sociais, sendo que as suas ações são marcadas por 

construções históricas. Esses conhecimentos precisam ser ressignificados ao serem propostos 

a uma classe, a fim de não perderem seu valor enquanto instrumento de comunicação entre os 

povos de diferentes tempos e lugares. Para tanto, o professor que trabalha com História, 

precisa ter plena consciência do seu papel, nesse processo de construção de significados para 

os conteúdos históricos.   

Todavia, conhecemos a complexidade do empreendimento do ensino de História. Por 

mais que o professor queira, sozinho,  ele não abarca a amplitude dessa ação. Só para citar um 

exemplo, tomamos as orientações de Caimi e Oliveira (2012, p. 92) ao explicarem que          
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―a estrutura da escola, a capacitação do professor, o planejamento de aula, o 

comprometimento dos estudantes, os contextos familiares e sociais, as perspectivas de futuro 

tanto dos professores quanto dos alunos,‖ representam variáveis com as quais o professor 

precisa dialogar para aproximar-se da cultura juvenil e incorporar suas experiências ao 

contexto escolar. 

Em meio a dúvidas e inquietações, pensamos que uma estratégia metodológica capaz 

de tornar o estudo de História algo interessante e significativo para os alunos pode estar 

vinculada ao conhecimento da história local. Estudar a realidade vivenciada por eles e suas 

famílias, não como um memorial das personalidades importantes que deram origem ao 

município, muito menos como eventos e festividades folclóricas que agregam as pessoas, 

como por exemplo,  durante o aniversário da cidade, mas identificando as evidências diversas 

do passado coletivo e analisando-as em sala de aula, no sentido de construir uma visão 

multiperspectivada sobre a experiência humana no tempo. 

Acentua-se, entretanto, a necessidade do professor conhecer as concepções de seus 

alunos sobre a história, para poder interferir no processo de ensino-aprendizagem desses, de 

forma a contribuir com o desenvolvimento do seu pensamento histórico. Barca (2004), ao 

pesquisar sobre a concepção que os jovens portugueses têm sobre a história de Portugal, 

chegou a conclusões significativas sobre tais concepções, destacando que a maioria deles 

apresenta concepções explicativas e multifactuais sobre a história. Jovens com idade entre 12 

e 18 não consideravam a objetividade do método, como a evidência e a refutação ao 

elaborarem suas concepções sobre o passado. Para a maioria o conhecimento dos fatos é a 

principal função da história. Estudos como este leva-nos a compreender que é necessário 

trabalhar conceitos e procedimentos metodológicos específicos do método histórico, buscando 

superar o amadorismo das conclusões em torno da produção histórica e do ensino de História. 

Para tanto, deve-se considerar que grande parte do que o jovem apreende sobre o 

passado vem dos meios de comunicação de massa, do convívio familiar e comunitário. O 

professor deve considerar esses conhecimentos  para que a intervenção junto ao estudante 

acentue sua consciência histórica. É evidente que há carência de formação profissional 

consistente para que o professor elabore instrumentos de estudos compatíveis com as 

exigências da pesquisa em cognição histórica. Barca (2004, p. 397), apresenta algumas 

sugestões para o professor trabalhar educação histórica com os jovens e ressalta a amplitude 

dessa  tarefa, dado que ―a interpretação de explicações e narrativas históricas divergentes, o 

cruzamento de fontes, a utilização de artefactos arqueológicos ou a internet na aula podem 

socorrer-se dos materiais e questões criados em ambiente de pesquisa sistemática.‖ Sendo 
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assim, a atualização constante do professor, somada ao empenho da escola na qual trabalha é 

fundamental para que o docente possa acessar fontes concretas ou digitais suficientes para 

possibilitar o ensino fundamentado na pesquisa. 

É preciso orientar os alunos no sentido de compreenderem que o saber histórico deriva 

das experiências dos seres humanos no tempo. Ao voltar-se para o passado, os homens 

procuram nele respostas para os desafios do presente, de acordo com interesses individuais ou 

coletivos, visando um futuro melhor. O saber que se origina dessa busca, provocará mudanças 

sobre o cotidiano das pessoas. Entretanto, as mudanças têm significados diversos para os 

grupos humanos, que as interpretam de acordo com os interesses vitais para a sobrevivência 

da sua espécie. Para Barca (2011, p. 62), a mudança  

 

é concebida de forma complexa e problemática, sem um sentido fixo ou uma direção 

determinada: entende-se que a mesma situação ou evento traz consequências 

positivas e negativas de forma variável e relativa, para pessoas e para grupos, e que 

historicamente as eventuais mudanças podem ser interpretadas sob diversos 

enfoques (dimensões sociais, grupos humanos e protagonistas individuais), ritmos 

(permanência, evolução lenta, ruptura) e escalas (curta, média e longa duração). 
 

Nesse sentido, o que é considerado progresso para determinada sociedade pode ser 

considerado declínio para outra. Analisar as mudanças a partir de variados enfoques, no local 

de vivências dos estudantes, pode possibilitar uma experiência singular de aprendizagem 

significativa ao valorizar o modo de pensar de cada aluno. Ao fazer inferências, levantar 

hipóteses, questionar os acontecimentos com referenciais do próprio espaço onde vive, 

aprende-se muito mais do que conceitos históricos substantivos, também desenvolve-se o 

pensar historicamente, a narrativa, a imaginação e a interação com seu meio. Os conceitos 

substantivos, a exemplo das revoluções industrial, francesa ou os principais acontecimentos 

da história do município, devem ser vistos como instrumentos para uma aprendizagem 

significativa, oportunidades para o diálogo entre conhecimentos históricos, orientando os 

alunos a produzirem narrativas que permitam  ―entender a relação que os sujeitos têm com os 

conceitos, ideias, conteúdos, cuja referência é a própria epistemologia da história‖ 

(CAINELLI, 2012, p. 176). 

Existem muitas críticas que objetivam diminuir a importância do estudo do local como 

profícuo para a sociedade atual, cada vez mais global. Alegam que são estudos realizados por 

leigos ou pessoas sem formação universitária específica ou que pouco contribuem para a 
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história nacional.
6
 A despeito dessas alegações cabe interrogar: não é o homem o sujeito 

central da história? E onde se conhece melhor o homem senão no seu ambiente local de 

vivência? Isso só bastaria para nos interessar pela história local. Para além disso, Silva (2017, 

p. 38) adverte que ―Ao contrário do que muitos imaginam, a história local tem aberto novos 

caminhos, novas vias e novos temas de pesquisa que tem feito avançar e progredir o 

conhecimento histórico.‖ 

É preciso abordar a história local não como fato isolado da história da nação ou da 

história geral, mas fazendo comparações, procurando os elos que unem os acontecimentos 

locais com os regionais, globais e vice-versa. Quando nos propomos a pesquisar as origens do 

nosso lugar, realizando excursões para localizar fontes históricas, exercitamos a curiosidade 

científica. Os estudantes se mostram visivelmente interessados nessas atividades. 

Demonstram empenho em analisar documentos, depoimentos e fontes materiais. Pesquisam 

métodos de análises comuns ao meio acadêmico e percebem-se importantes, notam que tem 

sentido o estudo que estão realizando, uma vez que entendem que estão fazendo história, 

reconstruindo conhecimentos. Esse exercício possibilita a prática da pesquisa histórica, ou 

seja, a produção do conhecimento pelos alunos, caminho necessário para o desenvolvimento 

do pensamento histórico. 

Sabemos que é possível abordar a história local sem transformá-la em algo decorativo 

e maçante, como na história tradicional — na qual o povo não se vê representado, passando a 

trazer sentido para os alunos, que experimentam um estudo repleto de autenticidade, 

composto da luta de pessoas comuns, valorizando-se a contribuição do povo na construção da 

sociedade. Dessa forma, podemos ainda extrapolar os conteúdos apresentados pelo livro 

didático, muito utilizado para direcionar o trabalho docente nas escolas públicas do país. 

Isso implica ter domínio suficiente da matéria, para fazer um trabalho mais 

independente do livro didático, buscando contribuir com a construção de conhecimentos no 

qual o aluno possa sentir-se coautor da história, dialogando com seus conteúdos a partir de 

descobertas feitas pelo estudo da história local. E, para isso, ele encontra respaldo na 

legislação que estabelece as normas para a educação no Brasil (Lei 9394/96), assim como nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais que vigoram ou que, ao menos, estão postos para os 

professores atualmente. Estes documentos asseguram a liberdade do professor para escolher a 

                                                           
6
  A tese de doutorado de Maurice Agulhon, historiador francês contemporâneo, foi recusada pelos editores que 

não se interessaram em publicá-la por se tratar apenas de uma pequena parte da França, mesmo que esta parte 

fosse o departamento de Var, de onde surgia uma série de problemas novos para toda a França. 
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melhor estratégia de intervenção no ensino-aprendizagem, bem como a forma de abordar os 

conteúdos a serem tratados em sala de aula. 

Sobre essa possibilidade, Barbosa (2006, p. 84) observa: 

 

Essa deve ser a posição dos professores diante da legislação e dos PCNs, é 

necessário buscar nela o espaço que existe para que, o ensino de história – e nele o 

de história local – efetivamente se dê, pois se não for assim, podemos cair no 

imobilismo, no ceticismo e renunciar à possibilidade de contribuir com o processo 

de ensino-aprendizagem, com a produção de saberes e com a construção e 

consolidação de identidades sociais e políticas propulsoras de uma práxis histórica 

cotidiana.  
 

Atualmente, face às mudanças políticas pelas quais passa o Brasil com forte influência 

para as comunidades locais, mais do que nunca, o professor de história precisa ousar na sua 

atuação em sala de aula, uma vez que esse ensino vem, ao longo dos anos, sendo alvo de 

críticas que fragilizam sua importância no currículo. Apesar de tanta relutância quanto à 

necessidade de se estudar História, não se pode negar a importância dessa disciplina na 

formação de atitudes de tolerância e respeito à diversidade, pois, 

 

A história implica o aprendizado da alteridade, o aprendizado da possibilidade da 

existência de outras formas de sermos humanos, o aprendizado da viabilidade de 

outras maneiras de se comportar, da existência de outros valores, de outras ideias, de 

outros costumes que não aqueles dos homens e mulheres contemporâneos. A história 

permite o aprendizado da tolerância para com o diferente, com o estranho, com o 

distinto, com o distante, com o estrangeiro. (ALBUQUERQUE JR, 2012, p. 32) 
 

Como Albuquerque Jr., entendemos que essa seja uma das razões que justificam a 

permanência de História no currículo. A história contribui para transformar o homem em um 

ser sensibilizado, que constrói com o outro — de outros tempos e de outros lugares — uma 

relação de empatia da qual advém a percepção da diversidade humana e da necessidade de se 

compreender essa diversidade como elemento que nos torna seres completares, que devem 

estar preparados para a convivência pública. 

Precisamos repensar esse ensino de História. É urgente que se faça uma revisão na 

forma de abordar essa disciplina em sala de aula, visando provocar no estudante o desejo pelo 

seu estudo. Ademais, essa disciplina é fundamental no currículo das escolas brasileiras, que 

preconizam em seus documentos oficiais a necessidade de oferecer um ensino que contribua 

para a formação de cidadãos críticos e participativos em seu meio social. Pinsky e Pinsky 

(2007, p. 19 ), ao escreverem o artigo ―Por uma história prazerosa e conseqüente‖, confirmam 

que o ensino de História tem uma importância singular na atualidade. Ao citarem o historiador 

Eric Hobsbawm, lembram-nos de que ―ser membro da comunidade humana é situar-se com 

relação a seu passado‖. Isso evidencia que história é referência para nosso presente, pois, ―é 
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uma dimensão permanente da consciência humana, um componente inevitável das 

instituições, valores e padrões da sociedade‖. As aulas de história devem promover discussões 

que possibilitem a compreensão e a preparação para a vivência cidadã, utilizando-se de novas 

temáticas no que se refiram às minorias sociais (ao índio, ao quilombola, às mulheres, aos 

LGBTIs), com o respeito a elas devido e por elas cobrado, demonstrando seu compromisso 

com a formação de indivíduos capazes de conviver com as alteridades de forma respeitosa e 

pacífica. 

Entendemos que o ensino de História cumpre uma função especialmente importante na 

sociedade atual quando relaciona presente-passado-futuro, conduzindo o jovem a pensar 

referenciado no tempo, problematizando os conteúdos propostos pela escola de forma a 

entender os atos humanos do passado e como estes influenciam nossa vida no presente e nos 

impulsionam rumo ao futuro. 

Verificando os anais da ANPUH, notamos muitos artigos produzidos que abordam o 

ensino de História e também de história local, observando um aumento considerável nas 

produções acadêmicas e historiográficas a partir da década de 1980. A pedagogia social de 

Paulo Freire também contribuiu para que os currículos trouxessem para dentro da escola as 

vivências dos alunos. Nesse novo contexto o compromisso da História, enquanto disciplina 

escolar implica que ela ofereça condições para que os jovens possam ter uma atuação crítica 

no seio da comunidade na qual vivem, sobretudo porque 

 
A relação entre História escolar e cidadania nos remete evidentemente às finalidades 

da disciplina. A relevância de uma formação política que a História tende a 

desempenhar no processo de escolarização tem sido inerente à sua própria existência 

e permanência no currículo, (BITTENCOURT, 2004, p. 20) 
 

O trabalho com a história local está a favor dessa finalidade da História, pois 

possibilita o exercício da cidadania. O estudante estando mais próximo do objeto de estudo 

sente-se mais interessado nele. Partindo de perto, para depois aprofundar o estudo, é possível 

obter mais êxito nesta difícil tarefa de ensinar História para adolescentes e jovens cercados 

por um presentismo perigoso para si e comprometedor para a sociedade democrática que 

almejamos. Temos um grande desafio pela frente: 

 

O grande desafio que se apresenta neste novo milênio é adequar nosso olhar às 

exigências do mundo real sem sermos sugados pela onda neoliberal que parece estar 

empolgando corações e mentes. É preciso, nesse momento, mostrar que é possível 

desenvolver uma prática de ensino de História adequada aos novos tempos (e 

alunos): rica de conteúdo, socialmente responsável e sem ingenuidade ou nostalgia 

(KARNAL, 2007, p. 19). 
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Adequar o ensino de História aos novos tempos implica entendê-lo como a 

possibilidade de ―sair do presente, ausentar-nos desta temporalidade que nos cerca, olhar este 

tempo de fora e ter com ele uma relação de distanciamento, de estranhamento, ter, dele, uma 

visão perspectiva.‖ (ALBUQUERQUE JR., 2012, p.30). Essa é uma das funções da história: 

fazer-nos recuar até o passado e de lá olhar para o presente com um olhar diferenciado, para 

assim compreendermos que o que somos hoje é uma entre várias outras formas de ser, de 

sentir e de viver no mundo. E para além do lúdico, a história nos ensina a subjetividade de 

seres humanos, contribuindo na formação de sujeitos pensantes capazes de conviver 

respeitosamente com o diverso. 

 O passado por si só não nos diz nada. A necessidade de superar os desafios do 

presente é que deve nos remeter a ele. ―Portanto, uma das tarefas contemporâneas da história 

é ensinar e permitir a construção de maneiras de olhar o mundo, de perceber o social, de 

entender a temporalidade e a vida humana‖ (ALBUQUERQUE, 2012 JR., p. 31). 

Ademais, sabemos que não podemos deixar de trabalhar conteúdos da História Geral 

dada a grande relação que têm com a formação do nosso país. Mas, saber selecionar 

conteúdos, fazer recortes e inovações é uma tarefa de que o professor de História precisa 

conhecer e praticar muito bem. Da mesma forma, carece que saiba partir do conhecimento 

local, fazer analogias e comparações, dar sentido ao ensino, para que o estudante consiga 

enxergar razões concretas para seu esforço de estudo. Aprender história precisa servir 

fundamentalmente para nos orientar temporalmente, para nos fazer entender a relação entre 

presente, passado e perspectivar o futuro.   

Como propõe a Educação Histórica, trabalhar com os conceitos de segunda ordem 

desde cedo, nas séries iniciais, possibilita mais apropriadamente o desenvolvimento do 

pensamento histórico. E a história local aproxima os conhecimentos de natureza histórica aos 

da vivência do estudante, levando-o a elaborar narrativas, expor seu ponto de vista com 

relação às experiências dos antepassados, ao mesmo tempo em que problematizará os 

conteúdos historicamente produzidos pelos historiadores. Lee (2000) alerta que ensinar os 

conceitos de segunda ordem nos anos iniciais é mais significativo do que ensinar os conceitos 

substantivos, pois são eles que munem os jovens de ferramentas para pensar historicamente. 

 
A tarefa dos professores de História é ajudar os alunos a compreender que a História 

não é dada quer, misteriosamente, por manuais ou testemunhas neutrais, mas que é 

provisória. Mas a tarefa não pode parar aí: os estudantes precisam de uma 

ferramenta intelectual que lhes permita distinguir entre diferentes tipos de 

interpretações históricas. Os estudantes podem então reconhecer que explicações e 

narrativas requerem justificações mais complexas do que afirmações factuais 

isoladas. Eles podem então começar a ver que muitas das bases factuais da História 
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são, na realidade, muito seguras, e que, se as explicações e as narrativas são 

provisórias e contestáveis, isto não as reduz automaticamente ao estatuto de serem 

apenas questões de opinião pessoal (LEE, in BARCA, 2000, n. p.). 
 

Aqui se evidencia a complexidade das exigências feitas aos professores, para que 

possam dar sentido ao ensino da História. Destacamos primeiramente, a que remete ao saber 

ensinar. Conforme muito bem escreveu Paulo Freire, ―saber ensinar não é transferir 

conhecimentos, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou sua construção‖ 

(FREIRE, 2002, p. 52). Tomar o conteúdo histórico, para a partir dele, compreender a 

dinâmica da sociedade humana em sua trajetória nesse planeta, é uma atividade 

interessantíssima. Cabe ao professor usar esses conteúdos como instrumentos ―que informa, 

cria conflitos, induz à reflexão, desperta outros interesses, motiva, sistematiza conhecimentos 

já dominados, introduz problemática e propicia vivências culturais variadas‖ ( BRASIL – 

História 1998, p.79). 

Além de buscar dinamizar o ensino de História, conectando os conteúdos 

estabelecidos no currículo oficial com as experiências vivenciadas pelos educandos em seu 

local de vivências, é preciso que o professor assuma uma postura de historiador, ou seja, que 

paute seu trabalho cotidiano na pesquisa, no estudo e na atualização constante. Ao integrar 

ensino-pesquisa-aprendizagem, o professor produzirá novos saberes e, acima de tudo, 

possibilitando que o educando atue como sujeito histórico, descobrindo nesse processo a sua 

contribuição na construção do seu próprio conhecimento. Ressaltamos aqui, a necessidade de 

condições concretas de trabalho, formação e, principalmente, tempo, que possibilitem e 

ampliem as potencialidades do trabalho docente nessa direção.  

Isso significa que o professor tem sob sua responsabilidade algo muito além do 

simples transmitir conhecimentos historicamente acumulados. Ainda que ele precise fazer 

recortes históricos para possibilitar que seus alunos adquiram a habilidade de análise e síntese, 

precisa igualmente valorizar as experiências dos alunos, ou seja, tocar em algo com o qual 

eles se identifiquem pessoal ou coletivamente. De fato, aprender história não é um processo 

fácil. Porém, se iniciado desde cedo, usando como referências suas próprias histórias de vida e 

a de seus familiares, excursões patrimoniais para reconhecer as produções culturais dos 

antepassados que habitaram a região onde moram, analisando as fontes disponíveis para 

conhecer o passado de seu município, certamente, o raciocínio histórico será construído de 

forma mais simples. 

Acreditamos que a apatia que a maioria dos adolescentes e jovens demonstra nas aulas 

de História pode ser superada quando se trabalha com a história local, por acreditar que este 
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estudo contribuirá para o conhecimento da história individual e coletiva do estudante e que 

isso o fará compreender-se enquanto sujeito histórico. Essa compreensão é fundamental à 

apreensão da realidade vivida, ao mesmo tempo em que levará os alunos a produzirem 

questionamentos indispensáveis ao ler um fato histórico, fazendo a articulação necessária  

entre os acontecimentos passados com sua vida cotidiana. 

Reconhecendo a quantidade de saberes exigidos do professor para que seja capaz de 

transformar o ensino-aprendizagem de história em um processo centrado na valorização do 

saber do educando, buscando o desenvolvimento de seu potencial criador e reconstrutor de 

conhecimentos e não apenas repetidor de fatos isolados do passado, cabe refletir sobre a carga 

horária deste na Educação Básica que, na melhor das hipóteses, tem menos de um terço do 

tempo para planejamento e atividades extraclasse.  

Embora a Resolução nº 02, de 2009 que fixa as Diretrizes Nacionais para os Planos de 

Carreira e Remuneração dos Profissionais do Magistério da Educação Básica Pública seja 

considerada uma conquista significativa e um relevante referencial para a valorização 

docente, por reafirmar pontos importantes para consolidação desta política, como ingresso, 

formação, jornada, 20% de hora-atividade, progressões e remuneração, a jornada de trabalho 

continua a desafiar a atuação docente. Para dar conta das exigências da profissão, o professor 

precisaria  ter dedicação exclusiva, com direito a pelo menos 50% de sua carga horária total 

para atividades complementares. 

Fica evidente a necessidade de políticas públicas que garantam melhores condições de 

trabalho aos docentes, visto que a intensificação desse trabalho no século XXI reflete na 

qualidade do ensino. O Estado prevê a educação plena como um direito para o cidadão, que 

espera da escola e do professor a realização desse direito. Concomitantemente, solicita a 

elevação da quantidade e da qualidade da ação docente, explorando ao extremo a capacidade 

física, intelectual e criativa desse profissional, que sacrifica sua vida social e até mesmo 

familiar para responder satisfatoriamente às exigências que lhes são impostas.  

Ter disponibilidade de tempo deveria ser condição sine qua non para o professor 

realizar a contento o seu trabalho, que envolve atividades extraclasses diversas, pesquisas, 

leituras e elaboração de atividades para bem interagir no desenvolvimento do pensamento 

histórico dos estudantes, considerando que é preciso distinguir o pensamento histórico do 

conhecimento de senso comum que os jovens têm sobre História. Barca (2007, p. 116), traz 

importante contribuição ao concluir que devemos compreender  ―a consciência histórica como 

uma atitude de orientação de cada pessoa no seu tempo, sustentada reflectidamente pelo 

conhecimento da História.‖ A autora destaca a necessidade de entendermos que as variadas 
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vivências quotidianas dos alunos contribuem para a formação de sua identidade social, mas é 

precisamente na escola que se faz a sistematização e o aprofundamento do conhecimento 

histórico. Assim sendo, dos professores de história espera-se que saibam direcionar o olhar 

dos estudantes, levando-os a um diálogo temporal com o passado, para assim compreenderem 

que os homens de outros tempos, embora pensassem diferente dos homens de hoje, 

construíram as bases da sociedade atual.  

Vale ressaltar que na atividade docente, tanto se ensina quanto se aprende. E nesse 

processo, o professor, na medida em que estuda para ensinar, desenvolve o espírito científico, 

compreende a necessidade de dominar o caminho percorrido em uma pesquisa — teórico e 

metodologicamente — e dominando esse caminho, dialoga com a sua realidade histórica. 

Prova disso, é o crescente número de professores que pesquisam sobre história local e 

regional, produzindo conhecimentos novos sobre essa temática. Apontamos a seguir alguns 

estudos recentes que foram usados como referência nessa pesquisa. 

 

2.2     Pesquisas sobre a relação ensino de história e história local: perspectivas 

apontadas nas produções 

 

Conforme Silva (2017) o gosto pela história local é crescente no mundo inteiro. Em 

especial porque a história geral não dá conta de entender as particularidades que compõem a 

identidade pessoal e coletiva dos indivíduos, sendo esta uma das funções desempenhadas pelo 

estudo do local. O turismo cultural, atividade econômica em ascensão em todo mundo, é outro 

elemento que agrega valor e interesse pela história local. A quantidade de estudos registrados 

no banco de dissertações da CAPES e do IBICT no Brasil, confirma o interesse pela história 

local. Pesquisando nestes portais, usando o conectivo ―Ensino de História local‖, entre os 

anos de 1990 e 2017, encontramos centenas de estudos enfocando essa temática. Entretanto, 

quando filtramos usando o descritor ―História Local e desenvolvimento do pensamento 

histórico‖ a quantidade diminui consideravelmente. 

Possivelmente, os parcos estudos publicados sobre a relação da História com o 

desenvolvimento do pensamento histórico nos jovens estejam relacionados à crise presente no 

ensino de História enquanto código disciplinar, notada desde as primeiras décadas do século 

XX, quando reformistas da Escola Nova alertam para a necessidade de renovação 

metodológica dessa disciplina como condição para o desenvolvimento cognitivo dos 

estudantes. Nesse cenário, tomamos a década de 1990 como referência para a pesquisa por 

conta do confronto entre projetos que buscavam novos referenciais para o ensino-
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aprendizagem da história. Os Parâmetros Curriculares Nacionais de História são 

consequências desse confronto que, segundo Schmidt (2005, p. 40) significou a busca de 

novos caminhos, tendo ―De um lado, projetos que acolheram perspectivas teóricas e 

metodológicas mais pertinentes à história dos movimentos sociais e do trabalho; de outro, 

projetos que sugeriam adoções de concepções metodológicas mais próximas à historiografia 

dos Annales‖. Incorporando as tendências historiográficas contemporâneas, em cujo bojo a 

história do cotidiano ganhava enfoque no currículo; notam-se mudanças significativas no 

estudo e no ensino dessa disciplina. Todavia não pretendemos desvelar os aspectos 

epistemológicos que envolvem o ensino de História. Fundamentalmente, nos importa entender 

que foi neste contexto que a produção sobre História Local ganha intensidade. Dentre tantos 

estudos destacamos os que têm objeto comum ao dessa pesquisa. São os seguintes:  

 Representações de história na escola: Construção do conhecimento Histórico e 

construção de si mesmo. Dissertação de mestrado de Carla Beatriz Meinerz apresentado à 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (1999). 

