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Apresentação
Em 2013, a Secretaria de Educação do Estado começou a disponibilizar os Parâmetros
Curriculares da Educação Básica do Estado de Pernambuco. Esses parâmetros são fruto
coletivo de debates, propostas e avaliações da comunidade acadêmica, de técnicos
e especialistas da Secretaria de Educação, das secretarias municipais de educação e de
professores das redes estadual e municipal.
Estabelecendo expectativas de aprendizagem dos estudantes em cada disciplina e em
todas as etapas da educação básica, os novos parâmetros são um valioso instrumento de
acompanhamento pedagógico e devem ser utilizados cotidianamente pelo professor.
Mas como colocar em prática esses parâmetros no espaço onde, por excelência, a educação
acontece – a sala de aula? É com o objetivo de orientar o professor quanto ao exercício
desses documentos que a Secretaria de Educação publica estes “Parâmetros em Sala de
Aula”. Este documento traz orientações didático-metodológicas, sugestões de atividades
e projetos, e propostas de como trabalhar determinados conteúdos em sala de aula. Em
resumo: este material vem subsidiar o trabalho do professor, mostrando como é possível
materializar os parâmetros curriculares no dia a dia escolar.
As páginas a seguir trazem, de forma didática, um universo de possibilidades para que sejam
colocados em prática esses novos parâmetros. Este documento agora faz parte do material
pedagógico de que vocês, professores, dispõem. Aproveitem!
Ricardo Dantas
Secretário de Educação de Pernambuco

INTRODUção
Após a publicação dos Parâmetros Curriculares do Estado de Pernambuco, elaborados em
parceria com a Undime, a Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco apresenta os
Parâmetros Curriculares na Sala de Aula.
Os Parâmetros Curriculares na Sala de Aula são documentos que se articulam com os
Parâmetros Curriculares do Estado, possibilitando ao professor conhecer e analisar propostas
de atividades que possam contribuir com sua prática docente no Ensino Fundamental,
Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos.
Esses documentos trazem propostas didáticas para a sala de aula (projetos didáticos,
sequências didáticas, jornadas pedagógicas etc.) que abordam temas referentes aos
diferentes componentes curriculares. Assim, junto com outras iniciativas já desenvolvidas
pela Secretaria Estadual de Educação, como o Concurso Professor-Autor, que constituiu um
acervo de material de apoio para as aulas do Ensino Fundamental e Médio, elaborado por
professores da rede estadual, os Parâmetros Curriculares na Sala de Aula contemplam todos
os componentes curriculares, trazendo atividades que podem ser utilizadas em sala de aula
ou transformadas de acordo com o planejamento de cada professor.
Além disso, evidenciamos que as sugestões didático-metodológicas que constam nos
Parâmetros Curriculares na Sala de Aula se articulam com a temática de Educação em
Direitos Humanos, eixo transversal do currículo da educação básica da rede estadual de
Pernambuco.
As propostas de atividades dos Parâmetros Curriculares na Sala de Aula visam envolver os
estudantes no processo de ação e reflexão, favorecendo a construção e sistematização
dos conhecimentos produzidos pela humanidade. Ao mesmo tempo, esperamos que este
material dialogue com o professor, contribuindo para enriquecer a sua prática de sala de
aula, subsidiando o mesmo na elaboração de novas propostas didáticas, fortalecendo o
processo de ensino-aprendizagem.
Ana Selva
Secretária Executiva de Desenvolvimento da Educação
Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco
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1. Objetivos Gerais
No movimento de renovação curricular ocorrido no Brasil, nas últimas décadas, o papel do
ensino de História foi amplamente debatido entre os professores, estudantes e pesquisadores:
a história é essencial para a compreensão da realidade, da experiência humana nos diversos
tempos e lugares. Logo, contribui para a formação do cidadão capaz de se situar, se
posicionar e agir de forma crítica na sociedade em que vive. Nessa perspectiva, algumas
questões nortearam o processo de construção coletiva dos Parâmetros Curriculares de
História de Pernambuco: Para que ensinar e aprender História? O que aprender e como
ensinar em História? Quais as Expectativas de Aprendizagem em História nas diferentes etapas
da escolarização básica? O diálogo acerca dessas questões entre os professores e demais
profissionais das escolas é permanente, pois é parte importante do processo formativo, de
reflexão e construção das práticas pedagógicas. Assim, este documento constitui mais um
espaço de debates acerca de ideias, orientações metodológicas, propostas pedagógicas para
o ensino e aprendizagem de História. A finalidade é auxiliar na concretização da proposta
curricular na sala de aula, criando um círculo educativo virtuoso na busca de efetivação do
direito fundamental de todos: o direito de aprender.
A elaboração deste documento ocorreu de maneira articulada à definição das diretrizes
pedagógicas gerais sobre a construção do projeto político-pedagógico nas escolas,
os parâmetros curriculares, considerando as concepções teóricas sobre currículo, as
especificidades da área de História, a proposta de organização curricular em núcleos
conceituais e temáticos, e as expectativas de aprendizagem definidas pelo coletivo de
profissionais da educação de Pernambuco. Pretende-se explicitar e discutir pressupostos
metodológicos e estratégias de intervenções didáticas, considerando o princípio da autonomia
do professor, como delineado no texto dos Parâmetros: “o professor não está sozinho frente
aos estudantes e aos saberes. Nas interações, no entrecruzamento das relações entre os
sujeitos, os saberes e práticas em que se configuram determinadas culturas, os professores
leem, interpretam, traduzem, reproduzem, produzem, re/constroem propostas curriculares
que lhes são apresentadas, seja pelas instituições e prescrições administrativas ou pelos livros
didáticos, materiais e fontes, seja pelas demandas da mídia, do mercado, da comunidade,
das famílias e dos próprios estudantes” (2013). Portanto, este documento não se constitui
como mais um receituário de respostas didáticas prontas e acabadas para os professores
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aplicarem nas salas de aula, mas um dos suportes, uma fonte, um apoio no planejamento de
aulas e de atividades pedagógicas, na elaboração de projetos, nas leituras, escolhas e usos
de livros e materiais didáticos, enfim na permanente reflexão sobre a prática pedagógica.
Este documento objetiva apresentar as proposições debatidas e formuladas com profissionais
da educação do estado de Pernambuco envolvidos no processo de ensino e aprendizagem
em História. Está organizado em cinco partes: a primeira aborda os pressupostos
metodológicos em diálogo com os Parâmetros Curriculares de História da SEE/PE; a
segunda propõe atividades didáticas baseadas em variadas linguagens, fontes históricas,
gêneros textuais, contemplando os núcleos conceituais e temáticos dos Parâmetros e as
respectivas expectativas de aprendizagem, em diferentes etapas de ensino. Em seguida,
são apresentados princípios avaliativos da aprendizagem em História e elencadas algumas
referências de filmes, de sites e de livros que podem contribuir para a elaboração de atividades
didáticas. Finalmente, há uma sugestão aos profissionais do estado de Pernambuco de
construção coletiva de um espaço de comunicação via internet para o registro, socialização
e debates de experiências didáticas na área do ensino e aprendizagem de História.
Desejamos que este documento possa contribuir para o trabalho pedagógico dos professores
que, nas interações com os estudantes no cotidiano escolar, têm o desafio e o compromisso
de ensinar e exercitar o direito de aprender História, nas diferentes realidades escolares do
estado de Pernambuco!
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2. Pressupostos Metodológicos
Nos Parâmetros Curriculares de História (SEE/PE, 2013), ao enfocar “o que e como ensinar
e aprender História”, afirmou-se que “está em curso, há alguns anos, um processo de
alargamento do campo da história ensinada, evidenciado na ampliação do universo de temas,
problemas estudados e de materiais/fontes utilizadas no ensino de História. Há experiências
exitosas que visam a tornar acessível aos estudantes uma pluralidade de narrativas, fontes,
com diferentes versões da história.” As transformações sociais, o desenvolvimento das novas
tecnologias, os debates e reflexões no campo da História e do ensino, os movimentos e
lutas sociais por direitos de cidadania, como o direito de aprender, colocaram, mais uma vez,
a necessidade de uma educação de qualidade em nosso país. Nessa perspectiva, visando
contribuir para o trabalho do professor no cotidiano escolar, apresentaremos alguns dos
pressupostos metodológicos que têm norteado a construção de novas práticas educativas
em História.
• A ampliação de temas e interpretações no processo de ensino e aprendizagem
na educação básica: temas e abordagens da História que eram recorrentes na
historiografia debatida e ensinada nas Universidades são, cada vez mais, incorporados
à formação básica, por meio de várias fontes. A história única, verdade absoluta que
privilegiava alguns heróis, mitos e fatos da memória oficial, passou a ser combatida
por meio de outras leituras, fontes e estudos que enfatizam a história como uma
construção de múltiplas leituras e interpretações. Logo, diversas maneiras de pensar
e de fazer História são mobilizadas e confrontadas nas salas de aula. Isso requer
permanente atualização do professor, por meio da investigação e incorporação de
diferentes metodologias e fontes, respeitando as especificidades de cada uma delas
e seus diálogos.
• As novas concepções de História e de ensino alargaram o conceito de fonte histórica:
o documento escrito não é mais a única fonte, nem a mais confiável ou verdadeira.
Variadas formas de manifestações, evidências, vestígios das ações individuais e
coletivas têm valor para a História. Desse modo, como anunciado nos Parâmetros,
a incorporação e a diversificação de fontes e linguagens no processo de ensino e
aprendizagem constituem algumas das características metodológicas marcantes do
ensino de História, no século XXI. Isso significa reconhecer como fontes do ensino de
História diversas mídias, materiais, vozes, gêneros textuais, imagens que colaboram para

parâmetros na sala de aula de HISTÓRIA

18

a criação e difusão do conhecimento, responsáveis pela formação do pensamento:
os meios de comunicação de massa (rádio, TV, imprensa em geral), obras de arte, as
novas tecnologias de comunicação e informação, a literatura, o cinema, fontes orais,
monumentos, museus, arquivos, objetos, poemas, canções, além de documentos
impressos, fontes iconográficas dentre outras. Essas linguagens não são neutras,
descoladas da realidade, mas construções sociais que carregam propostas, omissões,
ênfases, difundem ideias, selecionam, silenciam. Logo, o trabalho com as diferentes
linguagens requer cuidados e questionamentos, como: quem produziu, para quem,
quando, onde, como? Neste documento serão apresentadas algumas sugestões
didáticas utilizando diferentes fontes e linguagens nas práticas de ensino de História.
• Os livros didáticos de História: como é de amplo conhecimento, a política pública do
Governo Federal em vigor, que abrange a avaliação, seleção, aquisição e distribuição
gratuita de livros didáticos, para os estudantes das escolas públicas brasileiras –
PNLD foi organizada e sistematizada pelo MEC, nos anos 1990 com o objetivo de
aperfeiçoar a qualidade da produção, os critérios de avaliação e os mecanismos de
escolha pelos professores. Esse processo, como demonstram as pesquisas na área,
gerou impactos positivos na produção, escolha e usos do livro didático na sala de
aula. Houve uma expressiva melhoria do padrão de qualidade dos livros didáticos
brasileiros. Os resultados das avaliações são divulgados e podem ser conhecidos nos
documentos públicos do Programa. Para conhecer melhor, é necessário visitar o site
do MEC www.mec.gov.br. A leitura dos últimos editais do PNLD/MEC, dos Guias de
Livros Didáticos, contendo as avaliações dos livros, as resenhas e análises ampliam a
compreensão sobre os critérios de avaliação e escolha. O livro didático pode colaborar
e participar de forma significativa da construção das aprendizagens, pois constitui uma
das fontes básicas de saberes históricos escolares. O livro é um suporte, uma fonte
das fontes de saberes que contém as marcas de seu tempo. Mas, é apenas uma das
fontes de saberes históricos. Logo, não deve ser considerado como “a única fonte”,
ou “a mais verdadeira”, ou “a melhor”, nem tampouco “a pior”. Ao utilizá-lo o professor
poderá ampliar, complementar, criticar e diversificar. O professor, como mediador das
relações entre os sujeitos, os saberes e as práticas deve estabelecer uma relação de
diálogo, de crítica, nunca de submissão ao livro de História. Assim, como toda fonte,
o livro deve ser questionado, problematizado e, amplamente, explorado com os
estudantes. São inúmeras as possibilidades de leituras, interpretações e de trabalhos
pedagógicos. Como fontes, suportes de trabalho, também propiciam o acesso
de estudantes e professores a um diversificado universo de linguagens e registros
históricos: documentos de época; mapas; dados estatísticos; notícias de jornal, de
revistas e internet; canções; poemas; filmes, narrativas ficcionais; imagens; obras de
arte e outras. Nesse sentido, em sala de aula, o livro pode facilitar as articulações
das experiências vividas por estudantes e professores com os saberes históricos
produzidos em diferentes espaços.
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Indígena nos ensinos Fundamental e Médio: como foi abordado nos Parâmetros,
as lutas e as demandas dos movimentos sociais por políticas públicas afirmativas
provocaram alterações na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, por meio
das Leis Federal nº 10.639 e nº 11.645, de 10 de março de 2008, que determinaram a
obrigatoriedade da inclusão do estudo da História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena
nos ensinos Fundamental e Médio, públicos e privados. A efetivação desse disposto
legal nas práticas educativas requer investigação e atualização permanente dos
professores no sentido de construir práticas pedagógicas voltadas para a afirmação da
diversidade cultural e a concretização de uma educação das relações étnico-raciais.
Como descrito nos Parâmetros, respeitar e valorizar a história e a cultura africana, afrobrasileira e indígena na educação escolar não pode ser visto como uma obrigação
legal, e sim como reconhecimento dessas histórias como componente formativo
da História do Brasil. Nesse sentido, requer níveis de intervenção didática variados,
como por exemplo: a) o desenvolvimento de atividades permanentes, regulares
(diárias, semanais ou mensais), combatendo as eventuais demonstrações de racismo
e desrespeito às diferenças, e formando atitudes, valores positivos, princípios éticos de
convivência em uma sociedade democrática e multicultural; b) sequências didáticas
utilizando diferentes fontes e materiais sobre os temas, como textos, documentos,
filmes, fotografias, canções dentre outros; c) projetos de trabalho interdisciplinares,
envolvendo estudantes e professores e a comunidade em torno do debate de práticas
positivas para a educação das relações étnico-raciais.
• O estudo da História, a partir da problematização, no contexto de diferentes modos
de organização didática, tais como aulas, sequências didáticas, unidades de estudo,
projetos de trabalho: o ponto de partida pode ser as vivências de professores e
estudantes; ou a apresentação de uma situação problema vivida por outros sujeitos,
em outros lugares relacionados ao tema; o questionamento de um texto, uma
imagem, uma narrativa que possibilita a recuperação do presente e do passado, de
forma dinâmica e processual. Assim, o diálogo entre os sujeitos históricos possibilitará
a expressão e o confronto de diferentes visões sobre o problema. Estudantes e
professores são protagonistas da história e não meros coadjuvantes ou expectadores.
As noções de tempo e espaço são ampliadas, potencializando a compreensão das
transformações e permanências, as análises, as comparações, as explicações, a
generalização. Isso pode ser feito de forma dinâmica, desde os primeiros anos de
escolaridade, evitando tanto o “presenteísmo” (o privilégio do presente sem articular
com outros tempos), quanto a focalização do “passado pelo passado”, sem relação
com outros tempos. O diálogo entre os diferentes sujeitos e tempos pode ser feito em
diferentes situações e atividades pedagógicas.
• A valorização das concepções e saberes construídos pelos estudantes no processo de
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socialização, anterior à etapa escolar e ao longo de seu desenvolvimento, nos diversos
espaços educativos não escolares, no mundo vivido fora da escola, na família, no
trabalho, nos espaços de lazer etc. A escola não constitui o único e exclusivo espaço
de saber, de formação de identidade. É necessário estabelecer um diálogo com os
diversos ambientes formativos. Assim, a aprendizagem em História pode ser ampliada
e enriquecida. Esses saberes devem ser mobilizados e ressignificados ao longo do
processo de ensino e aprendizagem em História. A historicidade, o caráter construtivo
e aberto dos diferentes grupos culturais devem permear as práticas pedagógicas
desenvolvidas pelo professor, mediador do processo. Portanto, as aprendizagens
serão construídas, a partir do diálogo entre os sujeitos, os saberes e as práticas nos
diferentes espaços educativos.
• O trabalho pedagógico fundamentado em práticas interdisciplinares: a articulação
de temas, problemas, metodologias, fontes históricas aos demais componentes
curriculares, apesar de se mostrar como uma tarefa complexa tem-se configurado,
na prática, como potencializadora de aprendizagens significativas, de construção de
saberes, valores, habilidades e atitudes. A interdisciplinaridade não é nenhuma fórmula
milagrosa, capaz de resolver os problemas de aprendizagem, mas uma atitude frente
ao conhecimento e à educação que se caracteriza pela ousadia da busca de uma
perspectiva totalizadora, questionando os verticalismos, as fronteiras, os limites
rígidos entre as várias áreas do saber, as várias disciplinas/componentes curriculares.
Diversas experiências educativas desenvolvidas em diferentes realidades apontam,
sugerem caminhos de construção de práticas interdisciplinares envolvendo a História.
As proposições mais recorrentes são os projetos de trabalho que podem envolver
estudos de meio e variadas atividades de pesquisa. Os projetos de trabalho constituem
formas de organização do processo de ensino e aprendizagem que possibilitam a
interpenetração de áreas de conhecimentos, problemas e métodos.
• A produção de saberes como pressuposto do ensino e da aprendizagem: iniciar a
prática investigativa e reflexiva, desde os primeiros anos de escolaridade, contribui
para o desenvolvimento de habilidades importantes, como o gosto pela pesquisa,
a expressão oral e a escrita e, fundamentalmente, para formar, nos estudantes, a
concepção de que são sujeitos produtores de história e de saber, um dos pilares
para a formação da cidadania. Durante longo tempo, a prática de ensino de História,
norteou-se por uma concepção tradicional baseada na transmissão/exercitação/
memorização/avaliação. Essa prática inibia a compreensão do conhecimento como
um processo de elaboração. Assim, muitas vezes, o professor acabava por cristalizar
fatos e ideias como verdades inquestionáveis, dificultando o desenvolvimento da
reflexão e da criticidade do estudante. O papel do professor de História limitavase, muitas vezes, a de um mero reprodutor de conteúdos e o dos estudantes de
expectadores passivos. Nessa nova perspectiva, estudantes e professores vivem,
pensam, fazem e escrevem a História.
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diferentes etapas da educação básica:como abordado nos Parâmetros (SEE/ PE, 2013),
a concepção de História como disciplina formativa exige metodologias, envolvendo
a leitura e a escrita, desde o início do processo de alfabetização, nos primeiros anos
de escolaridade, até à conclusão do Ensino Médio (e pode continuar na educação
superior). Uma das preocupações frequentes dos professores de História em relação
à aprendizagem diz respeito às dificuldades (ou mesmo déficits) na capacidade de
comunicação, de leitura e de escrita dos estudantes em todas as etapas de ensino,
o que interfere na compreensão e na análise crítica das fontes e textos históricos.
Para superar esse “problema”, se faz necessário considerar a leitura e a escrita como
atividades inerentes à construção dos saberes históricos. Isso requer intervenções
didáticas, que articulem as atividades em um mesmo processo de construção de
significados, em todas as etapas da educação escolar. Trata-se de ensinar História
alfabetizando os estudantes.
• O estudo da história local e regional: tradicionalmente, algumas dificuldades marcaram
esse ensino na educação básica, como a fragmentação excessiva dos temas; assim,
por exemplo, a história do bairro, da cidade, do estado era estudada, muitas vezes,
isolada da história do país ou do mundo. Outra dificuldade eram as fontes de estudo,
que geralmente eram constituídas de dados, textos, imagens, materiais produzidos
por órgãos administrativos locais, com o objetivo de difundir uma determinada
memória de grupos de poder. Nos últimos anos, mudanças significativas estão sendo
debatidas e implementadas no Brasil. O estudo do local e regional implica em desafios
semelhantes aos da história em geral e outros específicos. O local/regional não existe
como entidade em si mesma, como objeto isolado, mas como espaço singular e
plural, delimitado e inserido em escalas mais amplas. Assim, não há uma oposição
entre ensinar a história local/regional e a história nacional/mundial. Além disso,
fenômenos gerais também ocorrem em escala local. No século XIX, por exemplo, o
fim da escravidão foi um fenômeno nacional, mas também registrado, localmente, e
com características próprias. Os problemas locais despertam o interesse das crianças
e jovens por problemas que os transcendem. O estudo da história local/regional é
importante para a compreensão do movimento, da diversidade, das diferenças, das
permanências e transformações do nosso país. O local e o cotidiano do estudante
devem ser problematizados, tematizados e explorados no dia a dia da sala de aula, em
todas as etapas e modalidades de ensino, com criatividade, a partir de variadas fontes,
dentre elas, os livros didáticos e paradidáticos.
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3. Sugestões didáticas
Com o intuito de ampliar as possibilidades de trabalho pedagógico em sala de aula serão
apresentadas algumas sugestões didáticas, envolvendo diferentes dinâmicas, fontes
históricas e expectativas de aprendizagem.
Há desde sugestões mais amplas sobre como o trabalho educativo com projetos, seminários,
leitura, análise e interpretação de textos e as sequências didáticas podem favorecer a
construção do saber histórico, em sala de aula, até sugestões mais específicas a respeito
de como explorar fontes orais, documentos escritos, produções audiovisuais, imagens,
canções, patrimônios históricos.
Ressalta-se que a incorporação das novas tecnologias de informação e comunicação – NTICs,
especialmente as mídias digitais e a internet, está contemplada ao longo do documento, em
diferentes propostas didáticas, nas sugestões de fontes e nas considerações finais. Não há
um tópico específico sobre o tema, pois como se trata de um novo artefato sócio-cultural,
que perpassa o nosso cotidiano educacional, a produção do conhecimento do século XXI,
entende-se que as práticas educativas escolares devem explorar as potencialidades das
novas tecnologias em variadas situações, tanto para buscar informações e interagir com
as mais variadas interpretações históricas, quanto para construir aprendizagens, elaborar,
socializar e debater as produções discentes e docentes.

