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RESUMO

Investigação desenvolvida no programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade 
Federal do Paraná, na linha de pesquisa Saberes, Cultura e Práticas Escolares. A análise 
aponta as possibilidades e dificuldades do uso de documentos em estado de arquivo familiar 
no ensino de história nas séries iniciais da escola fundamental. Fazem parte deste arquivo, 
por exemplo, as fotografias familiares, carteiras de trabalho e certidões de nascimento. A 
partir de fontes históricas coletadas durante uma gincana realizada em 1997, na rede de 
ensino do Município de Pinhais-Pr, definiu-se a possibilidade de uma investigação que 
estabelecesse indicadores para a construção de uma metodologia de ensino de História que 
utilizasse os documentos em estado de arquivo familiar coletados na gincana. Para isto, foi 
proposto um trabalho com duas professoras de terceira série de uma das escolas de 
Pinhais, no qual foi possível acompanhar a organização e a preparação das fontes para 
serem utilizadas no ensino de História. A metodologia da pesquisa foi organizada em três 
momentos: 1) capacitação teórica das professoras; 2) organização de uma amostra de 117 
documentos oriundos de arquivos familiares, coletados na gincana; 3) acompanhamento e 
registro das ações das professoras ao utilizarem, no preparo das suas aulas, os documentos 
previamente organizados e propostos à escola, na forma de arquivo. Os dados foram 
construídos a partir de observações feitas na escola e registradas em diário de campo, 
entrevistas e conversas informais com professoras e assessora. Também foram analisados 
currículo, planos e materiais de ensino. A análise do material apontou caminhos para 
organização metodológica do ensino de História, por meio do uso de documentos em 
estado de arquivo familiar.
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ABSTRACT

Inquiry developed in the program of Pos-Graduation in Education of the Federal University of 
Paraná, in the research string Knowlege, Culture and Practical Pertaining to school. This 
analyzes points the possibilities and difficulties of the use of document in state of familiar 
archive in history class in the the basic school. Make part of this archive, for example, the 
familiar photographs, work registrations and birth certificates. From collected historical 
sources during game (“gincana”) in 1997, in the basic schools of the City of Pinhais-Pr, was 
defined the possibility of an inquiry that established pointers for the construction of a 
methodology of education of History that used documents in state of familiar archive collected 
in the “gincana”. For this, a work with two teachers of third series of one of the schools of 
Pinhais was considered, in which it was possible to follow the organization and preparation of 
the sources to be used in the education of History. The methodology of the research was 
organized in three moments: 1) theoretical qualification of the teachers; 2) organization of 
one apresentation of 117 deriving documents of familiar archives, collected in the “gincana”; 
3) accompaniment and register of the actions of the teachers when using, in the 
housekeeping of its lessons, documents previously organized and considered to the school, 
in the archive form. The data had been constructed from comments made in the school and 
registered in a dairy of, interviews and informal colloquies with the teachers and the 
assessor. Also resumes, plans and materials of education had been analyzed. The analysis 
of the material has pointed paths with respect to methodologic organization of the education 
of History, by means of the document use in state of familiar archive.

VII
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1 INTRODUÇÃO

Muitos professores do ensino fundamental já experimentaram em 

suas aulas de História utilizar fotografias familiares ou entrevistas feitas com os 

pais dos seus alunos.

BITTENCOURT (1998), ao analisar propostas curriculares de 

História para o ensino fundamental, de vários Estados brasileiros, elaboradas 

entre 1985 e 1995, percebeu ser praticamente consensual organizar os 

estudos da sociedade a partir da vivência dos alunos, para então introduzi-los 

em outras realidades. Apesar de não estarem aprofundadas estas discussões, 

busca-se valorizar o aluno como sujeito do conhecimento. A metodologia 

sugerida para encaminhar essa proposta

parte desses princípios enunciados e indica ser necessário que o aluno 
desenvolva a capacidade de observação do meio próximo, introduzindo a 
importância de elementos de sua vivência, tais como a própria moradia, 
fotografias, artigos de jornais e revistas, considerando-os como objetos de 
estudo, portadores de informações históricas possíveis de serem 
resgatadas, (p. 153)

Porém, ainda, não se discute, nestas propostas, como utilizar esses 

registros encontrados no âmbito familiar, para aproximar o ensino de história ao 

conhecimento experimentado pelo aluno. “Parece, dessa, forma, ser suficiente 

nas séries iniciais, trazer para a sala de aula elementos da vida do aluno, para 

que a relação e articulação entre as duas formas de conhecimento se 

estabeleça.” (BITTENCOURT, 1998, p. 153)

Partindo do pressuposto que as discussões metodológicas a 

respeito do uso de documentos históricos que podem ser encontrados no
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âmbito familiar do aluno, no ensino de História, ainda são pouco desenvolvidas, 

a presente pesquisa buscou ao longo dos seus capítulos, propor alternativas 

para esta discussão.