 História e Cidadania: Análise dos programas de Ensino de História de Minas 

Gerais. Dissertação de Mestrado de Márcio Fagundes Alves. Universidade Estadual do Rio de 

Janeiro (2000). 

 Representações sociais e a construção da consciência Histórica. Dissertação de 

Mestrado de Ronaldo Cardoso Alves. Universidade de São Paulo (2006). 

 A construção do pensamento histórico e das identidades juvenis: um estudo com 

jovens de 8ª série do ensino fundamental. Dissertação de Mestrado de Jaqueline Aparecida 

Mendonça. Universidade Federal de Uberlândia (2008). 

 História da cidade, consciências históricas de jovens escolarizados. Tese de 

doutorado de Geyso Germinari. Universidade Federal do Paraná (2010). 

 Cidadania: O papel da disciplina de história na construção de cidadãos plenos a 

partir de um olhar histórico reflexivo. Dissertação de Mestrado de Everton Bandeira Martins. 

Universidade Federal de Santa Maria  (2010). 

 História da cidade, consciência histórica e jovens escolarizados: O caso de Curitiba. 

Artigo publicado por Geyso Germinari. Universidade Federal do Paraná (2011). 

 A história local e a consciência de alunos da Rede Municipal de Ensino de Vitória 

da Conquista-Ba MORAIS, Dissertação de Mestrado de Marciglei Brito Morais.  

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (2016). 
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 Ensino Híbrido: possíveis contribuições para a qualificação do ensino de História 

no ensino médio. Dissertação de Mestrado de Jorge Everaldo Pittan da Silva. Universidade 

Federal de Santa Maria – Centro de Educação (2016). 

 Consciência histórica e atribuições de sentido: Perspectivas de jovens estudantes no 

ensino médio em relação à história da cidade de Curitiba. Dissertação de Mestrado de Geraldo 

Becker. Universidade Federal do Paraná (2017). 

Estes trabalhos foram selecionados por fazerem alguma referência ao tema dessa 

pesquisa. São textos que problematizam o Ensino de História, História local, Consciência 

histórica, Cidadania e construção do conhecimento, títulos que remetem à disciplina de 

História e como os estudantes e cidadãos se relacionam com essa área do conhecimento.  

Observamos uma produção científica vasta nas universidades do Paraná nesta área, 

onde o ensino da História do Paraná é disciplina regulamentada no currículo do ensino 

fundamental por lei estadual. Analisamos aqui os de maior relevância para essa pesquisa, 

considerando sua grande contribuição para o presente estudo, tanto na dimensão teórica, 

quanto no enfoque temático.  

A dissertação de mestrado de Geraldo Becker, defendida em 2017, pela Universidade 

Federal do Paraná: Consciência Histórica e atribuições de sentido: perspectiva de jovens 

estudantes no ensino de médio em relação à história da cidade de Curitiba, um trabalho 

que tem como objeto de estudo a consciência histórica de jovens estudantes, estabeleceu 

como objetivo principal refletir sobre a consciência histórica e a atribuição de sentido de 

jovens estudantes do ensino médio em relação à história da cidade de Curitiba-PR. O texto 

traz em sua conjuntura a compreensão que os jovens estudantes de Curitiba têm sobre a 

história do local em que vivem, sua origem, formação da cidade entre outras características 

locais. 

O autor, nessa pesquisa, detecta que a consciência histórica dos jovens em relação à 

cidade era nutrida nos bancos escolares da rede pública da região e esse processo de 

escolarização influenciava a construção do sentimento de pertencimento ao local, mostrando 

que os alunos destacam como significativos exatamente os conteúdos estudados na escola.  

A pesquisa em questão é de cunho qualitativo, tendo sido questionários com quarenta 

e quatro jovens entre 15 e 17 anos, de uma turma do 3º ano do Ensino Médio, valendo-se de 

perguntas sobre seu conhecimento a respeito da cidade, sua origem, pontos turísticos, que 

fazem referência à formação e origem da cidade de Curitiba. Nesse aspecto, o objeto de 

estudo de Becker é muito semelhante ao dessa pesquisa, no que diz respeito à História local e 
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a construção do pensamento Histórico nos jovens, aos sujeitos participantes, à metodologia de 

coleta e leitura dos dados. A perspectiva teórico-metodológica utiliza conceitos da Educação 

Histórica, tendo como aporte teórico principal a teoria da consciência histórica de Jörn Rüsen. 

O trabalho de Everton Martins Bandeira intitulado: Cidadania: O papel da disciplina 

de história na construção de cidadãos plenos a partir de um olhar histórico reflexivo, 

dissertação de mestrado defendida no ano de 2010, junto a Universidade Federal de Santa 

Maria, também nos serve de referência. Martins traz como objeto constituinte a cidadania, sua 

história e modificações ao longo do tempo, perfazendo uma trajetória da Cidadania desde seu 

surgimento na Grécia e o seu ideal, passando por Marshall, na análise do cultivo da Cidadania 

pós-revoluções burguesas, pelas raízes da Cidadania na sociedade brasileira às concepções de 

cidadania e cidadão no contexto moderno, as políticas públicas na forma do cidadão pleno e, 

para finalizar, o autor usa de reflexões sobre o conceito de Cidadania, a partir de narrativas de 

professoras de história do ensino médio. 

A pesquisa desenvolvida para esse trabalho é bibliográfica, mas ao final, o autor 

utiliza a entrevista semiestruturada para captar as percepções das professoras, sobre a 

disciplina de história no Ensino de História. O objetivo da pesquisa é compreender que tipo de 

cidadão, o sistema educacional brasileiro pretende formar. Como referências para seu trabalho 

o autor busca apoio em: Meihy, (1996); Thompson, (1992); Carvalho, (1987, 1990, 2001 e 

2008); Marshall (1967), entre outros.  

Ainda que de forma indireta, a temática sobre cidadania e o papel da disciplina de 

História na escola é discutida na nossa pesquisa, na medida em que entendemos que o ensino 

de História deve proporcionar o debate relacional entre a história e a vida. E para que esta 

relação seja devidamente proporcionada, os professores necessitam conhecer o processo pelo 

qual os alunos desenvolvem a aprendizagem histórica. Fonseca (2006), em seu livro: História 

e Ensino de História, alerta sobre a necessidade de os professores conhecerem historiografia, 

para compreenderem o ensino de história, de forma que suas intervenções sejam eficazes na 

reflexão que se deseja construir com os estudantes ao ministrar esta disciplina. Para essa 

historiadora, 

Daqueles que são também professores de história, espera-se que conheçam os 

conteúdos, as práticas pedagógicas e os procedimentos didáticos. No entanto, não é 

usual esperar que eles conheçam, também, a história da disciplina que pesquisam ou 

que ensinam. Seria, porém, desejável que isso ocorresse. (FONSECA, 2006, p. 7) 
 

O desafio do ensino de História é estar atento ao tempo presente, aos acontecimentos 

históricos, tratando de seus conteúdos de acordo com a situação histórica vivida naquele 

momento mesmo com todas as adversidades a serem enfrentadas, visando o fluir da reflexão 
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histórica no ambiente educacional. Nesse sentido, a dissertação de Bandeira, (2010) oferece 

substancial contribuição ao nosso trabalho. 

Também foi de enorme contribuição para esta pesquisa a tese de doutorado de Geyso 

Germinari: História da Cidade, consciência histórica de jovens escolarizados, defendida 

em 2010. O trabalho de Germinari tem como elemento de estudo a consciência histórica de 

jovens escolarizados e o desenvolvimento de suas identidades a respeito da cidade de 

Curitiba-PR. O objetivo, segundo o autor, é analisar como o jovem em formação escolar, 

habitante da cidade de Curitiba expressa seu conhecimento e consciência histórica sobre o 

lugar no qual reside. 

Germinari tomou como referência principal a teoria da história de Jörn Rüsen, em 

particular, à ideia de consciência histórica que, para o autor, concebe o passado como 

entendimento e o presente e o futuro como terrenos de ação guiados pelo passado, e tem como 

funções essenciais o rumo temporal e a criação de identidades individuais e coletivas. 

Esta pesquisa sugere que há contradições entre o vivido e o aprendido. A história 

vivida pelos jovens pesquisados, suas perspectivas futuras e como se articulou sua consciência 

do passado da cidade, é intensamente reforçada pelo processo de escolarização e pela história 

contada oficialmente. O autor elege como sujeitos da pesquisa estudantes do 1º ano do ensino 

médio em Curitiba (alunos que teriam concluído o ensino fundamental na mesma cidade) e 

como objetivo avaliar prováveis resultados de um processo de escolarização, no tocante à 

relação aprendizagem histórica e a ideia de Curitiba, tida como cidade modelo. 

Nesse contexto é possível ligar a história desses estudantes em seu cotidiano na cidade 

de Curitiba e sua formação escolar com a história local, podendo ser ela ponto inicial para 

aprendizagem histórica, por apresentar a possibilidade de adentrar a formação de um 

entendimento histórico que contemple não só o indivíduo, mas a coletividade, apresentando as 

relações sociais que ali se estabelecem na realidade mais próxima. Os alunos passam a 

compreender que a realidade histórica do local onde residem não se dá isolada do mundo, mas 

como parte de uma atuação histórica em que populações locais constroem suas identidades 

culturais e sociais e que estas identidades são diversas.  

Para referenciar seu trabalho, Germinari busca se apoiar em autores como: Rüsen, 

(2001); Schmidt, (2006); Barca (2005); Dickinson e Peter Lee (1978) entre tantos outros, ou 

seja, mais uma produção no campo da educação histórica, portanto, preocupada com a 

formação do pensamento histórico dos jovens estudantes, mesma perspectiva que adotamos 

na nossa pesquisa. Esse trabalho nos oferece singular contribuição em relação aos aspectos 

metodológicos e teóricos, ao discutir a ideia de consciência histórica a partir da teoria da 
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histórica de Rüsen. Como Germinari, interessa-nos identificar e analisar o que os jovens do 

ensino médio pensam sobre o que sabem da sua história local, problematizando as 

contradições entre a história vivida pelos alunos e o que eles aprendem na escola sobre o 

passado de sua cidade, contradições estas que demonstram a necessidade de uma relação mais 

sistemática e consistente entre o ensino de história e a história local. 

O trabalho de Marciglei Brito de Morais, A história local e a consciência histórica 

de alunos da rede municipal de ensino de Vitória da Conquista – BA, uma Dissertação de 

Mestrado defendida em 2016, pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, é o que mais 

se aproxima dessa pesquisa. Morais apresenta pontos muito semelhantes ao da pesquisa de 

Becker, no que tange ao assunto, por ser um estímulo na busca de compreender como 

acontece 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. A autora 

se apóia em: Martins, Schmidt, Assis (2015); Germinari (2010); Rüsen (2015); Alves (2011), 

entre outros autores do campo da Educação Histórica. 

Marciglei Morais inicia refletindo que o conhecimento acerca da História alarga as 

condições de interpretação e atribui sentidos indispensáveis no percurso da vida cotidiana 

criando no sujeito condições para dar maior significação à sua vida. Busca assim, 

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. 

Para dar sentido à sua pesquisa, elegeu como objetivo ―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‖ (MORAIS, 2016, p. 7). 

O percurso metodológico aconteceu em etapas: a) iniciou com uma observação para 

conhecer o ambiente escolar, a professora e a proposta curricular da escola; b) aplicação de 

três questionários exploratórios com a professora e alunos da turma escolhida para 

intervenção e construção de dados novos; c) aplicação da aula oficina. A escola selecionada 

foi o Centro Municipal de Educação Paulo Freire – Vitória da Conquista –Bahia e os sujeitos 

da pesquisa eram estudantes do 9º ano do ensino fundamental.  

A autora se apoiou em autores como: Cainelli (2011); Barca (2006) Germinari (2010); 

Santos (2014), entre outros. A pesquisa buscou identificar o que foi aprendido pelo aluno, 

debatendo a relação entre a aprendizagem e a formação do seu pensamento histórico, destaca 

a relevância de discussão acerca da história local na formação do professor e sinaliza que o 

estudo do local não é considerado no currículo dos cursos de licenciatura em história, assim 
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sendo, é necessária maior associação entre a história local e os currículos escolares na cidade 

de Vitória da conquista. 

A pesquisa de Morais é muito semelhante à nossa. Além do objeto de investigação ser 

também a história local e o desenvolvimento do pensamento histórico e o aporte teórico-

metodológico ser formulado no campo da Educação Histórica, a coleta de dados foi feita por 

meio da aula oficina, estratégia que privilegia as interações dos estudantes com variadas 

fontes históricas,valorizando suas conclusões, mantendo o interesse e a motivação do grupo 

em aprofundar os estudos históricos. 

Os estudos citados auxiliam nessa pesquisa porque abordam a história local, espaço 

habitado e pouco conhecido pelos estudantes, trazendo para o cenário da educação básica 

reflexões teóricas, fundamentais para a compreensão de como os alunos constroem o 

conhecimento histórico. Ademais, apontam importante perspectiva em relação ao estudo da 

história local, na medida em que enfatizam as contribuições desta para a formação dos 

sujeitos históricos. Observam que o local tem sido um campo de pesquisa bastante explorado 

na historiografia contemporânea, por permitir novas reflexões sobre o processo de ensino-

aprendizagem histórico. 

Estes estudos decerto trouxeram maior clareza ao objeto dessa pesquisa, ao tempo em 

que lançam um olhar historiográfico sobre o ensino da História local, referenciados 

teoricamente pela Ciência da História. Observar o caráter científico da pesquisa com a história 

local é exigência basilar para fazer com que este estudo sirva de referencial teórico à educação 

básica. 

Outra dimensão dessa pesquisa, que se relaciona diretamente com os sujeitos da 

pesquisa, é o currículo escolar. As implicações do currículo prescrito pelos órgãos 

administrativos de educação e aquele praticado na escola serão discutidos a seguir, à luz de 

estudiosos como Goodson (1995). Este autor alerta para a necessidade de entendermos o 

currículo tanto como um sustentáculo para manter a educação a serviço da classe dominante, 

como uma porta aberta para se valorizar o saber dos estudantes, garantido a necessária 

conexão entre teoria e prática.  

Como sabemos o currículo não é uma via de mão única. E sua prescrição é muito mais 

do que a simples ordenação feita pelos órgãos administrativos. Sacristán (2000), ao expor 

sobre as funções do currículo prescrito é enfático ao afirmar que essa prescrição é uma prática 

inerente à existência de um sistema escolar que, ao estipular um currículo mínimo obrigatório 

para todos, estará também legitimando a opção política da sociedade para qual foi elaborado. 

Nesse ponto, o currículo passa a funcionar como política educativa e cultural, uma vez que a 
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comunidade que o recebe vê nele uma possibilidade de ter acesso ao conhecimento, aos 

padrões sociais e avaliações considerados valiosos pelo conjunto da sociedade. Ainda assim, 

ele deve se entendido também como espaço de embates ideológicos, no qual professores e 

minorias sociais que compõem a heterogeneidade da sociedade podem impedir que a 

intervenção técnica se estenda às práticas pedagógicas ou a aspectos pessoais, sociais e morais 

da vida comunitária. É o que discutiremos mais detidamente no capítulo seguinte. 
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3     CAPÍTULO II: O CURRÍCULO ESCOLAR E O ENSINO DE HISTÓRIA LOCAL 

 

Ensinar História de modo linear faz com que os estudantes lembrem somente 

os marcos cronológicos. Com isso, a moçada se torna incapaz de relacionar 

tempos distintos e compreender em profundidade o mundo em que vivemos. 

O ideal é que o educador trabalhe em sala com recortes temáticos, 

estabelecendo relações entre o passado e o presente, sem jamais negligenciar 

a temporalidade (BARCA, 2013, n. p.) 

 

3.1 Currículo de História: desafios da prescrição e da prática 

 

A ausência de relação entre passado e presente diminui o interesse pelo estudo de 

história, suprime o encantamento de ensinar essa disciplina e a torna uma tarefa desafiadora. 

O jovem gosta de ouvir história, de conhecer outras épocas e lugares, mas se interessa mesmo 

é pelo presente. Vive imerso na tecnologia digital, recebe infindáveis informações e processa 

um conhecimento fragmentado e superficial sobre a historicidade na qual foi criado, sobre os 

problemas que assolam o seu cotidiano e até mesmo sobre as suas escolhas enquanto cidadão, 

o que contribui muito pouco para a formação da sua identidade enquanto sujeito histórico.  

A história do ensino de História no Brasil tem demonstrado que, desde 1837, quando a 

história foi incluída como disciplina oficial nas escolas da época, ela encontrava-se infiltrada 

pelas tradições e convicções europeias. Era hora de construir no imaginário popular brasileiro 

um ideal de nação forte, soberana, a exemplo dos Estados nacionais europeus. Para tanto, o 

ensino dessa disciplina foi organizado cronológico e linearmente com base na periodização 

clássica – História Antiga, Medieval, Moderna e Contemporânea. É certo que não podemos 

negligenciar a temporalidade, pois as datas são relevantes para a compreensão do processo 

histórico, mas esse sistema quadripartite de organização do tempo não se aplica ao Brasil, a 

não ser para cumprir a função ideológica do Estado. 

Uma justificativa encontrada para o uso desta cronologia é de que facilitaria 

pedagogicamente o ensino-aprendizagem. Mas, que tipo de aprendizagem é por ela facilitada? 

Entendemos que seja aquela voltada à memorização, na qual o reconhecimento de 

acontecimentos centrados na Europa e a acumulação de grandes quantidades de conteúdos são 

relacionados com qualidade do ensino e da aprendizagem. 

 Uniformizando o passado e silenciando a participação do povo na constituição da sua 

história, esse ensino torna-se desinteressante para o jovem, que não se vê representado nele. 

Fica a sensação de que não se está estudando uma ciência, e sim relatos de fatos passados 
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inertes, acabados e sem nenhuma influência no presente. Segundo Barbosa (2006, p. 58), 

disso decorre ―a enorme distância entre a realidade vivenciada pela comunidade e o 

tratamento dado ao ensino de História, já que o aluno se torna mero espectador de fatos, não 

necessitando esforços no sentido de qualquer reflexão ou elaboração.‖ 

Percebemos que este ensino de história parte de uma visão tradicional de currículo, 

concebido como lista de conteúdos selecionados pelos órgãos administrativos do governo que, 

não por acaso, expressam a visão da classe dominante. Dentre os autores que discutem o 

currículo com prática prescritiva e desconectada com a realidade dos estudantes, Goodson 

(1995) apresenta argumentos bem coerentes com a realidade brasileira, ao alertar para a 

alienação que permeia a relação entre currículo e teoria curricular. Segundo ele, tal estranheza 

é fruto do desconhecimento do currículo, que é definido, discutido e operacionalizado na 

escola. Nesse contexto, as teorias curriculares definem mais o que deveria ser (como algo 

utópico) e pouco se envolvem com a arte do possível. Esse alheamento dificulta a criação de 

uma política educacional coerente com a realidade concreta da escola, vez que há uma 

predominância das teorias curriculares prescritivas. 

Goodson (1995) discute as teorias que sustentam o currículo prescritivo – o que ele 

denomina por ―teoria da alienação‖ e, fazendo um paralelo, apresenta o que denomina por 

―Reação à teoria da alienação‖. Segundo ele, as teorias sobre o currículo prescritivo 

sustentam-se em um aspecto do currículo: a matéria escolar. O conhecimento lógico, objetivo, 

historicamente acumulado, já comprovado pelos filósofos, a verdade enfim não está a nossa 

disposição enquanto opção, mas são estruturas fundamentais que precisam ser ensinadas, pois 

já estão organizadas em disciplinas, de forma que os conhecimentos historicamente 

acumulados possam ser repassados em suas formas ensináveis. Teoricamente, o que impediria 

a conexão entre a matéria e o dia a dia da criança seria a pedagogia ou o método tradicional 

que as escolas adotam e não as disciplinas por si mesmas, tão pouco o currículo prescritivo. 

Diante da complexidade do empreendimento educacional, as discussões sobre um 

currículo que respeite a coerência entre teoria e prática ganham destaque nos anos de 1960/70, 

resultando no enfoque dado a propostas críticas, fundamentadas em teóricos que questionam a 

prescrição curricular, vista como ação da classe dominante, interessada em manter o povo 

subserviente. 

Tais discussões visam abrir mais espaço para o currículo da prática, aquele em que a 

ação do professor e sua relação com a classe determinam a apreensão dos conteúdos e fazem a 

ligação entre estes e a realidade local. As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 

Médio reconhecem a importância da história na definição de identidades nessa aldeia global 
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na qual vivemos atualmente, ressaltando a necessidade de acrescentar estudos sobre o local 

para compor o currículo das escolas brasileiras. Em seu Art. 7º, prevê que o currículo do 

Ensino Médio seja organizado de forma que possa ―garantir tanto conhecimentos e saberes 

comuns necessários a todos os estudantes, quanto uma formação que considere a diversidade 

e as características locais e especificidades regionais‖ (BRASIL, 2013, p. 195). Por outro 

lado, as propostas didático-curriculares trazem uma sobrecarga de conhecimentos mínimos 

definidos como conteúdos obrigatórios, o que inibe a introdução de conteúdos da história 

local, vez que os professores optam por trabalhar aquilo que seus alunos precisarão saber para 

se saírem bem nas avaliações externas, já que tais avaliações tendem a classificar o 

desempenho da escola – e dos professores – a partir de seus resultados. 

Currículo que não garanta a valorização dos conhecimentos e da história da vida real 

do povo que estuda, que trabalha, que vive em pequenas (ou grandes) comunidades se 

transforma em prescrição. Goodson (1995, p. 62) sugere que para evitar a prescrição na área 

curricular, ―A pesquisa e a teoria curriculares devem começar com investigações sobre a 

forma como geralmente o currículo é produzido pelos professores nas diferentes 

circunstâncias em que se encontram‖. Precisamos compreender o currículo em toda a sua 

complexidade, considerando o contexto para o qual é elaborado e os resultados efetivos que 

desejamos conquistar. Do contrário teremos teorias a-históricas, pois, como afirma Silva, 

(1995, p. 8) ―Uma história do currículo que pretenda ser uma história social do currículo não 

pode esquecer que o currículo está construído para ter efeitos (e tem efeitos) sobre pessoas‖. E 

mais: ―o currículo não apenas representa, ele faz. É preciso reconhecer que a inclusão ou 

exclusão no currículo tem conexões com a inclusão ou exclusão na sociedade‖.  

Portanto, para trabalharmos com história local, precisamos estar atentos ao Currículo 

prescrito pelos órgãos administrativos, conhecer as possibilidades de intervenção que ele 

oferece, para que possamos encontrar o espaço de atuação sobre ele. 

Fica evidente que é no currículo da prática que a transformação no ensino de História 

deve iniciar-se. Quando não se nega a participação popular na construção da história, os 

jovens estudantes e os professores se vêem como sujeitos históricos e compreendem a sua 

responsabilidade nas práticas políticas, sociais, culturais e econômicas que vigoram na 

sociedade da qual são protagonistas. Embora seja importante ressaltar o quanto a academia 

aparta-se da história local, esta temática pode tornar-se uma aliada do professor, para 

confirmar a eficácia em sua prática docente. 
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Quando se fala em prática, o professor ganha centralidade. Portanto, outro ponto 

importante a ser abordado é sua formação e seu papel nas discussões sobre história local em 

sala de aula, assunto que abordaremos, ainda que ligeiramente, no próximo item. 

 

3.2 A formação docente enquanto pilar de valorização da História Local 

 

A principal exigência que se faz ao professor de qualquer disciplina é que ele saiba o 

conteúdo que lhe cabe ensinar. Sobre historiadores e professores de história, Fonseca (2006) 

faz uma importante reflexão acerca do que deles se espera, ressaltando a necessidade de 

ambos conhecerem não somente os conteúdos historicamente acumulados pela humanidade, 

mas conhecerem também a história dessa disciplina. Confirmando a preocupação da autora, 

Cerri (2013, p. 168) acrescenta: ―O que hoje é tornar-se professor de História no Brasil só 

pode ser compreendido – isso é recurso a nossa identidade profissional específica – por meio 

da história do que foi ser ou tornar-se professor (de História, inclusive) no país ao longo do 

tempo.‖ 

A prática educativa é rodeada de muitos desafios e exige dos professores o domínio de 

múltiplos saberes. Falando sobre formação docente, Nóvoa (1992) coloca que a bagagem de 

um professor não é construída pela acumulação de cursos, de conhecimentos ou de técnicas, 

mas sim através de um trabalho de reflexividade crítica sobre as práticas e de (re) construção 

permanente de uma identidade pessoal. A troca de experiências e a partilha de saberes 

consolidam espaços de formação mútua, nos quais cada professor é chamado a desempenhar, 

simultaneamente, o papel de formador e de formando. 

Desse modo, o profissional da educação precisa ter consciência de sua formação, pois, 

como  Hernandez e Sancho expõem (2006), um sujeito em formação deve ter consciência de 

sua experiência, participar da produção e reconhecer sua capacidade de ação, relacionando 

com os diversos saberes: biográfico, pedagógico, da crítica e do posicionamento político. Um 

posicionamento político que lhe permita entender a atividade docente como profissão e não 

como sacerdócio – ideia difundida no Brasil pelos portugueses, ao atribuírem à Companhia de 

Jesus a responsabilidade pela educação na colônia. Até mesmo porque a exigência por 

profissionais da educação com formação inicial de nível superior, embora recente, está 

prevista pelo artigo 206 da Constituição Federal de 1988 e fortalecida pela Lei nº 9394/96. 