3.1 Projetos de trabalho
No texto dos Parâmetros Curriculares, foi apontado como um dos desafios metodológicos da
área de História o desenvolvimento de projetos de trabalho. Esse esforço implica não banalizar
o conceito de “pesquisa”, confundido, muitas vezes, com “cópia” de textos produzidos por
outros, capturados em enciclopédias e livros e, na atualidade, em sites que disponibilizam
“trabalhos escolares” prontos sobre diversos assuntos. Mudaram-se as fontes e os recursos
tecnológicos (SEE/PE, 2013). Nesse sentido, reiteraram-se as finalidades educativas dos
projetos de trabalho, que envolvem pesquisa, para que o estudante compreenda, desde
os primeiros anos, que a História, os textos de História são construções elaboradas, a
partir da coleta, análise e confronto de fontes e, assim, se sinta capaz de escrever, narrar,
contar história. Este trabalho pedagógico exige orientação, acompanhamento, discussão
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e avaliação em todas as fases, desde a problematização até a publicização dos resultados.
Os projetos de trabalho são considerados valorosos, na medida em que proporcionam uma
maneira distinta de organização do trabalho pedagógico, com vistas à concretização das
expectativas de aprendizagem, e favorecem a construção de práticas interdisciplinares nas
escolas. O desenvolvimento de um projeto compreende pelo menos três grandes etapas:
1ª etapa
- Identificação e formulação
do problema
- Planejamento
- Discussões coletivas
- Elaboração do projeto
- Formação de grupos

2ª etapa
- Construção da pesquisa
- Atividades de leitura
- Aulas
- Levantamento, análise e
discussão das fontes e dos
dados levantados

3ª etapa
- Momento de síntese
- Globalização, conclusão
- Apresentação dos resultados
- Avaliação final do projeto
como um todo

A elaboração de um roteiro de projeto de trabalho, com vistas à construção de aprendizagens
em História, deve conter alguns elementos:
o tema – o que vão estudar;
os problemas – as questões que vão buscar responder;
as justificativas – por quê estudar(as razões pelas quais investigam o tema);
os objetivos – para que estudar(as expectativas de aprendizagem);
a metodologia – como será desenvolvido (as disciplinas, áreas envolvidas, os conteúdos,
as atividades, os passos do trabalho);
o cronograma – o tempo e as ações previstas;
a equipe – a turma(quais), os professores(quais);
materiais necessários – o que será necessário para o estudo, os suportes materiais;
as fontes – a bibliografia, os filmes, as canções, as imagens, os entrevistados (se for o caso
de usar fontes orais);
as produções parciais e final – texto dissertativo, história em quadrinho, apresentação de
teatro, festival de paródia, dentre outros;
avaliação – diagnóstica no processo – e em momentos específicos, retomando as questões
que o originaram. As expectativas de aprendizagem devem orientar a ação avaliativa com
toda a turma, para posicionamento com relação aos conhecimentos construídos.
A escolha do tema/problema de/para um projeto de trabalho pode ser motivada pelos
interesses dos estudantes.

O interesse do estudante, o desejo e a motivação são

determinantes na definição da temática, mas o professor tem um papel fundamental
nessa escolha. Podem ser selecionados temas recorrentes, que fazem parte do Currículo,
como por exemplo, “As condições de vida e trabalho em diferentes momentos da história
contemporânea”; “As ditaduras no Brasil no século XX”; temas emergentes na sociedade,
como por exemplo, as manifestações populares em junho de 2013, no Brasil; temas que
eram considerados “marginais” ou transversais ao ensino de História, como por exemplo
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“A história do futebol, das copas do mundo”, enfim as diversas demandas de saberes em
atendimento aos Parâmetros Curriculares, à proposta curricular, as demandas formativas da
sociedade e as expectativas de aprendizagem delineadas. Assim, as questões emergentes
no social, nas diferentes realidades sócio-históricas; os temas transversais; os saberes
produzidos nos diferentes espaços de vivência na mídia, na rua, nas práticas culturais e
religiosas, no cotidiano podem constituir-se em objetos de estudo em projetos de trabalho.
Na bibliografia da área de ensino de História, assim como nos documentos curriculares,
nos relatos de experiência, é possível o professor ter acesso a vários relatos de experiências
exitosas com projetos de trabalho sobre variadas temáticas. Por exemplo:
Tema: “As condições de vida da classe trabalhadora”
- Problematização: o professor articula um projeto, a partir da problematização da
realidade dos estudantes da EJA, utilizando, dentre tantas fontes e atividades:
- Fontes escritas: os textos dos livros didáticos;
- Fontes orais: entrevistas com trabalhadores que podem ser os próprios estudantes que
já trabalham, ou pais, ou funcionários da escola;
- Canções: “Cidadão” de Zé Geraldo; “Construção” de Chico Buarque; “Fábrica” do grupo
Legião Urbana.
- Filmes:
1. Título: Tempos Modernos
Gênero: comédia/drama/ação
Direção: Charles Chaplin; Ano: 1936; Duração: 1h 23min; País: EUA
2. Título: Eles Não Usam Black-Tie
Gênero: drama/romance
Ano: 1981; Duração: 2h 14min, Direção: Leon Hirszman; País: Brasil
- Imagens: Obras de arte
1. Título: O quarto estado
Autor: Giuseppe Pellizza (1868-1907). O artista italiano focaliza o proletariado, em
greve, ocupando a Praça de Volpedo, na Itália, cidade natal do pintor.
2. Título: “Operários”
Autora: Tarsila do Amaral, um dos maiores nomes do Modernismo Brasileiro. Ano:
1933. O quadro tornou-se um símbolo da luta dos trabalhadores no Brasil.
3. Título: Indústria de Detroit
Autor: Diego Rivera, pintor mexicano tematiza o trabalho da indústria automobilística
de Detroit neste mural. EUA, Ano: 1932 – 1933
- Fotografias: coletar e/ou produzir fotografias sobre a diversidade das condições de vida
e trabalho na comunidade em que a escola está inserida.
- Produção: Texto, e/ou uma exposição fotográfica, expressando diferenças e
desigualdades no mundo do trabalho.
Os projetos de trabalho são oportunidades para se formar várias habilidades, como: a
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tempo, de respeito ao ritmo de cada um, do outro e do grupo; de (auto)avaliação permanente,
de busca de conhecimento e aprendizagens. Estudantes e professores se posicionam como
sujeitos do conhecimento e da história. Enfim, uma possibilidade metodológica que pode
ressignificar a concepção de aprendizagem em História.

3.2 Trabalhos escolares no ensino e aprendizagem EM História
No ensino e aprendizagem de História são muito comuns os chamados trabalhos didáticos,
individualmente ou em grupo, nos anos finais do Ensino Fundamental e no Ensino Médio. Em
geral, consistem na apresentação de tipos variados de textos, relatos, exposições como fruto
de estudos dos estudantes. Estes trabalhos têm como objetivo fazer com que os estudantes
ampliem, busquem em determinadas fontes conhecimentos complementares àqueles
exercitados na sala de aula, além de incentivar a iniciação à pesquisa, à descoberta e à
reflexão. São em geral, uma recapitulação ou síntese do que foi estudado. Como explicitado
nos Parâmetros Curriculares, muitas vezes, esse tipo de atividade é confundido com cópia
de livros, compêndios. Com o avanço da internet, foram incrementados os mecanismos de
busca e o binômio Ctrl-c, Ctr-v (comandos copiar e colar) em computadores conectados
a web, facilitaram o procedimento de cópia, de reprodução acrítica de informações
históricas. Para evitar esse tipo de atitude, é necessário que os docentes se envolvam no
processo de exploração do universo cultural a que os estudantes têm acesso. É necessário
orientação por parte dos professores, evitando, assim, que os estudantes apresentem o que
bem encontrarem ou desejarem. Assim, será possível, desde cedo, estimular a autoria e
criatividade dos estudantes e evitar a utilização de colagens indiscriminadas de textos de
outros autores.
A seguir, foram delineadas algumas sugestões para realização de trabalhos acerca de temas
amplos, como, por exemplo:
Sugestões de temas:
Revolução Francesa, Revolução Industrial, Proclamação da República no Brasil.
1. Elaborar um roteiro, delimitando o tema e especificando os subitens e os objetivos do
trabalho.
2. Realizar uma pesquisa anterior e apresentar as fontes, os livros didáticos e demais
materiais a serem pesquisados.
3. Solicitar aos estudantes que encontrem pelo menos dois textos que tratem do mesmo
tema, mas de autores diferentes, na internet, revistas, livros, façam uma síntese das
ideias dos autores e apresentem ao restante da turma, oralmente, as posições distintas
presentes nos textos analisados. É interessante também solicitar que os estudantes se
informem sobre os autores e apresentem à turma os dados: quem produziu, a formação
do autor, quando e como foi produzido, os diálogos e as posições desses autores.
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4. Solicitar que o tema seja estudado por meio de imagens de época e não em textos sobre
o tema, e que a partir dessas imagens, os estudantes elaborem um texto e apresentem
oralmente à turma. No caso de temas que se relacionem diretamente com o cotidiano,
podem ser solicitados aos estudantes que registrem por meio de fotografias, por exemplo,
e apresentem à turma, fotos de autoria do próprio grupo.
5. Na mesma linha, os estudantes podem ser motivados a produzir um vídeo sobre os
temas, usando, por exemplo, um aparelho celular, e apresentar à turma. Lembrando aos
estudantes alguns elementos que envolvem esse tipo de produção: roteiro, objetivos,
cenário, cenas, edição, produção e créditos. O vídeo deve ser apresentado e debatido
com o restante do grupo.
6. Para qualificar e valorizar os trabalhos, é necessário definir a atividade que será realizada
com as fontes, para que elas apresentem contribuição significativa à aprendizagem. O
uso de imagens, por exemplo, que muitas vezes ganha caráter meramente ilustrativo,
pode se realizar observando as posturas dos personagens retratados, o estudo da época
em que foi produzida a imagem e a análise do enquadramento feito pelo fotógrafo.
7. Valorizar a produção dos estudantes, utilizando os textos por eles produzidos em objeto
de avaliação nas provas escritas.
Considera-se importante evitar, como ocorre muitas vezes, transformar os trabalhos
escolares em uma maneira fácil de os estudantes obterem boas notas e para os professores
uma maneira rápida de “vencer” determinados temas.

3.2.1 Seminários em Grupo
Os seminários são atividades didáticas muito comuns entre estudantes que já dominam
a escrita e a leitura, em especial, nas áreas de ciências humanas – História e Geografia. O
objetivo de um seminário é possibilitar o estudo aprofundado de um determinado tema,
em fontes selecionadas e em equipe. Este estudo permitirá a discussão de um problema,
interpretação, análise crítica e compreensão do conteúdo. A seguir, será apresentada uma
sugestão de seminário temático para as fases finais e módulos da EJA:
Tema: Lutas pela independência da colônia portuguesa na América
A Inconfidência Mineira (1789); A Conjuração dos Alfaiates (Bahia, 1798); A Revolução
Pernambucana de 1817.
1. Apresentação pelo professor de um texto roteiro contendo o tema do estudo, uma visão
geral do seminário, as principais questões, os objetivos e a orientação bibliográfica.
2. Divisão das equipes de estudo e dos coordenadores – líderes que farão a coordenação
dos trabalhos de cada grupo.
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3. Preparação do seminário: leitura do texto básico (que pode ser dos livros didáticos do
acervo da própria escola), dos textos complementares e das questões do texto roteiro
do seminário. Estudo dos textos e demais fontes levantadas por todos os participantes
dos grupos. Interpretação dos textos, levantamento de problemas temáticos, busca de
esclarecimentos e explicações. Elaboração de um texto com as anotações e conclusões
do grupo sobre os três movimentos.
4. Realização do seminário: Introdução geral da temática pelo professor. Exposição
introdutória dos coordenadores de grupo de como será feita a exposição, as tarefas de
cada um, os procedimentos que vão utilizar, o tempo, o cronograma das atividades.
5. Apresentação de cada grupo, cada um focalizando um dos movimentos, realizando
uma revisão das leituras e promovendo o debate com o grupo. Síntese de cada um dos
grupos.
6. Conclusão: o professor deverá fazer uma síntese geral acerca dos significados dos três
movimentos para a independência da colônia portuguesa – o Brasil.
7. Produção final: coletânea de textos. Os estudantes, ao fim do trabalho, deverão produzir
um texto original sobre cada um dos temas a serem reunidos em uma produção
coletiva – denominada, por exemplo, Coletânea de História. Essa produção poderá ser
disponibilizada na biblioteca ou em espaços virtuais da escola, para que sirva de fonte de
estudos para outros estudantes.
8. Avaliação: todo o processo deverá ser avaliado; o professor pode solicitar, além do
texto final de cada grupo, um texto com as observações sobre a participação dos vários
integrantes do grupo.

3.2.2 Leitura, análise e interpretação de textos históricos
A leitura, interpretação e compreensão dos textos são elementos basilares das aprendizagens
em História. Os objetivos da leitura analítica nas práticas de ensino são proporcionar a
compreensão integral dos significados de textos e desenvolver a capacidade de interpretação
crítica, do raciocínio lógico e demais capacidades imprescindíveis ao trabalho intelectual.
O leitor deve estar atento às intenções do autor e à forma como ele cria estratégias de
convencimento em seu texto. A própria leitura também possui intencionalidade, isso é,
imprime novos sentidos ao texto, além daqueles que o autor imprimiu.
Para que as leituras dos textos históricos sejam de fato significativas para o aprendizado,
sugerem-se alguns procedimentos:
1. Seleção de textos e das unidades – apresentação aos estudantes uma visão de conjunto
do texto, o vocabulário, a autoria e suas intenções, o contexto de produção, enfim fazer
uma análise do que está escrito, levando-se em consideração a intencionalidade do
autor e sua interface com o leitor.
2. Leitura individual ou em grupo – compreensão da mensagem, delimitação do tema,
problemas e ideias centrais, realizando, assim, uma análise temática.

parâmetros na sala de aula de HISTÓRIA

28
3. Interpretação do texto – análise crítica às posições do autor: relacionar, associar as
ideias do autor com outros textos sobre o mesmo tema. É o momento de uma análise
interpretativa.
4. Discussão do texto – levantamento e discussão de questões acerca do tema,
problematizando o texto.
5. Elaboração de uma síntese pessoal – produção de um novo texto, com discussão e
reflexões pessoais sobre o tema.
Essas ações são facilitadoras do trabalho de estudo, leitura e compreensão de textos
históricos e, nesse sentido, devem ser orientadas.
Sugestão de atividade: roda de leitura
1º Momento – Seleção de um ou mais textos sobre um determinado assunto.
2º Momento – Constituição da roda e leitura coletiva dos textos.
3º Momento – Discussão das ideias encontradas nos textos e apresentação das
percepções dos estudantes, a partir da leitura realizada.
4º Momento – Produção individual ou em duplas de um novo texto sobre o assunto.
5º Momento – Intercâmbio textual: novamente, em roda, os estudantes deverão trocar
os textos entre si, ler e confrontar as ideias do grupo com as dos autores iniciais.
Os chamados resumos de textos são também atividades recorrentes nas práticas de ensino
e aprendizagem em História. Este trabalho tem como objetivo exigir do estudante a leitura
dos textos extraclasse. Em geral, se exige um “atestado” de leitura, algumas vezes, por meio
de “fichamentos” de um livro inteiro, ou um capítulo, ou um artigo. A produção de resumos
consiste em um exercício de leitura e identificação das principais ideias, das teses do autor
acerca de um determinado assunto. O registro é uma síntese das ideias do texto. Trata-se
de uma atividade que auxilia na formação do hábito e da disciplina de estudos extraclasse.