No primeiro capítulo foi apresentado uma discussão teórico- 

metodológica, sobre a finalidade do ensino de história e novos rumos da 

historiografia, objetivando a sustentação da possibilidade do uso de 

documentos em estado de arquivo familiar no ensino de História.

O segundo capítulo apresentou pressupostos conceituais e teóricos 

para coleta, identificação e organização dos documentos, e enfatizou a 

necessidade de buscar novos conteúdos para trabalhar com as fontes.

O último capítulo demonstrou o acompanhamento e o registro das 

ações de duas professoras, das séries iniciais do ensino fundamental, ao 

utilizarem, no preparo das suas aulas de história, os documentos em estado de 

arquivo familiar previamente organizados e proposto à escola na forma de 

arquivo.

Por meio desta metodologia de pesquisa foram levantados 

elementos que puderam subsidiar novas propostas de organização do ensino 

de história nas séries iniciais a partir do uso metodológico de documentos em 

estado de arquivo familiar.
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2 A EXPERIÊNCIA DO SUJEITO FACE AO ENSINO DE HISTÓRIA

2.1 FINALIDADE DO ENSINO DE HISTÓRIA: DESAFIOS ATUAIS

Talvez mostrando as pessoas eu possa ser 
mais fiel ao lugar e à época.

Aldir Blanc, 1996.

Primeiramente é necessário recuperar elementos da História do 

ensino de História para iniciar uma discussão acerca da finalidade desta 

disciplina frente a uma escola contemporânea freqüentada por alunos dos mais 

diversos segmentos sociais.

A história como disciplina curricular surgiu no sistema público de 

ensino francês, no século XIX, no contexto das lutas burguesas, do 

nacionalismo, da formação dos Estados-Nação e do enfrentamento pelos 

segmentos dominantes às reivindicações proletárias feitas na Comuna de Paris 

(FRANÇA, 1870). Neste contexto, o conteúdo da disciplina buscava justificar a 

formação do cidadão para a pátria e importância da classe social burguesa 

emergente. É o momento em que a educação passou a ser um direito para 

todos numa perspectiva laica, universal, gratuita e obrigatória. No século XIX, o 

conhecimento histórico escolar, junto ao objetivo de afirmar a importância da 

classe burguesa, serviu também para justificar e consolidar os ideais 

nacionalistas.
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No Brasil, o conteúdo de história foi inserido no currículo do colégio 

Pedro I I1 em 1838, tratava-se da “(...) necessidade de retornar-se ao passado, 

com objetivo de identificar ‘a base comum’ formadora da nacionalidade. Daí os 

conceitos tão caros às histórias nacionais: Nação, Pátria, Nacionalismo, 

Cidadania.” (NADAI, 1986, p. 106)

O objetivo do ensino de História era criar um identidade nacional 

homogênea em torno de um Estado politicamente organizado. Assim, segundo 

NADAI (1993, p.146)

(...) a história inicialmente estudada no país foi a História da Europa 
Ocidental, apresentada como verdadeira História da Civilização. A História 
pátria surgia como seu apêndice, sem um corpo autônomo e ocupando 
papel extremamente secundário. Relegado aos anos finais dos ginásios, 
com número ínfimo de aulas, sem uma estrutura própria, consistia em um 
repositório de biografias de homens ilustres, de datas e batalhas.

Os conteúdos selecionados para História do Brasil tinham como 

referência a produção historiográfica do IHGB2, e como a historiográfia 

européia enfatizava a história da nação.

No final do século XIX a influência da historiografia européia sobre a 

produção historiográfica brasileira acentuou-se. O ideal nacionalista 

republicano brasileiro encontrava no processo de formação dos Estados-Nação 

europeus as suas justificativas. Tais concepções eram influenciadas pelo 

pensamento intelectual positivista.3 O positivismo trouxe algumas

1 1nstituição de ensino superior do Rio de Janeiro fundada em 1739. Foi convertido em 
instituição de ensino secundário, sob a denominação de colégio Pedro II em 1837.
2 Instituto Histórico e Geográfico do Brasil.
3 Filosofia sistematizada por Augusto Comte (1798-1857). O positivismo consistia na 
aplicação dos métodos utilizados na matemática e nas ciências experimentais aos fenômenos 
sociais e políticos, a fim de apreender as leis que regem a estrutura e o desenvolvimento das 
sociedades. No Brasil, o positivismo alcançou grande expressão, sua influência verificou-se 
principalmente em iniciativas da legislação brasileira.
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conseqüências a disciplina, que pretendia basear-se em sua leis. CARDOSO 