Refletir sobre a necessidade de formação profissional dos professores da Educação 

Básica, conforme sugere Cerri (2013), exige que se faça uma análise do contexto no qual a 
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docência passa a ser considerada profissão no Brasil. Inicialmente, a educação no Brasil 

colonial estava sob a responsabilidade da Igreja Católica e foi por muitos anos administrada 

pela Companhia de Jesus, primeiro por ser ela a responsável pelo ensino em Portugal, 

segundo porque não havia professores com formação superior, em decorrência da ausência de 

universidades na colônia. 

Durante o Império, era o Colégio D. Pedro II (Rio de Janeiro) quem regia o ensino 

médio, prescrevendo o currículo a ser adotado pelas demais escolas do país. Esse colégio 

contava com professores formados em cursos de bacharelado, para as disciplinas específicas, 

sendo que, no caso de História, os professores geralmente eram bacharéis em Direito ou então 

padres católicos, cujo conteúdo estava atrelado à história sagrada, mesclados a elementos da 

história nacional e universal. Essa característica se manteve até as primeiras décadas da 

República, quando então são criados os primeiros cursos de licenciaturas no Brasil.  

O curso de Licenciatura em História implicava em um modelo denominado por Cerri 

(2013, p. 170) de ―‗Modelo 3+1‘, assim chamado porque se referia a 3 anos de estudos 

teóricos na área disciplinar, acrescidos de um ano de formação pedagógica, ao final dos quais 

o estudante estaria pronto para enfrentar a sala de aula.‖ Com isso, as licenciaturas produzem, 

desde suas origens, uma separação entre teoria e prática. Separação esta que se mantém após a 

reforma universitária de 1968, gestada sob a ditadura militar, contando com a colaboração 

técnica e a influência do tecnicismo educacional vigente nos Estados Unidos. Tal aliança se 

evidencia quando o regime militar, no intuito de adequar à educação às necessidades 

capitalistas norte-americanas à qual estava alinhado, aprova a Lei 5692/71.  

Denominada de Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 5692/71),  

relegava a disciplina de História à condição de licenciatura curta, uma formação aligeirada, 

que mesclava estudos de geografia, educação cívica, moral e história, em matéria chamada 

―Estudos Sociais‖. Felizmente, a oposição aos cursos de curta licenciatura, feita por geógrafos 

e historiadores exigindo que o status de estudos e pesquisas dessas disciplinas fossem 

considerados, põe fim à formação aligeirada proposta pelas licenciaturas curtas. Ao fim da 

ditadura, mais precisamente a partir dos anos de 1990, mudanças significativas no cenário 

político brasileiro, trazem de volta ao debate nacional a necessidade de formação específica 

em graduação plena. 

Fundamental no debate pela permanência das ciências humanas no currículo e pela 

valorização do profissional de história no cenário da educação nacional, foi a  

 

forte resistência das entidades científicas e profissionais como a ANPUH, 

politicamente interessadas na superação da dicotomia entre ensino e pesquisa, 
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licenciatura e bacharelado; para elas, o caminho era a construção de um modelo 

integrador de ensino e pesquisa, e não o aprofundamento da separação entre essas 

esferas da formação do profissional de história (termo que passou a designar um 

objetivo único de formação, já que se considerava obsoleta a divisão entre bacharéis 

e licenciados ( CERRI, 2013, p. 178). 
 

Deve-se considerar ainda a ampliação da oferta de vagas às classes populares, como 

sustentáculo para o crescimento da demanda por professores com licenciatura na área de 

atuação, aumentando consideravelmente a quantidade de universidades a oferecer tais cursos. 

Entretanto, as dificuldades para a formação do professor de história são comuns a outras 

licenciaturas. Dificuldades que vão desde a desvalorização da licenciatura
7
 em relação ao 

bacharelado — o que afasta os jovens mais talentosos de procurar as licenciaturas — até a 

falta de investimento público na formação inicial e continuada, uma vez que a  

 

maioria dos que escolhem cursar história é de jovens pobres para os quais as más 

condições de trabalhos, remuneração e carreira no magistério ainda são opções 

profissionais melhores dos que as que se oferecem para outras opções na sua classe 

social. (CERRI, 2013, p. 180).  
 

Entre a última década do século XX e a primeira do século XXI, o acesso à educação 

básica popularizou-se. Vários programas do governo federal voltaram sua atenção para a 

necessidade de atender as classes populares. Mas, a proporção em que se facilitava esse 

acesso, não foi igual à melhoria das condições de trabalho, da formação e valorização dos 

profissionais da área. No cenário de escolas públicas brasileiras, a maioria dos que se dedica à 

profissão docente identifica-se culturalmente com os pobres e mulheres, o que representa mais 

um desafio para a profissionalização e valorização dos professores, além do descrédito social 

por esta profissão e da permanente dicotomia entre formação teórica e prática pedagógica.  

Tais desafios estão embutidos no inconsciente coletivo do brasileiro. Mudar isso requer tempo 

e muito investimento, pois, “Trata-se de promover a mudança mais difícil, que é a mudança 

cultural, e fazer frente a concepções e posições pedagógicas aprendidas e ensinadas por muito 

tempo como as únicas válidas.‖  (CERRI, 2013, p. 180) 

Se por um lado, fica evidente que a profissionalização como parte constitutiva da 

identidade docente emerge num contexto desafiador, no qual nem mesmo se distingue com 

clareza as diferentes dimensões da atuação de um professor, por outro, o debate sobre a 

política de valorização dos profissionais da educação vem galgando degraus importantes nos 

últimos anos no Brasil, tanto pela visibilidade dada às condições da educação básica pública 

                                                           
7
 A separação entre Licenciatura e Bacharelado permanece, ao menos em nível de formação. A MP 746/2016 

abre exceção para que o bacharel possa ministrar aulas em caso de necessidade da escola, mediante comprovação 

de ―notório saber‖. 
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no país, quanto pelas conquistas feitas pela categoria. Essa política é baseada em pilares 

fundamentais como a formação, inicial e continuada, remuneração, carreira e condições de 

trabalho de modo articulado, como estão postos no documento final da Conferência Nacional 

de Educação (CONAE/2014). ―Essa percepção é fundamental para que avanços se 

materializem na valorização dos profissionais da educação‖ (DOURADO, 2016, P. 38). 

Isto posto, entende-se que as demandas atuais da educação exigem dos professores – 

além da formação inicial na área em que vai atuar – uma formação continuada atrelada às 

necessidades de profissionalização com o objetivo de melhorar a educação. Nesse sentido, 

Oliveira (2012, p. 34), destaca que ―a preocupação em articular políticas de formação às 

condições de profissionalização é resultante do acentuado peso que é dado à formação na 

definição e certificação da profissão, (...) especialmente na educação‖. Apenas  a formação 

não é garantia de melhoria, sendo o sucesso dos alunos uma questão que abarca diversos 

fatores, que muitas vezes não são de responsabilidade da escola e do professor. 

Normalmente, ao professor da escola pública é exigida uma atuação que transcende a 

sua função docente. Em muitos casos é ele o psicólogo, o assistente social, o bibliotecário, 

entre outras funções que acabam por sobrecarregar a atividade docente, o que implica no 

esvaziamento dos conteúdos reflexivos e criativos esperados da pratica docente. Essa 

sobrecarga fragiliza, empobrece e desqualifica o professor e repercute em sua 

profissionalização, pois ocupa uma carga horária que deveria lhe servir para investir em 

formação continuada. Sobre esse assunto, Dourado (2016, p. 38) reforça a necessidade de que 

se entenda que profissão é a atividade reconhecida institucionalmente no mercado de trabalho, 

profissionalização diz respeito à carreira, incluindo a progressão profissional e o 

reconhecimento da atividade docente como profissão e não como missão, enquanto 

profissionalidade é a dimensão política do profissional, exigindo uma conduta condizente com 

o tipo de sociedade que se deseja formar. 

Vista como aspecto fundamental na construção da profissão docente, a formação 

continuada, se coloca como ponto fundamental para o desenvolvimento profissional ao longo 

da vida, sendo esta um elemento motivador capaz de justificar e pôr em ação os outros 

componentes que conduzem à profissionalização. A aprendizagem permanente é parte 

relevante na construção da profissão docente. Entretanto, o peso atrelado à formação, 

ressaltado como critério principal da profissionalização, despreza os outros saberes que 

compõem a identidade docente e difunde a ideia de que o ―professor é o responsável pelo 

sucesso ou fracasso do sistema, medido em geral pelo desempenho dos alunos‖ (OLIVEIRA, 

2012, p. 43).  A autora ainda aponta que ―as políticas de formação docente no Brasil têm 
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adquirido relevância em razão da necessidade de responder às exigências de titulação ao 

conjunto dos professores que atuam nos estabelecimentos de educação básica no país‖. Tais 

políticas vêm sendo compreendidas como parte das exigências para a valorização docente, 

agregadas à remuneração, à carreira e às condições de trabalho. 

Com a aprovação do PNE, Lei nº 13.005/2014, o Estado torna-se responsável pela 

integração dos programas de formação federais com as ações desenvolvidas no âmbito 

estadual e federal. As metas 15 e 16 do PNE traçam propostas voltadas para a capacitação dos 

profissionais da educação básica e fazem previsões de investimentos para tal fim. Elas 

determinam que todos os professores e professoras da educação básica devem possuir 

formação específica em nível superior, obtida em curso de licenciatura na área de 

conhecimento em que atuam;  que 50% tenham acesso a cursos de pós-graduação e que todos 

tenham a garantia de formação continuada em sua área de atuação, considerando as 

necessidades, demandas e contextualizações dos sistemas de ensino. 

Nessa mesma linha de pensamento, Marcelo (2009, p. 9) defende que o 

―desenvolvimento profissional docente pode ser entendido como uma atitude permanente de 

indagação, de formulação de questões e procura de soluções‖. Sendo assim, a formação 

continuada possibilita ao professor a tomada de consciência de que o aluno precisa 

compreender-se enquanto sujeito histórico, o capacite para superar as limitações do seu meio 

social, reconheça sua identidade cultural e rejeite toda e qualquer forma de discriminação. 

Nota-se, que os saberes adquiridos ao longo da trajetória profissional constroem a identidade 

docente, fazem sua profissionalização, mostra ainda a importância do saber da experiência 

como saber construído na prática, na interação com seus pares e na sala de aula.  

Conforme Dourado (2016), a construção da identidade profissional abrange as 

dimensões intelectual, ética, política e cultural, em um processo evolutivo e contínuo. O 

professor nunca para de estudar nem de aprender; ele se constrói como profissional e na lida 

diária com o ensino. Embora o contexto e os relacionamentos interpessoais interfiram na 

construção dessa identidade, estar satisfeito com seu trabalho é fundamental para que seja um 

bom professor.  

Apesar da longa tradição de dicotomia entre teoria e prática docente comum do Brasil, 

na qual o professor aparece somente como aquele que cumpre as normas e regras ditadas pelo 

currículo prescrito pelas instituições governamentais quase sempre imbuídos por interesses 

neoliberais no que se refere à área de história, percebe-se uma resistência às ordenações do 

governo, fato que contribui para a manutenção dessa disciplina no currículo oficial de ensino, 
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mas seus professores vivem os mesmos dilemas comuns no contexto nacional quanto à 

valorização da profissão docente. 

Reiterando o que já dissemos anteriormente, o currículo é uma via de mão dupla, em 

cujo bojo, cabem as inferências e intervenções do professor. Este, imbuído dos anseios da 

comunidade escolar na qual atua, poderá favorecer com seu trabalho a ampliação do debate 

em torno da noção de identidade nacional, que não deve mais se expressar na 

homogeneização da cultura, mas na valorização da pluralidade cultural representada pela 

diversidade do povo brasileiro. Como seres inacabados e construídos historicamente, é nesta 

construção que se encontra espaço para ação e reação. O currículo também é o lugar da 

resistência, no qual o professor deve se colocar como quem aprende enquanto ensina, negocia, 

adere ou resiste à opressão. E assim constrói sua profissionalidade. 

Compete, pois aos professores da educação básica pública, um profundo conhecimento 

didático e comprometimento com sua profissão, a ponto de não a usar para formar cidadãos 

subservientes ao sistema capitalista, mas que contribuam com a formação humana daqueles 

com ao quais trabalham. Em consonância com tais objetivos, a formação do professor — 

inicial e continuada — deve se atrelar como o compromisso político, tanto por parte do 

professor (ou do estudante de licenciatura), como também por parte das instituições 

formadoras responsáveis por promover uma formação que possibilite ao professor elaborar 

uma análise consistente da realidade educacional e, ao mesmo tempo, elaborar, na medida do 

possível, respostas às demandas próprias de sua atuação docente. 

 Ademais, no Brasil, os recursos destinados à educação pública são administrados 

através de órgãos como o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), que vigoram em regime de 

colaboração entre os entes federados. É preciso que haja engajamento de toda sociedade civil, 

especialmente dos profissionais da educação nos municípios, para que os investimentos sejam 

bem administrados, visando sempre a qualidade da educação. 

Na medida em que os professores de história são valorizados enquanto profissionais da 

educação, tendem a buscar uma formação continuada que os capacite a realizarem a escolha 

de conteúdos e metodologias que atendam ao desenvolvimento das competências gerais da 

disciplina, podendo utilizar-se da história local para exemplificar o exercício da competência 

histórica.  

Para Alves, (2001, p. 69), ―a localidade, [...] pode constituir um exemplo privilegiado 

do nosso passado, que aproxima o professor ao aluno, que o enraíza no seu espaço, que o 

forma criticamente no exercício da sua cidadania e que o aproxima do saber histórico.‖ Tendo 
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que, geralmente durante a formação inicial, os graduandos lidam muito com o conhecimento 

científico e que basicamente seu contato com os conteúdos programados nos livros didáticos 

com os quais trabalhará na educação básica só acontecerá quando estiver dando aulas, a 

autonomia para escolher conteúdos ou para utilizar-se da história local em sua atuação fica 

prejudicada. Isso explica a grande procura de professores que já atuam com história por 

formação continuada (BARBOSA, 2006). 

Contudo, perceber a formação continuada como propulsora da autonomia na prática 

educativa, da ascensão profissional e da melhoria salarial, ainda é um grande desafio a ser 

superado. Especialmente nos dias atuais, em que o país vive grande instabilidade política e o 

governo vem promovendo uma reorganização orçamentária que implica em cortes drásticos 

em educação e outras políticas sociais. Soma-se a isso, a necessidade de adaptar-se às rápidas 

transformações tecnológicas, sem as quais os professores não interagem em nível de 

igualdade com seus alunos, sendo esta mais uma atividade que amplia sua extenuante jornada, 

o que termina por refletir em sua prática pedagógica. 

 

3.3 A História Local no currículo: aproximação com o campo na perspectiva dos 

alunos 

 

Desde 2012, o Colégio Estadual Antônio Batista desenvolve ações do EPA (Educação 

Patrimonial e Artística), projeto institucional da Secretaria de Educação da Bahia, que busca 

valorizar os monumentos históricos locais. Visando atendê-lo, a escola inclui no seu PPP 

(Projeto Político Pedagógico) um cronograma de ações a serem realizadas na área de Ciências 

Humanas e suas Tecnologias. Os professores de História aproveitam estas ações para 

trabalhar a história local. Embora o estudo se restrinja a analisar a gênese do município, 

baseado em relatos orais e escritos de antigos moradores e aos monumentos históricos locais, 

todos os anos, são apresentadas novidades em torno dessa história, uma vez que os estudantes 

demonstram muito gosto em construir seus álbuns
8
. E foi a partir desse projeto que 

percebemos as possibilidades de relacionar história local com o desenvolvimento do 

pensamento histórico dos jovens do ensino médio. 

                                                           
8
 Os álbuns são construídos em equipes de até cinco estudantes devidamente matriculados no Colégio sob a 

orientação de um (a) professor (a), preferencialmente da área de Ciências Humanas e Suas Tecnologias. 

Primeiramente é realizada a ―caça aos patrimônios‖, fase em que os estudantes levantam informações sobre os 

possíveis patrimônios a serem pesquisados. Feita a escolha, eles elaboram questionários, entrevistas, buscam 

fontes orais ou escritas para fundamentar a defesa do objeto de pesquisa a ser fotografado. O próximo passo é 

fotografar o objeto e construir o álbum fotográfico de cunho jornalístico, no qual a beleza, a originalidade e o 

significado daquele patrimônio para a comunidade, somado à criatividade da abordagem do assunto feita pela 

equipe, definirá a escolha e premiará os três melhores álbuns confeccionados na escola.  
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Como sou professora efetiva nesta escola há 16 anos, não encontrei dificuldades para 

torná-la o meu local de pesquisa. Com esse fim, nossa primeira atividade foi a aplicação de 

um questionário exploratório para levantar conhecimentos prévios dos alunos a respeito da 

História em geral, bem como o que já sabem sobre a história de Candiba. Este questionário  

foi aplicado no dia 19 de fevereiro de 2018, para 30 alunos da terceira série ―A‖ do ensino 

médio, durante a segunda aula no turno matutino. O professor de História da classe explicou a 

razão da minha visita à turma, deixando-me à vontade para distribuir o questionário e sanar as 

dúvidas surgidas durante a elaboração das respostas pelos alunos. Aplicamos também um 

questionário à coordenadora pedagógica da unidade escolar e ao professor da disciplina e da 

classe com a qual trabalhamos. Constatamos que ambos têm formação específica e 

especialização na área em que atuam e trabalham na escola há mais de oito anos.  

Quando perguntamos a esses professores como são definidos os conteúdos a serem 

trabalhados durante o ano letivo, responderam que se baseiam nos livros didáticos adotados e 

com alguns acréscimos de conteúdos selecionados pelos professores de Ciências Humanas e 

suas Tecnologias, de acordo aos documentos oficiais, elaborados durante a semana 

pedagógica de cada ano letivo. 

Esses acréscimos aos quais os professores se referem não extrapolam de forma 

significativa o uso do livro didático para seleção dos conteúdos a serem ensinados, o que pode 

dificultar o posicionamento ético e político dos professores de história, bem como o 

desenvolvimento do pensamento histórico dos estudantes, perdendo-se a subjetividade da 

aprendizagem. Segundo Cainelli (2012, p. 179), a relação do professor com o livro didático de 

história carece de mudança. ―O livro serviria apenas de articulador dos conteúdos históricos 

que seriam trabalhados em sala de aula. No entanto, estes conteúdos teriam que ser definidos 

pelo professor.‖ Entretanto, essa autonomia na escolha dos conteúdos a serem ensinados ainda 

é pouco explorada pelo professorado das escolas públicas brasileiras. Podemos colocar como 

hipóteses para essa forma de utilização do livro didático, a pouca credibilidade do professor 

sobre seus saberes, aliado ao desprestígio social desses saberes. Além disso, as condições de 

trabalho também definem (ou determinam) esse uso. 

Indagados sobre a inclusão da História Local no plano de curso, e, caso incluíssem 

indicassem em quais momentos, um professor respondeu negativamente, afirmando não 

constar no planejamento e que aborda o assunto esporadicamente em sala de aula, enquato o 

outro responde o contrário, ou seja, que o assunto é abordado, pois observa o assunto nas 

discussões orais dos alunos nos corredores da escola, em atividades práticas e nas visitas a 

locais históricos entre outros.  
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Tentando compreender os desencontros das falas dos professores entrevistados, 

analisamos os planos de curso dos anos de 2017 e 2018 e verificamos o registro do conteúdo 

―Patrimônio material e imaterial local‖ com o objetivo de ―Identificar e valorizar o patrimônio 

histórico local como fonte de conhecimento.‖ Aparece também, na transversalidade do plano, 

bem como no Projeto Político e Pedagógico da escola, a temática ―Patrimônio material e 

imaterial local‖, a ser pesquisado para o projeto estruturante EPA. 

 Infere-se que contradições como essas denotam o caráter burocrático dos planos de 

curso elaborados pelos professores de cada disciplina, sob a orientação da coordenação 

pedagógica no início do ano letivo, muito mais para responder às exigências da gestão escolar 

do que para direcionar o trabalho docente.  

Inquiridos sobre a contribuição da história local para o desenvolvimento do 

pensamento histórico, um professor responde:  

 

O conhecimento da História Local é premissa básica para o entendimento e 

construção do pensamento histórico. É necessário que o indivíduo se 

reconheça primeiro como “ser histórico” a partir da sua história, só então 

construirá as competências/habilidades que o levem a desenvolver um 

pensamento histórico articulado e contextualizado. (B. A. G., 2018)
9 

 

Esse professor afirma que os conteúdos escolares devem contribuir para garantir o 

desenvolvimento das habilidades intelectuais dos alunos e facilitar o exercício das 

competências. Esta afirmação está de acordo com a afirmação de Alves (2001, p. 69), ao se 

referir às funcionalidade de tais conteúdos, dizendo que 

 
 importa criar uma motivação acrescida para as ―exemplificações‖ que levamos para 

a sala de aula e será fundamental encontrar um espaço laboratorial onde seja 

possível verificar o exercício da competência histórica. Para um e outro caso, a 

localidade, seja na sua componente testemunhal seja na arquitectónica, pode 

constituir um exemplo privilegiado do nosso passado, que aproxima o professor ao 

aluno, que o enraíza no seu espaço, que o forma criticamente no exercício da sua 

cidadania e que o aproxima do saber histórico.  
 

Em relação à pergunta anterior, o outro professor responde: 

 

A história contribui sim para a formação do pensamento histórico. Estudar 

a História local é uma forma não só de aproximar os fatos do aluno (tornar 

mais concreto), mas também de levá-lo a perceber que no ambiente onde 

vive a história está sendo construída, que todos os indivíduos, inclusive ele, 

participam e constroem a história. (C. T. N., 2018) 
 

                                                           
9
 A Coordenadora, o professor e os (as) aluno (as) sujeitos dessa pesquisa receberam nomes fictícios 

representados por iniciais maiúsculas, garantindo o anonimato dos mesmos, de acordo às exigências do Conselho 

de Ética da UESB. Daqui em diante, nos referiremos ao professor e à coordenadora pedagógica entrevistados 

apenas como ―professores‖. 
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Observa-se que teoricamente as respostas dos professores, estão condizentes com os 

estudos historiográficos da atualidade. Refletem a colocação de autores como Barbosa (2006, 

p. 66), quando afirma que a grande contribuição do estudo da história local está na 

possibilidade por ela oferecida de ―prenunciar a formação de um raciocínio histórico que 

contemple não só o indivíduo, mas a coletividade, apreendendo as relações sociais que ali se 

estabelecem, na realidade mais próxima.‖  

Ao falar da história local nos currículos brasileiros, a autora enfatiza ainda o fato da 

pouca importância dada a essa história, ausente nos livros didáticos, e, quando aparece no 

currículo, está destinada a superestimar o papel de cidadãos ilustres, deixando o local 

desvinculado de quaisquer outros espaços. Inferimos que essa ausência relacione-se também 

ao fato de ser o livro didático uma mercadoria, de ampla vendagem e que trata de um 

currículo generalizado. Soma-se a isso a dificuldade de publicar em nível regional, a produção 

historiográfica local. 

 No que se refere aos estudos acadêmicos, a autora afirma não haver contradições 

entre a pesquisa documental convencional e a pesquisa que enfatiza a memória, os relatos 

orais, patrimônios materiais e imateriais locais, e a história oral como fonte para sua 

composição. 

 
Os elementos, tanto em uma como na outra forma de pesquisa, não são excludentes, 

ao contrário, ambas elucidam a dimensão social que se queira estudar, e, nesse 

sentido, a história local pode estabelecer a aproximação entre segmentos populares e 

o ensino de história (BARBOSA, 2006, p. 65). 

 

     No meio acadêmico, o ensino de História local aproxima o povo da história, e os 

professores aqui entrevistados reconhecem essa possibilidade, entretanto, reconhecem 

também que essa não é uma prática comum nos anos finais do ensino médio. Como relatam 

os professores abaixo, o ensino médio é um período de consolidar conhecimentos. Assim, 

para eles, se a história local for estudada no ensino fundamental, a próxima etapa de ensino 

será melhor aproveitada na formação da identidade histórica dos estudantes: 

 
O Ensino Médio como etapa final da Educação Básica vai consolidar 

grande parte do conhecimento nuclear do estudante. Assim, levando em 

consideração que ele já possui um amadurecimento e também 

conhecimentos acadêmicos, esse momento é crucial na formação histórica 

desse estudante. (B. A. G., 2018) 
 
A História local contribui para a formação da identidade cultural do aluno. 

Talvez fosse interessante estudar mais detalhadamente a história local 

durante o Ensino Fundamental ou até o início do Ensino Médio. Nos anos 
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finais acredito ser necessário o aluno já chegar com esse conhecimento e 

sua identidade cultural formada. (C. T. N., 2018) 

 
É importante instigar nesses profissionais a percepção de que a história local não é 

apenas mais um conteúdo de história do tipo tradicional, com narrativas épicas sobre a origem 

do município, mas é um conhecimento que leva em consideração tanto as idéias dos alunos 

sobre seus antepassados quanto as de natureza da história, trazendo para o processo de ensino 

―os conhecimentos relativos à produção do conhecimento histórico, como por exemplo, a 

explicação, as hipóteses, a evidência histórica, a imaginação e por fim a narrativa construída 

sobre o acontecimento trabalhado‖ (CAINELLI, 2010 p. 31). 

A identidade do estudante, seja individual seja coletiva, é construída historicamente. 