3.3 Sequências didáticas na prática do ensino de História
As práticas educativas nas escolas possuem características próprias, situadas em condições
historicamente determinadas. As configurações da prática educativa em História variaram,
em diferentes contextos históricos culturais. No atual momento em que vivemos, no
século XXI, na chamada sociedade do conhecimento, pode-se verificar que alguns
elementos e variáveis organizadores da prática na sala de aula são recorrentes no ensino
de História. As sequências ou unidades didáticas podem ser definidas como o conjunto
de atividades projetadas, ordenadas, estruturadas de maneira articulada com a intenção
de alcançar determinados objetivos, ou seja, determinadas expectativas de aprendizagem.
Essas atividades são planejadas, individual e coletivamente, de modo que os estudantes e
professores saibam o ponto de partida, os caminhos a serem percorridos e o que se almeja
alcançar. Como toda travessia é flexível, complexa, elementos novos serão agregados no
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de forma positiva ou problemática, nesta viagem. Mas, de um modo geral, na organização
pedagógica da sequência didática, três momentos/fases são distintos e, logo, devem ser
parte do processo de reflexão e ação docente: planejamento, desenvolvimento e avaliação.
Na prática de ensino de História, alguns componentes são considerados estruturantes para
a construção de aprendizagens significativas: apresentação e problematização do tema;
diálogo entre professores e estudantes; levantamento de fontes e informações; análise
das fontes e informações, confronto de diferentes versões, pontos de vista; ampliação e
enriquecimento dos conhecimentos, estabelecendo relações mais ampliadas; produção,
registro em diferentes modalidades; avaliação.
Numa perspectiva crítica de organização pedagógica, chamada aula expositiva em
História tem sido objeto de muitas polêmicas. Entende-se que a aula expositiva dialogada
no contexto de uma sequência didática pode favorecer diversos aspectos, tais como: o
posicionamento do professor como mediador do trabalho em sala de aula; o estímulo a
posturas reflexivas; o incentivo à motivação e à iniciativa dos estudantes, considerando
os interesses e experiências; a construção de um espaço para questionamentos, críticas,
discussões e reflexões; a sistematização, a síntese dos conhecimentos e debates realizados
no processo. Nesse sentido, para que a aula expositiva seja ressignificada, torna-se
imprescindível que o professor promova a articulação entre o contexto educacional e a
prática social, permitindo ao estudante a aquisição e a reflexão sobre o saber sistematizado,
a reelaboração e a produção de novos saberes, bem como o confronto de suas ideias
com a de outros interlocutores como os estudantes e os autores dos textos de referência,
por exemplo. Portanto, nessa perspectiva, a aula expositiva pode assumir um caráter
transformador, espaço e tempo de troca de experiências entre professor e estudante, numa
relação dialogada e não, simplesmente, se configurar como uma comunicação da lição ou
da matéria a ser estudada em História, de forma vertical e impositiva como tradicionalmente
é conhecida.
A avaliação pode ser realizada pela participação dos estudantes, contribuindo na exposição,
questionando, respondendo, enfim, no diálogo da aula e/ou por atividades complementares,
tais como sínteses escritas, produção de mapas conceituais, esquemas, e resoluções de
situações-problema.
Apresenta-se, a seguir, uma sequência de organização de uma aula expositiva dialogada.
1. Explicitação de ideias – Uma notícia de jornal, um filme provocativo, uma leitura
instigante ou, ainda, um estudo de caso podem ser utilizados como desencadeadores
de exposição de ideias prévias, pelos estudantes.
2. Problematização – Questões desafiadoras, situações-problema a serem solucionadas,
atividades práticas que auxiliem a responder algumas questões levantadas e
questionamento das hipóteses apresentadas.
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3. Construção de argumentos – São previstos, para este momento de aprofundamento
e complementação da aprendizagem, a leitura de textos e o contato com outras fontes
de informação.
4. Sistematização da aprendizagem – Oportunizar ao estudante comunicar suas
aprendizagens de forma oral e com uma produção de texto escrito.

3.4 Trazendo as fontes orais para a sala de aula
A utilização de fontes orais no processo de ensino e aprendizagem, nas diversas etapas
da educação básica, possibilita desenvolver uma concepção de História, como uma
construção de toda a sociedade, na medida em que os estudantes têm contato direto com
os protagonistas vivos, pessoas que estão vivendo e fazendo história no meio social próximo.
Desse modo, podem compreender que todos os homens, mulheres, crianças são sujeitos
da história. A história deixa de ser tratada como algo distante, um passado morto, que não
desperta interesse. Ao contrário, está viva, pulsando, em construção. O estudante tem a
chance de ter uma visão viva de como era o passado, como é ser outra pessoa no passado
e no presente.
As atividades com fontes orais na educação básica beneficiam a formação de várias
habilidades, saberes e atitudes, como por exemplo: o direito de ter acesso e o respeito
a diferentes vozes; o direito de escrever e debater a história; a capacidade para o diálogo
e a cooperação; o trabalho coletivo; atitudes de convivência social e ética; auxilia na
comunicação, na capacidade de escuta, na linguagem oral e escrita; possibilita aos estudantes
produzir e avaliar criticamente as fontes. Estudantes e professor podem registrar narrativas
e memórias sobre o modo de viver e trabalhar das pessoas no passado, os costumes, o
cotidiano, a maneira de se vestir, se alimentar, as brincadeiras e outros temas de interesse.
Nesse mesmo sentido, forma habilidades de pesquisa por meio da entrevista e técnicas de
uso de gravadores.
Nessas atividades, os professores precisam estar atentos às vantagens e também às possíveis
dificuldades como, por exemplo, aquelas relacionadas à subjetividade dos colaboradores,
à memória. Os relatos, muitas vezes, são permeados de contradições, omissões, ênfases,
incoerências e até mesmo distorções. Assim, a fonte oral requer análise, crítica e
interpretação. As lembranças não podem ser tomadas como verdades absolutas, mas como
visões, interpretações da experiência dos sujeitos.

Nesse sentido, é possível ampliar os

projetos de trabalho, sequências didáticas, agregar as fontes orais, complementadas por
textos, imagens em vários momentos do desenvolvimento curricular dos Parâmetros, em
diferentes etapas, na abordagem dos núcleos conceituais (sujeitos, tempo e fontes históricas)
e diversas temáticas. Dentre os variados temas, é possível citar: história local e do cotidiano;
modos de viver (alimentação, moradia, festas e outros); temas relacionados à diversidade
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história das organizações e outros.
Apresentamos, a seguir, uma sugestão de sequência didática para a EJA acerca dos grupos
sociais da localidade:
Tema: Grupos sociais da localidade no presente e no passado
Núcleo 1: Sujeito histórico: identidade e diversidade
Expectativas de aprendizagem:
EA1 - Perceber-se como sujeito social construtor da história e do conhecimento,
responsável por participar da construção da sociedade.
EA2 - Posicionar-se diante de acontecimentos da atualidade, a partir da interpretação
das relações entre eles e acontecimentos de outros tempos históricos e espaços sociais.
EA3 - Compreender as histórias individuais como partes integrantes de histórias coletivas.
EA4 - Construir a identidade pessoal e social na dimensão histórica, a partir do
reconhecimento do papel do indivíduo nos processos históricos simultaneamente como
sujeito e como produtor.
EA5 - Reconhecer as ações cotidianas dos múltiplos sujeitos históricos como constituintes
da história de uma sociedade
EA6 - Compreender o caráter histórico e social das ações dos sujeitos nas esferas
públicas (Estado, instituições oficiais, guerras civis e entre nações) e privadas do cotidiano
(famílias, casas, ruas, festas, alimentação, escolas, fábricas).
1. Problematização do tema – conversar com a turma sobre os diferentes grupos sociais
existentes na localidade, seja o bairro, a comunidade rural, o município. Levantar os
conhecimentos dos estudantes com questões como: Além do grupo da família, com
quais grupos você convive? Há outros grupos organizados na localidade? Vamos
conhecê-los? Fazer o levantamento: sindicato, associação de moradores, clubes e
outros. Levar fotos, observar, levantar questões, como: Qual o trabalho que esses grupos
ou associações realizam? Problematizar.
2. Diálogo entre professores e estudantes e busca de informações, por meio de visita
guiada pelo espaço, observação, registro por meio de desenhos, fotos de aspectos como
distribuição, organização e usos dos espaços, das diferentes pessoas que ali trabalham e
o que fazem dentre outros; levantamento de fotos e materiais que contam a história do
grupo investigado.
3. Preparação das entrevistas – definição dos sujeitos a serem entrevistados e do “para
quê” entrevistar; escolha dos entrevistados, por exemplo, um funcionário, professor ou
estudante que faz parte da comunidade atual e uma pessoa que tenha participado
do grupo, em outra época; contato com os entrevistados e preparação do roteiro, das
questões da entrevista, definição da data, do local e outros. Os escolhidos podem ser
convidados para irem à sala de aula e, nesse caso, a entrevista será coletiva.
4. Realização das entrevistas pelos estudantes com o apoio e a orientação da professora;
transcrição integral ou parcial das entrevistas gravadas. Anotar no caderno, as informações.
Seleção das narrativas.
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5. Análise das entrevistas: poderá ser focalizado, dentre outros, aspectos como: a história
da fundação do grupo; a história do nome do grupo; como era o grupo, as mudanças nas
regras, normas do grupo; condições em que se apresentavam as normas (como e onde);
quantos funcionários trabalhavam e trabalham; quem participava; se existiam ou existem
outros grupos ou associações na comunidade; o que mudou; o que permaneceu do
mesmo jeito; os principais projetos do grupo; os principais problemas; o que pode ser
feito para solucionar os problemas; proposições do grupo.
6. Elaboração das conclusões; relações entre os relatos, as informações do entrevistado
com o contexto histórico estudado; diálogo entre os dados obtidos nas entrevistas orais e
outras fontes como fotos, vídeos e textos; registros escritos; sistematização e integração
dos resultados em forma de textos, imagens (desenhos, fotos), vídeos, exposições e outros.
7. Registro, síntese: com base nas entrevistas, nas fotos, produzir um texto coletivo sobre
a história do grupo. Motivar a turma a escolher um título bem sugestivo. Orientar, por
exemplo, a confecção de um cartaz ou um mural com textos, ilustrações ou montagem
de fotos de diferentes épocas, mostrando mudanças e permanências. Pode também ser
elaborada uma carta a uma autoridade, narrando os estudos e reivindicando algo de que
o grupo necessita.
8. Divulgação dos resultados em forma de textos, imagens (desenhos, fotos), vídeos,
exposições e outros.
9. Ampliação e enriquecimento dos conhecimentos, estabelecendo relações mais
ampliadas. Orientar a discussão para que os estudantes compreendam que os lugares
onde moramos, onde convivemos e aprendemos com as pessoas, onde trabalhamos
e nos divertimos são “pequenos mundos” que fazem parte de um mundo maior. Os
grupos sociais, os bairros, as praças, as fazendas, as pessoas e os grupos que convivem
nesses lugares fazem parte desse vasto mundo. Podem ser levados um mapa múndi,
um globo, um mapa do Brasil para a sala e tentar localizar o “nosso lugar” no mundo
e no Brasil. Encaminhar questões como: Há grupos na localidade que participam de
outros grupos em outros lugares do Brasil e do mundo?; Muitos problemas da localidade
existem também em outros lugares do Brasil e do Mundo? Alguns interesses das pessoas
de nossa comunidade interessam também a pessoas de outros lugares? Os grupos
sociais dos quais participam fazem história? As histórias desses grupos e movimentos
são parte da história?
10. Avaliação – o professor deve avaliar todo o processo, por meio da observação do
desempenho dos estudantes, individualmente, e em grupo, e dos registros realizados por
eles.