(1998) destaca alguns pontos desta influência: a) afirmação dos fatos e seu 

estabelecimento por meio da crítica das fontes; b) pessimismo quanto à 

possibilidade de explicar os fatos por meio de leis; c) acúmulo de fatos segundo 

critérios rigorosos de erudição crítica; d) existência real do fato histórico, 

externo ao observador; e) problemática da causalidade ligando causa e 

conseqüência a uma ordem cronológica linear.

Este pensamento pretendia uma investigação científica objetiva que 

busca-se no passado a verdade histórica, afastando qualquer especulação 

filosófica nas suas análises. Os historiadores positivistas acumularam 

determinados fatos políticos que podiam ser verificados e comprovados por 

meio dos documentos escritos (oficiais) produzidos pelo Estado. Pensavam 

atingir este objetivo por meio de técnicas rigorosas de seleção das fontes, 

crítica ao documento e organização das tarefas na profissão. Com o 

positivismo há o triunfo do documento, segundo LE GOFF (1992, p. 539): “A 

partir de então, todo o historiador que trate de historiografia ou do mister de 

historiador recordará que é indispensável o recurso do documento.”

Desta forma, produziu-se uma história voltada aos estudos dos 

acontecimentos políticos, da genealogia das nações, evidenciando as “datas 

importantes”, “os grandes personagens”, os “heróis” da nação. “A maior parte 

da história no passado era escrita para a glorificação e talvez para o uso 

prático dos governantes.” (HOBSBAWN, 1998, p. 216)
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Durante a maior parte da história escrita, as massas populares 

apenas foram incluídas “(...) em circunstâncias muito excepcionais -  como as 

grandes revoluções ou insurreições sociais.” (1998, p. 217)

O ensino de História ligado a estas concepções foi comumente 

denominada tradicional. “A preocupação fundamental era ensinar a História 

para explicar a genealogia da nação, transmitindo os fatos do passado como 

‘realmente’ aconteceram.” (SCHMIDT, 1997, p. 8)

Neste panorama não havia lugar para a história das crianças, 

mulheres, trabalhadores e pobres. “Estas memórias estão fora da ‘história’ no 

sentido da elite, destino colectivo concebido à escala do Estado ou da nação, 

quadro exterior à vida quotidiana (...).” (CITRON, 1990, p. 94)

Uma nova perspectiva para o ensino de História não pode ficar 

limitada a uma concepção de história que apenas destacou os segmentos 

dominantes da sociedade. O conhecimento histórico escolar tem o desafio de 

superar tal obstáculo, objetivando uma noção mais ampla, onde as classes 

populares sejam também inseridas em suas análises. Um ensino de História 

mais próximo da realidade da grande maioria dos alunos brasileiros, oriundos 

de famílias pobres, cujos os pais, geralmente, estão desempregados ou 

trabalham em subempregos, levando muitas vezes esses alunos ao trabalho 

para complementar o orçamento familiar.

De forma geral as sociedades industriais e pós-industriais estão 

enfrentando problemas sociais parecidos. “Milhões de seres vivem ou 

sobrevivem à margem da ‘história’(...).” (CITRON, 1990, p. 105) Os modelos de
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“desenvolvimento” de nossas cidades estão gerando problemas de falta de 

moradia, desemprego e urbanização desorientada.

As pessoas atingidas pela desestruturação sócio-econômica dos 

espaços urbanos mais pobres perderam as suas identidades individuais e 

coletivas. Segundo CITRON (1990, p. 108):

Sob diferentes formas, ligados a factores geográficos, económicos, sociais, 
étnicos e culturais imbricados em cada caso de forma original, manifesta- 
se o mesmo fenómeno de uma juventude com problemas de 
reconhecimento social, porque privada de recursos, de um modelo 
interiorizável, de futuro visível, de espaço possível de socialização.

A escola pode acentuar essa exclusão se não adotar modelos 

didáticos-pedagógicos que valorizem as experiências vividas pelos sujeitos, 

modelos aonde os alunos se reconheçam enquanto indivíduos participantes do 

processo de ensino / aprendizagem. Para isso é preciso

(...) entender como as experiências produzidas nos vários domínios da 
vida cotidiana produzem, por sua vez, as diferentes vozes que os alunos 
empregam para dar sentido aos seus mundos e, consequentemente, à sua 
existência na sociedade em geral (...). (MCLAREN, 1997, p. 249).