Cabe, pois à história, mas não somente a ela, a função de inserir o aluno nas heranças 

culturais de seu local de vivências, possibilitando-lhe uma reflexão sobre sua atuação social e 

política na constituição do presente (ALVES 2001). Seja no Ensino Fundamental, seja no 

Ensino Médio, em níveis de complexidades adequados aos estudantes, o ensino de história 

local não pode ser negligenciado, pois,  

 

Está reservado à História o papel de abrir caminho para o aluno desenvolver o seu 

processo de construção pessoal que desague numa consciência histórica que exercite 

a sua cidadania na defesa de um patrimônio que também lhe pertence e que espera 

dele a capacidade de o conhecer-proteger-valorizar-divulgar e difundir. (ALVES, 

2001, p. 70) 
 

Conhecer o patrimônio local, observar as mudanças e o significado delas para os 

munícipes, levantar hipóteses a respeito do que se escreve ou se omite na história oficialmente 

divulgada, faz parte do processo de construção do pensamento histórico nos jovens. Essa 

tarefa pode ser iniciada nas séries iniciais do ensino fundamental. Ao contrário do que se 

pensava, o conhecimento histórico não é um conteúdo abstrato demais, a ponto de não poder 

ser tratado com crianças no início da Educação Básica (COOPER, 2016). Basta que se use a 

metodologia adequada, como propõe a Educação Histórica, por exemplo. 

Ao analisarmos os questionários aplicados aos alunos, observamos muitas respostas 

semelhantes às de outras pesquisas relativas à história local e pensamento histórico, como a de 

Marciglei Brito Moraes (2016) cujo trabalho serviu de referência para a elaboração dos 

questionários que usamos nesta pesquisa.  

No questionário por nós elaborado ―O ensino de História na escola‖, composto de dez 

questões discursivas visando sondar a relação dos alunos com a disciplina, nossa primeira 

indagação foi: Qual a sua opinião sobre estudar história na escola?  Os 30 alunos presentes na 

aula responderam à questão e houve pouca variação nas respostas. Estas demonstram que a 
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maioria dos estudantes vê história como uma disciplina importante porque transmite 

conteúdos que nos conectam ao passado, ajudando-nos a viver o presente. 13,3% dos jovens 

veem o conhecimento histórico como uma ferramenta de intervenção na sociedade na qual 

vivem; como propõe a Educação Histórica ao defender que a aprendizagem histórica deve 

possibilitar a construção do pensamento histórico, marcado pela percepção das relações entre 

passado, presente e futuro. 

Conforme Lee (2011, p. 20) ―O passado dá concreticidade aos nossos conceitos. Em 

muitas áreas do conhecimento, o passado é a referência para o nosso conhecimento de regras 

e para a nossa capacidade de selecionar acontecimentos.‖ Dos 30 questionários respondidos, 

em 46% deles, percebemos o termo ―passado‖ usado como referência para se posicionarem 

quanto à importância do estudo de História na escola. Isso aponta uma das finalidades da 

história: conectar presente e passado, ou seja, estabelecer relação temporal. É significativa 

também,  a porcentagem (40,7%) dos que conseguem relacionar o passado à compreensão do 

presente. 

 

Tabela 1:  Qual a sua opinião sobre estudar história na escola? 

Respostas Porcentagem 

Conecta-nos ao passado 46,0 % 

Ajuda a compreender o presente 40,7 % 

Ajuda a ampliar o conhecimento e a intervir na 

sociedade atual 
13,3 % 

Fonte: Autora (2018) 

 

Alguns alunos aos quais questionamos sobre a função da história, já possuem noção de 

que somos seres históricos, mas expressam o que Lee (2011) define como justificativa para 

uma história que serve para dar ―lições‖ de vida, referindo-se ao passado como ―passado 

prático‖. Vejamos a resposta abaixo: 

 
Acho muito importante, pois, como já dizia George Santayana, “aqueles que 

não conseguem lembrar o passado estão condenados a repeti-lo”. Penso 

também que é necessário conhecermos mais nosso passado e como 

evoluímos enquanto sociedade (A. S. M. 16 anos). 
 

O passado tem uma função prática sim, que nos impele a comparações com o presente 

e até pode nos orientar sobre o que somos ou o que poderemos ser. Mas, para que o estudo de 

história funcione também como estratégia de desenvolvimento do pensamento histórico, é 

preciso compreender minimamente como os historiadores organizam e explicam o passado.  
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De acordo com Lee (2006), os alunos carecem de uma estrutura histórica útil, capaz de 

orientá-los quanto à necessidade de problematizar a história fazendo suas próprias 

interpretações sobre mudanças ou permanências. Considerando que o conceito de mudança 

está intimamente ligado à corrente historiográfica hegemônica e tendo-se que o estruturalismo 

historiográfico dominou o ensino de História até aproximadamente 1940, onde o passado era 

tratado como passado, portanto, desvinculado do presente, parado, fixo, pode-se dizer que 

novas formas de compreender a história se popularizam apenas a partir da segunda metade  do 

século XX.  

Compondo o processo de ensinar e aprender história de modo a desenvolver estruturas 

históricas úteis  ao estudante, encontra-se a Educação Histórica, um campo de pesquisa 

preocupado com as funções e sentidos do conhecimento histórico, especialmente em seu 

aspecto didático. A Educação Histórica apresenta uma perspectiva multiperspectivada para o 

ensino de História, segundo a qual, assim como os eventos podem apresentar consequências 

positivas ou negativas para diferentes pessoas ou grupos sociais, historicamente, as mudanças 

também podem ser interpretadas sob diversos enfoques, ritmos e escalas. (BARCA, 2001). 

 Nessa perspectiva, o ensino de História deve proporcionar também o desenvolvimento 

de estruturas que sirvam como ―ferramentas mentais‖  que ajudem o aluno a acessar o 

significado de mudança ―elaborá-la e diferenciá-la no encontro com novas passagens da 

história, consolidando sua coerência interna, fazendo conexões mais complexas entre os temas 

e subdividindo e recombinando temas para propósitos diferentes‖ (LEE, 2006, p. 147). 

Outros relacionam o conhecimento do passado com a construção da identidade pessoal 

e coletiva: 

Estudar história não é apenas estudar o passado, mas também conhecer 

nossas raízes e de onde vimos de onde surgiram nossas culturas, costumes, 

religiões, etc. Portanto a História é muito importante para o ser humano (K. 

O. V. 17anos). 
 

Quando indagados se a história tem alguma função na formação do estudante, dos 30 

alunos que responderam à questão, apenas 01 respondeu ―Não necessariamente, mas me traz 

conhecimentos sobre tempos passados‖ (J. B. D. 17anos).  Esta resposta representa a visão 

enviesada de que o passado é um tempo de onde vêm os conhecimentos acumulados pela 

humanidade, mas apresenta-se desvinculado do presente. Esta abordagem tradicional ―tem 

impedido que o aluno reflita sobre sua própria historicidade, ou seja, ele não se vê enquanto 

sujeito da história e do processo de produção do conhecimento‖ (FERNANDES, 1995, p. 48). 
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Tabela 2:  A história que é ensinada na escola tem alguma função em sua formação? Ela lhe serve para 

alguma coisa? Justifique. 

Respostas Porcentagem 

Serve para formação intelectual e visão de mundo 56,7 % 

Nos ajuda a ter uma postura política 30,0 % 

Contribui com a futura profissão 6,7 % 

Agrega conhecimentos gerais 3,3 % 

Não necessariamente 3,3 % 

Fonte: Autora (2018) 
 

A maioria dos alunos respondeu que sim, ao questionamento: A história que é 

ensinada na escola tem alguma função em sua formação? Ela lhe serve para alguma coisa? 

Justifique. Disseram que a história aprimora os conhecimentos, relaciona o passado ao 

presente, melhora a visão de mundo. Seria isso uma reflexão sobre a própria historicidade? 

Ou seria um indicativo de que esses alunos apenas repetem o que ouvem dos professores de 

história no início da cada ano letivo? Considerando os avanços observados no ensino dessa 

disciplina após a redemocratização do Brasil, ao dar maior ênfase aos conteúdos que 

estimulem a convivência social, o respeito ao diferente, a tolerância e a liberdade de escolhas 

– temas ausentes das aulas de história no passado recente – é possível acreditar que o ensino 

aprendizagem de história esteja ampliando a noção de cidadania dos estudantes, evidente em 

respostas como as seguintes: 

 

Sim. Estudar história ampliou minha visão de mundo, hoje eu compreendo o 

que motivou nossa sociedade a ser como é e muitas outras questões políticas 

e sociais tornaram-se mais claras. ( P.Y.N. 17anos). 
 

Sim. Faz com que eu seja uma pessoa mais crítica, que questione mais as 

coisas, que eu tenha mais informações em um diálogo. (O. S. 16 anos). 
 

Segundo Alves (2001, p. 68), ―Normalmente confere-se à História o papel de 

encontrar no passado pontos de referência, de nos fornecer as origens, as genealogias e as 

ligações civilizacionais e até de nos ancorar face à fugacidade do presente.‖ O autor evidencia 

a função da história na construção da nossa identidade pessoal, nacional e civilizacional. Ela 

nos leva às nossas raízes genealógicas tanto no âmbito familiar quanto no âmbito da nossa 

condição humana. Reforçando: 

 
A compreensão da identidade terrena, a preparação para a incerteza e o inesperado, a 

educação para a compreensão e para a paz e o ensino da ética do gênero humano, 

são algumas das vertentes onde a História pode, deve e tem de dar o seu contributo 

insubstituível (ALVES 2001, p. 68). 
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Alves (2001), e também Albuquerque Jr. (2012), são enfáticos ao ressaltar a 

importância do estudo da história como fator primordial ao engajamento de crianças, 

adolescentes e jovens na dinâmica social do seu local de vivências. Entretanto, ressaltam as 

dificuldades que nossos alunos apresentam em perceber o grande potencial que a história 

possui de explorar temáticas relacionadas com suas vivências cotidianas, preparando-os para 

o exercício consciente da cidadania. 

 Talvez um dos fatores dessa dificuldade pode estar relacionado a interpretações 

superficiais de estudos como os de Piaget, disseminadas por professores que atribuem ao 

conhecimento histórico um grau de abstração tamanho que impossibilitaria sua aprendizagem 

por crianças pequenas, o que justificaria o retardo no início desse estudo. Constatar que os 

jovens estão abertos para acolher uma proposta de ensino mais direcionada à forma como 

vêem o mundo e às possibilidades de interação com o contexto por eles vivido, deve servir de 

motivação para que professores de história pautem suas aulas no diálogo e na interação com 

as práticas sócio-culturais dos estudantes, facilitando assim o desenvolvimento da reflexão 

crítica dos mesmos.  

Inquiridos sobre quais temas de história já estudados eles davam maior importância, 

praticamente todos citaram temas como Revolução Industrial, História do Brasil, Escravidão, 

Ditadura Militar no Brasil, Proclamação da República, as duas grandes Guerras mundiais e o 

nazifascismo. Observa-se que são os conteúdos de História Contemporânea que eles estão 

estudando, na última série do ensino médio. Há  ênfase em conteúdos ligados à história 

política do Brasil, e há conteúdos que já foram estudados no ensino fundamental e que estão 

sendo novamente tratados, especialmente porque são recorrentes em questões do ENEM e dos 

vestibulares em geral. Nenhum aluno se referiu à história local. 

Para nos ajudar a pensar acerca da ausência curricular de história local, recorremos a 

Cainelli (2012) que, entre outros autores, quando analisa  o contexto no qual a disciplina de 

História passa a compor  currículo das escolas brasileiras, verificando que isso se dá a partir 

da necessidade de consolidação do Estado Nacional Brasileiro. Para referendar o conceito de 

constituição da nação, a seleção de conteúdos a serem estudados na educação básica tinha 

como referencial a história política do país e da Europa. Segundo ela, 

 

Durante o século XX, os conteúdos relacionados à história política foram 

predominantes no ensino de história. Os manuais didáticos destinados a crianças e a 

adolescentes contemplavam como conteúdos a história das instituições políticas 

brasileira, a história dos governos, dos líderes governamentais, das disputas em 

torno do poder sejam por guerras, revoluções ou revoltas. As mudanças na forma de 

ensinar história não acompanharam nestes anos o mesmo ritmo das mudanças 

historiográficas. Os conteúdos ensinados em História demoram mais para serem 
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modificados, repensados. A estrutura escolar e os materiais destinados para o ensino 

de história permanecem por mais tempo inalterados. (CAINELLI, 2012, p. 167) 
 

É importante considerar também, a relação que o professor estabelece com os 

conteúdos do livro didático com as quais trabalha. Essa relação está imbuída daquilo que 

acredita ser mais importante para os alunos (como conseguir boa nota no ENEM, por 

exemplo) ou ainda, daquilo que ele tem mais facilidade em debater com a classe, sendo 

notória nas escolas brasileiras a dificuldade apresentada pelos professores em romper com o 

currículo prescrito, em decorrência da cobrança dos conteúdos por ele proposto nas avaliações 

externas, especialmente no ENEM, entre outros fatores. 

Quando perguntamos sobre a relação entre a história ensinada na escola e as suas 

vidas, 22 alunos responderam que existe sim essa relação; entretanto, apenas 9 conseguiram 

exemplificar citando fatos que representam mudanças e permanências históricas. De acordo 

com Lee (2011, p. 21), relacionar a história ensinada e a história vivida implica uma 

compreensão ampla das intenções daquilo que é ensinado especialmente porque os currículos 

desenvolvidos nas escolas públicas são imbuídos dos interesses de grupos sociais e de 

instituições. Citando Plumb (1969), Lee afirma que todos nós precisamos de um passado 

histórico objetivo e verdadeiro. Complementando este raciocínio, acrescenta que, 

 
O passado dá concreticidade aos nossos conceitos. Em muitas áreas do 

conhecimento, o passado é a referência para o nosso conhecimento de regras e para a 

nossa capacidade de selecionar acontecimentos. Alternativamente, o passado será o 

árbitro quando se precisa determinar se a aplicação de uma regra pode ser 

satisfatória ou não. (LEE, 2011, p. 20) 
              

Se por um lado, os exemplo citados por 29,9% dos alunos podem ser interpretados 

como reflexos das novidades advindas da historiografia dos Analles que tiveram boa 

receptividade entre os professores brasileiros, especialmente nos anos finais da Ditadura 

Militar de 1964, que conforme Júnior (2012, p. 111) ―propunha o abandono de uma história 

guiada por fatos eminentemente políticos e a construção de uma história total, ou seja, que 

abordasse de modo articulado aspectos econômicos, políticos, sociais, culturais, religiosos 

etc.‖ Por outro lado, o fato de 60,1% dos alunos não conseguirem dar exemplos de conteúdos 

que contemplem a interação entre história e vivência, pode significar que, ou não estamos 

ensinando com a intenção de relacionar a história com a vida, ou a aprendizagem não está 

sendo compreendida nessa perspectiva. 
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Tabela 3: Você consegue fazer alguma relação entre a História que é ensinada na escola e a História 

que é vivida por você e por outras pessoas da mesma situação social vivenciada por você? Justifique 

com exemplos. 

Respostas Porcentagem 

Sim (não exemplificaram) 25,8 % 

Sim. Ex.: Retrocesso político como compra de votos, 

crise econômica e social, guerras 
25,8 % 

Sim. Exemplos sem clareza 19,3 % 

Não responderam 16,1 % 

Não. 9,7 % 

Sim. A história de Candiba 3,3 % 

Fonte: Autora (2018) 
 

Enquanto 25,8% dos alunos não conseguem exemplificar uma ligação entre os 

conteúdos estudados e a vida atual, outros 25,8% apresentam um raciocínio histórico aguçado, 

sustentado em uma visão de mundo no qual somos sujeitos históricos e, portanto, devemos 

estar atentos aos acontecimentos atuais, para que as permanências históricas de base 

dominante não subjuguem  nosso presente. São alunos bem jovens, mas atentos ao que vem 

ocorrendo no Brasil e no mundo: 

 
Sim. O voto comprado que existia desde a Antiga República e ainda 

prevalece, onde o dinheiro e o lucro passam a ser mais importantes que a 

dignidade (J. M. W. 16 anos). 
 

Sim. Às vezes estamos na mesma situação política, econômica e social 

vivenciada há tempos atrás, como caso de guerras, crises econômicas, 

preconceito, entre outros (A. S. M. 16 anos). 
 

Sim. Como as guerras que aconteciam antigamente e a guerra que acontece 

hoje em dia na Síria, a intolerância religiosa que existia antes e que 

permanece atualmente como uma certa briga quanto a isso, por não saber 

respeitar o outro. (B. C. O 16 anos). 
 

A percepção de ser histórico é bem evidente na narrativa de um aluno, ao colocar que:  

 

Sim, a história existe em todos os lugares. A nossa família possui uma 

história. Tudo que temos hoje possui uma história por trás, como os direitos 

humanos que surgiram na França, mas também já existiam direitos 

cidadãos na Grécia antiga, formaram nossos direitos de hoje (K. O. V. 17 

anos). 
 

Essa percepção de que o passado contribuiu para a constituição do presente vivido, 

demonstra a consciência histórica que deve ser instigada pelo ensino de História na escola.  
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Um número significativo de alunos não conseguiu exemplificar com clareza o que foi 

pedido na questão. Uma narrativa deixa evidente esta falta de clareza: ―Sim. 

Independentemente da constante evolução, o que vivemos é a história do futuro; Cada dia é 

uma história diferente.” (V. T. L. 17 anos). Como exemplo da relação entre a história 

ensinada e a vida cita: ―socialização entre meios, direito livre do cidadão entre outros” (V. T. 

L. 17 anos). 

Outro diz: A história da escola cita a história de um país, uma nação e como ela se 

desenvolveu (J. B. D. 17 anos). É possível inferir que, na percepção desse aluno, a história 

apresenta-se ligada ao passado, característica da forma de ensino tradicional, a qual enfatiza a 

história da nação, dos grandes nomes e da evolução linear da sociedade como sinônimo de 

desenvolvimento. Nadai (1992, p. 152), para explicar esta característica do ensino dessa 

disciplina no currículo brasileiro, diz: 

O conceito de História que flui dos programas e dos currículos é, assim, basicamente 

aquele que a identifica ao passado e, portanto, à realidade vivida, negando sua 

qualidade de representação do real, produzida, reelaborada, na maioria das vezes, 

anos, décadas ou séculos depois do acontecido. Essa forma de ensino, determinada 

desde sua origem como disciplina escolar, foi o espaço da história oficial na qual os 

únicos agentes visíveis do movimento social eram o Estado e as elites. 
 

Nega-se assim a dinamicidade esperada do ensino de história, atribuindo-lhe pouca 

importância dado à sua condição de conteúdo pronto, acabado, no qual o estudante não se vê 

refletido. A única resposta que cita a história local como exemplo de relação ensino-vivência, 

também se refere ao passado do município, sem apontar como se faz essa relação: Sim. A 

história de Candiba, como ela nasceu, Santa Rosa, que era a casa dos escravos, etc.( Z. M. 

17 anos). 

Consideramos que os cinco alunos que não responderam à questão, assim como os três 

que disseram não, representam os reflexos do ensino aprendizagem de história sustentado 

sobre os interesses comerciais de uma sociedade industrial e capitalista, que, como já 

mencionamos anteriormente, tem — entre outros fatores — a venda de livros didáticos como 

uma importante fonte de lucro.  

Perguntamos como eles gostariam que o (a) professor (a) ensinasse história. As 

respostas mais comuns foram que deveria usar mais vídeos, fotografias, imagens, filmes, 

visitas a locais históricos, além da explicação e da aplicação de atividades escritas. Não 

fugindo à regra vigente no Brasil, aqui também os professores de história encontram 

dificuldades em abordar o ensino com autonomia. Variados fatores os impedem de escolher 

conteúdos e estratégias didáticas que contemplem as produções historiográficas recentes, 

como a Educação Histórica, sendo a preocupação em estudar os conteúdos do livro didático 
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adotado pela escola o principal deles, vez que a comunidade escolar quer ver resultados nas 

avaliações externas como o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica e o Exame 

Nacional do Ensino Médio – ENEM, para os quais se voltam tais conteúdos. Diminui-se com 

isso a possibilidade de os estudantes exercitarem a produção do conhecimento histórico e de 

ter a pesquisa inserida na prática pedagógica.  

O ensino de História que ainda se restringe ao uso do livro didático, na perspectiva 

tradicional de transmissão dos conhecimentos historicamente acumulados pela humanidade, 

tende a ser superado, até mesmo porque os estudantes esperam um ensino que valorize os 

saberes que eles já construíram acerca do mundo em que vivem. Assim, cabe ao professor 

problematizar os conteúdos a partir da realidade de seus alunos, incentivando-os a 

posicionarem-se perante valores, crenças e polêmicas presentes no cotidiano. O livro didático 

deve ser usado como suporte para o trabalho, mas não pode ofuscar a ação do professor, que 

por sua vez, precisa transformar temas em problemáticas, contextualizando e interpretando 

diversos tipos de fontes, testemunhos, imagens e documentos do passado, ao tempo em que os 

alunos vão construindo competências e habilidades essenciais para sua formação, como a 

leitura, a interpretação, a análise de fontes históricas diversas, entre outras. 

Perguntamos o que os alunos já estudaram sobre a história de Candiba. Como 

podemos observar no quadro abaixo, a maioria se referiu ao estudo da formação, contexto 

histórico da época (1820) e escravidão. 

Tabela 4: O que você já estudou sobre a história de Candiba? 

Respostas Porcentagem 

Formação, contexto histórico, evolução 63,4 % 

Escravidão  20,0 % 

Nada  10,0 % 

Influência dos escravizados na sua formação 3,3 % 

Pouca coisa e a partir de apresentação de trabalhos 3,3 % 

Fonte: Autora (2018) 
 

Durante o ensino fundamental, esses alunos estudaram em uma escola municipal na 

qual, todos os anos, por ocasião do aniversário da cidade (27 de julho), desenvolviam-se 

trabalhos enfocando a gênese do município. Porém, sem aprofundamento, como relata um 

aluno ao dizer que Sim. Já estudei sobre sua formação e seus primeiros habitantes. Porém, 

pouco aprofundado (L. M. I. 17 anos). Os três alunos que disseram não conhecer a história do 

município são estudantes que vieram recentemente de outros municípios para cá. Candiba se 

formou a partir de um mocambo. Portanto, sua história está intimamente ligada ao movimento 
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pela abolição da escravatura no Brasil. Entretanto, apenas um aluno cita ter estudado sobre a 

influência dos escravizados na sua formação. 

Muito pouco se sabe sobre os homens e mulheres que tiveram a iniciativa de construir 

esse mocambo.  Não existem textos que relatem a importância dos afro-brasileiros para a 

fundação deste município, tão pouco informações sobre a senhora escravizada com a qual o 

Pe. Moreira teria se amasiado e principiado a miscigenação que resultou no povo candibense, 

como dizem os moradores mais antigos. Esse vazio bibliográfico provoca uma sensação de 

descaso e de alienação de seu povo, que fica impossibilitado de prestigiar seus antepassados e 

de expressar a valorização pela sua contribuição para a formação do município.  

Discutir o preconceito racial não faz parte do objeto de estudo desta pesquisa. 

Contudo, não podemos omitir que ele contribui para apagar de Candiba o fato de terem sido 

os negros escravizados fugitivos de fazendas da região, os verdadeiros responsáveis pelas 

origens deste município. Oprimidos pela discriminação, até mesmo os descendentes deste 

povo, ainda não manifestaram o desejo de resgatar tais memórias. 

Na penúltima questão do questionário exploratório, pedimos para que eles 

escrevessem seis palavras que pudessem ser associadas à história de Candiba. As mais citadas 

se referem à história contada pelos professores deste o início do ensino fundamental, que 

remetem às origens do município. 

Tabela 5: Escreva 6 palavras que podem ser associadas à história de Candiba. 

Respostas Porcentagem 

Mocambo, escravos, Santa Rosa, Lagoa, Pe. Moreira 76,7 % 

Esforço, sofrimento, pobreza, luta, mudanças 6,6 % 

Nome de prefeitos, política, hino de Candiba 16,7 % 

Fonte: Autora (2018) 

Alves (2001, p. 70), ao escreve sobre a história local como estratégia para o ensino de 

história enfoca que utilizar ―de forma apropriada da Localidade pode constituir um factor 

essencial à motivação para os conteúdos e ao exercício da cidadania.‖ Entendemos que uma 

forma apropriada de trabalhar a história local, em Candiba, seja problematizar as condições 

nas quais os afrodescendentes construíram esse município, enfatizando a luta, o sofrimento, as 

conquistas, as mudanças e permanências observadas e vividas por seus habitantes.  

Nossa última pergunta solicitava que citassem seis palavras que poderiam ser 

associadas à disciplina de História. 
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Tabela 6: Escreva 6 palavras que podem ser associadas à disciplina história.  

Respostas Porcentagem 

Escravidão 60,00 % 

Guerras 53,33 % 

Colonização 36,67 % 

Revolução 30,00 % 

Passado, Cultura 20,00 % 

Ditadura 13,33 % 

Idade Média 10,00 % 

Brasil colonial 6,66 % 

Fonte: Autora (2018) 

 

Foi recorrente a repetição de conteúdos como a escravidão, as guerras, revolução, 

passado, entre outros muito comuns ao currículo prescrito pelos órgãos governamentais ao 

ensino médio. Palavras como golpes, justiça, liberdade, compreensão, que podem ser 

relacionadas a uma reflexão histórica mais elaborada, aparecem apenas uma vez. Ao 

comparar os dados, notamos que a tabela 6 ratifica a anterior, uma vez que as palavras 

associadas estão relacionadas ao que foi estudado, fato que demonstra a força do ensino. Ao 

mesmo tempo, denota a prevalência dos conteúdos substantivos sobre os de segunda ordem. 

 Lee (2011) escreve que saber alguma história é melhor do que nada saber sobre a 

história. Entretanto, a maior importância da história está no fato de ela possibilitar uma 

experiência vicária, ou seja, uma experiência que se aprende à proporção que se vive, 

instigando os alunos a levantarem hipóteses sobre os conteúdos estudados e desenvolvam 

narrativas que possam confirmar ou negar as hipóteses aventadas. 