3.5 Os documentos escritos nas aulas de História
O documento escrito mudou seu status de fonte histórica privilegiada, em alguns casos
exclusiva, mas não perdeu seu valor na pesquisa e na escrita da História. De documento
que, depois de ter sua veracidade e legitimidade confirmada, falava por si só sobre o
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exatidão e neutralidade. Como qualquer outra fonte, é uma construção social produzida por
sujeitos de diferentes grupos sociais e, portanto, envolve seleções, omissões, lembranças
e esquecimentos. Assim, o documento é considerado uma entre diversas fontes históricas
como as orais, imagéticas e materiais. Registra-se que as fontes escritas apropriadas para
a investigação histórica não são apenas os documentos oficiais como leis e atas, mas os
documentos escritos, tanto por pessoas que ocupam cargos político-administrativos, quanto
por pessoas comuns, em seu cotidiano. Existem diversas fontes escritas que contribuem
para a investigação histórica como reportagens da mídia imprensa, cartas, documentos
jurídicos, certidões de nascimento, cadernos de escola, autobiografias, literatura de cordel,
entre outros.
A literatura de cordel
Na região Nordeste e em Pernambuco, são conhecidas as práticas de utilização e produção
do Cordel no processo de ensino e aprendizagem de História e de outros componentes
interdisciplinares. Os cordéis podem ser utilizados no espaço da sala de aula como uma
linguagem alternativa, uma das fontes históricas a ser explorada no estudo da História. Desde
que chegaram ao nordeste do Brasil, independente do sistema literário institucionalizado,
vêm se constituindo como testemunhos de fatos históricos, personagens, costumes, culturas
e saberes. Revelam a preocupação de poetas, leitores e ouvintes com o que acontece
na história, no mundo, nos lugares de vivência. Ao relatarem os acontecimentos de um
determinado lugar num determinado período, os Cordéis se transformam em memória,
registro e documento. São importantes fontes de memória popular e revelam o imaginário
do tempo e do espaço onde foram elaboradas. O Cordel apresenta-se, assim, como uma
possibilidade para se investigarem outras visões e outras versões das narrativas históricas
sobre acontecimentos históricos de diferentes épocas e lugares. O trabalho pedagógico
com o Cordel, compreendido em suas dimensões simbólica, artística, linguística, econômica
e histórica, permite estabelecer conexões entre o ensino e a pesquisa, no contexto
escolar, estimular a linguagem oral, a criatividade, a produção textual, a valorização dos
relatos de vários sujeitos em diferentes contextos, a preservação das identidades locais e das
tradições regionais. Nesse sentido, vale a pena conhecer e debater os projetos desenvolvidos
nas escolas de Pernambuco, sobre os mais diferentes temas, como por exemplo, “Do cais ao
sertão: 100 anos de Gonzagão; na fase de alfabetização “Alfabetizar com Sucesso”; “Espaço
do Cordel: projeto o uso do cordel na sala de aula” [espacodocordel.blogspot.com/.../
projeto-o uso-cordel-na-sala-de-aula html”].
A exploração de documentos escritos, nas aulas de História, deve levar em conta esse seu
novo status, ou seja, o professor pode planejar atividades didáticas que promovam o contato
dos estudantes com fontes escritas por diferentes grupos e sujeitos sociais, recuperando
múltiplas representações sobre um mesmo acontecimento. Desse modo, os estudantes
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poderão experienciar o ofício do historiador, cruzando e analisando diferentes fontes
para construir saberes além do registrado em uma única fonte. Esse diálogo pode ser
feito para confrontar diferentes visões sobre um mesmo acontecimento e para ampliar o
conhecimento de um determinado tempo ou espaço, ultrapassando a memória pessoal em
busca da história coletiva.
Por meio da leitura de trechos de documentos escritos, é possível, também, alargar o
processo de alfabetização dos estudantes, em um trabalho interdisciplinar. A leitura em
busca de informações para responder a uma questão histórica pode tornar o processo de
alfabetização mais rico e interessante do que a mera decodificação de frases e palavras.
Nesse sentido, sugerimos duas sequências didáticas, uma para jovens e adultos em fase de
alfabetização e outra para as fases finais e os módulos da EJA.
1. Tema: Os deslocamentos populacionais e a história da localidade onde os estudantes
vivem
Expectativas de Aprendizagem:
Núcleo Conceitual 1: Sujeitos históricos: identidade e diversidade
EA3 - Compreender as histórias individuais como partes integrantes de histórias coletivas.
EA8 – Reconhecer semelhanças e diferenças sociais, políticas, econômicas e culturais nos
modos de viver dos indivíduos e grupos sociais que pertencem ao seu próprio tempo
(presente) e espaço de vivência (local) e entre estes e aqueles que viveram em outros
tempos e lugares, sem classificá-los como mais “evoluídos” ou “atrasados”.
EA10 - Compreender o processo histórico que constituiu a diversidade econômico-social,
cultural, étnico-racial, religiosa de determinados espaços sociais e tempos históricos.
EA26 - Reconhecer os deslocamentos populacionais em diferentes tempos históricos
como práticas sociais, que desencadearam e desencadeiam transformações, encontros e
desencontros entre diferentes culturas.
Núcleo Conceitual 3: Fontes históricas
EA1- Identificar formas de registro da memória importantes para a escrita da história: fontes
escritas, imagéticas, materiais, orais.
EA2 – Coletar, selecionar e preservar diferentes fontes históricas acerca dos temas
estudados.
EA3 - Localizar, interpretar e analisar informações históricas em fontes escritas, imagéticas,
materiais, orais, tabelas, gráficos, linhas do tempo e mapas históricos, entre outros.
EA4- Elaborar hipóteses e argumentos a respeito de temas e problematizações históricas
através da leitura, interpretação e cruzamento de duas ou mais fontes.
EA5 - Registrar conhecimentos históricos sobre os temas em estudo por meio de diferentes
meios e linguagens: desenhos, imagens, textos, gravações audiovisuais, exposições,
canções, teatro e outros.
EA6 – Produzir coletiva ou individualmente textos analíticos e interpretativos sobre os
processos históricos, valendo-se de categorias e procedimentos próprios do discurso
historiográfico.
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Núcleo Temático 4 - Cidadania e participação social e política, relações de poder,
cidadania e movimentos sociais
EA1 – Colaborar para definição, valorização e respeito dos direitos e deveres sociais,
humanos, civis e políticos e ambientais dos membros de grupos de convivência em nível
local, regional e nacional.
Núcleo Temático 5: História local, cotidiano, cultura e tecnologias, organizações sociais e
políticas e conflitos: povos, nações, lutas, guerras, revoluções
EA1 - Identificar os diversos grupos sociais, culturais, raciais, étnicos que constituem e que
participaram da formação e transformação de diferentes espaços sociais que constituem
a localidade.
Núcleo temático 7. Sociedade, cotidiano, cultura e tecnologias
EA03- Identificar e analisar diferentes costumes, hábitos, valores, modos de viver e trabalhar
característicos de espaços sociais de uma localidade, relacionando-os às condições sociais
e às especificidades culturais dos diversos grupos que os constituem.
Núcleo Temático 8: Histórias de Pernambuco: sujeitos, práticas culturais e experiências
coletivas
EA3 - Identificar deslocamentos populacionais no estado, no passado e no presente, as
migrações regionais e nacionais, e compreender as razões dos movimentos para outras
regiões.
Problematização do tema - diálogo entre professores e estudantes para propor questões
sobre o tema, a partir das vivências da turma:
Discutir com os estudantes sobre a origem dos habitantes do local onde moram. Seriam
todos nascidos na localidade ou teriam vindo de outras regiões?
Planejamento e desenvolvimento dos estudos
- Solicitar que os estudantes levem, para a sala de aula, documentos escritos pessoais que
contenham dados sobre o local de nascimento.
- Fazer o levantamento entre os estudantes dos documentos por eles escolhidos.
- Trocar os documentos levados pelos estudantes para que um procure os dados de outro.
- Explorar os documentos selecionados pelos estudantes, auxiliando-os a encontrar o
dado solicitado em relação à naturalidade, ou nos dados do cartório onde a certidão foi
produzida.
- Debater sobre como os documentos escritos possibilitaram a pesquisa histórica, além de
representarem os direitos civis e as identidades de todos da turma.
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Sistematização e integração dos resultados
- Escrever um texto coletivo que sintetize o tipo de documentos pesquisados, a importância
deles para a pesquisa histórica e para a cidadania, as localidades levantadas com as
respectivas quantidades de estudantes naturais de cada uma delas.
- Produzir um gráfico manualmente ou através de softwares como o Microsoft Office Excel,
que permita a visualização dos dados quantitativos descobertos.
- Problematizar os dados quantitativos encontrados para aprofundar a pesquisa histórica
iniciada por questões como: Por que pessoas nascidas em outras localidades se mudaram
para a localidade em que todos vivem no momento da aula? Desde quando aquela
localidade recebe migrantes e por quê? Como influenciaram o modo de viver dos habitantes
da localidade e como foram influenciadas por ele?
- Planejar novas coletas de dados por meio de fontes orais ou escritas para investigar as
novas questões.
2. Tema – Africanos e afrodescendentes no século XIX: entre a escravidão e a liberdade
Expectativas de aprendizagem:
Núcleo Conceitual 1: Sujeitos históricos: identidade e diversidade
EA3 - Compreender as histórias individuais como partes integrantes de histórias coletivas.
EA21- Reconhecer, analisar e valorizar a participação dos povos africanos e dos afrobrasileiros, em sua diversidade sociocultural, nos vários períodos da história local, regional,
nacional e mundial.
Núcleo Conceitual 3: Fontes históricas
EA1- Identificar formas de registro da memória importantes para a escrita da história: fontes
escritas, imagéticas, materiais, orais.
EA3 - Localizar, interpretar e analisar informações históricas em fontes escritas, imagéticas,
materiais, orais, tabelas, gráficos, linhas do tempo e mapas históricos, entre outros.
EA4- Elaborar hipóteses e argumentos a respeito de temas e problematizações históricas
através da leitura, interpretação e cruzamento de duas ou mais fontes.
EA5 - Registrar conhecimentos históricos sobre os temas em estudo por meio de diferentes
meios e linguagens: desenhos, imagens, textos, gravações audiovisuais, exposições,
canções, teatro e outros.
EA6 – Produzir coletiva ou individualmente textos analíticos e interpretativos sobre os
processos históricos, valendo-se de categorias e procedimentos próprios do discurso
historiográfico.
EA8- Identificar, compreender e analisar a autoria e os vínculos sociais, econômicos,
políticos e culturais de quem fala, por meio de uma determinada fonte histórica ou
patrimônio histórico-cultural.
EA10- Formar opinião sobre um acontecimento histórico ou representação histórica
apresentados nas fontes históricas.
Núcleo Temático 4: Cidadania e participação social e política; relações de poder,
cidadania e movimentos sociais
EA3- Compreender os direitos sociais, humanos, civis e políticos e sua implementação
como conquistas históricas de diferentes grupos em diferentes tempos e espaços sociais.
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EA13 - Compreender a historicidade do exercício da cidadania e as tensões e lutas nela
envolvidas em cada contexto histórico, atentando para suas especificidades e evitando
anacronismos.
EA14 - Utilizar os conhecimentos históricos para compreender e valorizar os fundamentos
da cidadania e da democracia, favorecendo uma atuação consciente do indivíduo na
sociedade.
EA15 - Compreender, analisar e posicionar-se sobre as relações de poder, de dominação
e resistência, de conflito e negociação existentes entre diferentes grupos culturais,
territoriais, religiosos, étnico-raciais, de gênero, de orientação sexual, de idade, que
convivem em diferentes contextos históricos, atentando para suas especificidades e
evitando anacronismos.
EA16 - Conhecer e analisar projetos e práticas de resistência de grupos oprimidos ao longo
da história local, regional, nacional e mundial, suas particularidades, conquistas e derrotas
(lutas operárias, lutas sociais do campo e da cidade, lutas pela terra e por moradia; lutas
feministas, movimentos populares e estudantis, lutas dos povos indígenas, lutas dos negros,
lutas dos homossexuais etc.).
Núcleo Temático 6: Natureza, terra e trabalho
EA 1- Compreender o trabalho de múltiplos sujeitos históricos como elemento primordial
nas transformações históricas.
EA06 - Caracterizar e distinguir formas de produção e organização social do trabalho em
vários tempos históricos e espaços sociais em âmbito local, regional, nacional e mundial,
destacando as relações sociais de trabalho, baseadas no parentesco ou solidariedade, na
servidão coletiva, no escravismo antigo, na servidão feudal, na escravidão moderna e no
trabalho assalariado.
EA10 – Analisar as relações de igualdade e desigualdade social específicas de cada forma
de produção e organização social do trabalho existente em diversos tempos históricos e
espaços sociais, destacando as comunidades indígenas, a escravidão de negros africanos
no Brasil e o trabalho assalariado.
EA11- Compreender as ações humanas e os conflitos sociais constituintes do processo
histórico de formação e transformação de diferentes formas de produção e organização
social do trabalho, em nível local, nacional e mundial.
Núcleo Temático 8: Histórias de Pernambuco: sujeitos, práticas culturais e experiências
coletivas
EA1- Relacionar acontecimentos históricos locais, regionais, nacionais e mundiais em
diferentes tempos históricos, para melhor compreender a história de Pernambuco.
EA5 – Reconhecer as formas de deslocamento de populações africanas para a colônia
portuguesa na América, as origens dos povos africanos e seu modo de vida, as condições
de vida e trabalho dos africanos escravizados e as resistências que apresentaram,
especialmente no estado de Pernambuco.
EA13 - Compreender as mudanças e permanências nas formas de produção e organização
social do trabalho em diferentes períodos da história de Pernambuco e sua relação com
acontecimentos nacionais e mundiais.
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Problematização do tema
- Debater com os estudantes o que eles conhecem sobre a vida dos africanos, durante
o período da História do Brasil, em que era utilizado o trabalho escravo e sobre a forma
como esses sujeitos históricos conseguiram sua liberdade.
- Apresentar ou construir com os estudantes uma situação problema a partir dos
conhecimentos que já dominam sobre o tema, como por exemplo:
- Como os africanos e afrodescendentes escravizados resistiam à escravidão?
- Como conquistaram a liberdade? O que ocorreu depois da assinatura da Lei Áurea pela
Princesa Isabel, em 1888?
- A luta dos afrodescendentes, por liberdade e melhores condições de vida, terminou após
a assinatura da Lei Áurea? Como? Por quê?
Planejamento e desenvolvimento dos estudos
- Propor aos estudantes a pesquisa sobre a situação problema por meio da consulta a dois
documentos escritos, de natureza diferente:
1) Texto da Lei Áurea na íntegra
(Disponível em <http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/66274.html>.
Acesso em: 02 jul. de 2013).
2) Autobiografia do escravo Mahommad G. Baquaqua, redigida, aproximadamente, em
1854 (Disponível em: <www.anpuh.org/arquivo/download?ID_ARQUIVO=3686>. Acesso
em: 14 jun. 2013).
Consultar produção audiovisual sobre essa autobiografia em: REDE DE EDUCADORES EM
HISTÓRIA. Baquaqua: comum & extraordinário. Recife, PE: REDHIS/NEPHEPE/UFPE, FNDE,
2012.
- Identificar e diferenciar os dois documentos por meio de perguntas como: Quem o
produziu? Quando? Para quê?
- Ler os documentos em busca de dados para responder à situação-problema, ou seja,
interpretar, conforme cada um deles, como os africanos e afrodescendentes escravos
conquistaram a liberdade.
Observação: como a autobiografia de Baquaqua possui várias páginas, o professor, conforme
o perfil de sua turma, poderá selecionar trechos para que os estudantes pesquisem, ou
distribuir as diferentes partes da autobiografia entre vários grupos de estudantes.
- Observar as mudanças na escrita do português do século XIX e XX e, com a ajuda do
professor de português, entender o porquê dessas mudanças;
- Explorar trechos da autobiografia de Baquaqua para compreender como se preservou
a memória da vida na África, do tráfico negreiro da África para o Brasil, como se dava o
comércio de escravos na colônia portuguesa na região de Pernambuco, das condições de
trabalho dos africanos e afrodescendentes, castigos e resistências, das diferenças entre a
escravidão no Brasil e no norte dos EUA, da intervenção da Inglaterra no uso do trabalho
escravo nas colônias americanas, entre outros temas que os estudantes destacarem no
decorrer da interpretação da fonte.
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- Discutir trechos dos documentos e as interpretações feitas pelos estudantes, observando
que a Lei Áurea determinou o fim da escravidão em todo o Brasil, a partir de 13 de maio
de 1888, porém muitos africanos como Baquaqua lutavam por sua liberdade por meio
de resistências cotidianas ao trabalho escravo, de fugas, formação de quilombos e outras
estratégias.
Sistematização e integração dos resultados: produções
- Relacionar as descobertas e debates com as expectativas de aprendizagem
correspondentes ao tema.
- Sintetizar as descobertas feitas através da produção de um texto coletivo, que pode ser
produzido com o uso de fichas de cartolina, ou do Google docs, conforme, por exemplo,
as orientações presentes no texto “O uso pedagógico do Google docs”, postado no site da
Rede de Educadores em História: http://redhis.wordpress.com/page/2/
- Produção de desenhos, peças teatrais, paródias em interdisciplinaridade com Artes, para
expressar os sentimentos e aprendizagem dos estudantes em relação à situação-problema.
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3.6 Produção de (auto)biografias
A produção de (auto)biografias possibilita estabelecer relações entre sujeito, linguagem e
sociedade, memória e história. A escrita de (auto)biografias contribui para a constituição de
subjetividades, que se constituem de valores compartilhados e práticas sociais. As narrativas
entrelaçam múltiplos tempos e reinventam/recriam experiências de vida.
Na contemporaneidade, existe uma crescente apropriação de múltiplas formas de relatos,
entre eles, a escrita de si que pode ser elaborada de diferentes maneiras, como por exemplo,
livros, documentários, entrevistas, depoimentos, linhas do tempo, álbuns, memoriais, em
reality shows, blogs, twiter, facebook, instagram e outros, tornando possível uma leitura das
experiências individuais e coletivas de forma mais abrangente.
Nessa perspectiva, apresentamos uma sugestão de atividade que pode ser desenvolvida,
com as devidas adequações, em diferentes etapas e modalidades de ensino, no estudo de
diferentes temáticas históricas:
Tema: Tempo, memórias e histórias na escrita autobiográfica.
Expectativas de aprendizagem:
Núcleo 1: Sujeito histórico: identidade e diversidade
EA1 – Perceber-se como sujeito social construtor da história e do conhecimento,
responsável por participar da construção da sociedade.
EA3 - Compreender as histórias individuais como partes integrantes de histórias coletivas.
EA4 - Construir a identidade pessoal e social na dimensão histórica, a partir do
reconhecimento do papel do indivíduo nos processos históricos simultaneamente como
sujeito e como produtor.
EA5- Reconhecer as ações cotidianas dos múltiplos sujeitos históricos como constituintes
da história de uma sociedade.
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Núcleo Conceitual 2: Tempo
EA17 – Estabelecer relação entre o passado e o presente por meio da percepção de
continuidades, transformações, diferenças e semelhanças.
EA19 – Compreender permanências e mudanças ocorridas nos jeitos de viver, conviver e
trabalhar de grupos sociais de diferentes contextos e tempos históricos, rompendo com
anacronismos e com a noção de tempo linear.
Núcleo Conceitual 3: Fontes históricas
EA1- Identificar formas de registro da memória importantes para a escrita da história: fontes
escritas, imagéticas, materiais, orais.
EA2 – Coletar, selecionar e preservar diferentes fontes históricas acerca dos temas
estudados.
EA11 – Perceber as diferenças e as relações entre memórias (fontes históricas) e História
(produção científica) e analisar sua produção pelas sociedades humanas.
EA12 – Compreender a importância da memória no processo de construção das identidades,
do sentimento de pertença pelos agrupamentos humanos.
Problematização do tema
Planejamento e desenvolvimento dos estudos
1. Exposição dialogada sobre os diferentes sentidos da produção (auto)biográfica,
problematizando a importância da escrita das próprias memórias. Explicação acerca das
distinções entre uma biografia e uma autobiografia.
2. Exploração dos elementos – cenário, seleção de fatos, organização temporal, estilo
narrativo que compõem uma (auto)biografia como a apresentada a seguir:
“Nasci na Beira, em 1955, sou filho de uma família de emigrantes portugueses que
chegaram a Moçambique no princípio dessa década de 50. O meu pai era jornalista e
era poeta. Ele publicou cinco ou seis títulos em Moçambique, uma poesia pouco íntima,
mas também dois dos livros foram livros que tentaram ser livros de preocupação social,
em relação ao conflito da situação existente em Moçambique. Mas eram livros em que a
consciência política era mais antifascista, liberal, democrática, mas não questionando ainda
a questão colonial. A família do meu pai é gente que enriqueceu um pouco no período da
guerra, com garagens, e tinham, portanto, negócios ligados a automóveis. Eram do Porto”.
(Autobiografia de Mia Couto)
3. Motivar a produção de narrativas (auto)biográficas em blogs. Esse espaço virtual será
criado para abrigar as diversas narrativas dos estudantes.
4. Assistir ao filme “Escritores da Liberdade” (EUA, 2007) para debater o significado da escrita
autobiográfica na vida dos personagens.
Sistematização e integração dos resultados
Relacionar as narrativas construídas pelos estudantes com os contextos históricos coletivos.

3.7 História, cinema e produções audiovisuais
O cinema e outras produções audiovisuais, assim como as múltiplas linguagens
contemporâneas, que circulam no cotidiano das crianças e jovens, participam e marcam a
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as criou, modos de estar e analisar o mundo e sua temporalidade. Em outras palavras, um
filme, de longa ou curta metragem, um documentário, uma novela, série ou minissérie, ao
abordar um período ou acontecimento histórico, não são meras ilustrações, nem tampouco
contam os fatos como realmente aconteceram, mas apresentam visões parciais, próprias,
singulares sobre os sujeitos, acontecimentos, lugares, conforme os interesses e vínculos
sociais daqueles que os elaboraram.
Nesse sentido, ao incorporar filmes, documentários, cenas de novelas ou séries em sala de
aula, os professores de História devem considerar essa questão e utilizar essas produções
culturais não para ilustrar um conteúdo estudado, mas para tratá-lo como fonte histórica,
observando, por exemplo, a abordagem do período ou acontecimento que enfoca,
confrontando com outras abordagens possíveis, buscando compreender as razões sociais,
políticas, culturais que levaram seus produtores a construírem aquela narrativa e não outra.
É interessante observar, ainda, os sentidos que os consumidores dessas produções criaram,
examinando como o lugar social e cultural que ocupam interfere na interpretação do
produto cultural.
Mesmo com jovens e adultos em fase de alfabetização, quando esse trabalho de crítica é mais
difícil de ser realizado, as produções audiovisuais devem ser abordadas para além da mera
ilustração de um evento histórico. É importante que se discuta com os estudantes como
aquele audiovisual não é o fato em si, mas uma produção, na maioria das vezes, realizada
após o acontecido, por artistas que não viveram o momento apresentado. Para isso, o
professor pode comparar os tempos e espaços, pode instigar os estudantes a observarem os
anacronismos na produção, ou seja, as características do tempo presente que não existiam
na época representada, mas que aparecem como se existissem, ressaltando transformações
e permanências e analisando as transformações e as diferenças nem sempre destacadas.
Assim, os estudantes vão construindo importantes noções históricas, desnaturalizando o
presente como algo que não é natural ao que sempre existiu, mas possível de ser modificado
pela ação humana.
Outra questão importante que deve ser observada no uso das fontes audiovisuais, no
processo de ensino e aprendizagem histórica tem relação com a especificidade dessa
linguagem que, diferente da linguagem oral e escrita, relaciona-se com o receptor, mais pela
sensibilidade e percepção do que pela razão e cognição. Ao levar isso em conta, o professor,
antes de analisar a produção, deve deixar emergir os sentimentos, emoções e percepções
que os estudantes tiveram ao assistir ao audiovisual. A partir do levantamento dos diferentes e
semelhantes sentimentos e percepções, que a produção suscitou nos estudantes, é possível
começar o trabalho de análise de como a produção não revela o que aconteceu em si, mas
permite diferentes percepções sobre o fato relacionadas com as experiências e vínculos
socioculturais de cada um.
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Enfim, na sociedade da comunicação e informação que vivemos hoje, onde o acesso à
informação histórica pode ser feito por múltiplos canais além da escola, as aulas de História,
mais do que se restringir à transmissão, precisam investir na análise dessas informações que
são representações históricas. Devem, assim, contribuir para que crianças e jovens, além de
conhecerem os períodos, sujeitos e acontecimentos históricos, reflitam sobre sua formação
histórica construída a partir das informações ou representações obtidas em inúmeros
espaços sociais e culturais, apropriando-se crítica e autonomamente do conhecimento
histórico.
Nessa perspectiva, apresentamos uma sugestão de sequência didática que pode ser
desenvolvida nas várias etapas da EJA, levando em consideração o grau de domínio da
escrita e da leitura da turma:
Tema: “O Som ao Redor” e as relações cotidianas em Recife: resquícios do coronelismo?
Expectativa de Aprendizagem:
Núcleo Conceitual 1: Sujeito histórico: identidade e diversidade
EA8 – Reconhecer semelhanças e diferenças sociais, políticas, econômicas e culturais nos
modos de viver dos indivíduos e grupos sociais que pertencem ao seu próprio tempo
(presente) e espaço de vivência (local) e entre estes e aqueles que viveram em outros
tempos e lugares, sem classificá-los como mais “evoluídos” ou “atrasados”.
EA19 – Compreender permanências e mudanças ocorridas nos jeitos de viver, conviver e
trabalhar de grupos sociais de diferentes contextos e tempos históricos, rompendo com
anacronismos e com a noção de tempo linear.
Núcleo Conceitual 3: Fontes históricas
EA8- Identificar, compreender e analisar a autoria e os vínculos sociais, econômicos,
políticos e culturais de quem fala, por meio de uma determinada fonte histórica ou
patrimônio histórico-cultural.
EA9- Identificar, analisar e confrontar múltiplas abordagens históricas e pontos de vista
sobre um mesmo evento, acontecimento ou fato histórico produzidos e veiculados pelos
artefatos da cultura contemporânea (músicas, filmes, jogos digitais, telenovelas, sites de
Internet, monumentos públicos, obras de arte, charges, cartuns, livros, entre outros).
EA10- Formar opinião sobre um acontecimento histórico ou representação histórica
apresentados nas fontes históricas.
Núcleo Temático 4: Cidadania e participação social e política; Relações de poder,
cidadania e movimentos sociais
EA14 – Utilizar os conhecimentos históricos para compreender e valorizar os fundamentos
da cidadania e da democracia, favorecendo uma atuação consciente do indivíduo na
sociedade.
EA15 – Compreender, analisar e posicionar-se sobre as relações de poder, de dominação e
resistência, de conflito e negociação existentes entre diferentes grupos culturais, territoriais,
religiosos, étnico-raciais, de gênero, de orientação sexual, de idade, que convivem
em diferentes contextos históricos, atentando para suas especificidades e evitando
anacronismos.
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EA17- Avaliar criticamente e posicionar-se frente a conflitos e movimentos culturais, sociais,
políticos, econômicos e ambientais em nível local, regional, nacional ou mundial.
Núcleo Temático 5: Organizações sociais e políticas e conflitos: povos, nações, lutas,
guerras, revoluções
EA2 – Observar e analisar as relações de poder, de conflito e de aproximação estabelecidas
entre os diversos grupos sociais, culturais, étnico-raciais que participaram da formação e
transformação de diferentes espaços sociais que constituem a localidade.
Núcleo Temático 7. Sociedade, cotidiano, cultura e tecnologias
EA02- Associar os fatos e experiências do cotidiano e do presente imediato com contextos
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sociais, econômicos, culturais e políticos mais amplos.
Problematização
Para iniciar ou concluir o estudo sobre o Coronelismo, que vigorou no início do período
republicano no Brasil, conversar com a turma sobre como entendem as relações de poder
predominantes nesse sistema político e as permanências e transformações percebidas nas
relações entre os grupos sociais da sociedade pernambucana, no campo e na cidade.
Levantar diferentes posicionamentos em relação às mudanças e permanências e propor
a análise do filme “O Som ao Redor”, de Kleber Mendonça Filho, 2012, com o objetivo de
aprofundar a discussão, por meio da representação do cineasta sobre essa questão e de
pessoas que assistiram ao filme e o comentaram em sites de crítica de cinema.
Desenvolvimento da atividade didática
1) Assistir ao filme.
2) Discutir as primeiras impressões suscitadas pelo filme: emoções, sentimentos,
incômodos, percepções, relações que estabeleceram com suas experiências pessoais e
sociais e com conhecimentos de outros períodos da História.
3) Solicitar aos estudantes que busquem, socializem e discutam informações sobre o filme
e seu diretor: ano de produção; vínculos sociais, políticos e formação do diretor, intenções
ao fazer o filme, patrocinadores e outros dados que contribuam para contextualizar o filme,
ou seja, compreender as razões sociais, políticas, culturais que levaram seus criadores a
construírem aquela abordagem e não outra sobre o cotidiano da cidade de Recife, no
século XXI.
Observação: Essas informações podem ser encontradas em sites de crítica cinematográfica
como o IMDb (Internet Movie Database) que é uma base de dados sobre cinema e outras
produções audiovisuais do mundo inteiro. Neste site, é possível localizar informações
sobre filmes e séries, como sinopse, ano de lançamento, duração, detalhes técnicos,
elenco, direção, roteiristas, país de produção, prêmios recebidos, orçamento e bilheteria
arrecadada, além de curiosidades da produção, críticas publicadas em diversas línguas e
comentários de usuários do site. No IMDb também estão disponíveis trailers, fotos e clipes
de cada filme.
4) Solicitar aos estudantes que busquem, socializem e discutam críticas publicadas sobre
o filme, tanto por especialistas na área quanto pelo público em geral, levantando diferentes
sentidos atribuídos ao filme, principalmente, em relação à permanência ou não das relações
coronelistas de poder no presente pernambucano.
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O professor também poderá contribuir com o levantamento de críticas que possibilitem
essa discussão. Por exemplo, foram publicadas, em diferentes mídias impressas e digitais,
críticas sobre o filme que estabeleceram entre si um interessante debate sobre se o
coronelismo ainda marca as relações de poder no cotidiano dos pernambucanos.
Blog de Inácio Araújo Cinema de Boca em Boca – postagem de 17/02/2013
[...] O título do ensaio do Puls fala em fim do coronelismo. Não estou convencido de
que seja o caso. As coisas se transformam, mas não há propriamente um fim. Certo, o
engenho é ao mesmo tempo um fantasma e um produtor de fantasmas. Ao mesmo
tempo ele é terreno na capital, terrenos que viram prédios, prédios que se vendem. Daí a
situação de deslocamento dos personagens. Um deslocamento geral, em que, no entanto,
a permanência das relações hierárquicas é fundamental. O rapaz, o corretor, o primo
bom, que ao primeiro olhar parece apenas um condutor de história na verdade é o mais
perverso produto dessa loucura escravagista. Ele é o bom senhor de engenho, por um
lado: o que presta atenção nos calçados dos seus servos. Mas é também o cara das boas
intenções: que defende a causa do porteiro que pretendem despedir, mas na hora H se
manda para encontrar a namorada. É um pouco como essas pessoas que reconhecem o
quanto é necessário promover justiça social, mas, claro, desde que não saia um tostão do
seu bolso. No mais, um cara que estudou por sete anos na Alemanha, o que faz vendendo
apartamento em Recife? É sinhozinho. Todos os demais personagens da família passam
por esse tipo de deslocamento. Há entre eles mesmos, inclusive, isso, como o avô, velho
senhor de engenho, que vai tomar banho de mar à noite ali onde estão os tubarões. Sem
medo. Tubarão não tem medo de tubarão… E o filho, o dono da casa, bem filho de senhor
poderoso: fraco, impotente, incapaz. E o primo, playboy, correlato urbano do avô, aquele
que faz o que quer porque pode e fim. E nesse deserto, deserto urbano de linhas retas,
delimitantes, janelescas, existem, no entanto, os buracos secretos, as áreas de escape: ali
onde a empregada vai transar em grande estilo em cama de patroa. Quanto ao final: não
sei se existe passagem, transformação. Reafirma-se o mundo nordestino da vendetta...
(Disponível em: <http://imguol.com/blogs/11/files/2013/02/som.jpg>. Acesso em: 01 jul. 2013).

Crítica de Mauricio Pulls, publicada na Folha de São Paulo, caderno Ilustríssima, em 17 de
fevereiro de 2013, com o título “O som ao redor retrata fim do Coronelismo no país”.
[...] O pano de fundo histórico aparece já na sequência de fotos de um antigo engenho
de açúcar no Nordeste – que recordam as películas do cinema novo, com suas paisagens
empobrecidas habitadas por personagens de Graciliano Ramos. Essas imagens arquetípicas
logo cedem lugar à crônica de uma rua da zona sul de Recife, em tudo igual aos bairros nobres
das metrópoles do Sudeste. A maior virtude da obra consiste em captar a metamorfose
daqueles tipos que povoavam os grotões em moradores de uma via asfaltada e arborizada,
em permanente rixa com os vizinhos. [...] O filme mostra como as mudanças no Brasil se
processam vagarosamente, por meio de deslizamentos sutis na hierarquia social – como
a transformação do velho senhor de engenho em um especulador de imóveis urbanos, e
a conversão de camponeses em guardas noturnos. (...) Esse vínculo secular só começou a
se desfazer após a eleição de Lula em 2002, como mostrou André Singer em “Os Sentidos
do Lulismo” (2012).
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As políticas de redução da pobreza possibilitaram a ruptura dos laços políticos entre os
partidos conservadores e a população excluída. O grande mérito de “O Som ao Redor” foi
tornar visível esse processo de decomposição. Talvez agora o caminho esteja livre para
os novos cineastas... (Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/1231438obra-retrata-fim-do-coronelismo-no-pais.shtml>. Acesso em: 01 de julho de 2013).
5) Solicitar aos estudantes que entrevistem pessoas de seu conhecimento que assistiram
a “O Som ao Redor” para descobrir se e como perceberam, no filme, a abordagem das
relações coronelistas. Para isso, é importante produzir, coletivamente, um roteiro de
entrevista que possibilite que as entrevistas atinjam seu objetivo.
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6) Trabalhar, em conjunto com os professores de língua estrangeira, críticas publicadas em
outras línguas no site do ImdB.
Sistematização, integração e divulgação das descobertas
Após assistir ao filme, compreender o contexto em que foi produzido e debater suas
impressões sobre o filme e os sentidos criados para ele por outras pessoas. É importante
que os estudantes, com a mediação do professor, sistematizem suas descobertas e
reflexões, estabelecendo relações entre o passado e o presente, entre o enredo do filme e
os estudos de História realizados, em sala de aula.
Para isso, pode-se realizar, como produção final, uma resenha crítica coletiva sobre o filme,
utilizando, por exemplo, o Google Docs (ver orientações no texto “O uso pedagógico do
Google docs”, publicadas na Rede de Educadores em História. Disponível em < http://redhis.
wordpress.com/page/2/>. Acesso em: 1 de julho de 2013. Se não for possível utilizar o
editor de texto digital, pode-se produzir a crítica coletiva através de fichas de cartolina e
com o uso do quadro negro.
Para encaminhar a produção coletiva, um roteiro de produção a ser sugerido pelo professor
muito pode contribuir, como por exemplo:
1. Título da resenha crítica.
2. Sinopse do filme (resumo de seu enredo e de dados de produção).
3. Visão geral das temáticas que os estudantes perceberam ao assistir ao filme.
4. Como os estudantes perceberam que o filme representa as transformações ou
permanências das relações de poder coronelistas no cotidiano da cidade de Recife.
5. Como os estudantes entendem a permanência ou mudança das relações de poder
coronelistas em seu cotidiano.
Depois, essa resenha poderá ser publicada em um site de crítica cinematográfica como o
próprio ImdB.

3.8 Entre olhares e memórias: o trabalho com imagens
Como abordado no item anterior, assim como as produções audiovisuais, as imagens não
são uma mera ilustração de acontecimentos históricos, mas apresentam visões parciais sobre
eles, conforme os interesses e vínculos sociais daqueles que as elaboraram. Nesse sentido,
as imagens não devem ser usadas apenas para ilustrar um texto didático de História, mas
precisam ser problematizadas, enquanto documentos construídos histórica e socialmente.
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Além disso, ao trabalhar com imagens, os professores devem considerar as especificidades
de cada uma delas. Fotos, pinturas de época, charges, ilustrações de livros são produzidos
com diferentes objetivos que interferem na maneira como elas representam determinado
acontecimento ou personagem histórico. De qualquer forma, nenhuma delas é neutra.
Nessa perspectiva, apresentamos uma sugestão de sequência didática com o uso de fontes
fotográficas para entender as mudanças na concepção de tempo. Ela pode ser explorada
em diferentes etapas da EJA, conforme avaliação do professor sobre a turma acerca das
possibilidades de realizar as atividades propostas.
Tema: A fotografia em diferentes tempos e o tempo através das fotografias
Expectativas de aprendizagem:
Núcleo Conceitual 2: Tempo
EA8 – Reconhecer diferentes ritmos de vida e maneiras de vivenciar, apreender, organizar,
regular, representar o tempo cotidiano: tempo da natureza, tempo do relógio, cibertempo
(tempo virtual).
EA9 – Analisar a relação entre diferentes maneiras de vivenciar, apreender, organizar, regular,
representar o tempo cotidiano e diferentes contextos socioeconômicos e culturais.
EA17 – Estabelecer relação entre o passado e o presente por meio da percepção de
continuidades, transformações, diferenças e semelhanças.
EA19 – Compreender permanências e mudanças ocorridas nos jeitos de viver, conviver e
trabalhar de grupos sociais de diferentes contextos e tempos históricos, rompendo com
anacronismos e com a noção de tempo linear.
Núcleo Temático 4: Cidadania e participação social e política; Relações de poder,
cidadania e movimentos sociais
EA1 – Colaborar para definição, valorização e respeito dos direitos e deveres sociais,
humanos, civis e políticos e ambientais dos membros de grupos de convivência em nível
local, regional e nacional.
EA3- Compreender os direitos sociais, humanos, civis e políticos e sua implementação
como conquistas históricas de diferentes grupos em diferentes tempos e espaços sociais.
EA13 – Compreender a historicidade do exercício da cidadania e as tensões e lutas nela
envolvidas em cada contexto histórico, atentando para suas especificidades e evitando
anacronismos.
EA14 – Utilizar os conhecimentos históricos para compreender e valorizar os fundamentos
da cidadania e da democracia, favorecendo uma atuação consciente do indivíduo na
sociedade.
Problematização do tema
Perguntar aos estudantes se eles consideram que a noção de tempo de seus antepassados
era igual à noção de tempo que eles têm. A percepção da passagem do tempo e de
duração é a mesma? O significado de passado, presente e futuro mudou ou continua o
mesmo?
Registrar as várias ideias e hipóteses levantadas.
Refletir sobre as hipóteses apresentadas, através da análise de fotografias produzidas, em
diferentes épocas, com diferentes tecnologias de revelação e divulgação.
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Desenvolvimento da atividade didática
1. Solicitar aos estudantes que coletem, com pessoas de diferentes idades, fotos de tipos
variados:
- Aquelas em que as pessoas a serem fotografadas precisavam ficar paradas em frente ao
fotógrafo para que a foto pudesse ser tirada e, posteriormente, revelada em papel.
- Aquelas que capturaram instantaneamente o momento, sem que a pessoa fotografada
precisasse ficar imóvel, mas que foram registradas em filme fotográfico e reveladas, no
papel, em laboratório.
- Aquelas registradas, através de máquinas digitais, sem a necessidade de serem reveladas,
pois podem ser visualizadas em telas de computador e no visor da própria máquina ou
celular, além de poderem ser socializadas instantaneamente, através de aplicativos como
Facebook e Instagram.
Solicitar também que eles conversem com as pessoas que guardam essas fotos para
descobrirem quando, como, onde e com que tipo de tecnologia foram tiradas, como
foram reveladas e através de quais suportes foram divulgadas para amigos ou conhecidos.
2. Socializar, em sala de aula, as fotos e as informações coletadas.
3. Fazer uma enquete entre os estudantes para identificar quem conhece a nova tecnologia
de produção e divulgação de fotos – Snapchat e apresentar o seu funcionamento:
Snapchat é um aplicativo de mensagens por foto desenvolvido pelos estudantes da Universidade
de Stanford, Evan Spiegel e Bobby Murphy, em abril de 2011 e colocado no mercado em setembro
do mesmo ano. Usando o aplicativo, os usuários podem tirar fotos, gravar vídeos, adicionar
texto e desenhos, e enviá-los a uma lista controlada de destinatários. Essas fotografias e vídeos
enviados são conhecidos como “Snaps”. Os usuários definem um limite de tempo para que os
destinatários possam ver o seu Snap/foto, variando de 10 segundos a apenas 1 segundo. Depois
disso a foto sumirá do dispositivo do destinatário e também será excluída do servidor Snapchat.
Em novembro de 2012, aproximadamente, 20 milhões de fotos eram compartilhadas por dia.
4. Incentivar os estudantes a perceberem, nas diferentes tecnologias de produção e
divulgação de fotos, a mudança na noção de duração, de passagem de tempo e de relação
passado, presente e futuro, por meio de perguntas como:
- Em qual delas as pessoas mais tinham que esperar, tanto para serem fotografadas, quanto
para verem o resultado da foto?
- Hoje em dia, com a tecnologia digital, precisamos esperar para ver o resultado das fotos
que tiramos e para socializar essas fotos com amigos e conhecidos?
- As fotos tiradas através da tecnologia snapchat poderão ser usadas futuramente como
fontes históricas?
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5. Sistematizar e aprofundar os apontamentos dos estudantes, considerando as seguintes
reflexões:
A noção de tempo tão cara à História sofreu fortes transformações com a evolução
tecnológica. Nesse sentido, da mesma forma que é importante trabalhar a transformação
do tempo da natureza para o tempo do relógio para entender a transformação nas
relações de trabalho na sociedade industrial, é preciso trabalhar com os jovens a mudança
do tempo do relógio para o cibertempo que tem criado uma noção de imediatez, fluidez,
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efemeridade que leva à desvalorização da noção de processo histórico, ao presenteísmo
que pode nos fazer esquecer de nossa responsabilidade com o futuro, por meio de nossas
ações no presente. Isso acontece, porque através de sites como Youtube, Facebook, mídia
digital e de aplicativos como Instagram e Snapchat, podemos atingir diferentes regiões do
Planeta Terra em um mesmo período de tempo, criando a noção de “tempo nenhum”, de
hegemonia do momento, sem duração. Dessa forma, a distância em tempo que separa o
começo do fim está diminuindo ou até desaparecendo. A noção de processo se dissolve;
vive-se um presente contínuo, desvaloriza-se ou desconhece-se o passado e despreocupase com o futuro.
A evolução da tecnologia fotográfica exemplifica bem essa questão. Nas fotos reveladas
em papel era preciso escolher melhor o que fotografar já que os filmes fotográficos tinham
número de poses limitadas e que não podiam ser apagadas depois de capturadas. Depois,
era necessário esperar as fotos serem reveladas para se conhecer o resultado e relembrar o
momento fotografado. Hoje, podemos fotografar a esmo, pois de imediato visualizamos a
foto, podendo escolher se vamos mantê-la ou colocar outra foto no lugar. Nem é preciso
avaliar as consequências de se divulgar uma determinada imagem, pois pelo snapchat é
possível socializar e apagar em segundos um momento da vida que não ficará registrado de
maneira duradoura. Enfim, o tempo de espera, a expectativa, a rememoração do passado
no presente está se dissolvendo no cibertempo e isso interfere na relação dos jovens com
o seu tempo, no seu sentimento de responsabilidade e coletividade.
6. Debater com os estudantes sobre a relação passado, presente e futuro, sobre a
importância ou não de se avaliar as consequências de nosso agir social para a construção
de novas formas de viver, enfim, sobre questões de cidadania e participação social.
7. Como atividade síntese deste trabalho, o professor pode solicitar a organização de uma
exposição das imagens levantadas e analisadas pelos estudantes, retratando a passagem
do tempo.