Sabendo algo sobre os variados jeitos de se estar no mundo enquanto ser humano, 

conhecendo as experiências dos homens em tempos e lugares diferentes, podemos agir com 

liberdade no presente. Lee, (2011, p. 39), enfatiza que ―a experiência vicária a ser encontrada 

no ensino de história é libertária. Ela pode expandir nossa concepção do que o homem é 

capaz, mostrando-nos o que ele fez, pensou e foi, e como ele mudou.‖ E acrescenta: ―A 

experiência vicária, que é adquirida no ensino de história, estimula a imaginação e expande a 

concepção do educando do que é ser humano e, assim, do que ele ou ela é ou pode vir a ser‖ 

(Idem).  

Aqui podemos notar a ideia de empatia histórica, importante para a compreensão de 

contextos e para evitar anacronismo, pois somos convidados a nos colocarmos no lugar do 

outro, de outros tempos e lugares, e, assim, tentar compreender o que ele pensou, quais 
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objetivos tinha, que circunstâncias o impeliram a agir dessa ou daquela forma diante de uma 

situação específica. Ou seja, é preciso ser capaz de pensar as pessoas do passado com o 

mesmo respeito que queremos para nós 

Enfim, é preciso ter clareza de que o ensino de história não deve ficar limitado às 

discussões dos conhecimentos historicamente acumulados e socializados através dos 

conteúdos presentes nos livros. Ele deve ser entendido como um recurso capaz de ajudar uma 

pessoa que conhece algo sobre a história a lidar melhor com os desafios do seu tempo. 

  

 

3.4 Perfil socioeconômico discente 

 

Após realizarmos o estudo exploratório com a classe, aplicamos um questionário para 

investigar o perfil socioeconômico dos alunos e de suas famílias. A aplicação ocorreu no 

segundo semestre letivo de 2018, durante uma aula de História, com a supervisão do professor 

da disciplina.  Informamos aos jovens sobre os objetivos do questionário, e os acompanhamos 

sanando dúvidas durante os 50 minutos da aula, tempo usado para que todos concluíssem as 

repostas. As 23 questões foram tabuladas cada uma em um quadro de acordo à pergunta 

apresentada.  

Dos 31 alunos pesquisados, 29 responderam ao questionário. A primeira questão 

indagava sobre sua cor de pele. Foram dadas 4, das opções que o IBGE designou como 

suficientes para definir as cores dos brasileiros: negra, parda, indígena e branca. Sintetizando 

as respostas, apenas 3 alunos se declararam negros, 10 se declararam brancos e 16 se 

declararam pardos. Ninguém se declarou indígena. Nesse quesito, observamos que a maioria 

dos pesquisados não demonstra clareza sobre sua cor, havendo necessidade de indagar ao 

colega e até mesmo à pesquisadora, que cor deveria se declarar, dada a variedade de tons de 

pele na classe.  

Isso pode ser um reflexo do preconceito de cor, pois, de acordo com o IBGE, no 

Brasil, quanto mais melanina, mais preconceito. Uma pesquisa realizada pela Folha de São 

Paulo em parceria com a Datafolha (2018) constatou que, quando se considera a 

autodeclaração espontânea de cor, a maioria dos entrevistados preferia se classificar como 

―moreno‖, podendo acrescentar ao termo os adjetivos ―claro‖ ou ―escuro‖.  Havendo essa 

possibilidade, pode-se declarar da cor que desejam e não da que realmente são. Depois, que 
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cor é pardo?  O pardo então pode ser ―moreno claro‖ ou ―moreno escuro‖? E indígena, que 

cor é? Tudo isso é, no mínimo, confuso. 

São 12 jovens do sexo masculino e 19 do sexo feminino, com idade entre 16 e 18 anos 

a maioria mora com pai e mãe  20 alunos, 4 moram com o pai, 4 com  pai, mãe e irmãos e 

somente 1 mora com os avós. 21 são naturais de Candiba e 24 dos pais e responsáveis 

também são de Candiba. 18 moram na zona urbana e 11 na zona rural. 17 se declararam 

católicos, 9 evangélicos e 3 se declaram apenas cristãos. Nota-se aqui a influência das origens 

católicas do município, pois, embora as igrejas neopentecostais estejam em ascensão no país, 

os católicos ainda são maioria, o que pode ser um reflexo da intensa ação catequizadora dos 

padres italianos que atuaram aqui entre os anos de 1963 a 2006, por meio da organização de 

30 comunidades católicas na zona rural e 5 na zona urbana.  

Sobre as condições de moradia, assim se distribuem: 

 

Quanto ao tipo: 

 28 moram em casa  

 1 mora em sobrado  

 

Quanto à situação da residência:  

 28 residência própria 

 1 residência alugada 

 

Quantidade de cômodos: 

 3 moram em casas com 5 cômodos 

 6 moram em casas com 6 cômodos 

 11 moram em casas com 7 cômodos 

 4 moram em casas com 8 cômodos 

 4 moram em casas com 9 cômodos 

 6 moram em casas com 10 cômodo 

 

Para melhor compreender como os sujeitos dessa pesquisa se identificam com a cidade 

no tocante ao conceito de pertencimento, procuramos identificar a naturalidade dos mesmos. 

Verificamos que nem todos são naturais de Candiba, mas a maioria compõe, pelo menos, a 

terceira geração de candibense. Vejamos os dados: 
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Você é natural de Candiba? 

 21 sim 

 8 não 

 

Seus pais /responsáveis são naturais de Candiba? 

 24 sim 

 5 não 

                     

Seus avós paternos são naturais de Candiba? 

 21 sim 

 8 não 

  

Seus avós maternos são naturais de Candiba? 

 18 sim 

 11 não 

No quesito renda das pessoas com as quais moram, observa-se que a maioria possui 

renda de até 3 salários mínimos e 1 não sabe responder, sendo que 8 declararam renda de até 1 

salário mínimo, 12 declararam de 1 a 3 salários mínimos, 4 de 3 a 6 e 4 de 6 a 9 salários 

mínimos. Esses dados sugerem a influência direta entre a renda e o grau de escolaridade  

(dado avaliado a seguir),sendo que no 3º ano do ensino médio a maioria das famílias possui 

renda superior a um salário mínimo e os 27,6% que declaram renda de até um salário mínimo 

são pequenos camponeses que vivem da agricultura de subsistência em seu próprio terreno, o 

que nos leva a deduzir que possuem condições financeiras melhores do que se vivessem na 

cidade e dependessem exclusivamente do salário. 

Tabela 7: Renda mensal dos pais ou responsáveis. (Salário Mínimo válido em dezembro de 2018). 

Salários Quantidade 

Até 1 salário mínimo 27,59% 

De 1 a 3 salários mínimos 41,38% 

De 3 a 6 salários mínimos 13,79% 

De 6 a 9 salários mínimos 13,79% 

Mais de 9 salários mínimos 00,00% 

Não tem renda 00,00% 

Não sabe 3,45% 

Fonte: Autora (2018) 
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Corroborando com a pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

— Estatísticas de Gênero de 2010, nosso estudo aponta um crescimento do nível de 

escolaridade das mulheres em relação aos homens em comparação com o ano de 2000. 

Verificamos que as mães ou responsáveis maternas estudaram mais que os pais ou 

responsáveis paternos, sendo, aproximadamente, 38% delas com ensino superior contra 

apenas 13,8% dos homens nesse nível de ensino. Entretanto, a maior ocorrência de mães   

concluíram apenas o ensino fundamental, sendo 44,8% delas. Entre os pais, 62,1% concluíram 

essa etapa de ensino, demonstrando a condição educacional de nosso país. Todos os pais, 

mães e responsáveis são alfabetizados, tendo concluído ao menos o ensino fundamental um, 

(1ª à 4ª série, como era denominado até 2006).  

Outro aspecto interessante apresentado pelo IBGE, é que o grau de escolaridade dos 

pais influencia na formação dos filhos. Segundo o estudo Suplemento de Mobilidade Sócio-

ocupacional, da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (2014), 69,1% dos filhos cujos 

pais haviam concluído o ensino superior também completaram esse nível de ensino, enquanto 

apenas 4% dos filhos cujos pais eram analfabetos conseguiram chegar ao ensino superior. 

Percebemos essa tendência entre os alunos, porque no dia em que aplicamos este questionário, 

estavam afoitos para fazer a inscrição no Enem, com notável ansiedade por continuar os 

estudos. 

Tabela 8: Escolaridade dos pais ou responsáveis 

Nível de Ensino 
Escolaridade da mãe ou 

responsável materna 

Escolaridade do pai ou 

responsável paterno 

Fundamental 44,83% 62,07% 

Médio 17,24% 24,14% 

Superior 37,93% 13,79% 

Fonte: Autora (2018) 
 

No que se refere à atuação profissional dos pais e responsáveis, a pesquisa mostra que 

75,9% das mães ou responsáveis maternas trabalham fora de casa, índice maior do que a 

média brasileira, que, segundo o IBGE (2010) é de 44%. Os pais ou responsáveis paternos 

ainda são maioria no mercado de trabalho, representando 86,2%, índice que confirma a 

realidade brasileira na qual o número de homens que trabalha fora de casa é maior do que o de 

mulheres. 
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Tabela 9: Situação profissional dos pais ou responsáveis em dezembro de 2018 

Situação Profissional Mãe ou responsável materna Pai ou responsável paterno 

Trabalha 75,87% 86,20% 

Desempregado (a) 10,34% 6,90% 

Aposentado (a) 10,34% 6,90% 

Já falecido (a) 3,45% 0,00% 

Fonte: Autora (2018) 
 

Entre os alunos pesquisados, 51,3% declararam que trabalham ou já trabalharam fora 

de casa, contra 48,7% que nunca trabalharam. As jovens se dedicam a atividades de babás ou 

de atendentes de pequenas lojas dos próprios familiares, enquanto os jovens se dedicam ao 

trabalho na lavoura também dos pais ou familiares. Nos relatos enquanto respondiam ao 

questionário, percebemos falas de que mesmo quem não trabalha fora costuma contribuir com 

os serviços domésticos em casa, embora todos privilegiem os estudos. Nesse aspecto, temos 

que 69% dos alunos estudaram sempre em escola pública, enquanto 31% alternaram entre 

escola pública e privada. É preciso considerar, entretanto, que no município não existe escola 

particular que ofereça o ensino médio, fato que contribui para que todos  cursem esse nível de 

ensino na escola pública. 

Indagados sobre se foram reprovados nos estudos alguma vez, 96,5% declararam que 

nunca foram reprovados e apenas 3,5% declararam reprovados 1 única vez. Comparando com 

o item anterior, percebe-se que a maioria privilegia os estudos, mesmo aqueles que trabalham, 

conseguem se sair bem na escola. 

Tabela 10: Reprovação escolar 

Reprovação Quantidade 

Não, nunca 96,55% 

Sim, uma vez 3,45% 

Sim, duas vezes 0,00% 

Sim, três vezes ou mais 0,00% 

Fonte: Autora (2018) 
 

Um fato que despertou atenção foi o tempo que esses alunos dedicam ao estudo em 

casa. 10 deles disseram estudar apenas 30 minutos por dia, enquanto outros dez estudam mais 

de uma hora. Nos relatos durante as respostas, nota-se que o estudo extraclasse é em função 

do desejo de serem aprovados no vestibular ou de conseguirem boas notas no ENEM. Estudar 

em casa não é um hábito muito comum aos alunos do ensino médio de escolas públicas 

brasileiras, sendo positivo perceber isso entre os sujeitos dessa pesquisa. 
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Tabela 11: Tempo de estudo 

Tempo Quantidade 

Até 30 minutos 34,48% 

De 30 minutos a 1 hora 31,04% 

Mais de 1 hora 34,48% 

Fonte: Autora (2018) 
 

As duas últimas perguntas do questionário inquiriam sobre as atividades que fazem 

nas horas vagas. O maior número dos alunos disse frequentar a igreja, 14 alunos; enquanto 

apenas 7 usa esse tempo para ler livros. Nesse quesito, eles podiam marcar várias atividades: 

indicando a preferência por sair com amigos (13) e pela prática de esportes (12). 

Praticamente, a metade dos alunos indicou a participação em grupos sociais fora das mídias 

de comunicação (14), geralmente ligados às igrejas. 15 alunos disseram não participar de 

nenhum grupo social, além dos virtuais.  

Tabela 12: O que você costuma fazer quando não está estudando? 

Atividades Quantidade 

Ler livros 22,50% 

Ficar na rua 25,80% 

Praticar esportes 38,70% 

Sair com amigos 42,00% 

Ler jornais e revistas 6,45% 

Ir à igreja 45,16% 

Fonte: Autora (2018) 
 

A análise do perfil socioeconômico dos alunos permite confirmar dados de estudos do 

IBGE (2016) que analisa o impacto do grau de formação dos pais na educação dos filhos, 

dando especial destaque ao fato de que quanto maior o grau de instrução dos pais, maiores são 

as chances dos filhos concluírem o ensino superior e de ingressarem em atividades laborais 

mais bem pagas no mercado de trabalho, além de terem maior acesso a atividades recreativas 

e vida social mais movimentada durante o tempo livre. Os sujeitos dessa pesquisa, em sua 

maioria, vêm de famílias pequenas, cujos pais têm formação em nível médio e superior, 

trabalham e ganham mais de um salário mínimo, permitindo-lhes tempo livre para se 

dedicarem apenas ao estudo.  

A seguir, analisamos o que esses jovens pensam a respeito da história local e a relação 

que estabelecem entre essa história e seu desenvolvimento do pensamento histórico. O resgate 

de memórias e análise de objetos, fotos e textos referentes ao local e apresentados no próximo 
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capitulo objetiva problematizar com os alunos o que já sabem sobre os fundadores do 

município, além de instigar a elaboração de hipóteses que sirvam de contraponto à história 

oficial que conhecem. 
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4     CAPÍTULO III: PENSAMENTO HISTÓRICO DOS JOVENS SOBRE HISTÓRIA 

LOCAL 

 

4.1 Conhecer a própria história como possibilidade de aprender a raciocinar 

historicamente  

 

Discutiremos neste capítulo, as possibilidades que o estudo da história local abre para 

o desenvolvimento do pensamento histórico. Por meio da análise de textos com diferentes 

interpretações da história local, pretendemos ajudar o aluno a compreender o jogo de 

interesses que está por trás das escolhas dos conteúdos selecionados para fazer parte do 

currículo escolar. Freitas (2009, p. 27) ao explanar sobre as finalidades do ensino de História, 

ressalta a relação existente entre essas finalidades e as demandas internas e externas à escola. 

Segundo ele, ―finalidades são produzidas em meio aos jogos de interesses do Estado, da 

corporação de professores, pais de alunos, dos movimentos sociais que refletem nas decisões 

do Congresso Nacional.‖   

Considerando a proposta advinda da Educação Histórica, planejamos nossa 

intervenção em sala nos moldes da aula oficina, estratégia que privilegia o ensino de História 

por meio de análises de fontes diversas, destacando a possibilidade de relacionar o estudo de 

conteúdos com o pensar histórico. Tendo como pressuposto teórico a natureza do 

conhecimento histórico, a metodologia envolve tarefas concretas através das quais os sujeitos 

podem analisar as ideias que manifestam em e acerca da história  ( BARCA, 2001).  

Realizamos a aula oficina por meio de uma gincana com os sujeitos da pesquisa. Para tanto, 

selecionamos textos nos quais pudessem observar pontos de vista diferentes sobre as origens 

do município de Candiba. Oferecemos os textos acompanhados da problematização para 

leitura e resposta aos questionamentos. Cada texto correspondeu a uma tarefa da gincana e a 

socialização das respostas à validação das mesmas. Ao socializar as interpretações dos textos, 

cada equipe cumpria a tarefa ao mesmo tempo em que instigava as outras equipes a 

observarem questões pouco exploradas, no desejo de acrescentar novas colocações sobre o 

fato analisado no texto. Apesar da natureza competitiva da gincana, os alunos portaram-se 

diplomaticamente, e valorizando o debate em torno das novidades, iam redescobrindo a 

história local. 

Como já havíamos respondidos aos questionários exploratórios e socioeconômicos no 

início do ano letivo, planejamos a intervenção para o dia 4 de dezembro. Uma semana antes, 

dia 27 de novembro, utilizamos uma aula para orientar o desenvolvimento da gincana. Os 
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alunos estavam cientes dessa atividade, por isso me aguardavam curiosos. Inicialmente relatei 

a eles o objetivo da atividade. Em seguida, passei a entregar as atarefas antecipadas. Foram 

entregues quatro tarefas a serem realizadas durante a semana e socializadas dia 4 de 

dezembro: 

1. Conversem com antigos moradores de Candiba. Construam um roteiro e gravem em 

vídeo o que eles contam sobre a história desse município. Depois vamos socializar os 

vídeos e problematizá-los. 

2. Escrevam uma carta para um amigo de vocês que mora na Austrália e que sonha em 

conhecer o Brasil e especificamente Candiba. Na carta vocês devem descrever a 

cidade, falar sobre sua formação inicial, como é hoje e como vocês imaginam que ela 

seja daqui a 50 anos. 

3. Cada equipe deverá trazer pelo menos 5 objetos antigos, que estejam relacionados com 

a história de Candiba, como por exemplo: Fuso, roda de fiar, tear, pilão de madeira, 

ferros de passar, cartas, fotos, implementos agrícolas...  Faremos um ―Túnel do 

tempo‖ com estes objetos. As equipes deverão analisar seis objetos (fontes históricas), 

preenchendo uma ficha de observação previamente preparada, para ser socializada e 

problematizada com a banca. 

4. Leitura e interpretação de textos selecionados por nós, que apresentam pontos de 

vistas diversos sobre a origem do município. 

Alinhando o estudo da história com sua ciência de referência, buscamos introduzir o 

estudante no universo de construção e reconstrução do conhecimento, por meio do contato 

com as fontes, isto é, o manuseio e análise de objetos, fotos, documentos e memórias. 

Segundo Cainelli (2012, p. 165) no ―olhar para o ensino de História a partir de sua ciência de 

referência está o pensar a aprendizagem da história tendo como ponto de partida o 

desenvolvimento do pensamento histórico.‖ Sendo o desenvolvimento do pensamento 

histórico o nosso objeto de estudo, esta metodologia foi fundamental para conseguirmos 

envolver os alunos na atividade proposta, cujas produções corresponderam plenamente ao 

nosso objetivo de observar como eles constroem o pensamento histórico. 

Nesta perspectiva, desenvolvemos a gincana na semana seguinte, dando tempo para os 

alunos cumprirem as tarefas propostas. Tendo como objetivo possibilitar a produção de 

narrativas e a análise de fontes históricas a serem utilizadas como material de análise nessa 

pesquisa, iniciamos as atividades às sete horas do dia 4 de dezembro de 2018. A primeira 
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tarefa a ser socializada foi a produção de vídeos com as memórias dos moradores antigos da 

cidade. As equipes mostraram os vídeos, em forma de documentário, no qual os entrevistados 

falavam, sempre com orgulho, o que sabiam sobre a cidade. Os relatos ressaltavam a 

importância do Padre Moreira e sua descendência para o desenvolvimento de Candiba. 

Nenhum entrevistado mencionou a presença de afro-brasileiros escravizados nas fazendas 

deste município, tão pouco o fato de terem sido eles os primeiros a habitarem as margens da 

Lagoa do Mocambo, marco inicial da cidade. 

Este foi o primeiro ponto que questionamos após a apresentação dos documentários. 

Indagamos à classe, a que razões eles atribuíam o silenciamento quanto à ação dos africanos 

escravizados na formação da cidade. As colocações demonstraram conhecimento da presença 

do racismo e de sua influência negativa nas famílias candibenses. Entretanto, ao se reportarem 

aos afro-brasileiros que conhecem, o fazem como se fossem exóticos e vivessem à margem da 

sociedade local. Isto pode ser uma ratificação do que dissemos no primeiro capítulo dessa 

dissertação, quanto ao fato dos interesses imbuídos no ensino de História, pautado na 

historiografia tradicional, que orienta a aprendizagem a partir da quantidade de fatos 

históricos repassados para os alunos, desconsiderando, muitas vezes teses, controversa e/ou 

que representem interesse de grupos minoritários.  

Possivelmente o que marcou o conhecimento  desses alunos  sobre os afro-brasileiros 

vítimas da escravização foi a pesada jornada de trabalho a que eram submetidos, os castigos 

físicos sofridos, a resignação da maioria deles e as fugas dos ―insubordinados‖ – condição que 

os manteriam escondidos até hoje, conteúdos veiculados pelos livros didáticos.  

O mergulho no passado quando feito como estratégia de resgate de memórias para fins 

acadêmicos preconiza conhecimento do método próprio do pensamento histórico. Para Rüssen 

(2015, p. 79), por intermédio do método histórico é possível mergulhar no passado e,  a partir 

de indagações do presente, conciliar diferentes pontos de vista de uma mesma história. 

Segundo ele, ―o método histórico oferece a oportunidade de introduzir critérios de controle da 

experiência nos embates ideológicos da cultura histórica, tornando criticáveis, assim, as 

pretensões de validade que decorrem exclusivamente da vontade de poder.‖ 

 Cientes disso, confrontamos os depoimentos dos estudantes apresentando-lhes textos 

que relatavam a presença dos afros-brasileiros como desbravadores do mocambo que se 

transformaria na cidade atual. Assim, foi possível dialogar sobre os diversos interesses 

imbuídos no ensino de história. O que as narrativas dos antigos moradores não mencionam 

sobre a história de Candiba, os poucos textos existentes o fazem de maneira aligeirada, dando 
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destaque à atitude do Padre Moreira como fundador da cidade ao acolher os escravizados que 

ocupavam as margens da Lagoa do Mocambo. 

Raciocinar historicamente é um processo que deve ser desenvolvido com metodologia 

apropriada, com intencionalidade. Aprender esse raciocínio implica ter acesso a narrativas 

historiográficas que privilegiem a autonomia de leitura da história como um processo de luta 

pela permanência no tempo, portanto, uma luta pelo poder de se perpetuar enquanto sujeito 

histórico em grupo ou individualmente.  Alves (2011, p. 46), alerta sobre a necessidade de o 

pesquisador, como ser humano que busca a satisfação de suas carências, conhecer   a teoria da 

história, para adquirir autonomia  de leitura do processo histórico, sendo ela uma das bases 

―para a construção da consciência histórica nas pessoas e nos grupos sociais, instituições e 

nações das quais fazem parte, pois atua para sistematizar, organizar e regular o encontro entre 

a vivência histórica e o pensamento histórico derivado do labor historiográfico.‖ 

 A interpretação do historiador é atitude fundante para a escrita da história e, ainda que 

este não possa transformar qualquer coisa em história – vez que carece de plausibilidade para 

ser considerada ciência, ele pode enfocar o ponto de vista de um grupo social em detrimento 

de outro, a depender da carência de orientação  presente que o motivou a pesquisar. 

Ainda seguindo a abordagem da investigação em Educação Histórica, segundo a qual 

―a teoria é dinâmica, é na relação entre epistemologia e prática investigativa que ela ganha 

sentido e se afasta de especulação‖ (BARCA, 2012, p. 41), prosseguimos com a intervenção 

instigando os alunos a deduzirem quais seriam os interesses de quem escreveu a história 

oficial da origem do município sem dar enfoque à participação dos escravizados. 

 Recorrendo ao que sabiam sobre o preconceito racial, uma aluna respondeu que ―É 

muito mais fácil dizer que é descendente de portugueses ou espanhóis do que de escravos‖, 

associando os afro- brasileiros à escravidão, ao sofrimento durante a colonização e à pobreza 

nos dias atuais. O consentimento manifestado pela maioria dos alunos com a colocação da 

colega evidencia a ideia de superioridade dos europeus sobre as demais nações, o que 

justificaria a ausência de referências escritas sobre os escravizados que fundaram Candiba.  

Na sequência das atividades, passamos a socializar a segunda tarefa: Escrevam uma 

carta para um amigo de vocês que mora na Austrália e que sonha em conhecer o Brasil e 

especificamente Candiba. Na carta vocês devem descrever a cidade, falar sobre sua formação 

inicial, como é hoje e como vocês imaginam que ela seja daqui a 50 anos. 

Confirmando as colocações de Freitas (2009) sobre a história que contam os livros 

didáticos de história regional, a escrita da história, como gênero, tem entre suas finalidades a 

obediência às demandas internas e externas à escola. Pudemos observar isso, nas cartas que as 
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três equipes escreveram. Todas apresentavam Candiba a partir do advérbio lugar, destacando 

os marcos que deram origem à mesma. As narrativas foram fundamentadas no livro ―Candiba 

ontem e hoje‖, do poeta Vander Moreira, que se identifica como bisneto do Padre Moreira. 

Tal como o livro, os alunos destacaram a chegada do padre português como marco inicial de 

formação do povoado, atribuindo aos afros brasileiros escravizados apenas a construção das 

casas grandes, onde viviam os escravocratas de então.  

Conforme a orientação dada, os alunos iniciaram a carta convidando o amigo a visitar 

lugares como a Fazenda Santa Rosa, ―onde viviam os escravos‖, ou ―de onde os escravos 

fugiam‖. Uma equipe destaca a chegada ―dos escravos fugidos do Mulungu, Canabrava e 

Santa Rosa que instaram na Lagoa do Mocambo‖ como fator significativo para o processo de 

formação da cidade. Entretanto, enfatiza que as pessoas importantes nesse processo foram da 

família Moreira de Souza, descendentes do Padre Moreira.  

Outra equipe relata que ―No início, Candiba possuía pouquíssimas casas de barro, com 

uma pequena capela construída pelos escravos que fugiam‖ das fazendas da região, 

destacando a presença da capela como ponto de acolhida aos fugitivos que nomearam a 

―pequena vila‖ de Mocambo, significando ―refúgio de escravos‖. As três equipes dão 

sequência à carta descrevendo a cidade a partir de suas construções: Várias praças, quadras, 

lojas, além da ―famosíssima Lagoa do Mocambo‖, denominadas como pontos turísticos para 

serem visitados. Finalizam dizendo que a cidade está crescendo e que esperam que daqui a 50 

anos ―se tornará uma cidade ainda mais linda com centros turísticos diversificados.‖ 

Pelos relatos, percebe-se que os alunos apresentam narrativas tradicionais, compostas 

de reproduções mimetizadas daquilo que ouvem desde crianças. Confirmam a ideia de que os 

fatos passados têm significados imutáveis no tempo, reforçando a continuidade do que está 

posto sobre tais fatos. Rüsen (2015, p. 207) ao classificar as narrativas históricas em 

tradicional, exemplar, genética e crítica, diz que narrativas históricas que seguem a lógica 

tradicional ―são relativamente pobres de experiências, pois recorrem somente aos conjuntos 

de experiência válidos para a respectiva comunidade humana, abstraindo, por conseguinte, de 

todas as possibilidades de formatação diversa do mundo da vida humana.‖ Nessas narrativas, 

a criatividade, imaginação e interpretação dos acontecimentos são limitadas pela ideia de que 

o passado não pode ser reinterpretado a partir de novas inquietações que surgem no presente, 

tão pouco pode influenciar, com alguma significância, o futuro. 

Uma narrativa com o título ―Minha cidade é perfeita‖, apresenta informação sobre o 

significado do nome Mocambo, dado pelos escravizados que ali viveram, como sendo 

―refúgio de escravos‖. Na sequência, menciona a Lagoa do Mocambo como o mais 
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importante ponto turístico do lugar, entretanto, não se refere ao fato de ter sido ali que os 

escravizados escolheram para se refugiar. Por não relacionar o mais importante ponto turístico 

da cidade com a sua origem, perde-se a possibilidade de desconstruir o modelo interpretativo 

tradicional, de se opor ao discurso oficial e acrescentar novos elementos à história de Candiba 

como, por exemplo, o reconhecimento da força cultural afro-brasileira na formação do povo 

candibense, com grande presença de negros e pardos em sua população. Esses elementos 

estariam presentes se a narrativa fosse do tipo crítica, cuja incorporação comunicativa ―trata-

se de assumir posições divergentes, de delimitar, de rejeitar, da força modificadora do não. Na 

pragmática histórica da constituição da identidade, é convicção que se forma na narrativa 

crítica‖ (RÜSEN, 2015, p. 210). 

Os marcadores temporais observados nas cartas são quase todos verbos e indicam uma 

compreensão interdependente entre passado, presente e futuro. Contudo, a ideia de  

desenvolvimento da cidade demonstra uma visão linear e contínua, como se o progresso 

técnico já estivesse determinado pelos avanços na atividade fabril, na administração ou nas 

obras de urbanismo público. Utilizaram também alguns marcadores espaciais, porém restritos 

aos locais tradicionalmente indicados como áreas de fuga dos escravizados, como revela esse 

trecho de uma dessas cartas: 

 

“Primeiro fez parte de uma capitania hereditária de São José dos Ilhéus [...] 

passou a pertencer a feitoria de Urubu, em seguida a Palmas de Monte Alto. 

Iniciou-se bem assim com a chegada dos escravos fugidos de Mulungu, 

Cana Brava e Santa Rosa, que instalaram na Lagoa do Mucambo. [...] Hoje 

a cidade é tão linda e avançada! Tem fábrica, bares, lanchonetes e 

restaurantes, [...] minha linda cidade está crescendo e daqui a  50 anos bem 

capaz que terá grandes fábricas, do jeito que o povo é inteligente, capaz que 

terá até universidade.” (Carta escrita em equipe, 2018) 
 

Seguindo com a produção de narrativas, pedimos para as equipes socializarem os 

objetos antigos que haviam trazido. Enquanto os apresentavam  eles descreviam a situação na 

qual foi encontrado, comentavam os costumes das famílias que os preservavam, revelando 

que compreendiam a função das fontes históricas para a escrita da história. A classe 

demonstrou interesse ao realizar esta atividade, sugerindo reconhecer a necessidade de 

preservação das memórias dos candibenses através de registros escritos em trabalhos como 

esse. Como relata Alves ( 2017, p. 70),  

 

Está reservado à História o papel de abrir caminho para o aluno desenvolver o seu 

processo de construção pessoal que desague numa consciência histórica que exercite 

a sua cidadania na defesa de um patrimônio que também lhe pertence e que espera 

dele a capacidade de o conhecer-proteger-valorizar-divulgar e difundir. 
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Despertar o interesse pelo passado contribui para inserir os jovens nas heranças 

culturais das comunidades em que vivem. Ademais, abrir caminhos para o desenvolvimento 

do pensamento histórico é algo relevante nessa pesquisa. Ver os alunos elaborar narrativas 

sobre suas origens a partir de fontes históricas locais, identificando-se com elas e reclamando 

pela preservação das mesmas, aumentou nossa expectativa na proposta de ensino da Educação 

Histórica, que visa dar maior significação ao Ensino de História. 

 
Fonte: Autora (2018) 

 

Após a apresentação, os objetos foram colocados no ―túnel do tempo‖, um local 

previamente preparado para este fim. Em seguida, uma por vez, as equipes entraram no túnel, 

observando os objetos e preenchendo uma ficha de observação na qual deveria ser anotado o 

nome do objeto, material do qual era feito, utilidade, situação na qual era usado, causa de ter 

caído em desuso, dedução da situação socioeconômica do município, a partir do 

objeto/documento/foto analisado. 

Figura 1 - Fotos de atividades da aula oficina: Socialização dos objetos antigos relacionados 

às origens do município de Candiba, realizada durante a 

gincana.
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Com essa atividade, procuramos verificar como os estudantes expressam a relação 

entre passado-presente-futuro. Observamos um diálogo temporal coerente, no qual a 

continuidade histórica é evidenciada pela ideia de evolução e progresso, sendo este uma 

consequência daquele. Mais uma vez, observa-se a ideia de linearidade da história e de 

passado deficitário, ao referirem ao passado como um tempo no qual as pessoas não tinham 

acesso aos produtos tecnológicos de hoje, por serem menos inteligentes do que somos 

atualmente.  

Ideias do senso comum, como as do presente para definir o que é normal e a de 

progresso, costumam dificultar a compreensão das pessoas do passado, quando são 

comparadas às atuais a partir do que não possuíam, como carros ou eletrodomésticos típicos 

da sociedade de consumo atual. Se ―a nossa compreensão histórica vem da forma como 

sabemos como é que as pessoas viram as coisas, sabendo o que tentaram fazer, sabendo que 

sentiram os sentimentos apropriados àquela situação sem nós próprios as sentirmos‖ (LEE, 

2003, p. 21), então o ensino de história deve impactar o desenvolvimento do respeito às 

pessoas de diferentes tempos e lugares. 

A discussão em torno das fontes analisadas foi um momento rico de aprendizagem, 

considerando que, de acordo com a proposta da educação histórica, aprende-se História por 

intermédio do diálogo com outros tempos e outros sujeitos, discutindo evidências, levantando 

hipóteses, fazendo inferências a partir de fontes selecionadas para este fim (CAINELLI, 

2012). Notamos que as relações que os alunos estabelecem com o conhecimento histórico 

apresentam conceitos substantivos e também conceitos de segunda ordem. 

 Quando convidados a levantar hipóteses sobre o uso do fuso manual de madeira, 

objeto facilmente encontrado em várias famílias candibenses, eles demonstram compreensão 

de que o mesmo era usado na ausência da linha industrializada, sendo ―aposentado‖ após a 

chegada da industrialização, deduzem que seu uso indica um contexto econômico simples, de 

produção artesanal, o que expressa a ideia de desenvolvimento. Outros alunos relacionam o 

uso de objetos de madeira, como o fuso ou a gamela com a situação de pobreza na qual vivia 

o povo, sendo estes ainda encontrados nas famílias mais pobres, demonstrando a percepção da 

continuidade histórica dessa situação.   

Outra vez, os alunos expressam a compreensão linear da história, condicionando a 

evolução da sociedade ao progresso tecnológico. Nesse sentido, as equipes se referiram às 

fontes como objetos antigos, cujo uso foi superado pelo uso da energia elétrica, pelos 

equipamentos industriais ou pelos produtos industrializados. Objetos como a cabaça e a 

gamela, ainda utilizados por muitas famílias da região, foram relacionados à pobreza, ao 
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analfabetismo e ao atraso tecnológico não superados nos recantos mais isolados do município. 

Uma equipe atribuiu o uso de objetos de madeira, como a medida
10

 e o pilão à economia de 

subsistência, para a qual os agricultores ―produziam seus próprios equipamentos de uso no dia 

a dia.‖ 

O tocar, o avaliar, a idade, a utilidade e o contexto no qual o objeto foi elaborado e 

utilizado, foi uma oportunidade para mobilizar nos jovens o pensamento sobre o cotidiano dos 

seus antepassados, propiciando relações de semelhanças e diferenças entre o passado e o 

presente. Pode-se problematizar uma história que não está escrita nos livros didáticos, 

recuperar ―vivências pessoais e coletivas dos alunos e professores, vendo-os como 

participantes na ação e no sofrimento, em determinada realidade histórica, a qual deve ser 

analisada e retrabalhada, com o objetivo de convertê-la em conhecimento histórico, em 

autoconhecimento,‖ (SCHMIDT, 2005 p. 45). 

 

Figura 2 - Fotos dos alunos participando da aula oficina: Análise de fontes 

históricas, no ―túnel do tempo‖, pelos sujeitos dessa pesquisa 

 

Fonte: Autora (2018) 

                                                           
10

  Refere-se a um objeto de madeira, usado como padrão para medidas de capacidade para secos, equivalente a 

aproximadamente 36 litros. Havia unidades menores como as que  Conseguimos expor: uma referente a 4,5 L e 

outra a 1L. 
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 Segundo Schmidth (2005), o ensino de História carece de renovação metodológica 

que busque articular o conhecimento histórico e a ciência de referência, a partir dos 

significados que a história tem para os sujeitos. Mergulhar no passado que se quer 

compreender deve ser condição fundamental para o desenvolvimento do pensamento 

histórico, podendo permitir ao sujeito o questionamento de si próprio e dos distintos sujeitos 

históricos que compõem a realidade da qual faz parte, ao tempo em que contribui para a 

compreensão das relações entre presente/passado/futuro. 

Ao final do túnel do tempo, colocamos um espelho. Este não era um objeto antigo para 

ser analisado como fonte histórica. Queríamos provocar reflexões sobre a importância e 

validade da história para todos nós. Quando indagamos sobre o que pensaram ao se depararem 

com o espelho ao final do túnel, as colocações foram muito semelhantes.  

Falas como: ―o espelho representa nosso presente, construído pelo passar do tempo, 

até chegarmos ao [tempo] atual‖ (Equipe Sol, 2018) ou ―O espelho no final foi pra gente 

entender que o passado nos atinge até o presente. Somos reflexos do passado‖ (Equipe Os 

periquitos, 2018) e  ainda, ―O túnel representa o passar do tempo. Como a nossa história vai 

sendo construída, e no final do túnel temos um espelho que quando olhamos pra ele estamos 

olhando pro presente. Então, pra gente chegar onde a gente está hoje a gente teve que passar 

por todas as transformações históricas, porque elas nos fazem ser o que somos hoje.‖ (Equipe 

Asa de águia, 2018), evidenciam que atividades como esta facilitam decisivamente o 

desenvolvimento do pensamento histórico, não apenas por se tratar da história local, mas por 

aproximar o aluno da ciência da história. 

O distanciamento entre o ensino de história – centrado no modelo de exposição 

tradicional, no qual o aluno assume a posição de receptor dos conteúdos transmitidos pelo 

professor – e a historiografia, muito provavelmente limita a aprendizagem histórica e não 

contribui para o pensar crítico e investigativo do estudante, resultando em uma crise no ensino 

dessa disciplina que vem se alongando  com o tempo. Schmidt (2005) em estudos recentes, 

alerta sobre essa crise pela qual passa o ensino de História no Brasil. Segundo a autora, desde 

1935, professores como Jonathas Serrano e Murillo Mendes já haviam percebido a 

memorização de fatos como base para o ensino de História, e sugeriram mudanças 

metodológicas como condição para transformá-lo em conhecimento útil para a vida dos 

jovens. Essa crise torna-se ainda mais aguda a partir dos anos de 1980 e  no final dos anos de 

1990 surgem propostas nos quais o método ganha evidência, ainda que limitadas pelo 

neoliberalismo no qual o Brasil está imerso. Esse mesmo período foi marcado pelas 
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manifestações culturais que cobram as experiências sociais como ponto de partida para o 

ensino, trazendo à tona a construção da cidadania e a educação integral do sujeito.  

A história ensinada deve fazer sentido para os alunos, portanto, precisa  

tomar como perspectiva a idéia da construção social da relação entre o 

conhecimento histórico escolar e a ciência de referência, pensando-o como um 

trabalho coletivo, realizado a partir e além das experiências dos sujeitos (crianças, 

jovens, professores e professoras) inserido no próprio movimento histórico de amplo 

alcance, mas, com suas peculiaridades e particularidades locais pois, cada uma das 

experiências pode ser demonstrativa das diferentes lutas sociais. As diferenças 

regionais, as organizações sociais e sindicais, a lutas dos professores, as diferenças 

sociais e étnicas, bem como o peso das igrejas precisam deixar suas marcas na 

origem e na vivência do conhecimento histórico escolar. Estes constituem a trama 

real em que se realiza a educação e, portanto, a educação histórica que somente se 

concretiza na e a partir da relação que os sujeitos estabelecem com o conhecimento 

da ciência· de referência (SHMIDTH 2005, p. 42). 

 
Se no Brasil, estudos sobre a cognição histórica ainda são recentes, o mesmo não ocorre 

em países como Reino Unido, Estados Unidos e Canadá. Desde 1970, onde pesquisadores como 

Alaric Dickinson, Peter Lee, Denis Shemilt, Martin Booth e Ros Ashby, vem desenvolvendo 

estudos com adolescentes e jovens, por meio de atividades desafiadoras e motivadoras do 

raciocínio histórico. Em Portugal, Barca (2004, p. 386) segue o mesmo caminho após 

constatar  ―que o ensino de História no Reino Unido assumiu um cariz inovador, que se 

reflecte nas propostas programáticas actuais e na implementação de aulas centradas em 

trabalho efectivo dos alunos, sob a inspiração da pesquisa em cognição histórica.‖ Segundo a 

autora, ―este caso, que poderá ser inspirador de abordagens inovadoras de educação histórica, 

tem sido recentemente alvo de atenção em Portugal.‖ 

Fundamentados em autores como Barca, Shmidth, Lee, Rüsen entre outros, 

apresentamos no item seguinte a sistematização dos dados, coletados pela intervenção 

realizada em sintonia com a proposta da Educação Histórica. Como Caimi e Oliveira (2010, p. 

91), nosso propósito foi realizar uma aula que expressasse ―um compromisso ético, de ensinar 

a respeitar e a transformar o mundo, de desenvolver a crítica, de ajudar a elaborar argumentos 

consistentes sobre os temas.‖ Desejamos que resultem em conhecimentos conectados com as 

vivências dos nossos alunos. 

 

4.2 Novos olhares: valorizando nossa cultura e reconstruindo conhecimentos 

 

Tentaremos trazer para esse item, os resultados das análises realizadas pelos alunos 

durante a intervenção por meio da aula oficina. Entendemos que ao apresentar contrapontos 

aos poucos textos escritos sobre a história local, problematizando as memórias relatadas por 
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moradores antigos, os textos escritos por poetas e estudantes universitários sobre a história 

local possam aproximar o aluno tanto do saber histórico quanto do exercício de sua cidadania, 

além de servirem de instrumento para produção e coleta de dados para esta pesquisa. 

As narrativas usadas para construção desse tópico resultam da produção dos alunos 

relativos a leitura e análise de textos e fotografias sobre a história do município de Candiba, 

feitas durante a gincana, estratégia usada para interpretar o universo conceitual apresentado 

pelos alunos. Procuramos desenvolver a intervenção seguindo orientações de Barca (2004), 

trazendo o aluno para o centro da ação pedagógica, com vistas a levá-lo a ler fontes diversas, 

fazer o cruzamento dessas fontes buscando sua validação, demonstrar uma compreensão 

contextualizada com relação aos seres humanos de outros tempos e outros lugares, relacionar 

passado, presente e futuro considerando as suas próprias atitudes no presente, questionar, 

levantar hipóteses sobre o contexto em que as fontes foram produzidas e ainda, comunicar,  

―exprimir a sua interpretação e compreensão das experiências humanas ao longo do tempo 

com inteligência e sensibilidade, utilizando a diversidade dos meios de comunicação 

atualmente disponíveis‖ (BARCA, 2004, n. p.).  

Os textos foram entregues como provas antecipadas para serem analisados por cada 

equipe. O primeiro texto analisado teve como título: ―Era uma vez um mocambo‖, extraído da 

dissertação de mestrado de Caroline Nunes, cujo objeto foi ― Saberes dos sabores: O comer 

que revela um povo. O município de Candiba pelo seu registro alimentar.‖ O texto inicia 

falando que fora o Padre Moreira, vindo de Portugal para estas terras, que principiou o 

povoamento do município.  ―O religioso trouxe consigo uma pequena santa, a Nossa Senhora 

das Dores, e alguns escravos fugitivos das principais fazendas regionais como Mulungu, 

Canabrava e Santa Rosa‖ (NUNES, 2009, p. 44).  O segundo texto enfoca a participação dos 

escravos fugitivos das grandes fazendas da região como marco originário desse lugar e o 

terceiro ressalta a importância dos fazendeiros descendentes de portugueses nessa empreitada. 

A análise das narrativas produzidas pelos alunos permite inferir que a história local foi 

pouco problematizada nos estudos que os mesmos realizaram. E ainda, que o que foi 

culturalmente enraizado na memória do povo candibense não extrapola a versão registrada 

nos documentos oficiais da prefeitura. A primeira pergunta, por exemplo, inquiria sobre as 

autoras dos textos, todas  mulheres com dissertações de pós-graduação. Uma delas descreve 

as origens do município de acordo com a versão de Souza (1998). As outras duas 

fundamentam-se em depoimentos de antigos moradores. Nenhuma equipe trouxe informações 

sobre as mesmas, alegando não as conhecer e sempre que é mencionado algo sobre a história 
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de Candiba, a referência apresentada como plausível é Vander Moreira de Souza, autor do 

livro ―Candiba ontem e hoje‖, que traz a versão oficial dessa história. 

Mesmo sabendo contextualizar a origem da cidade dentro da história do Brasil, 

nenhum aluno insere nesse contexto a luta travada pelos escravizados em busca da abolição. 

Os relatos são baseados nos livros didáticos que estudam, sendo comuns narrativas que 

transcrevem a história estudada na escola, como a seguinte:  

 

A escravidão ainda ocorria, pois acabou somente em 1888. O Brasil 

passava pelo período regencial, onde o país enfrentava sérios problemas de 

governabilidade e muitos conflitos internos, como a Guerra dos Farrapos, 

etc... Em agosto de 1834, assina-se o “Ato Adicional” eu gerou autonomia 

para as províncias. (Equipe asas de águia, 2018) 
 

Os primeiros relatos sobre a história de Candiba trazem o ano de 1834, como a data da 

chegada do Padre Moreira. Então, os alunos tomam essa data como referência para 

contextualizar os textos lidos. Foi unânime nas narrativas que o ―Brasil vivia um período 

conturbado‖ tendo de enfrentar diversas rebeliões, como Cabanagem, Guerras dos Farrapos. 

Não foi possível notar a relação entre a fundação de quilombos como o de Palmares, por 

exemplo, presentes especialmente no Nordeste brasileiro, com a fuga dos escravizados das 

fazendas da região para as proximidades da Lagoa do Mocambo, fato que culminou no 

povoamento desse município.  

Deduz-se disso, que os conceitos substantivos tiveram destaque no ensino de história 

desses jovens. Freitas (2009, p.45) ao analisar livros de história regional para a educação 

básica constata que os conceitos substantivos são mais recorrentes e estão relacionados ao 

período colonial, respondendo ―por 34% dos conceitos (exemplos: capitania, bandeira, jesuíta, 

descobrimento), o monárquico por 21% (Canudos, Independência, família real, Revolução 

Pernambucana) e o republicano, 28% (coronelismo, imigrante, cangaceiro, urbanização)‖. São 

conteúdos que permeiam os livros didáticos adotados nas escolas públicas brasileiras, os quais 

são estudados, visando aprovação em vestibulares ou concursos públicos, provavelmente 

livres de questionamentos, aceitos sem duvidar de fontes e sem necessidade de 

contextualização.  

O livro didático é um instrumento largamente utilizado pelos professores de história, 

transformando-se, muitas vezes, no único material usado durante as aulas. Somente esse 

aspecto  pode não ser um problema, dado que as intervenções do professor são fundamentais 

para orientar a aprendizagem dos alunos. As concepções do professor sobre o processo de 

ensino aprendizagem, sobre a historiografia e sobre as finalidades do ensino permeiam a ação 
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docente, resultando em um bom uso desse instrumento, ou não. Schmidt e Cainelli (2009, p. 

172) acreditam que  ―A clareza acerca dessas questões pode servir de referência para o livro 

didático ser visto como parte articulada e articuladora da relação entre professor, aluno e 

conhecimento histórico e não como algo arbitrário e compulsório‖.  

Muito embora tem-se que o livro didático atende a uma série de critérios que 

envolvem seu processo de produção, distribuição e consumo até as políticas governamentais 

que regem sua obrigatoriedade na escola, etapas nas quais o professor não interfere 

diretamente, o conhecimento da produção historiográfica e dos pressupostos teórico e 

metodológicos da História, precisam ser dominadas pelo professor, para evitar que o livro 

didático seja ―apreendido como produto abstrato ou neutro, distanciado do contexto histórico 

em que existiu ou existe‖. (idem) 

A pergunta seguinte intencionava saber se os alunos percebiam diferenças de enfoque 

entre os textos 1 e 2. Todas as equipes notaram o enfoque diferenciado, dado que enquanto o 

primeiro relatava a história oficial centrada na pessoa do Padre Moreira os outros dois tratava-

se de relatos colhidos em entrevistas realizadas por estudantes universitários e ressaltava a 

participação dos escravizados no processo de origem da cidade. Notamos que as respostas 

estavam alicerçadas apenas no que estava explícito nos textos, conteúdo estudado desde as 

séries iniciais do ensino fundamental. A linha mais crítica apresentada no segundo texto não 

foi percebida pelos alunos, significando uma continuidade do silenciamento existente em 

torno dos escravizados que constituíram o Mocambo. Um relato instiga a nossa compreensão: 

No texto 1 fala sobre o Padre Francisco Moreira. No texto 2 descreve os traços e 

relatos da Lagoa do Mocambo. Aqui, a história do município se confunde com a história do 

Padre Moreira, o que conduz a um entendimento da história como o relato dos feitos de 

grandes homens. Mesmo havendo significativas transformações na historiografia e no ensino 

de história nas últimas décadas, a história para ser comemorada marca mais do que aquela que 

deve ser compreendida. ―Os espíritos elevados‖ – heróis abnegados, mártires corajosos – 

representariam melhor um povo, especialmente se fossem defensores da moral católica, sob 

cujas bases se desenvolveu o universo cultural brasileiro (FONSECA, 2006). Partindo desse 

pressuposto, compreende-se porque os alunos conhecem mais a trajetória do Pe. Moreira do 

que a labuta dos escravizados e seus descendentes na constituição desse município. 

Uma das funções do ensino de História é possibilitar a alunos e professores a reflexão 

em torno das intervenções que podem ser desenvolvidas a partir de suas experiências 

individual ou coletivamente, na realidade em que vivem, por meio do diálogo entre presente e 

passado, construindo, reconstruindo e desconstruídas saberes significativos para ambos. Por 
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exemplo, quando se diz: ―descreve os traços e relato da Lagoa do Mocambo‖, pode-se instigar 

a classe ver que a lagoa é mais que um ponto turístico que remete ao passado e deve ser 

preservada por isso, mas sobretudo, questionar o contexto em que as pessoas a ocuparam, 

relacionando-o ao presente para então perspectivar o futuro. Nesse processo, memórias 

esquecidas surgem para ressignificar a história local, contribuindo para desenvolver o 

pensamento histórico dos jovens. 

Uma equipe observa que ―O texto 2 não cita a influência do Padre Francisco Moreira 

na região e é centrado especialmente nos negros refugiados na Lagoa do Mocambo”. Mas, 

como as demais, não observa ser este um texto constituído com informações nunca antes 

mencionados na história oficial do município, confirmando a ideia de apreensão dos 

conteúdos substantivos de forma mais evidente do que os conteúdos de segunda ordem. 

Inferimos, que essa narrativa dos alunos também revela quem consideram que detém a 

autoridade sobre o conhecimento. Ou seja, a história verdadeira seria apenas aquela em que o 

Padre Moreira tem importância maior do que os escravizados que se refugiaram às margens 

da lagoa. 

À pergunta ―É possível observar contradições entre os textos escritos e os relatos dos 

moradores mais antigos? Se sim, quais?‖ Todas as equipes disseram que não, considerando 

apenas os relatos orais gravados nos vídeos, levando-se a concluir que a aprendizagem 

significativa de história não resulta somente da relação entre professores e alunos, mas 

exigem o compartilhamento de conhecimentos peculiares às suas vivências culturais.  