3. 9. Aprendendo histórias com canções
O trabalho com canções nas aulas de História deve levar em conta os pressupostos
abordados nas atividades didáticas sugeridas anteriormente. Isso é, mais do que explorar
a canção simplesmente para exemplificar ou ilustrar um momento histórico, tratá-la como
uma fonte histórica que não representa um acontecimento de forma neutra, mas carregada
de intenções relacionadas aos vínculos sociais, políticos e culturais de seus compositores.
Para perceber os sentidos da canção em sua totalidade, é importante explorar não apenas a
sua letra, mas também sua sonoridade, seu arranjo e melodia.
Nessa perspectiva, a seguir, há uma sugestão de sequência didática que, com as devidas
adequações, poderá auxiliar nas aprendizagens dos estudantes de diferentes etapas da EJA.
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Tema: Reflexão crítica e cidadã acerca dos conceitos de “pré-história” e civilização
Expectativas de aprendizagem:
Núcleo Conceitual 1: Sujeito histórico: identidade e diversidade
EA8 – Reconhecer semelhanças e diferenças sociais, políticas, econômicas e culturais nos
modos de viver dos indivíduos e grupos sociais que pertencem ao seu próprio tempo
(presente) e espaço de vivência (local) e entre estes e aqueles que viveram em outros
tempos e lugares, sem classificá-los como mais “evoluídos” ou “atrasados”.
EA11 – Compreender os elementos culturais que constituem as identidades de diferentes
grupos em variados tempos e espaços.
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Núcleo Conceitual 2: Tempo
EA15 – Reconhecer os marcos históricos da periodização clássica da História Ocidental
(Pré-História, Antiguidade, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea) e da
História do Brasil (Período Pré-Colonial, Brasil Colônia, Brasil Império, Brasil República)
construída pelos historiadores como marcos referenciais.
EA16 – Analisar criticamente as concepções políticas, culturais e sociais que norteiam a
seleção de marcos históricos, de periodizações, construídas pelos historiadores.
EA17 – Estabelecer relação entre o passado e o presente por meio da percepção de
continuidades, transformações, diferenças e semelhanças.
EA19 – Compreender permanências e mudanças ocorridas nos jeitos de viver, conviver e
trabalhar de grupos sociais de diferentes contextos e tempos históricos, rompendo com
anacronismos e com a noção de tempo linear.
Núcleo Conceitual 3: Fontes históricas
EA3 – Localizar, interpretar e analisar informações históricas em fontes escritas, imagéticas,
materiais, orais, tabelas, gráficos, linhas do tempo e mapas históricos, entre outros.
EA6 – Produzir coletiva ou individualmente textos analíticos e interpretativos sobre os
processos históricos, valendo-se de categorias e procedimentos próprios do discurso
historiográfico.
EA7- Compreender as fontes como produções históricas, sociais e culturais.
EA8- Identificar, compreender e analisar a autoria e os vínculos sociais, econômicos,
políticos e culturais de quem fala, por meio de uma determinada fonte histórica ou
patrimônio histórico-cultural.
EA10- Formar opinião sobre um acontecimento histórico ou representação histórica
apresentados nas fontes históricas.
Núcleo Temático 6: Natureza, terra e trabalho
EA06 – Caracterizar e distinguir formas de produção e organização social do trabalho em
vários tempos históricos e espaços sociais em âmbito local, regional, nacional e mundial,
destacando as relações sociais de trabalho, baseadas no parentesco ou solidariedade, na
servidão coletiva, no escravismo antigo, na servidão feudal, na escravidão moderna e no
trabalho assalariado.
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Núcleo Temático 7: Sociedade, cotidiano, cultura e tecnologias
EA07– Reconhecer e analisar as transformações técnicas, tecnológicas ocorridas ao longo
da história da humanidade, seus impactos sociais, culturais econômicos, ambientais e sua
relação com as necessidades, interesses e ações de diferentes grupos sociais e de gênero.
EA08 – Reconhecer o trabalho humano como responsável pelas transformações
tecnológicas e pelas modificações que elas geram no modo de vida das populações e nas
relações de produção.
Problematização do tema
Ao estudar a vida das primeiras comunidades que habitaram o Planeta Terra, em muitos
textos didáticos, encontra-se o termo Pré-História para denominar o período histórico em
que viveram essas comunidades. Com o objetivo de contribuir para que os estudantes
compreendam a periodização histórica como uma construção dos historiadores, a canção
Homem Primata dos Titãs pode ser utilizada como fonte a ser contraposta com os textos
que denominam as primeiras comunidades de pré-históricas e as atuais sociedades de
civilizadas.
Para favorecer essa reflexão, sugere-se que o professor levante questões, como:
1. A clássica oposição entre comunidades primitivas, pré-históricas e sociedades civilizadas,
como se as últimas fossem superiores é coerente com o processo de transformação social,
tecnológica, cultural, ambiental ocorrido entre essas organizações sociais?
2. Ao se qualificar uma organização social de pré-histórica/primitiva, valorizam-se as ações e
invenções dos primeiros agrupamentos humanos ou, na maioria das vezes, desqualificamnas como atrasadas, inferiores?
3. Ao se qualificar uma organização social com os termos civilização/progresso, percebese a importância das organizações sociais que existiram antes desta, reconhecem-se os
problemas existentes na sociedade em questão?
4. Ao se qualificar uma organização social com os termos civilização/progresso, ajudamos
as pessoas que nela vivem a observarem os problemas, que precisam ser enfrentados, as
transformações que precisam ser empreendidas, para se criar uma sociedade mais justa?
5. Todas as representações históricas veiculadas pelos livros e meios de comunicação
concordam com a utilização dos termos pré-história/comunidades primitivas e civilização/
progresso para nomear, respectivamente, as primeiras e as atuais comunidades humanas?
6. Quais outros conceitos e denominações poderíamos usar para nomear as primeiras
comunidades humanas e as atuais? Por quê? Que características dessas sociedades
contribuem com quais posicionamentos políticos e sociais dos homens da atualidade?
7. Há consenso entre os homens da atualidade de que nossa sociedade dita civilizada é
sinônimo de progresso incontestável?
8. As atuais organizações sociais, ditas civilizadas, já alcançaram o ponto máximo do
progresso da humanidade ou precisamos continuar lutando contra os problemas que
encontramos em nosso cotidiano? Precisamos lutar pelo quê e como?
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Desenvolvimento dos estudos
- Solicitar aos estudantes que ouçam a canção e, se possível, acessem o clipe gravado
pelos Titãs, explorando a letra, o ritmo, a melodia e o arranjo, bem como as imagens
selecionadas para compor o clipe.
Clipe disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=bswa1uyQe8s&feature=relat
ed>. Acesso em: 16 de abril de 2012.
Letra e áudio da música em: <http://www.vagalume.com.br/titas/homem-primata.html>.
Acesso em: 20 de abril de 2012.
- Orientar os estudantes que, ao analisarem a fonte, selecionem partes que os ajudem a
refletir sobre as questões apresentadas na problematização do tema.
Pode ser observada, tanto nas imagens quanto na letra, a comparação feita entre os
primeiros homens e os homens da atualidade, a qual destaca que o progresso e a civilização
não estão tão presentes entre nós como se diz normalmente:
* Nas imagens do clipe: Homem da atualidade preso na jaula X “homem primata” livre na
natureza; Homem na atualidade no meio de multidão desconhecida X “homem primata”
vivendo em agrupamentos humanos.
* Nos versos: “Eu não sabia que o homem criava e também destruía”; “Homem primata,
capitalismo selvagem”; “Eu me perdi na selva de pedra”.
No ritmo do rock e na entonação de voz do intérprete, em várias partes da canção, é
possível sentir melhor a crítica social presente na letra.
- Para melhor compreensão da letra, pode ser realizada uma atividade interdisciplinar com
a Língua Inglesa, no sentido de compreender o significado da estrofe em inglês e também
o porquê dos Titãs escolherem a língua inglesa para compor esses versos.
- Apresentar aos estudantes a história do grupo de Rock Titãs, o contexto em que ele se
formou e compôs essas e outras letras (fim dos anos 1970, 1980 = transição da ditadura
militar no Brasil para o governo democrático). Para isso, ver site oficial do grupo: <http://
www.titas.net/historia/>. (Acesso em: 20 de abril de 2012).
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Sistematização e divulgação das descobertas
O professor poderá mediar os debates das percepções e análises discentes sobre a canção,
na perspectiva de favorecer a reflexão das questões iniciais, para que compreendam como
os conceitos escolhidos para denominar períodos históricos destacam ou silenciam
características de uma organização social em prol da legitimação e fortalecimento de
determinados projetos e práticas sociais; compreendam também como a apropriação crítica
das explicações históricas é possível quando se faz o confronto de várias representações de
um período histórico e como as concepções preconceituosas podem ser desnaturalizadas
e repensadas.
Para relacionar a reflexão do termo “pré-história” com o repensar das práticas sociais dos
estudantes e de seus contemporâneos, o professor poderá incentivá-los a aprofundar sobre
a última questão levantada na problematização: “Nossas atuais organizações sociais, ditas
civilizadas, já alcançaram o ponto máximo do progresso da humanidade ou precisamos
continuar lutando contra os problemas que encontramos em nosso cotidiano? Precisamos
lutar pelo quê e como?”.
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No sentido de socializar essas reflexões, o professor pode orientar os estudantes a
elaborarem e postarem vídeos no Youtube e/ou em cartazes a serem afixados na escola,
desenvolverem campanhas que incentivem ações para a construção de uma sociedade
mais justa para todos. Na Internet, os estudantes podem acompanhar a repercussão dessas
campanhas, lendo e debatendo os comentários postados abaixo dos vídeos. Para produzir
e postar essas campanhas, alguns passos são necessários:
1. Definição coletiva dos problemas e ações que nortearão as campanhas, conforme
investigações feitas sobre questões da pesquisa.
2. Divisão dos estudantes em grupos de, no máximo 5 componentes, para elaborar a
campanha e seu vídeo para ser postado e/ou cartaz a ser afixado na escola.
3. Antes da divulgação do material, o vídeo/cartaz criado deve ser apresentado para toda a
turma e professor, para que avaliem a qualidade da campanha, principalmente, em relação a:
- Respeito à diversidade cultural e aos princípios éticos.
- Correção do português.
- Explicitação das fontes utilizadas para produzir a campanha, da época em que ela foi
criada, de quem a criou (nome e vínculo institucional).
Observação: Só devem ser postadas aquelas campanhas que forem avaliadas e corrigidas
conforme as observações dos professores e dos estudantes.

3.10 Lugares da memória e educação patrimonial
A educação patrimonial, ao promover o contato direto com o patrimônio natural e humano,
material e imaterial que carrega evidências de manifestações da cultura de diferentes tempos
e grupos que formam a sociedade brasileira, é um componente da educação histórica dos
estudantes. Crianças, jovens e adultos podem conhecer, apropriar- se criticamente de sua
herança cultural, ampliar a compreensão do universo sociocultural e a trajetória históricotemporal em que estão inseridos, fortalecendo seus sentimentos de identidade e cidadania,
a produção de novos conhecimentos e a valorização da cultura brasileira, compreendida
como múltipla e plural.
As aulas de História, no sentido ampliado, podem colaborar para a educação patrimonial
por meio da exploração de lugares da memória como museus, arquivos, centros de
documentação, monumentos, toponímia de ruas e praças, que preservam traços do
passado no presente e possibilitam a reflexão de mudanças e permanências, de processos
de memorização e esquecimento, que envolvem relações de poder e resistência,
especialmente, sobre a história do local.
Para isso, a visita a lugares da memória não quer dizer um passeio ilustrativo do que foi ou
será aprendido em sala de aula, mas pode ser visto como um trabalho de reflexão sobre as
escolhas sociais e políticas do que deve ser tombado, exposto em museus, conservado em
arquivos, relembrados em placas de ruas, em monumentos de praças; sobre quais histórias
e grupos sociais são valorizados ou silenciados através dessas escolhas.
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Nessa perspectiva, sugerimos uma sequência didática que pode ser explorada em diferentes
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etapas e modalidades de ensino e para o estudo de diferentes períodos e eventos históricos:
Tema – Em busca de vestígios do passado no presente da localidade
Expectativas de aprendizagem
Núcleo Conceitual 1: Sujeito histórico: identidade e diversidade
EA1 – Perceber-se como sujeito social construtor da história e do conhecimento,
responsável por participar da construção da sociedade.
EA11 – Compreender os elementos culturais que constituem as identidades de diferentes
grupos em variados tempos e espaços.
EA16- Relativizar a importância dada a determinados personagens históricos que ocupam
lugar mais destacado nos registros oficiais.
Núcleo Conceitual 2: Tempo
EA17 – Estabelecer relação entre o passado e o presente por meio da percepção de
continuidades, transformações, diferenças e semelhanças.
EA19 – Compreender permanências e mudanças ocorridas nos jeitos de viver, conviver e
trabalhar de grupos sociais de diferentes contextos e tempos históricos, rompendo com
anacronismos e com a noção de tempo linear.
Núcleo Conceitual 3: Fontes históricas
EA1- Identificar formas de registro da memória importantes para a escrita da história: fontes
escritas, imagéticas, materiais, orais.
EA2 – Coletar, selecionar e preservar diferentes fontes históricas acerca dos temas
estudados.
EA3 – Localizar, interpretar e analisar informações históricas em fontes escritas, imagéticas,
materiais, orais, tabelas, gráficos, linhas do tempo e mapas históricos, entre outros.
EA4- Elaborar hipóteses e argumentos a respeito de temas e problematizações históricas
através da leitura, interpretação e cruzamento de duas ou mais fontes.
EA5 – Registrar conhecimentos históricos sobre os temas em estudo por meio de diferentes
meios e linguagens: desenhos, imagens, textos, gravações audiovisuais, exposições,
canções, teatro e outros.
EA6 – Produzir coletiva ou individualmente textos analíticos e interpretativos sobre os
processos históricos, valendo-se de categorias e procedimentos próprios do discurso
historiográfico.
EA7- Compreender as fontes como produções históricas, sociais e culturais.
EA8- Identificar, compreender e analisar a autoria e os vínculos sociais, econômicos,
políticos e culturais de quem fala, por meio de uma determinada fonte histórica ou
patrimônio histórico-cultural.
EA11 – Perceber as diferenças e as relações entre memórias (fontes históricas) e História
(produção científica) e analisar sua produção pelas sociedades humanas.
EA12 – Compreender a importância da memória no processo de construção das identidades,
do sentimento de pertença pelos agrupamentos humanos.
EA13 – Compreender a dinâmica e o significado social do trabalho do historiador.
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EA14 – Compreender o processo de escrita da História como um processo sociocultural
cientificamente produzido em diálogo com o presente e que desempenha funções
identitária e de orientação na sociedade.
EA18 – Conhecer a função dos espaços de preservação de fontes históricas e sua
contribuição para a compreensão e escrita da História local, regional, nacional e mundial
(museus, arquivos, centros de documentação, sítios arqueológicos, entre outros).
EA19 – Identificar a existência de espaços de preservação da memória, em nível local,
regional e nacional, relacionados a diferentes temáticas históricas.
EA20 – Respeitar e valorizar a diversidade do patrimônio artístico, histórico e cultural da
humanidade, identificando manifestações e representações construídas por diferentes
sociedades em diferentes tempos históricos.
EA21 – Reconhecer o significado histórico dos patrimônios culturais materiais e imateriais.
EA22 – Reconhecer o tombamento e o registro de um patrimônio histórico-cultural material
e imaterial como um processo político e social.
EA23 – Analisar e atuar sobre os processos de construção e preservação da memória social,
partindo da crítica dos diversos lugares de memória, socialmente instituídos.
Núcleo Temático 5: Organizações sociais e políticas e conflitos: povos, nações, lutas,
guerras, revoluções
EA1 – Identificar os diversos grupos sociais, culturais, raciais, étnicos que constituem e que
participaram da formação e transformação de diferentes espaços sociais que constituem
a localidade.
EA2 – Observar e analisar as relações de poder, de conflito e de aproximação estabelecidas
entre os diversos grupos sociais, culturais, étnico-raciais que participaram da formação e
transformação de diferentes espaços sociais que constituem a localidade.
Núcleo Temático 7. Sociedade, cotidiano, cultura e tecnologias
EA04 – Observar mudanças e permanências ocorridas ao longo do tempo nos costumes,
hábitos, valores, modos de viver, conviver e trabalhar característicos dos diferentes grupos
que constituem uma localidade.
Problematização do tema
Para iniciar o estudo da história da localidade onde os estudantes moram e/ou estudam,
o professor pode propor à turma a escrita dessa história, a partir do levantamento e da
análise de memórias preservadas em diferentes lugares da memória e de fontes históricas,
apresentando questões como:
- Para um historiador escrever a história de um lugar e seus moradores, o que ele precisa
pesquisar?
- Onde e como ele pode encontrar essas fontes?
- O que ele precisa fazer com as fontes depois de encontrá-las?
A partir das respostas dos estudantes, o professor apresentará a ideia da aula de campo
para fazer o levantamento, reconhecimento e análise das fontes históricas existentes na
localidade, elaborando com os estudantes um roteiro da aula de campo.
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Desenvolvimento
1. Antes da aula de campo:
- Perguntar aos estudantes se eles conhecem lugares, na localidade, que guardam fontes,
incentivando-os a falarem não apenas de lugares criados e organizados especialmente para
isso, como museus, arquivos, centros de documentação, prédios e monumentos tombados,
mas também lugares que preservam vestígios do passado, mesmo sem terem essa função
oficial e explícita (casas de famílias e memorialistas, bairros com traçados, construções e
nomes de ruas representativos de diferentes períodos da história da localidade, praças com
monumentos em homenagem a personalidades da localidade, prédios públicos, fazendas
etc).
- Organizar um roteiro de lugares a visitar para a coleta e reconhecimento de fontes, a
partir dos apontamentos dos estudantes, mas também de proposições do professor que
deve, antes, fazer um estudo pormenorizado de possíveis lugares da memória existentes na
localidade e de fontes neles existentes.
- Elaborar, em conjunto com os estudantes, o percurso da aula de campo, acompanhado
de um roteiro do que observar, questionar, analisar e registrar através de fotos, filmagens,
desenhos, diário de campo. Os estudantes devem ser orientados a descobrir:
* Quando, para que e por que o lugar foi construído? Qual sua importância e usos através
do tempo?
* Se for um prédio tombado, quando e por que foi considerado patrimônio a ser tombado?
Que memórias e identidades representam? Quais outros prédios deveriam ser tombados
além dele e por quê?
* A memória de quais grupos sociais, personalidades históricas é preservada através do
objeto do museu, do nome da rua ou praça, dos dizeres da placa no monumento, busto,
estátua? Por que essas memórias foram preservadas e outras não? Que outras memórias
deveriam ser preservadas além dessas?
Muitas dessas questões, os estudantes podem responder com perguntas para moradores,
funcionários dos lugares visitados ou, depois da aula de campo, por meio de pesquisas em
fontes complementares.
A aula de campo pode ser realizada com visita a vários lugares no mesmo dia, de ônibus ou
a pé, ou por meio da divisão do roteiro entre diferentes grupos que depois socializarão, em
sala de aula, suas observações e descobertas para o restante da turma; ou em várias etapas
com todos os estudantes juntos.
Exemplo de questões que podem ser propostas para tornar a aula de campo um momento
de aprendizagem histórica crítica e reflexiva:
Em uma praça que tenha o busto de um fundador da localidade:
Caminhar pela praça até localizar o monumento criado para homenagear um dos antigos
moradores de nossa localidade. Copiar os dizeres da placa e depois pensar:
- Por que este personagem foi considerado o fundador de nossa cidade? Será que ele
fundou nossa cidade, sozinho? Só ele deve ser homenageado?
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Em um Museu:
Observar os objetos preservados e expostos em cada sala do museu e registrar quais grupos
sociais e acontecimentos têm suas memórias colocadas em destaque, atentando também
para a própria arquitetura do local.
Para esta atividade, sugerimos, por exemplo, uma visita a Casa Museu Magdalena e Gilberto
Freyre, em Recife para pensar a história do Recife e de Pernambuco, problematizando
o passado, estabelecendo uma articulação com o presente, através da memória social
preservada nesse patrimônio histórico e cultural. Reconhecer, também, as possibilidades
de inclusão social, na medida em que os estudantes conhecerão parte da história brasileira
e modos de vida de seus antepassados.
A visita ao Museu Magdalena e Gilberto Freyre é uma viagem no tempo. Em torno da
residência há um sítio ecológico com trilhas, que levará o estudante a contextualizar a
noção de tempo e espaço na atualidade e estabelecer uma ponte com o passado ao
verificar a impossibilidade de hoje, em áreas centrais da cidade do Recife, poder desfrutar
de uma residência com o nível de preservação do patrimônio natural.
O prédio do Museu com sua arquitetura secular demonstra uma lógica econômica, onde o
consumo não tinha a dinâmica da atualidade e a arquitetura era representada pela estética
do belo.
A entrada principal da Casa Museu Magadalena e Gilberto Freyre, a Vivenda Santo Antonio
de Apipucos, onde Gilberto Freyre, sociólogo pernambucano, morou por mais de 40
anos, mostra elementos culturais que indicam um tempo que passou, mas que por meio
da cultura material assinala traços de uma história pautada na grandeza, na austeridade,
na relação de poder que contrastava com a forçada vivência do africano escravizado,
simbolizada pelo olhar disciplinar e controlador do senhor através das suas diversas janelas.
A escadaria de acesso principal à Casa Museu representa um passado que reporta aos
séculos da colonização, no qual o poder do senhor de engenho, em posição de comando,
estava sempre em cima de um cavalo, na escadaria da Casa Grande, ou mesmo, nas janelas
a comandar tudo e todos.
O recanto lateral da Casa Museu com um banquinho, adornado por azulejos portugueses
que Gilberto Freyre trouxe de uma igreja demolida em Portugal, registra outra dinâmica
social, em um tempo em que se dispunha de momentos ociosos para um bate papo, um
café, um chá e outros prazeres de uma temporalidade que não estava sob o controle do
relógio.
Nesse espaço de patrimônio cultural, deverá se considerar a historicidade existente
naqueles azulejos, onde esses objetos poderão ser ressignificados, ou seja, o azulejo deixa
de ser apenas uma peça decorativa para se tornar um registro e um lugar de memória.
A Casa Museu mostra a estética da Casa Grande do período colonial brasileiro, com base
na disposição do mobiliário, o tamanho dos móveis proporcionais à dimensão dos espaços
em um período passado. A azulejaria portuguesa poderá ser pensada como um fragmento
de Portugal no Brasil e a beleza estética contida em painel com o objetivo de contar uma
história.
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A Biblioteca Central da Casa Museu mostra um boneco de cera representando Gilberto
Freyre em seus momentos de estudo e escrita. Esse espaço é bastante atrativo para
o estudante, pois, além de mostrar o lado da produção de conhecimento do escritor,
antropólogo e sociólogo Gilberto Freyre, encanta pela originalidade do espaço construído,
pois demonstra o lado artístico da cultura pernambucana com seus bonecos em tamanhos
humanos ilustrados pelos artistas de Olinda que tanto encantam o carnaval pernambucano
com os bonecos gigantes. Essa imagem do boneco poderá oferecer várias possibilidades
de sonhar e viajar pelo imaginário social.
Enfim, o museu possibilita que o estudante transforme objetos materiais em objetos
históricos, os quais passam a ter um valor diferente do significado de uso que tinham
quando, no passado, eram objetos de consumo dos seus proprietários.
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(Fonte: MOURA, Vera Lúcia Braga de; CAVALCANTI, Gustavo Marques. O turismo cultural em Recife: A Casa Museu Magdalena
e Gilberto Freyre In: Anais do VII Congresso Brasileiro de Turismo: novos desafios, novas perspectivas, novas possibilidades, 2012,
Recife. Fragmento).

Como registro das aprendizagens realizadas no museu, pode-se propor aos estudantes a
seguinte produção:
Escolher uma das fontes materiais expostas no Museu ou um aspecto de sua construção, descrevêla, localizá-la no tempo e no espaço, analisar seu significado para a compreensão do momento
presente e as marcas temporais deixadas nas relações sociais, culturais e econômicas. Poderá
também elaborar a narrativa histórica de um período da história colonial brasileira com base no
acervo da Casa Museu Magdalena e Gilberto Freyre.
Em diferentes localidades:
Observar o movimento de carros e pedestres, a largura das ruas e passeios, a arquitetura dos
prédios e registrar diferenças e semelhanças entre diferentes regiões da localidade. Depois,
pesquisar como e por que as transformações ocorreram.
É importante refletir sobre como esse espaço foi construído: quando e como começou
a se formar, como se desenvolveu e depois verificar como se apresenta atualmente no
traçado urbano da cidade.
Observar o nome escolhido para nomear as avenidas, ruas e praças e pensar: qual o significado
desta pessoa, local ou acontecimento? Por que ela foi escolhida para nomear aquele lugar?
Quais grupos sociais esse nome representa e quais silencia? Quais outras pessoas, locais,
acontecimentos não foram utilizados para nomear lugares da localidade que, na sua opinião,
mereciam ser? Por quê?
Após a aula de campo:
Depois da aula de campo, é hora de, em sala de aula, socializar as descobertas feitas, sanar
dúvidas, pesquisar informações complementares, confrontar observações e percepções,
no sentido de sistematizar a relação entre o patrimônio visitado e a história local.
Essa sistematização pode ser feita por meio da construção de um inventário do patrimônio
da localidade, manuscrito ou em blog com as seguintes informações:
- Identificação do lugar visitado: localização, fontes nele preservadas.
– Significado para a história da localidade (período histórico representado, grupos sociais
lembrados) e sua relação com outras histórias.
– Fotos e desenhos criados pelos estudantes sobre o lugar visitado.
– Depoimentos de pessoas entrevistadas no lugar.
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A partir desse inventário e das análises críticas realizadas sobre as memórias preservadas ou
silenciadas nos lugares da memória visitados, os estudantes podem organizar campanhas
em prol tanto da valorização e preservação dos lugares da memória já reconhecidos como
tal, quanto do tombamento, preservação de outros lugares e fontes que permitam que
todos conheçam os múltiplos grupos sociais e culturais, que participaram da formação e
transformação da localidade.
É importante considerar que os vestígios encontrados nos lugares visitados não são a
História da localidade, mas suas memórias e, para transformá-las em História, é preciso
problematizar aquelas memórias, procurar mais informações e outras fontes sobre questões
levantadas, comparar uma com a outra em busca de respostas para as questões. A partir
desse cruzamento, criar narrativas históricas sobre o tema escolhido.
Além disso, é importante aprofundar os conhecimentos adquiridos durante a aula de campo,
ressignificando as memórias preservadas nos lugares visitados, por meio de estudos de
textos historiográficos sobre sujeitos e eventos históricos relacionados àquelas memórias.
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4. Avaliação da aprendizagem em História
Como explicitado no texto dos Parâmetros Curriculares de História (SEE/PE, 2013), o
processo de aprendizagem e de construção do saber é um ato coletivo. Envolve professores
e estudantes em sua realização. As expectativas de aprendizagem são propósitos, que
queremos alcançar e expressam o que e para que aprender determinadas habilidades,
valores, atitudes e conhecimentos. Revelam as intencionalidades educativas, apropriadas,
reelaboradas em salas de aula nas relações entre professor, estudante e conhecimento.
Elas traduzem direitos de aprendizagem inerentes ao estudante como cidadão. A avaliação
é parte desse processo. Ensinar e aprender História constitui um processo formativo,
construtivo, dinâmico, aberto e reflexivo. Os estudantes podem participar ativamente das
escolhas metodológicas, dos projetos e da avaliação.
A avaliação da aprendizagem em História, nessa perspectiva diagnóstica, formativa e somativa,
não deve ser alicerçada nos rígidos critérios de seleção e hierarquização que, muitas vezes,
gera exclusão. A avaliação da aprendizagem em História deve ser um ato de inclusão,
uma ação formativa. Isso significa desenvolver práticas avaliativas de caráter diagnóstico,
investigativo e processual. Elas podem favorecer a identificação dos conhecimentos, os
domínios, as atitudes, suas conquistas em relação ao estudado, os problemas em relação aos
níveis de desenvolvimento individual e coletivo, os significados das práticas, das estratégias,
dos modos de construção das aprendizagens. As práticas e os instrumentos avaliativos
precisam guardar coerência com os objetivos, os temas, as metodologias e possibilitar o
enriquecimento do trabalho pedagógico dos professores e a aprendizagem dos estudantes.
Assim, quando se avalia a aprendizagem se avalia também o ensino.
Nesse sentido propõe-se a avaliação diagnóstica, continuada e sistemática. A ação avaliativa,
como parte integrante do processo de ensino e aprendizagem, poderá ocorrer durante todo
o processo por meio da autoavaliação, da observação do desempenho e da participação
do estudante, individualmente e em grupo, por meio de várias atividades, de situações
e instrumentos criados, especialmente, para esse fim. Há variadas formas de avaliação e
registro do desempenho escolar, procedimentos que tornam possível identificar capacidades,
reconhecer habilidades e compreender as aprendizagens dos estudantes, tais como a
observação, as atividades escritas e orais, individuais e em grupo, seminários, confecção de
murais, exposições, debates, relatórios, portifólios (dossiê, registro das informações sobre as
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atividades realizadas durante um determinado período), excursões, entrevistas, autoavaliação
e as provas, instrumentos mais utilizados na área de História, dentre outros. A diversificação
dos instrumentos e de metodologias de avaliação proporciona dimensionar de modo mais
objetivo os níveis de aprendizagem e os impactos das intervenções didáticas em sala de
aula. As atividades de avaliação devem ser elaboradas em sintonia com as demais atividades
pedagógicas. Isso requer clareza em relação aos critérios de avaliação e das expectativas
de aprendizagem, considerando-se os limites e os cuidados necessários no processo de
elaboração, aplicação, correção e utilização de seus resultados.
Nesse sentido, o debate, a pluralidade de vozes, sujeitos, fontes e interpretações históricas
presentes nas variadas situações de aprendizagem em História devem ser contempladas nas
ações avaliativas. A avaliação em História não deve ser espaço para que uma história única
seja “cobrada” e imposta aos estudantes. Portanto, mais do que se basear em questões
que observam a memorização da informação histórica, as avaliações em História devem se
nortear por critérios como: domínio do conteúdo; explicação completa e clara das ideias;
argumentação coerente; posicionamento crítico em relação a um tema; capacidade de
estabelecer relações entre diferentes temas; capacidade de problematizar o presente a partir
do passado; capacidade de se expressar através de diferentes metodologias e linguagens
(texto dissertativo, charge, paródia, teatro, música, debates, seminários, etc.); capacidade de
expressar o conhecimento adquirido de forma autônoma, sem se restringir à reprodução
literal do que foi encontrado nas fontes estudadas. Nesse sentido, avaliar é diagnosticar,
identificar e refletir sobre as aprendizagens dos estudantes e as práticas pedagógicas dos
professores, tendo em vista a continuidade do plano de trabalho ou programa de ensino. A
avaliação possibilita assim, o repensar, o replanejar, a redefinição e a revisão dos percursos
educativos tendo em vista a concretização de seu caráter inclusivo.
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5. Sugestões de fontes
5.1 Sugestões de Filmes para professores e estudantes da EJA
Na sequência, há uma lista de filmes nacionais (documentários e ficcionais), acerca de
algumas temáticas, com o objetivo de contribuir para o trabalho do professor em sala de
aula.Trata-se de uma seleção de algumas produções acessíveis ao ensino e à aprendizagem
da História e à formação dos cidadãos. Os filmes são documentos que podem enriquecer
a formação cultural e as atividades de ensino e aprendizagem de História. A incorporação
de filmes deve ser realizada de forma planejada, articulada ao processo de ensino e
aprendizagem e não como forma de apenas ocupar o tempo dos estudantes, ou como mera
ilustração, e sim como um contributo à formação histórica, ética e estética dos cidadãos.
Nessa perpectiva, são apresentadas algumas sugestões de procedimentos para o trabalho
pedagógico com filmes.
1º momento – Planejamento do professor: momento de seleção do filme ou filmes,
observando a relação com o tema em estudo, com a faixa etária dos estudantes;
momento de assistir previamente ao filme, organizar o espaço e o tempo (reorganizar
o horário de aulas, combinar com outros professores, se for necessário), de preparar os
equipamentos e de organizar o roteiro de trabalho com os estudantes. Nesse roteiro,
podem ser incorporados itens, como: questões relativas à produção – direção, roteiro,
quando foi filmado, onde, gênero, técnicas, financiamento, se é ou não baseado em
alguma obra etc. A ficha técnica pode ajudar o professor a explorar as características e a
historicidade do filme: os personagens, o cenário, o ambiente, a época retratada, a história,
as percepções, o roteiro, o desfecho, os limites e as possibilidades. Vários filmes sugeridos
estão disponíveis na Internet em sites de domínio público.
2º momento – Projetar e assistir ao filme com os estudantes.
3º momento – Discutir, estabelecer relações entre as leituras, interpretações, as percepções
dos estudantes e os temas estudados em sala de aula, confrontar, ressignificar, analisar e
sintetizar.
4º momento – Sistematizar e registrar em forma de texto, desenho, mural ou vídeo,
relacionando a narrativa fílmica com os estudos históricos.
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Tema: História e cultura dos povos indígenas
Título
País
Ano
Direção
Gênero
Duração
Como era gostoso o meu
Nélson Pereira
Brasil 1970
Aventura/Comédia 84 min.
francês
dos Santos
Paulo César
Anchieta José do Brasil
Brasil 1978
Drama
140 min.
Sarraceni
Terra dos índios
Brasil 1980
Zellito Viana
Documentário
107 min.
Índia, a filha do Sol
Brasil 1982 Fábio Barreto
Drama/Romance 84 min.
República Guarani
Brasil 1982
Silvio Back
Documentário
100 min.
Guarani
Brasil 1996 Norma Bengell Drama/Romance 91 min.
Rondon – o sentimento
Eduardo
Brasil 1992
Documentário
52 min.
da terra
Escorel
Yndio do Brasil
Brasil 1996
Sylvio Back
Documentário
71 min.
Nilson Villas
Yã Katu – o Brasil dos
Brasil 2003
Documentário
90 min.
Bôas
Vilas Bôas
Estratégia Xavante
Brasil 2007 Belizário Franca
Documentário
86 min.
Terra Vermelha
Brasil 2008 Marco Bechis
Drama
104 min.
Xingu
Brasil 2012 Cao Hamburger Drama/ Aventura 102 min.
Tema: A colonização portuguesa e os movimentos pela independência
Título
País Ano
Direção
Gênero
Humberto
O descobrimento do Brasil Brasil 1937
Drama
Mauro
Joaquim Pedro
Os inconfidentes
Brasil 1972
Drama Histórico
de Andrade
Independência ou morte
Brasil 1972 Carlos Coimbra
Épico
Carlota Joaquina
Brasil 1994 Carla Camurati Drama histórico
Século XVIII, a colônia
Eduardo
Brasil 1994
Documentário
dourada
Escorel
Oswaldo
Tiradentes
Brasil 1998
Drama
Caldeira
Caramuru – a invenção do
Brasil 2001
Guel Arraes
Comédia
Brasil
Vinho de rosas Brasil
Brasil 2005 Elza Cataldo
Drama
Maria Thereza
Documentário
Memórias clandestinas
Brasil 2007
Azevedo
Tema: História e cultura africana e afro-brasileira
Título
País
Ano
Direção
Ganga Zumba – Rei de
Brasil 1963 Carlos Diegues
Palmares
Castro Alves – retrato
Brasil 1972 Sílvio Tendler
falado do poeta
Xica da Silva
Brasil 1976 Carlos Diegues
Quilombo
Brasil 1984 Carlos Diegues
Negro no Brasil: Dias ou
Brasil 1988
Lúcia Murad
Zumbi?
Abolição
Brasil 1988 Zózimo Bulbui
Atlântico Negro – na rota
Brasil 1988 Renato Barbieri
dos orixás

PARÂMETROS PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO

Duração
137 min.
76 min.
108 min.
100 min.
18 min.
124 min.
88 min.
143 min.
97 min.

Gênero

Duração

Drama

100 min.

Drama

75 min.

Drama
Drama

107 min.
119 min.

Documentário

39 min.

Documentário

150 min.

Documentário

54 min.

Tema: História e cultura africana e afro-brasileira
Além de trabalhador, negro Brasil 1989
Daniel Brazil
Documentário
Clóvis Bueno/
Cafundó
Brasil 2005
Biografia
Paulo Betti
Mestre Bimba – a capoeira
Luiz Fernando
Brasil 2007
Documentário
iluminada
Goulart
Vista a minha pele
Brasil 2008 Joel Zito Araújo Documentário
Marco
O xadrez das cores
Brasil 2004
Curta metragem
Schiavon
Heróis de todo mundo
Brasil 2010 Cor da Cultura
Seriado
Quanto vale, ou é por
Brasil 2005 Sérgio Bianchi
Drama
quilo?
Tema: Migração
Título
A grande cidade
Gaijin – Caminhos da
liberdade
Vida e sangue de polaco
O quatrilho
Gaijin – Ama-me como
sou
Tempos de paz
Jean Charles

País
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil

Ano
Direção
1966 Carlos Diegues
Tizuka
1980
Yamasaki
1982
Sylvio Back
1995 Fábio Barreto
Tizuka
2005
Yamazaki
2009
Daniel Filho
Henrique
2009
Goldman

Tema: Brasil pós-64
Título
Eles não usam black-tie
Pra frente Brasil

País Ano
Brasil 1981
Brasil 1982
Brasil
O que é isso companheiro?
1997
EUA
Céu aberto

Brasil 1985

Abc da greve
Central do Brasil
Lamarca
Narradores de Javé

Brasil 1981
Brasil 1998
Brasil 1994
Brasil 2003

Três irmãos de sangue

Brasil 2005

Lula, o filho do Brasil
O ano em que meus pais
saíram de férias
Nós que aqui estamos por
vós esperamos

Brasil 2010

35 min.
102 min.
78 min.
15 min.
21 min.
104 min.

Gênero
Drama

Duração
85 min.

Drama histórico

104 min.

Documentário
Comédia dramática

56 min.
120 min.

Drama

130 min.

Drama

80 min.

Biografia

90 min.

Direção
Leon Hirszman
Roberto Farias

Gênero
Drama
Drama/Ficção

Duração
120 min.
104 min.

Bruno Barreto

Drama

110 min.

Documentário

78 min.

Documentário
Drama
Drama
Drama

71 min.
112 min.
130 min.
85 min.

Documentário

102 min.

Drama/Romance

128 min.

Drama

110 min.

Documentário

73 min.

João Batista de
Andrade
Leon Hirszman
Walter Salles
Sérgio Rezende
Eliane Caffé
Ângela Patrícia
Reiniger
Fábio Barreto

Brasil 2006 Cao Hamburger
Brasil 1999
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Marcelo
Masagão

Tema: História e cultura do Nordeste e de Pernambuco
Título
País
Ano
Direção
A mesa vermelha
Brasil 2012
Tuca Siqueira
Kleber
O som ao redor
Brasil 2012
Mendonça Fº.

Gênero
Documentário

Duração
77 min.

Drama/Suspense

131 min.
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Tema: História e cultura do Nordeste e de Pernambuco
O auto da
Brasil 2000
Guel Arraes
compadecida
Morte e vida severina
Brasil 2012
Miguel Falcão
Cabra marcado para
Eduardo
Brasil 1984
morrer
Coutinho
Lavoura arcaica
Luiz Fernando
Brasil 2001
Carvalho
Abril despedaçado
Brasil 2001
Walter Salles
Lisbela e o prisioneiro Brasil 2003
Guel Arraes
cinema, aspirinas e
Brasil 2005 Marcelo Gomes
urubus
Canudos

Comédia

104 min.

Animação

56 min.

Documentário

180 min.

Drama

104 min.

Drama
Comédia romântica

90 min.
110 min.

Comédia dramática

90 min.

Brasil

1978

Ipojuca Pontes

Documentário/
Histórico

78 min.

Deus e o diabo na
terra do sol
Joana Angélica
Lampião, o rei do
cangaço

Brasil

1964

Glauber Rocha

Drama

125 min.

Brasil

1979

Walter Lima Jr

Drama

58 min.

Brasil

1963

Carlos Coimbra

Histórico/Aventura

101 min.

Memórias do cárcere

Brasil

1984

Nelson Pereira
dos Santos

Drama

185 min.

Brasil

1962

Anselmo Duarte

Drama

97 min.

Brasil

1983

Tizuka Yamasaki

Drama

87 min.

Baile perfumado

Brasil

1997

Guerra de Canudos
Amarelo manga
Árido movie

Brasil
Brasil
Brasil

1997
2002
2006

Viva São João

Brasil

2002

Brasil

O pagador de
promessas
Parahyba mulher
macho

O senhor do castelo –
Ariano Suassuna
Gonzaga – de pai para
filho
Francisco Brennand
Antônio Conselheiro
– o taumaturgo dos
sertões
O rap do Pequeno
Príncipe contra as
almas sebosas

Paulo Caldas/
Lírio Ferreira
Sergio Rezende
Cláudio Assis
Lírio Ferreira
Andrucha
Waddington

Drama

93 min.

Drama histórico
Drama
Drama

170 min.
103 min.
100 min.

Documentário

82 min.

2007

Marcus Vilar

Documentário

70 min.

Brasil

2012

Breno Silveira

Biografia

120 min.

Brasil

2013

Mariana
Brennand Fortes

Documentário

75 min.

Brasil

2012

José Walter
Lima

Drama

90 min.

Brasil

2000

Paulo Caldas e
Marcelo Luna

Documentário

75 min.

Comédia

95 min.

Documentário

13 min

Drama

115 min

Animação/Drama

08 min

For all – o trampolim
Brasil
da vitória
Menino Aranha

Brasil

Vidas secas

Brasil

Vida Maria

Brasil
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Luiz Carlos
Lacerda
Buza Ferraz
2008 Mariana Lacerda
Nelson Pereira
1963
dos Santos
2006 Marcio Ramos
1997
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Tema: Juventude e cidadania
Título

País

Pixote – a lei do mais fraco

Brasil 1980

Quem matou Pixote?