Insistindo na problematização do processo de ocupação das terras de Candiba, 

pedimos para as equipes destacarem algo que fosse significativo para eles sobre as origens 

dessas terras. Novamente a presença de conhecimentos fundamentados na mera transmissão 

de fatos históricos, indicando a presença forte, canônica, do mito das três raças permeando a 

visão sobre a História do Brasil:         

 

Assim como na história do Brasil, em Candiba houve uma mistura de povos 

que resultou em sua formação: negros e índios escravizados e um padre 

português. (Equipe Os periquitos, 2018) 
O processo de ocupação está diretamente relacionado com a fuga dos 

escravos das fazendas Santa Rosa, Canabrava e Mulungu; semelhante ao 

descobrimento e ocupação da maioria das terras brasileiras. (Equipe Asas 

de Águia, 2018) 
 

O ensino aprendizagem de história que seja significativo para alunos e professores 

deve considerar a construção de um diálogo entre presente e passado, abrindo novos 

caminhos, estabelecendo possibilidades de análise do passado a partir de conteúdos que dizem 



92 

respeito à vida de ambos. Isso implica ampliar a visão sobre os fatos históricos, 

compreendendo-os dentro de um contexto no qual o historiador tem grande responsabilidade 

no que tange à construção do conhecimento sobre o passado (SCHMIDT E CAINELLI, 

2009). Ou seja, a história estuda a sociedade em um dado momento, para compreender 

mudanças e permanências, mas há sempre um recorte feito pelos historiadores, por não 

conseguirem abranger a totalidade dos fatos.  

É claro que esse estudo não ocorre de forma espontânea ou aleatória, vez que é regido 

por um método, entretanto, os fatos não falam por si só, sendo permeados pela interpretação 

dos historiadores que, como num quebra cabeças já montado, vai tirando peça por peça para 

compreender por que estão assim colocadas. 

A aprendizagem histórica significativa se dá nesse processo de problematização do 

que está posto como história. Percorrendo caminho similar ao que os historiadores percorrem 

no sentido da pesquisa, professores e alunos aprendem narrar o passado a partir de suas 

próprias vivências, podem compreender que a história é sempre uma interpretação metódica 

dos fatos e tem a possibilidade de compreendê-los de modo global: percebendo semelhanças e 

diferenças entre fontes diversas, interpretando-as e reconstruindo conhecimentos que 

preencham as lacunas deixadas pelos conteúdos veiculados pelos livros didáticos ou pelos 

meios de comunicação de massa.  

Partindo desse raciocínio, instigamos os alunos a inferir sobre o que poderia ter 

acontecido com a população indígena de Candiba, dado que o texto um menciona a 

miscigenação ocorrida entre portugueses, negros e amerabas. Os relatos permitem deduzir que 

os alunos enxergam a população atual dessa cidade como homogênea, não sendo possível 

observar a presença de seus descendentes, assim como também a dos afro-brasileiros 

escravizados. As razões colocadas para explicar essa ausência não levam em consideração a 

supremacia dos descendentes de europeus representados pelos fazendeiros e comerciantes, 

tidos com os desbravadores do lugar. 

A miscigenação entre as culturas portuguesa, indígena e africana seria responsável 

pelo esquecimento da cultura ameríndia ou negra, vista como processo natural da evolução da 

sociedade candibense. Narrativas como: “Os ameríndios poderiam ter sido feitos escravos 

junto com os negros africanos, ou por conta da mestiçagem ter reduzido o seu número até 

restarem só descendentes, sem descartar a possibilidade de terem fugido ou capturados e 

mortos” (Equipe Sol, 2018)  denotam que os alunos sabem história, conhecem os fatos 

contados nos livros ou tantas vezes narrados pelos professores. Agora essa história deve ser 
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questionada à luz dos significados que têm para aqueles que aprendem a fim de contribuir no  

desenvolvimento do pensamento histórico.  

    Confirmando os conteúdos que estudaram no ensino fundamental, os alunos 

atribuem aos portugueses a função de povoamento das terras candibense, sendo necessário 

para tanto a escravização de negros e índios. Segundo eles, os ―desbravadores‖ foram os 

“portugueses ou homens brancos em busca de fortuna e escravos, onde embrenharam a 

região de Candiba, se embrenhando na mata em busca de seus objetivos‖. Ou 

“Provavelmente foram os bandeirantes, homens que caçavam índios e negros para o 

trabalho escravo e conquistavam terras‖ (Equipe Asas de Águia, 2018). E ainda: ―Os 

desbravadores são brancos e futuros latifundiários” (Equipe Sol, 2018). Questionou-se 

então, quem derrubou o roçado, quem plantou o algodão, o milho e o feijão que enchia os 

celeiros e fazia a riqueza dos latifundiários? A resposta quase que automática confirma que 

foram os negros escravizados.  

Estaria o imaginário popular imerso em um universo de certezas irrefutáveis sobre o 

passado que nos conduziu a sermos o que somos? Se fossem os negros ou os indígenas os 

desbravadores dessas terras, estaríamos no estágio de desenvolvimento no qual nos 

encontramos atualmente? Parece-nos que os alunos acreditam na possibilidade da escravidão 

ter sido um ―mal necessário‖ àquela realidade histórica, sem a qual não seria possível realizar 

o desbravamento desse país, cujo feito careceu de grande quantidade de dinheiro e da 

administração eficaz dos homens brancos, letrados e de autoridade reconhecida nos sertões do 

Brasil.  

Esses questionamentos ampliam a nossa curiosidade a respeito do ensino 

aprendizagem de História adotada no Brasil, que por muito tempo serviu para confirmar a 

supremacia dos ricos sobre os pobres, dos brancos sobre os negros e índios, dos homens 

sobres as mulheres, aumentando o fosso aberto pelas desigualdades sociais ainda presentes na 

sociedade brasileira.  

 Para discutir com os alunos as várias versões que um fato histórico pode ter, pedimos 

para compararem os três textos, destacando semelhanças, diferenças e contradições entre eles  

e os relatos dos moradores mais antigos. Como as narrativas apresentadas nos vídeos 

continham a mesma versão dos textos, pouco acrescentou aos mesmos. Todas as equipes 

disseram não ter percebido contradições entre as narrativas e os textos. Nesse momento da 

socialização, procuramos evidenciar uma visão multiperspectivada da história. Retomamos o 

texto 3: 
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Candiba é fruto da adaptação dos imigrantes portugueses, dos índios e dos negros 

fugitivos, que moldaram suas informações culturais às condições do hábitat 

sertanejo. Os desbravadores brancos e futuros latifundiários se alicerçaram na 

prenha dos índios e dos negros para formar os primeiros núcleos pecuários. A ampla 

população indígena veio do litoral, onde fora trocada pela mão-de-obra africana e 

enviada em direção aos sertões.  Essa relação de dominação alicerçou a economia e 

a política regional. Essa última, pautada no mando e no coronelismo. Candiba foi, 

antes de tudo, um quilombo. Mas as raízes culturais africanas e indígenas foram 

abafadas pelas famílias hegemônicas. Em sua maioria, formadas por pecuaristas. 

(NUNES, 2009, p. 49). 
 

Inquirimos se alguém já ouvira falar dessa ―ampla população indígena‖ vinda do 

litoral. A classe permaneceu em silêncio, demonstrando total ignorância sobre esse fato. Uma 

aluna então disse que o seu avô contou a ela, que a avó dele era índia e fora ―pega de 

cachorro‖. Outros alunos compartilharam dessa colocação, dizendo ter ouvido falas 

semelhantes de seus avós.  

Questionados sobre o paradeiro dessa população indígena, observamos a manutenção 

de uma versão romantizada presente na literatura brasileira, que descreve o índio como 

exótico, selvagem, portanto incapaz de se adaptar a outras realidades, como a cidade por 

exemplo. Uma equipe assim descreve o destino dos indígenas: ―Os amerabas são povos 

miscigenados entre escravos fugitivos e indígenas. A população indígena foi dizimada e seus 

costumes esquecidos na cidade” (Equipe Asas de Águia, 2018). 

Notamos que as narrativas relatam a extinção indígena. Não é possível perceber a ideia 

de continuidade desse povo no candibense miscigenado, sobre o qual paira a dúvida de ser, 

também, descendente indígena. Ante a possibilidade aberta pelo trabalho com fontes diversas 

no que se refere à criação de situações de aprendizagem significativas, ampliamos o debate 

em direção ao entendimento de que o conhecimento histórico extrapola a mera descrição de 

fatos, sendo a inferência uma atitude fundamental para se ter uma explicação mais elaborada 

sobre as fontes, produzindo assim novas versões de uma mesma história. 

 Shmdith e Cainelli (2009, p. 68), destacam dois pressupostos de uma aprendizagem 

histórica significativa, um deles e que a história é sempre uma interpretação. Essa perspectiva 

põe em cheque a concepção de que há uma única e verdadeira história, apresentando-a como 

multiperspectivada. Sugerem que ―o ensino de História deve contribuir para uma educação 

histórica em que os alunos estabeleçam relações cada vez mais complexas com as idéias 

históricas e possam se ver como produtores de conhecimento, no sentido possível de recriação 

das relações entre a história do presente e do passado‖. 

Na sequência da socialização das atividades, passamos a analisar algumas imagens de 

arte rupestre fotografadas nos sítios arqueológicos localizados na zona rural de Candiba, mais 



95 

precisamente na Serra de Monte Alto, comparando-as com outras da Serra da Capivara, no 

Piauí: 

Fonte: Autora (2016) 

 

 

Fonte: https://www.guiaviajarmelhor.com.br/pintura-rupestre-no-brasil-conheca-a-serra-da-capivara/ 
Acesso em: 17 jul. 2018. 

 

Após descreverem e compararem cada figura, pedimos para levantarem hipóteses 

sobre os motivos que teriam levado os habitantes dessas regiões a inscrever essas imagens nas 

pedras. As respostas revelam uma visão um tanto anacrônica da história, sugerindo a ausência 

de problematização do ensino-aprendizagem, provavelmente centrada na nossa transmissão 

dos conhecimentos historicamente acumulados. Relatos como: ―no tempo eles não tinham 

máquinas fotográficas, portanto eles usavam a pintura rupestre para se comunicar” (Equipe 

Os periquitos, 2018), surpreendem pelo grau de simplicidade do raciocínio, considerando que 

são alunos já no último ano do ensino médio.  

Podemos simplesmente comparar a arte rupestre com a fotografia atual, dada a 

dificuldade e tempo gastos para produção de uma pintura resistente às intempéries da natureza 

e as cenas representadas nas imagens? Há mais de 10 mil atrás, as comunidades humanas 

Figura 3 - Fotografias tiradas durante a primeira caravana do CEAB à Serra de Montes Altos em 

2016: Imagens analisadas durante a aula oficina 

       

Figura 4 - Pinturas rupestres encontradas na Serra da capivara – Piauí 
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teriam as mesmas necessidades de comunicação que temos hoje?  Foi preciso discutir as 

funções da arte rupestre para que a classe chegasse a razões que vão dos rituais de magia ao 

prazer de produzi-las.  

A ideia de que os homens que habitaram o Brasil há 10 mil anos, já possuíam 

capacidade e inteligência semelhante ao homem de hoje também apareceu nas respostas: 

―podemos pensar que os antigos habitantes dessa região escreviam essas imagens nas pedras 

para deixar como registro, deixando as recordações para que seus descendentes pudessem 

ter contato com o que eles faziam na época‖ (Equipe Sol). As pinturas são compreendidas 

como registros da história de um povo que já pensava na perpetuação da sociedade humana e, 

portanto, desejava ser lembrado, pelas gerações futuras. Pode-se inferir desse relato uma 

orientação temporal que conecta presente, passado e perspectiva o futuro, denotando um grau 

mais avançado de desenvolvimento do pensamento histórico.  

Procurar entender como as pessoas do passado interagiam com a natureza, como 

representavam seus sentimentos nas situações que gravavam nas rochas pode contribuir com a 

ampliação da visão dos alunos a respeito da escrita da história e ajudar a ver as pessoas do 

passado semelhantes a nós em muitos aspectos e necessidades, enfim como seres humanos.  

Perguntamos também se as imagens acrescentavam informações aos textos lidos. Com 

isso, desejávamos levá-los a deduzir que existem muitas outras fontes históricas, além de 

textos escritos, documentos oficiais e narrativas que  podem e devem ser utilizados na 

reflexão sobre o passado. 

 Dentro de uma concepção renovadora do ensino de História, o trabalho com 

documento pretende orientar o aluno a compreender que pode interpretar e explicar a história 

a partir de variadas linguagens, inclusive a fotografia. Nesse caso, deve-se ter especial 

cuidado em não usar as imagens para justificar textos históricos já elaborados e narrados pelo 

professor à classe, e sim como apoio material que ajude a responder as indagações de alunos e 

professores no diálogo travado por ambos entre presente e passado, atuando como fonte de 

informação histórica. Schmidt e Cainelli (2009, p. 126) consideram que ―essa estratégia 

contribui para o desenvolvimento da capacidade de comparar, localizar, classificar e abstrair 

conhecimentos históricos‖. Ou seja, são fontes históricas que possibilitam um novo olhar 

sobre o passado. 

Insistindo no entendimento de que a história é composta por interpretações do 

passado, direcionamos a discussão no sentido de levar o estudante a ―perceber como as 

interpretações históricas são baseadas em evidências, que as explicações não são o mesmo 

que afirmações factuais singulares, e que está na natureza da História haver diversas versões 
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do passado, embora nada disto signifique que a História é apenas uma questão de opinião 

(LEE, 2001). Os alunos demonstraram insegurança quanto a essa relação entre as imagens e 

os textos e se restringiram  a realizar a descrição das mesmas, de forma  vaga, incerta:  ―Em 

parte, pois sabemos que os índios tinham alguns costumes semelhantes, como a caça de 

calangos, pintar o corpo, etc.‖ (Equipe Sol), ou ―podem ter sido feitas por índios.‖ (Equipe 

Asas de Águia). Dado o exposto, resta-nos acreditar que os estudantes identificam mais 

certeza no texto do que nas pinturas, o que pode ser um indício de uma tradição escolar 

centrada preferencialmente no texto  escrito. 

O discurso de que o povoamento do Brasil se fez a partir da miscigenação de três 

etnias, grandemente disseminado durante o ensino fundamental e sempre presente nas falas 

dos estudantes quando o assunto é a constituição do povo brasileiro, mostra-se incoerente no 

momento de admitir a presença dos indígenas na formação da população candibense, assim 

como os afro-brasileiros escravizados que aqui viveram não são reconhecidos como 

―desbravadores‖ dessas terras. Mais uma vez, percebe-se o distanciamento entre aquilo que se 

estuda na escola em história e as experiências de vida dos alunos. Infere-se que a escola e a 

sociedade ratificam a versão canônica da história, na qual a experiência e/ou o senso comum 

dos alunos não é trabalhada. 

  Assim, esse estudo que deveria servir para produzir reflexões de natureza histórica na 

vida e não simplesmente na escola, não se efetiva de fato, levando-se a reconhecer a 

necessidade em ressignificá-lo. Especialmente quando se trata da história local, deve-se 

orientar o estudante a entender o passado da sua comunidade para que possa intervir 

conscientemente nas instituições democráticas municipais, sabendo que é do lugar onde se 

vive que se pode contribuir para a transformação social que se deseja. 

Esse deveria ser um discurso superado, dado a quantidade de pesquisadores que há 

tempos alertam quanto a urgência de revisar o ensino aprendizagem de História. Rodrigues 

(1992, p. 43), já orientava sobre a importância de oferecer um ensino de história que conduza 

ao exercício da cidadania, sendo o estudo do local um referencial muito adequado a tal 

finalidade: 

 

A educação escolar precisa se tornar um componente importante na formação 

política do cidadão. [...] O cidadão, embora pertecente à nação tem no município 

suas raízes. É nele que ele nasce, cria seus filhos, trabalha; a relação fundamental da 

vida do cidadão, ocorre, portanto, no município. Então, comecemos por ensinar 

nossos alunos a acompanhar nossos administradores municipais em sua atuação 

política. Comecemos por ensiná-los a conviver com a realidade concreta dos 

municípios, pelo conhecimento da vida política, administrativa, cultural e social de 

onde ele. Será através desse conhecimento que o cidadão poderá dimensionar sua 

real parcela de influencia na transformação da realidade vivida. Tal envolvimento o 
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levará à compreensão de sua importância e papel na transformação dos rumos da 

nação. (RODRIGUES, 1992, p. 43) 
 

Estudos recentes prosseguem alertando sobre a urgência em iniciar os jovens no 

método de investigação histórica com vistas a desenvolver uma bagagem conceitual capaz de 

fazê-los compreender, minimamente, os procedimentos básicos da produção do conhecimento 

histórico e de seu valor cientifico, utilizando-se do estudo da história local para desenvolver 

essa abordagem didática na qual o protagonismo juvenil pode ser melhor explorado. 

Importante também observar a potencialidade da história local em evidenciar fontes, temas e 

sujeitos que não teriam visibilidade na macro-história e que dão fundamento à construção das 

identidades individuais e coletivas, por vezes abaladas pelo processo de padronização cultural 

promovido pela globalização (CAIMI, 2010). 

Então, o que se pode aprender estudando a história local? Seria ideal que fossem 

conceitos de segunda ordem, ou seja, que possibilitem  ao estudante a oportunidade de 

compreender que história e memória são coisas diferentes. Embora ambas se refiram ao 

passado e a segunda seja fonte para a primeira, é preciso evidenciar que o trabalho de 

historiadores, por mais metódico que seja, não atinge a neutralidade absoluta. Já dissemos que 

os fatos não falam por si só, dependendo da interpretação de estudiosos para dar-lhes 

significado, transformando-os em história. Assim, deve-se orientar o estudante a perceber que,  

 
Ainda que a memória individual/coletiva deva ser prestigiada nos processos de 

ensinar e aprender história como ponto de partida para a construção do pensamento 

histórico, uma vez que nela se constitui a base de conhecimentos prévios dos 

estudantes, o ensino de história deve ter como parte essencial de suas preocupações 

o processo de produção das recordações, relatos e transmissões do passado, 

auxiliando-os a desenvolverem habilidades de pensamento e ferramentas conceituais 

para evitar as naturalizações deste passado e a recepção acrítica das tradições 

herdadas. (CAIMI, 2012, p. 75) 
 

O melhor uso que podemos fazer da história local certamente será desenvolver o 

pensamento histórico dos jovens por intermédio das reflexões sobre as memórias que são 

lembradas e as que são esquecidas. Problematizando as memórias herdadas, comparando-as 

com documentos, elaborando deduções sobre o motivo que leva uma pessoa a lembrar 

algumas coisas e a esquecer outras, vai-se conduzindo o aluno a compreender os processos 

implicados na produção do conhecimento. Nesse processo de construção colaborativa, 

professores e alunos podem se ver como protagonistas do ensino e da aprendizagem, 

desenvolvendo em ambos a capacidade de raciocinar historicamente e de atuar 

conscientemente nas situações cotidianas que vivenciam diariamente, assumindo com 

responsabilidade o seu lugar no mundo. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O ensino de História desafia a minha atividade docente há duas décadas, quando 

comecei a lecionar essa disciplina no ensino médio. Observei que os alunos chegavam nesta 

etapa de estudo demonstrando um desgosto em estudar história, à qual atribuíam a função de 

―falar do passado‖, portanto consideravam-na desnecessária. Ao meu ver, o distanciamento 

entre os fatos estudados e a vivência dos alunos é causa mais comum para a pouca 

importância que dão a esse ensino.  

Nesse percurso, tive a oportunidade de trabalhar com o projeto estruturante da 

secretária de educação da Bahia denominado Educação Patrimonial e Artística  (EPA), que 

propunha o estudo do patrimônio local, com o objetivo de educar o olhar dos estudantes para 

a valorização do que consideram importante na preservação da história de seus municípios.   

À medida que íamos desenvolvendo esse projeto, percebia o empenho dos alunos em 

realizá-lo, o interesse em pesquisar a história local e a vibração em defender os patrimônios 

materiais e imateriais que elegiam como significativos para sua comunidade. Esta experiência 

impulsionou-me a pesquisar a influência da história local no desenvolvimento do pensamento 

histórico dos jovens no ensino médio, considerando a maior possibilidade de conexão que o 

estudo do local  oferece com as experiências dos jovens. 

 Com o objetivo de analisar como os alunos, ao trabalhar com história local, constroem 

sentido, produzem relações históricas, ou seja, exercitam o pensar historicamente e tendo a 

construção do pensamento histórico nos jovens do Ensino Médio e a  História Local como 

objeto, realizamos esta pesquisa qualitativa, fundamentados na proposta da Educação 

Histórica, buscando compreender o processo e as estratégias didáticas que melhor contribuem 

para o desenvolvimento do pensamento histórico dos jovens.  

 O percurso metodológico seguiu a vocação qualitativa, com uma abordagem crítica 

firmada sobre os princípios do Método Histórico, visando superar o amadorismo presente em 

muitos estudos sobre a história local. Partimos do pressuposto de que o aluno é sujeito do seu 

próprio conhecimento, cabendo à escola a responsabilidade de oferecer-lhe instrumentos 

necessários ao desenvolvimento de uma postura investigativa, problematizando o passado a 

partir da carência de explicação para o presente e sustentados nos saberes aceitos pela 

historiografia. Dedicamos especial atenção a entender as razões que nos levam a ensinar 

história e que, também, devem levar os alunos a encontrarem sentido no seu estudo. Nesse 

ponto, Oliveira (2010, p. 11) diz muito do que precisamos aprender sobre as razões do ensino 
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de história, ao alertar que a forma como o conhecimento histórico é produzido e 

compreendido  pelos  alunos  é que  o  diferencia de  outros  tipos  de  conhecimentos            

―e que dá condições ao ser humano de pensar historicamente e de reconhecer-se como sujeito 

de uma sociedade diferente de outras sociedades que convivem no mesmo tempo ou que se 

construíram em tempos históricos diferentes.‖  

 Iniciamos a pesquisa apresentando dois questionários exploratórios, cujo objetivo foi 

analisar o perfil socioeconômico dos alunos e identificar as ideias que possuíam sobre o 

ensino de história na escola, além de sondar o que já sabiam sobre a história local. 

 Na sequência, desenvolvemos uma gincana com a classe dividida em três equipes, 

com vistas a fazer da nossa intervenção uma ação interativa, sem a necessidade de longas 

exposições por parte do professor, para isso, seguimos os moldes da aula oficina. Buscamos 

subsídios metodológicos e conceituais no campo da Educação Histórica, proposta que reserva 

espaço para o protagonismo dos aprendizes, superando o simples ―ouvir, memorizar e repetir‖ 

informações e considera  a ação do sujeito como fonte da aprendizagem.  

Já nas análises dos dados obtidos com os questionários exploratórios notamos  o viés 

tradicional que permeia o ensino aprendizagem de história na escola, principalmente porque 

os alunos se reportavam aos conteúdos que estudaram nessa disciplina ressaltando os grandes 

acontecimentos da história geral como marcadores históricos da trajetória de  estudos até 

então realizados. A história local aparece como a genealogia dos primeiros habitantes 

portugueses que para cá vieram, cujo estudo aconteceu nas séries iniciais em projetos 

comemorativos das festividades de aniversário da cidade, norteados por uma concepção 

passiva da aprendizagem, reforçando ―a percepção da história escolar como uma coleção de 

fatos e datas. 

 Em decorrência disso, os estudantes desconhecem o papel crítico do raciocínio 

histórico e pouco compreendem em que consiste uma explicação‖ (CAIMI E OLIVEIRA, 

2012, p. 104). Por não instigar a capacidade reflexiva do aluno acerca de sua própria 

historicidade, o ensino tradicional acaba por dificultar o desenvolvimento do seu raciocínio 

numa perspectiva metacognitiva, comprometendo a capacidade desse aluno raciocinar 

historicamente. 

Na esteira dos recentes estudos sobre a natureza da aprendizagem histórica, 

prosseguimos a leitura dos dados a partir da perspectiva da análise de conteúdos de Bardin, 

(1977) para quem a finalidade da análise dos dados não deve limitar-se a descrever 

simplesmente o conteúdo, mas sim colher a mensagem implícita que  documentos, ou fontes 

diversas podem fornecer  sobre o objeto pesquisado. Inferimos que, embora  gostem da 
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disciplina, o ensino da história local não é tido como algo significativo para  alunos ou 

professores, que parecem considerar este um estudo exclusivo das séries iniciais, por se tratar 

daquilo que está perto da criança, considerando o local como algo ―concreto‖, próximo e 

possível de ser assimilado por ela. Embora a exigência de altos níveis de pensamento abstrato 

e formal seja uma importante característica do ensino aprendizagem de história, isso não 

implica na impossibilidade de iniciar esse ensino com as crianças.  

Existem diversos estudos que ressaltam a capacidade de abstração histórica das 

crianças. Para citar um exemplo, o artigo intitulado ―Aprendendo e ensinando sobre o passado 

a crianças de três a oito anos‖, resultado de pesquisa realizada em cinco países europeus sobre 

o que crianças de 6 a 10 anos sabem sobre o passado, Cooper constatou  

 

que todas elas tinham uma considerável quantidade de conhecimentos fragmentados, 

que aumentava com a idade. Entretanto, como este conhecimento não era mediado 

pela escola as crianças possuíam uma compreensão incompleta e, em alguns casos, 

eram preconceituosas (COOPER, 2006. p. 172). 
 

Sem a mediação da escola este conhecimento histórico fragmentado que a criança traz 

de casa, acaba por tornar-se sem relação com a sua vida e quando chega ao ensino médio, 

apresenta dificuldades para compreender o papel da história em sua formação. 

Com essa pesquisa, foi possível constatar que grande parte do que os alunos sabem 

sobre a história local compõe-se do conhecimento histórico que aprenderam com a família e 

que está impregnado na cultura local. É o que Lee ( 2011) denomina de passado prático, não 

porque parte da experiência da comunidade, mas porque é usado para justificar a existências 

de mitos, heróis ou eventos pontuais que povoam a memória coletiva, portanto devem  ser 

comemorados e relembrados anualmente.   