Brasil 1996

Cidade de Deus

Brasil 2002

O caminho da escola Paraná

Brasil 2006

Cidade do homens
Pro dia nascer feliz
Tropa de elite
Última parada 174
Tropa de elite 2

Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil

Morro do céu

Brasil 2009

O palhaço

Brasil 2011

Somos tão jovens

Brasil 2013

Ano

2007
2007
2007
2008
2010

Direção
Gênero
Duração
Hector
Drama
116 min.
Babenco
José Joffily
Biografia
130 min.
Fernando
Drama
54 min.
Meireles
Heloisa Zilah/
Documentário
30 min.
Suzana Aragão
Paulo Moreli Comédia/Drama 88 min.
João Jardim
Documentário 115 min.
José Padilha
Ação
104 min.
Bruno Barreto
Drama
115 min.
José Padilha
Ação
71 min.
Gustavo
Documentário
88 min.
Spolidoro
Selton Melo
Aventura
104 min.
Antonio Carlos
Drama/Biografia 104 min.
da Fontoura

5.2. Sugestões de sites para professores e estudantes da EJA
MEC Ministério da Educação – www.mec.gov.br
Ministério da Justiça – www.mj.gov.br
Ministério do Trabalho e Emprego – www.mte.gov.br
INEP Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira– www.inep.gov.br
IPHAN–Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – www.iphan.gov.br
Revista Eletrônica do IPHAN – www.revista.iphan.gov.br/
Ministério da Cultura – www.cultura.gov.br.
Ministério da Saúde – www.saude.gov.br/
Ministério do Meio Ambiente – www.mma.gov.br
Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial – www.planalto.gov.br/seppir
Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres– www.presidencia.gov.br/spmulheres
Associação Brasileira de Estudos Populacionais –
Fundação Cultural Palmares http://www.palmares.gov.br.
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE – http://www.ibge.gov.br
Revista Eletrônica Nova Escola http://revistaescola.abril.com.br/home
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – http://www.capes.gov.br–
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – http://www.cnpq.br
Associação Nacional de Pesquisa e Pós–Graduação em Educação – http://www.anped.org.br
Associação Nacional de História – http://www.anpuh.org.br
Biblioteca Virtual de Educação – http://bve.cibec.inep.gov.br
Conselho Indigenista Missionário – http://www.cimi.org.br
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Fundação Nacional do Índio– http://www.funai.gov.br
Museu do Índio – FUNAI http://www.museudoindio.org.br
Museu da Pessoa – http://www.museudapessoa.com.br
UNICEF Fundo das Nações Unidas para a Infância http://www.unicef.org.br
Revista Ciência Hoje e Ciência Hoje para crianças – http://www.uol.com.br/cienciahoje
Instituto Sócio– ambiental – http://www.socioambiental.org
Biblioteca Nacional (Brasil) – www.bn.br–
Biblioteca do Senado Federal – www.senado.gov.br/biblioteca
UNESCO – www.unesco.org/
SciELO – Biblioteca eletrônica com periódicos científicos brasileiros – www.scielo.br
http://www.brasilcultura.com.br
Fundaçao Abrinq – http://www.fundabrinq.org.br
MPF – http://www.turminha.mpf.gov.br/para–o–professor
Casa Rui Barbosa – http://www.casaruibarbosa.gov.br/.
Casa das Áfricas – http://www.casadasafricas.org.br/
FUNDARP – Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco – http://www.
fundarpe.pe.gov.br/
Secretaria de Cultura – Governo do Estado de Pernambuco–www.pe.gov.br › Secretarias
Secretaria de Educação de Pernambuco – www.educacao.pe.gov.br
Secretaria de Cultura – Prefeitura do Recife – www.recife.pe.gov.br/cultura/
Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco – www.facepe.br/
Fundação Joaquim Nabuco – www.fundaj.gov.br/
Instituto Ricardo Brennand – www.institutoricardobrennand.org.br/
Oficina Brennand – www.brennand.com.br/
TV Escola – http://tvescola.mec.gov.br/
Programa Salto para o Futuro – www.tvbrasil.org.br/salto
Portal do Professor – www.portaldoprofessor.mec.gov.br
Domínio Público – http://www.dominiopublico.gov.br
Curta na Escola – www.curtanaescola.org.br

5.3. Sugestões de Bibliografia para os Professores
História
ALBUQUERQUE JR., D.M. de. Nordestino: uma invenção do falo – uma história do gênero
masculino (Nordeste – 1920/1940). Maceió: Catavento, 2003.
______. A invenção do Nordeste e outras artes. 4. ed. Recife: Ed. Massangana. São Paulo:
Cortez, 2009.
ARRAIS, R. O pântano e o riacho: a formação do espaço público no Recife do século XIX.
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São Paulo: Humanitas, 2004.
ARRUDA, J. J. de A. Atlas Histórico Básico. São Paulo: Ática, 1994.
BITTENCOURT, C. (Org.). Dicionário de datas da História do Brasil. São Paulo: Contexto,
2007.
BOSCHI, C. C.. Por que estudar História? São Paulo: Ática, 2007.
BOSI, E. Memória e sociedade: lembranças de velhos. São Paulo: EDUSP, 1987.
BOTELHO, A. V. ; REIS, L., M. Dicionário Histórico - Brasil colônia e império. Belo Horizonte:
Dimensão, 1998.
BURKE, P. Revolução Francesa da Historiografia: a Escola dos Annales, 1929/1989. São
Paulo: Editora da UNESP, 1991.
______. Testemunha ocular: história e imagem. Bauru: EDUSC, 2004.
CARDOSO, C. F. S.; VAINFAS, R. (Org.). Domínios da História: ensaios de teoria e metodologia.
Rio de Janeiro: Campus, 1997.
CARVALHO, M. J. M. de. Liberdade: rotinas e rupturas do escravismo - Recife, 1822-1850.
Recife: EDUFPE, 2001.
CERTEAU, M. A escrita da História. Rio de Janeiro: Forense, 1975.
CHESNEAUX, J. Devemos fazer tábula rasa do passado? São Paulo: Ática, 1995.
COLEÇÃO HISTÓRIA GERAL DA ÁFRICA (em português) Brasília: UNESCO, Secad/MEC,
UFSCar, 2010. Disponível em: <http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/special-themes/
ethnic-and-racial-relations-in-brazil/general-history-of-africa/>. Acesso em: 20/08/13.
CUNHA, M. C. da (Org.). História dos índios no Brasil. 2. ed. 5 reimp. São Paulo: Companhia
das Letras, 2008.
DEL PRIORI, M. (Org.) História da criança no Brasil. São Paulo: Contexto, 1996.
______. História das mulheres no Brasil. São Paulo: Contexto, 1996.
DEL PRIORI, M. et al. Documentos de História do Brasil. São Paulo: Scipione, 1998.
______ e VENÂNCIO, R. P. O Livro de Ouro da História do Brasil. Rio de Janeiro: Ediouro,
2003.
FRANCISCO, F. T. R. Laços atlânticos: a imigração africana em São Paulo. São Paulo:
Diáspora, 2008.
FREITAS, M. C. de (Org.). Historiografia brasileira em perspectiva. 2. ed. São Paulo: Contexto,
1998.
GUARINELLO, N. L. Os primeiros habitantes do Brasil. São Paulo: Atual, 1999. Coleção A
vida no tempo do índio.
GUILLEN, I. C. M.; GRILLO, M.A. de F.; FARIAS, R. G. Mercado de São José: memória e história.
Recife: IPHAN/FADURPE, 2010.
GUIMARÃES, B.(Org.). Acolhimentos em Pernambuco: a situação de crianças e adolescentes
sob medida protetiva. Recife: Instituto Brasileiro Pró-cidadania, 2011.
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GOMES, M. P. Os índios e o Brasil – passado, presente e futuro. São Paulo: Contexto, 2012.
GOMINHO, Zélia de Oliveira. Veneza Americana X Mucambópolis: o Estado Novo na cidade
do Recife( Décadas de 30 e 40). Jaboatão dos Guararapes: Editora do autor, 2007.
HOBSBAWM, E. Sobre a História: ensaios. São Paulo: Companhia das Letras, 1998.
ISHIKAWA, T. Sobô: uma Saga da Imigração Japonesa. Trad. Maria Fusako Tomimatsu, Monica
Setuyo Okamoto e Takao Namekata, Cotia: Ateliê Editorial, 2008.
JENKINS, K. A História repensada. São Paulo: Contexto, 2005.
LE GOFF, J. História e memória. Campinas: EdUNICAMP, 1992.
MATTOS, R. A. de. História e cultura afro-brasileira. São Paulo: Contexto, 2007.
MELATTI, J. C. Índios do Brasil. São Paulo: EDUSP, 2007.
MENEZES, M. A (Org.). Histórias de migrantes. São Paulo: Edições Loyola, 2002.
MIRANDA, H.; VASCONCELOS, M. E. (Orgs.). História da infância em Pernambuco. Recife:
Editora da UFPE, 2007.
MONTENEGRO, A. T. História oral e memória: a cultura popular revisitada. São Paulo:
Contexto, 1992.
______. História, metodologia, memória. São Paulo: Editora Contexto, 2010.
MOURA, C. Rebeliões da senzala. São Paulo: Ciências Humanas, 1981.
MOURA, Vera Lúcia Braga de. A Invenção da Infância: as políticas públicas para infância
em Pernambuco (1906-1929). Tese (Doutorado em História). Universidade Federal de
Pernambuco – UFPE. Recife, 2011.
MOURA, V. L. B.de. Pequenos Aprendizes: assistência à infância desvalida em Pernambuco
no século XIX. Dissertação (Mestrado em História) - Universidade Federal de PernambucoUFPE. Recife-PE, 2003.
NASCIMENTO. A. C. do. A sorte dos enjeitados: o combate ao infanticídio e a
institucionalização da assistência às crianças abandonadas no Recife (1789-1832). São Paulo:
Annablume: FINEP, 2008.
NOVAES, A. Tempo e história. São Paulo: Companhia das Letras, 1992.
NOVAIS, F. (Coord.). História da vida privada no Brasil. São Paulo: Companhia das Letras.
Vol. 1 – SOUZA, L. de M. e (Org.). Cotidiano e vida privada na América portuguesa; Vol. 2 –
ALENCASTRO, L. F. (Org.). Império: a corte e a modernidade nacional; Vol. 3 – SEVCENKO,
N. (Org.). República: da belle époque à era do rádio; Vol. 4 – SCHWARCZ, L. M. (Org.).
Contrastes da intimidade contemporânea.
OLIVEIRA, L. L.. O Brasil dos imigrantes. Rio de Janeiro: Zahar, 2002.
REZENDE, A. P. M. (Org.). História do Recife. Recife: Secretaria de Educação e Esportes de
Pernambuco, 1998.
______. (Des) encantos modernos: histórias da cidade do Recife na década de vinte. Recife:
FUNDARPE/CEPE, 1997.
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______. BARROS, N.; SILVA, J.; VIEIRA, D.; COUCEIRO,S.; TEIXEIRA, F. W.; ACIOLI, G (Orgs.).
Os anos 1920: histórias de um tempo. Recife: Editora da UFPE, 2012.
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______. O Recife: histórias de uma cidade. Recife: Fundação de Cultura Cidade do Recife,
2005.
REZENDE, M. J. de. A ditadura militar no Brasil: repressão e pretensão de legitimidade 19641984. Londrina: Eduel, 2001.
SCHWARCZ, L. M. e REIS, L. V. de S. Negras imagens: ensaios sobre cultura e escravidão no
Brasil. São Paulo: Estação Ciência/EDUSP, 1996.
SEAL, M. Na África selvagem: uma emocionante história real. Rio de Janeiro: Zahar, 2010.
SEGANFREDO, C.; FRANCHINI, A. S. As melhores histórias da mitologia africana. Porto
Alegre: Artes e Ofícios, 2008.
SERRANO, C; WALDMAN, M. Memória d’África. 3. ed. São Paulo: Cortez Editora, 2010.
SEVCENKO, N. Pindorama revisitada: cultura e sociedade em tempos de virada. São Paulo:
Peirópolis, 2000.
______. A corrida para o século XXI. São Paulo: Companhia das Letras, 2001.
SILVA, A. L. e GRUPIONI, I. (Orgs.). A temática indígena na escola – novos subsídios para
professores de 1º e 2º graus. Brasília: MEC/MARI/UNESCO, 1995.
THOMPSON, P. R. A voz do passado. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992.
VAINFAS, R. Dicionário do Brasil colonial: 1500-1808. Rio de Janeiro: Objetiva, 2000.
VENANCIO, J. C.. O fato africano: elementos para uma sociologia da África. Recife:
Massangana, 2010.
VESENTINI, C. A. A teia do fato. São Paulo: Hucitec, 1997.
VIEIRA, M. do P. et al. A pesquisa em História. São Paulo: Ática, 1989.
Ensino de História
ABREU, M e SOIHET, R. (Orgs.). Ensino de História: conceitos, temáticas e metodologia. Rio
de Janeiro: Casa da Palavra, 2003.
ABUD, K. (Org.). Ensino de História - Novos Horizontes. Cadernos Cedes. Campinas, v. 25.n.
67, set. dez,, 2005.
BARROSO, V. L. M. e outros (Org.). Ensino de História: desafios contemporâneos. Porto
Alegre: Exclamação/Anpuh, 2010.
BITTENCOURT, C. F. (Org.). O saber histórico na sala de aula. São Paulo: Contexto, 1997.
______. Ensino de História: fundamentos e métodos. São Paulo: Cortez Editora, 2004.
CAIMI, F., H. Aprendendo a ser professor de História. Passo Fundo: UPF, 2008.
CERRI, L. F. (Org.). Ensino de História e Educação – olhares em convergência. Ponta Grossa:
UEPG, 2007.
______. Ensino de História e consciência histórica: implicações didáticas de uma discussão
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contemporânea. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2011.
CURRÍCULO SEM FRONTEIRA (www.curriculosemfronteiras.org). v. 7, n. 1, Jan./Jun. 2007.
Acesso em 20/09/2013.
FERREIRA, C. A. L.(Org.). Ensino de História: reflexões e novas perspectivas. Salvador:
Quarteto, 2004.
FRANCO, A. P. A Cultura Midiática Infantil e a Construção da Noção de Tempo Histórico.
Caderno Cedes, Campinas, n. 82, 201 Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo>. Acesso
em: 20/08/2013
FREITAS, I. Fundamentos teórico-metodológicos para o ensino de História (anos iniciais).
São Cristovão/SE: Editora UFS, 2010.
GRILLO, M. A. F. de. História em verso e reverso. Revista de História da Biblioteca Nacional,
set. 2007. Disponível em: <http://www.revistadehistoria.com.br/secao/educacao/historiaem-verso-e-reverso>. Acesso em: 06/08/ 2013.
GUIMARÃES, S. Didática e prática de ensino de história: experiências, reflexões e
aprendizagens. 13. ed. Campinas-SP: Papirus, 2012.
______; GATTI JÚNIOR, D. (Orgs.). (Perspectivas do ensino de História: ensino, cidadania e
consciência histórica. Uberlândia: Edufu, 2011.
______ (Org.). Ensinar e aprender História: formação, saberes e práticas educativas.
Campinas: Alínea, 2009.
HERMETO, M. Canção popular brasileira e ensino de História. Belo Horizonte: Autêntica,
2012.
HORTA, M. L. P.; GRUMBERG, E; MONTEIRO, A. Q. Guia básico de educação patrimonial.
Brasília: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Museu Imperial, 1999.
LENSKIJ, T. e HELFER, N. E. (Org.). A memória e o ensino de História. Santa Cruz do Sul:
EDUNISC; São Leopoldo: ANPUH/RS, 2000.
MELO, A. Nordestino, sim sinhô, Revista de História da Biblioteca Nacional. Mar. 2012.
Disponível em: <www.revistadehistoria.com.br/secao/educacao/nordestino-sim-sinho>.
Acesso em: 06/08/ 2013.
MONTEIRO, A. M. F. C. e GABRIEL, C. (Org.). Revista Educação & Realidade, Porto Alegre, v.
36, n.1, p. 11-14, jan/abr., 2011.
______; GASPARELLO, A. M.; MAGALHÃES, M. de S. (Orgs.). Ensino de História: sujeitos,
saberes e práticas. Rio de Janeiro: Mauad X/ FAPERJ, 2007.
______. Professores de História: entre saberes e práticas. Rio de Janeiro: Editora Mauad X,
2007.
OLIVEIRA, S. R. F. de; MIRANDA, S. R. (Orgs.). Educar para a compreensão do tempo.
Cadernos Cedes, v. 30, n. 82, 2010.
OLIVEIRA, M. M. D. (Coord.). História: ensino fundamental - Brasília: Ministério da Educação,
2010.
______ e outros (Orgs). Ensino de História: múltiplos ensinos em múltiplos espaços. Natal:

PARÂMETROS PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO

71

Ed. UFRN, 2008.
ROSSI, V. L. S. de; ZAMBONI, E. Quanto tempo o tempo tem. Campinas: Alínea, 2003.
SCHMIDT, M. A. ; CAINELLI, M. R. (Org.). Educação Histórica: teoria e pesquisa. Ijuí: Editora
UNIJUÍ, 2011.
______. Ensinar História. São Paulo: Scipione, 2004.
______ e GARCIA, T. B.(Org.). Educar em Revista. Dossiê Educação Histórica. Curitiba:
UFPR, 2006.
SILVA, C. B. e outros (Org.). Experiências de ensino de História no estágio supervisionado.
Florianópolis: UDESC, 2011.
SILVA, M. A. da e GUIMARÃES, S. Ensinar História no século XXI: em busca do tempo
entendido. Campinas: Papirus, 2007.
______ e RAMOS, A. F. (Orgs.). Ver história: ensino vai aos filmes. São Paulo: Hucitec, 2011.
______ (Org.). História: que ensino é esse? Campinas: Papirus, 2013.
SIMAN, L. M. C. e FONSECA, T. N. de L. (Orgs.). Inaugurando a História e construindo a
nação: discursos e imagens no ensino de História. Belo Horizonte: Autêntica, 2001.
ZAMBONI, E. e outros. Memórias e histórias da escola. Campinas: Mercado das Letras, 2008.
______. (Org.). Digressões sobre o ensino de História – memória, história oral e razão
histórica. Itajaí: Ed. Maria do Cais, 2007.
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6. Considerações finais
Construindo espaços de socialização de experiências didáticas
em História
A criação e o planejamento de atividades didáticas é uma tarefa permanente dos professores,
em um tempo de circulação frenética de informações e de mudanças tecnológicas e
midiáticas frequentes.
Assim, este documento pretende ser um estímulo para que o coletivo de professores de
História do estado de Pernambuco construa mecanismos de registro e socialização de
suas atividades didáticas. Como última sugestão didática, propomos a construção de um
blog de ensino e aprendizagem de História, em que todos os professores de História de
Pernambuco (desde os anos iniciais) possam postar relatos de experiências didáticas, textos
variados e acessar outras, acompanhadas de produções de estudantes representativas do
processo desenvolvido.
A seguir, apresentamos um roteiro de criação de um blog:
1. Utilizar um site de criação de blog gratuito como o “Blogspot”.
Por exemplo, as orientações na Rede de Educadores em História – Disponível em:
<http://redhis.wordpress.com/2011/09/03/videos-que-ensinam-a-utilizar-o-blogger/>.
Acesso em: 05 de julho de 2013.
2. Escolher um(a) professor(a) de História para ser o administrador do blog, a pessoa
responsável por configurar e formatar o blog; editar postagens; adicionar ou excluir
autores.
3. Adicionar os professores de História como autores do blog, para que eles possam, além
de acessar, postar o material que desejam socializar com os colegas da rede.
4. Elaborar e disponibilizar um roteiro para registro de atividades didáticas desenvolvidas
nas aulas de História. Por exemplo:
• Tema(s)
• Ano/modalidade de ensino
• Núcleos conceituais/temáticos abordados e respectivas expectativas de aprendizagem
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• Fontes e materiais utilizados
• Passo a passo para desenvolver a atividade
• Produções discentes e docentes
5. Incentivar os professores a acessarem as atividades didáticas postadas no blog e a
escreverem comentários, acrescentando sugestões de dinâmicas, fontes e relatando
suas experiências.
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