Passado e história estão intrinsecamente relacionados. Entretanto, a história, sob a 

forma de disciplina escolar, se justifica pela responsabilidade que tem de organizar o passado 

a ser trabalhado com os alunos de forma que os interesses práticos não ocupem o lugar da 

história. É justamente por intermédio da escola que se pode provocar nos alunos a reflexão 

sobre o que sabem e instigar o desenvolvimento do pensamento histórico dos mesmos, pois,  

 
Sem história o passado serve meramente a interesses práticos e assim, em um 

importante sentido, nós seríamos destituídos de nossa própria experiência. Para a 

pesquisa histórica, é simplesmente uma investigação racional do passado e, desde 

que nós não podemos escapar do passado, nós temos que procurar o melhor 

conhecimento que pudermos obter sobre ele. (LEE, 2011, p. 25) 
 

Levando-se em conta o que foi observado, deduzimos que os alunos pensam o passado 

como conhecimento concluído, ao qual não cabe questionamentos, ratificando a influência de 
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um ensino de história simplista, maçante, cuja função é a reprodução irrefletida do 

conhecimento, quase sempre depositário de ideologias e limitado pela ausência de 

correspondência com o cotidiano dos mesmos. 

 Os depoimentos dos alunos após a aula oficina indicam que, quando a história lhes é 

apresentada a partir de uma proposta que integra o aluno como sujeito da aprendizagem e se 

utiliza de princípios da racionalidade histórica  semelhante ao método histórico de 

investigação a aprendizagem torna-se algo significativo, interessante, capaz de instigá-los a 

conhecer outras versões do que já sabem sobre a história local, agora de forma reflexiva e 

questionadora.  

Notamos que o sentimento de pertencimento, os conceitos de mudança e de 

continuidade histórica tornam-se mais facilmente compreensíveis quando se utiliza da história 

local, pelo fato desta possibilitar a investigação de fontes que fazem parte da vivência dos 

alunos e de seus familiares, conforme expressam os depoimentos de alguns sujeitos dessa 

pesquisa: 

Eu achei interessante porque muitas vezes quando a pessoa fala a gente fica 

imaginando que é um objeto que, como usa nos livro e os livros não são 

daqui, a gente acha que é um objeto muito raro. Quando a gente vai ver, 

pessoas da nossa família têm e a gente não sabia; a gente acaba explorando 

um pouco a história, buscando conhecê-la um pouco mais. (L. M. J. 17 

anos.)  
 

[...] a questão do túnel do tempo foi muito interessante para a gente poder 

ver e conhecer alguns objetos que eram utilizados antigamente e que, com o 

passar do tempo, foram sendo substituídos por outros de tecnologia mais 

avançada […]. (P. Y. N. 17 anos.) 
 

Ainda assim, é possível observar que o desenvolvimento do pensamento histórico 

desses jovens está aquém da capacidade cognitiva que possuem. A relação que constroem 

entre as memórias resgatadas de seus antepassados e as evidências históricas analisadas, 

demonstra certa irrelevância ao não ser tratada como reconstrução do conhecimento ou  

elaboração de um outro ponto de vista para a história local, vez que a história factual sempre 

repetida impede o protagonismo juvenil que deveria emergir de um pensamento histórico 

plenamente desenvolvido.  

Os conteúdos substantivos que estudaram, resultaram numa conformação em relação 

ao passado, não valendo à pena, portanto, investir em estudos para ressignificá-lo, mesmo 

diante de evidências pouco pesquisadas. Constamos isto, ao pedir que as equipes 

comparassem os relatos dos moradores mais antigos, os objetos utilizados como fontes 
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históricas com a história contada pelos registros oficiais mantidos pela prefeitura e 

reproduzida nas escolas. É o que deduzimos do depoimento: 

“... ao levar toda aquela informação, aqueles artefatos, aquelas produções de vídeos „pra li‟, 

a gente percebeu que na verdade as respostas não eram tão diferentes assim. Os artefatos que muitos 

grupos levaram eram parecidos entre si, ou seja, a nossa história é a mesma.” U. F. C. 16 anos.) 

É possível acreditar que esses alunos estudaram história quase sempre através de 

métodos verbalistas, centrados no professor e extremamente aceitos ainda hoje,  que resultam 

no não estranhamento frente a diferentes fontes que lhes são apresentadas, e, 

consequentemente numa aprendizagem acrítica que não expressa desenvolvimento de sua 

consciência histórica. Por outro lado, percebe-se também que os jovens reagem positivamente 

quando são provocados a pensar historicamente. Ainda que apresentem dificuldades em 

pensar de forma complexa, demonstram um esforço de compreensão histórica considerável, 

como pode-se deduzir desse depoimento: 

Por ex.,  pra que servia cada objeto;  tinha muitos objetos lá que usavam de 

uma tecnologia, de uma matemática e de uma física meio antiga mas dá pra 

você ver que eles já tinham isso, né? A gente acha que eles não sabiam das 

coisas só que eles faziam as coisas do jeito deles. (C. T. A. 17 anos.)  
 

O túnel representa o passar do tempo, como a nossa história vai sendo 

construída e no final do túnel temos um espelho que quando olhamos pra ele 

estamos olhando pro presente.  Então, pra gente chegar onde a gente está 

hoje a gente teve que passar por todas as transformações históricas, porque 

elas nos fazem ser o que somos hoje. (N. R. 16 anos.)  
 

Aqui o jovem está se referindo aos objetos expostos no túnel do tempo elaborado com 

objetos antigos relacionados à história de Candiba. É evidente que as tentativas de analisar as 

fontes históricas constituem-se em elemento fundamental na progressão do pensamento 

histórico, que deve ser ancorado em um contexto que faça sentido para os estudantes e que 

valorizem suas vivências dentro e fora da escola ( ABUD, 2005). Esta deve ser uma razão que 

justifique o estudo da história local como estratégia para dar sentido ao ensino aprendizagem 

da história. 

Ao final da aula oficina, pedimos uma avaliação para obtermos um feedback da 

mesma. Foi unânime entre as equipes, a ideia de aprovação dessa estratégia, conforme 

podemos observar no depoimento seguinte: 

 

Com certeza foi um aula muito mais proveitosa do que se fosse teórica na 

sala com o professor só falando, porque a gente, nós alunos, né, tivemos 

muito mais participação, porque a aula não foi ministrada só pelo 

professor; foi a gente que levou os materiais, a gente que foi integrante ali, 

né , assim como o professor.  Muitos dos objetos que estavam ali, eram 
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justamente os que a gente levou,  ou seja: é um pedacinho da história de 

cada um que formou aquele túnel do tempo, que é a história de todos. 

(Equipe Asa de Águia.) 
 

Reitera-se o fato de que os alunos reagiram positivamente ao serem provocados a 

pensarem historicamente, ainda que  demonstrassem  dificuldades em elaborar pensamentos 

tão complexos como a consciência de que nossa orientação no tempo é uma atitude que se 

assenta sobre o conhecimento histórico que adquirimos ao longo da vida, confrontados, 

aprofundados e  reorientados pelo conhecimento sistemático da História que cabe a escola 

oferecer. Nesse movimento relacional entre conteúdos substantivos apresentados 

rotineiramente pela escola, pela família e até mesmo pelas mídias de comunicação social, com 

conteúdos de segunda ordem é que se pode desenvolver ―uma consciência histórica adequada 

às complexidades da sociedade neste início de século, e no contexto de uma sociedade que se 

deseja aberta e dialogante‖ (BARCA, 2007, p. 166).  

Dado que as fontes históricas não falam por si só, o confronto dialógico  promovido 

entre a história local tradicionalmente contada – bem como demais conteúdos históricos 

apresentados na escola – e a reflexão promovida pelas diversas perspectivas oferecidas pela 

análise de evidências históricas variadas, é fundamental para que se possa desenvolver  ―Uma 

consciência histórica para este tempo exigirá uma ideia dinâmica da História, assente não só 

na construção narrativa (não fragmentada) do passado como também na interpretação 

criteriosa de uma multiplicidade de fontes‖ (BARCA, 2007, p. 167). 

Essa pesquisa confirma o que a proposta da Educação Histórica traz como contributo 

para essa área: os estudantes aprendem mais quando são desfiados a isso, quando  sentem-se 

participantes da construção e reconstrução do conhecimento e são levados a questionarem as 

narrativas que ouvem de forma crítica, evitando a passividade ante qualquer conteúdo 

substantivo que lhes for apresentado. Ao promover a interação dos jovens com os conteúdos 

históricos representados pelos objetos, documentos, fotos e depoimentos presentes no ―túnel 

do tempo‖, criou-se a possibilidade de contextualização entre presente e passado, conferindo 

legitimidade ao passado, de forma que os jovens pudessem relacionar a história  local a uma 

aprendizagem   muito mais significativa para suas vidas. 

Investigar o impacto de um estudo dinâmico da história local para o exercício pleno da 

cidadania, por meio da análise dos patrimônios históricos preservados e, principalmente, 

daqueles que sequer estão catalogados pelos órgãos públicos, mas que servem de referência 

para a população, é uma  possibilidade vislumbrada por essa pesquisa, visto que contribuiria 

decisivamente para o desenvolvimento do pensamento históricos dos jovens, ao mesmo tempo 
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em que instigaria o senso de responsabilidade desses ante a memória de seus antepassados, 

promovendo a reflexão crítica sobre a realidade em que vivem. 
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO EXPLORATÓRIO 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA – UESB 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO – PPG 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO (MESTRADO) 

ALUNA: HELENA ROSA MOITINHO 

ORIENTADORA: MARIA CRISTINA DANTAS PINA 
 

QUESTIONÁRIO EXPLORATÓRIO 

 

OBJETIVO:  Levantar conhecimentos prévios dos alunos a respeito da História bem como 

sondar o que eles já sabem sobre a história de Candiba. 

 

O ENSINO DE HISTÓRIA NA ESCOLA 

Dados de identificação: 

Nome da Escola:_______________________________________________________ 

Idade: ____________Série/turma: ______/______ Período em que estuda _________ 

 

De acordo com sua experiência enquanto aluno (a), responda: 

1. Qual a sua opinião sobre estudar História na escola? 

 

 

 

2. A História que é ensinada na escola tem alguma função em sua formação? Ela lhe 

serve pra alguma coisa? Justifique. 

 

 

 

3. Do que você já estudou em História até hoje, quais temas você atribui maior 

importância? Por quê? 
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4. Descreva como seu (sua) professor (a) de História desenvolve suas aulas.  

 

 

 

 

5. Você consegue fazer alguma relação entre a História que é ensinada na escola e a 

História que é vivida por você e por outras pessoas da mesma situação social 

vivenciada por você? Justifique com exemplos. 

 

 

 

 

 

6.  Quais os temas/assuntos você gostaria de estudar nas aulas de História? 

 

 

 

 

 

7. Como você gostaria que seu (sua) professor (a)  ensinasse  História em sua escola? 

 

 

 

 

8. O que você já estudou sobre a História de Candiba? 
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9. Escreva 6 palavras que podem ser associadas a História de Candiba 

10. Escreva 6 palavras que podem ser associadas à disciplina de História. 

 

Questionário adaptado da tese de GERMINARI  Geyso Dongley: A história da cidade, 

consciência histórica e identidades de jovens escolarizados. Disponível em: 

<http://www.ppge.ufpr.br/teses%20d2010/d2010_Geyso%20Dongley%20Germinari.pdf>. 

Acesso  em 27 out. 2017. E de ―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: 27 out. 2017. 
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APÊNDICE B - QUESTIONÁRIO 2: PERFIL SOCIOECONÔMICO E CULTURAL 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA – UESB 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO – PPG 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO (MESTRADO) 

ALUNA: HELENA ROSA MOITINHO 

ORIENTADORA: MARIA CRISTINA DANTAS PINA 

 

QUESTIONÁRIO 2 – PERFIL SOCIOECONÔMICO E CULTURAL 

OBJETIVO: Observar se o perfil socioeconômico dos estudantes influencia no 

desenvolvimento do pensamento histórico dos mesmos. 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

Nome da Escola:_______________________________________________________ 

Idade: ____________Série/turma: ______/______ Período em que estuda _________ 

 

1. Cor: ( ) Negra ( ) Parda ( ) Indígena ( ) Branca 

 

 2. Com quem você mora?  

( ) mãe/pai ( ) mãe ( ) pai ( ) avós ( ) irmãos ( ) tios  

 

 3. Quantas pessoas moram em sua residência?  

( ) Até 3 pessoas ( ) de 4 a 6 ( ) de 6 a 9( ) acima de 9 pessoas  

 

4. Você é natural de Candiba? ( )Sim ( )Não 

 

5. Seus pais/responsáveis são naturais de Candiba? ( ) Sim ( ) Não 

 

6. Seus avós paternos são naturais de Candiba? ( ) Sim ( ) Não 
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7.  Seus avós maternos são naturais de Candiba? ( ) Sim ( ) Não  

8. Qual a sua religião?  

( ) Afro-brasileira (candomblé, umbanda, quimbanda) ( ) Evangélica  

( ) Espírita ( ) Católica ( ) Não tenho ( ) Outra. Qual? _______________________________ 

 

9.  Qual o nível de escolaridade de sua mãe ou responsável materna?  

___________________________________________________________________________ 

 

10.  Qual o nível de escolaridade de seu pai ou responsável paterno?  

___________________________________________________________________________ 

 

11.  Qual é o tipo de moradia?  

( ) Casa ( ) Sobrado ( ) Apartamento  

 

12. A residência em que você mora é?  

( ) Própria ( ) Alugada ( ) Cedida ( ) Não informou  

 

13. Quantos cômodos têm em sua casa?  

Número de cômodos: 3 ( ); 5 ( ); 6 ( ); 7 ( ); 8 ( ); 9 ( ); 10 ( )  

 

14. Sua casa está localizada em?  

( ) Zona rural.  

( ) Zona urbana  

( ) Comunidade indígena.  

( ) Comunidade quilombola  

 

15. Somando a renda das pessoas que moram com você, quanto é, aproximadamente, a renda 

familiar mensal?  

( ) Até 1 salário mínimo  

( ) De 1 a 3 salários mínimos  

( ) De 3 a 6 salários mínimos   
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( ) De 6 a 9 salários mínimos  

( ) Mais de 9 salários mínimos 

( ) Não tem renda.  

( ) Não respondeu  

 

16. Qual a situação profissional da sua mãe ou responsável materna?  

( ) trabalha ( ) desempregada ( ) aposentada ( ) já falecida  

 

17. Qual a situação profissional do seu pai ou responsável paterno? 

( ) trabalha ( ) desempregado ( ) aposentado ( ) já falecido  

 

18. Você trabalha ou já trabalhou?  

( ) Sim. Em que? ___________________________________________________________ 

( ) Não  

 

19.  Escolaridade:  

( ) sempre estudou em escola pública  

( ) alternou entre escolas públicas e privadas  

 

20. Você já foi reprovado nos estudos alguma vez?  

( ) Não, nunca  

( ) Sim, uma vez.  

( ) Sim, duas vezes.  

( ) Sim, três vezes ou mais.  

 

21. Quanto tempo você se dedica aos estudos em casa?  

( ) até 30min ( ) de 30 min a 1hora ( ) mais de 1 hora 

 

22. 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  
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( ) Outros __________________________________________________________________ 

 23. Você participa de algum grupo social?  

__________________________________________________________________________ 

 

Questionário adaptado da dissertação de mestrado de Marciglei Brito Morais: A história local 

e a consciência histórica de alunos da Rede Municipal de Ensino de Vitória da Conquista -Ba. 

Marciglei Brito Morais, 2016. Disponível em: <http://www2.uesb.br/ppg/ppged/wp-

content/uploads/2016/10/Marciglei-Morais.pdf>. Acesso em: 04 mar. 2017. 
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APÊNDICE C - AULA OFICINA  

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA – UESB 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO – PPG 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO (MESTRADO) 

ALUNA: HELENA ROSA MOITINHO 

ORIENTADORA: MARIA CRISTINA DANTAS PINA 
 

AULA OFICINA 

Objetivo: Possibilitar a produção de narrativas e a análise de fontes históricas para serem 

usadas como material de análise nessa pesquisa. 

 

Vamos fazer uma gincana para desenvolver a aula oficina. Na primeira aula,  dividiremos a 

classe em três  equipes. Cada equipe deverá organizar quem será o líder, o nome e o grito de 

guerra da equipe. Em seguida vamos distribuir as tarefas antecipadas. Depois vamos oferecer 

materiais para pesquisa: livros, revistas, dissertações, para que eles possam pesquisar e 

responder às tarefas. 

 

Na aula seguinte, vamos socializar as tarefas, em forma de competição. Vamos usar a manhã 

inteira para essa atividade. Teremos uma banca, composta por professores de história do 

município, que analisarão as tarefas e as repostas socializadas.  

Cada tarefa cumprida valerá 100 pontos. 

  

As tarefas serão: 

1. Conversem com antigos moradores de Candiba. Construam um roteiro e gravem em vídeo 

com o que eles contam sobre a história desse município. Depois vamos socializar os vídeos e 

problematizá-los. 

2. Escrevam uma carta para um amigo de vocês que mora na Austrália e que sonha em 

conhecer o Brasil e especificamente Candiba. Na carta vocês devem descrever a cidade, falar 

sobre sua formação inicial, como é hoje e como vocês imaginam que ela seja daqui a 50 anos. 

3. Tragam objetos antigos, que estejam relacionados com a história de Candiba, como por 

exemplo: Fuso, roda de fiar, tear, escaroçador, ferros de passar, cartas, fotos, implementos 

agrícolas...  
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a) Cada equipe deverá trazer pelo menos 5 objetos diferentes para que a tarefa seja 

considerada cumprida. 

 b) Faremos um ―Túnel do tempo‖ com estes objetos. As equipes deverão analisar seis objetos 

(fontes históricas), preenchendo uma ficha de observação que será entregue para a banca. Será 

considerada cumprida a tarefa se a ficha estiver com todos os campos preenchidos. 

 

Ficha de observação de objetos:  

Identificação do objeto:________________________________________________________ 

 

De que é 

feito  

Para que 

serve/servia 

Levante hipóteses 

sobre a situação em 

que ele era utilizado 

Por que caiu 

em desuso 

O que podemos 

deduzir da situação 

socioeconômica do 

município a partir 

desse objeto 

     

 

 

 

 

 

 

Ficha de observação de fotografias: 

Identificação da fotografia: ____________________________________________________ 

Data em 

que foi 

tirada 

Como estão 

vestidas as pessoas 

que aparecem na 

fotografia e quem 

aparece em 

primeiro plano  

Que atividades 

estão 

desenvolvendo 

Quais objetos 

aparecem na 

fotografia 

Que informações 

poderão ser obtidas 

sobre a história de 

Candiba, através 

dessa fotografia 

 

 

 

 

 

    

 

4. Ler os textos e responder às questões: 

(As respostas deverão ser entregues uma cópia escrita para a banca. Cada equipe terá que 

escolher um representante para ler as respostas, que poderão ser questionadas tanto pela banca 

quanto pelas outras equipes.) 



120 

Documento 1. Texto: Era uma vez Mocambo 
Em 1834, o padre português Francisco Moreira dos Santos se instalou em um local onde as 

terras pareciam ser mais férteis que as dos vilarejos vizinhos. O religioso trouxe consigo uma 

pequena santa, a Nossa Senhora das Dores, e alguns escravos fugitivos das principais 

fazendas regionais como Mulungu, Canabrava e Santa Rosa.Na terra em que se instalara, o 

padre levantou uma pequena residência de dois cômodos que ficava ao fundo de uma capela, 

construída especialmente para a santa. Francisco Moreira utilizava a capela para evangelizar 

os escravos fugitivos e os agregados dos fazendeiros. O padre celebrou muitas missas tanto na 

sua capela quanto nas fazendas vizinhas. É o caso da fazenda Camarinha, que abrigava cultos 

famosos em toda a região. As missas uniam as poucas famílias latifundiárias descendentes de 

portugueses, e algumas, já mestiças, dado à mistura com negros e amerabas. 
 

NUNES, Caroline Prado Marchesini. Saberes dos sabores: O comer que revela um povo. O 

município de Candiba pelo seu registro alimentar. Dissertação de mestrado apresentada à 

Universidade Vale do Rio Verde – UNINCOR. 2009. Orientadora: Profa. Dra. Aparecida 

Maria Nunes. Disponível em: 

<http://www.unincor.br/images/arquivos_mestrado/dissertacoes/caroline_prado_marchesini_n

unes.pdf>. Acesso em: 25 de maio de 2018. 

 

Documento 2. Texto 

Por meio de relatos colhidos em entrevistas estruturadas e também dos registros documentais 

históricos, certificou-se que Candiba se originou a partir da fuga de escravos das fazendas 

Santa Rosa, Canabrava e Mulungu. Esses, angustiados com a situação de escravidão na qual 

viviam, buscaram refúgio nas proximidades de uma lagoa, onde fundaram um mocambo. Até 

hoje a lagoa é conhecida como Lagoa do Mocambo.  

(...) As autoras destacam a presença do negro no município de Candiba-BA desde o início de 

sua história e ressaltam que os quilombos foram frutos de revolta dos escravos que fugiam 

para lugares de difícil acesso, escondidos na mata, na selva ou nas montanhas. Nessas 

comunidades, os habitantes dedicavam-se a economia de subsistência e alguns reproduziam a 

organização social africana, preservando os traços culturais expressos no trabalho, na 

religiosidade, na relação com os recursos naturais, na tecnologia e na importância feminina na 

condução dos quilombos. 

 

MOREIRA, Michelli Neris; NERY, Maria Gorete e Silva. Formação territorial e mobilidade 

populacional em Candiba-BA. In: Encontro Baiano de Geografia, 8. 2011, Vitória da 

Conquista. Anais...Vitória da Conquista: UESB, 2011. Disponível em: 

<http://www.uesb.br/eventos/ebg/anais/5i.pdf>. Acesso em: 13 out. 2012. 

 

Documento 3. Texto 

Candiba é fruto da adaptação dos imigrantes portugueses, dos índios e dos negros fugitivos, 

que moldaram suas informações culturais às condições do hábitat sertanejo. Os desbravadores 

brancos e futuros latifundiários se alicerçaram na prenha dos índios e dos negros para formar 
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os primeiros núcleos pecuários. A ampla população indígena veio do litoral, onde fora trocada 

pela mão-de-obra africana e enviada em direção aos sertões (CASCUDO, 1967). Essa relação 

de dominação alicerçou a economia e a política regional. Essa última, pautada no mando e no 

coronelismo. Candiba foi, antes de tudo, um quilombo. Mas as raízes culturais africanas e 

indígenas foram abafadas pelas famílias hegemônicas. Em sua maioria, formadas por 

pecuaristas. 

NUNES, Caroline Prado Marchesini. Saberes dos sabores: O comer que revela um povo. O 

município de Candiba pelo seu registro alimentar. Dissertação de mestrado apresentada à 

Universidade Vale do Rio Verde – UNINCOR. 2009. Orientadora: Profa. Dra. Aparecida 

Maria Nunes. Disponível em: 

<http://www.unincor.br/images/arquivos_mestrado/dissertacoes/caroline_prado_marchesini_n

unes.pdf>. Acesso em: 25 mai. 2018. 

 

 

Atividades para produção de narrativas. 

 

1. Em que data os textos foram escritos? Quem os escreveu? O que você sabe sobre os 

autores? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2. Qual é o assunto tratado nos textos?  

__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

3. Qual o contexto histórico do Brasil quando os eventos neles narrados ocorreram? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

  

4. Você consegue identificar alguma diferença entre o texto 1 e o texto 2? Qual?  

__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

  

5.  Com base nos relatos encontrados acima, o que você destaca sobre processo de ocupação 

destas terras que deram origem a Candiba?  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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6. No texto 1 a autora fala da miscigenação entre portugueses, negros e amerabas. Quem 

seriam esses ―amerabas‖? O que poderia ter acontecido com a população indígena de 

Candiba? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

  

7.  Quem são os ―desbravadores‖ a que o texto 3 está se referindo?  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

8.  É possível observar no texto 3 elementos descritos nos textos 1 e 2? Se sim, quais? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

9. Existem semelhanças entre os textos escritos e os relatos dos moradores mais antigos sobre 

a origem do município de Candiba? Se sim, quais?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

10. É possível observar contradições entre os textos escritos e os relatos dos moradores mais 

antigos? Se sim, quais?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Atividade adaptada da dissertação de mestrado de Marciglei Brito Morais: A história local e a 

consciência histórica de alunos da Rede Municipal de Ensino de Vitória da Conquista-Ba. 

Marciglei Brito Morais, 2016. Disponível em: <http://www2.uesb.br/ppg/ppged/wp-

content/uploads/2016/10/Marciglei-Morais.pdf>. Acesso em: 04 mar. 2017. 
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Documento 4: Fotografias 

   1.                                                                     2. 

    

Fotografias tiradas durante a primeira caravana do CEAB à Serra de Monte Alto. 2016 

3.                                                                       4. 

  

https://www.guiaviajarmelhor.com.br/pintura-rupestre-no-brasil-conheca-a-serra-da-capivara/ 

 

As  imagens 1 e 2, são fotografias do local popularmente conhecido como Loca dos Tapuias, 

na Serra de Monte Alto, na divisa entre Candiba e Sebastião Laranjeiras. As imagens 3 e 4 são 

fotografias do Parque Nacional Serra da Capivara, Município de São Raimundo Nonato – 

Piauí. Observe-as e responda: 

 

1. Descreva os objetos e cenas que compõem as imagens. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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2. Que semelhanças podem ser identificadas entre as imagens da Serra de Monte Alto e as da 

Serra da Capivara? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3. Levante hipóteses sobre os motivos que teriam levado os habitantes dessas regiões a 

inscrever essas imagens nas pedras. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4. As pinturas rupestres devem ser compreendidas apenas como representação do cotidiano e 

como registro de comunicação dos nossos antepassados, ou podem ser consideradas como 

obras de arte, ou seja, imagens portadoras de uma estética e de um sentido cultural próprios? 

Por quê? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5. As imagens 1 e 2 acrescentam alguma informação ao texto1, no que se refere aos 

amerabas? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 