Para ensinar História a partir da experiência de vida do aluno, é 

necessário uma perspectiva teórico-metodológica que fale da vida das 

pessoas, que destaque, por exemplo, as festas familiares, as festas coletivas, 

as memórias e lembranças dos sujeitos de todos os segmentos sociais. É 

preciso dar voz as histórias das mulheres, das crianças pobres, trabalhadores, 

enfim, fazer falar sujeitos que sempre estiveram excluídos dos conteúdos 

ensinados.
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CITRON aponta a necessidade da escola reencontrar as memórias 

perdidas da história, resgatar o cotidiana, “memória enfim dos ‘abandonados’ 

da história, camponeses, pescadores, artesãos, operários, culturas 

desprezadas, cujos gestos e trabalho são estranhos à memória da escola.” 

(1990, p. 114)

A História comprometida em rememorar a experiência da gente 

comum, procura compreender uma dimensão pouco explorada do passado e 

isto leva a alguns problemas metodológicos que precisam ser discutidos.

Segundo HOBSBAWM (1988), o efetivo avanço da história do povo 

ocorreu a partir da década de 1950 quando foi possível, ao marxismo, dar sua 

contribuição. O interesse dos marxistas pela história feita pelo povo 

desenvolveu-se com o crescimento dos movimentos trabalhistas. Isto 

proporcionou um incentivo grande pelo estudo do homem, especialmente, da 

classe operária. Esses historiadores buscaram não apenas estudar o homem 

comum, mas o homem comum que podia ser considerado o ancestral do 

movimento socialista, não como trabalhadores apenas, mas como cartistas e 

sindicalistas. Sentiram a tentação de supor que a história dos movimentos pela 

luta dos trabalhadores, era a própria história das pessoas comuns. Porém, para 

HOBSBAWM (1988, p. 21):

Quaisquer que tenham sido suas origens e dificuldades iniciais, a história 
feita pelo povo decolou agora. E recuando a vista para a história do povo 
comum, não estamos tentando apenas dar-lhe uma importância política 
retrospectiva que nem sempre teve, mas tentando, de forma mais geral, 
explorar uma dimensão desconhecida do passado.

Este objetivo gerou problemas técnicos como à falta de fontes 

sistematicamente organizadas. De acordo HOBSBAWN (1988, p. 21):
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Todos os tipos de história enfrentam problemas técnicos próprios, mas a 
maioria supõe que há um conjunto de material informativo pronto e à 
disposição e cuja interpretação é que os cria (...) Ora, a história vinda do 
povo difere desses assuntos, e na verdade da maior parte da história 
tradicional, na medida em que simplesmente não há um conjunto pronto e 
acabado de material sobre a mesma.

A maioria das fontes da História do povo foram reconhecidas como 

tal, por que um historiador elaborou uma pergunta e saiu “garimpando” 

maneiras de responde-lá. Segundo HOBSBAWN (1988, p. 22): “Não podemos 

ser positivistas, acreditando que as perguntas e respostas surgem 

naturalmente do estudo do material.”

Seguindo as argumentações do autor, ainda que as perguntas 

revelassem novas fontes para o estudo da história das pessoas comuns, é 

preciso um quadro teórico-metodológico coerente para analisar as fontes 

encontradas. “Isto porque nosso problema não é tanto o de descobrir uma boa 

fonte. Até mesmo as melhores destas fontes -  digamos as demográficas sobre 

nascimentos, casamentos e falecimentos -  esclarecem apenas certas áreas 

do que as pessoas faziam, sentiam e pensavam.” (HOBSBAWM, 1988, p. 26)

O investigador da historia do povo deve, de certa maneira, saber o 

que está procurando, pois assim poderá reconhecer o que procura e ajustar à 

suas hipóteses. Caso não consiga realizar este ajuste, é preciso pensar em 

outros modelos. Para construir tais modelos, HOBSBAWM (1988), apontou a 

necessidade de ter conhecimento amplo e concreto do assunto, isso num 

primeiro momento permite eliminar hipóteses inúteis. Além disso é preciso 

também imaginação -  junto com informação -  para evitar o anacronismo. 

“Conhecimento e imaginação, porém, não são suficientes. O que precisamos
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construir, ou reconstruir, é, em termos ideais, um ‘sistema’ coerente 

preferivelmente consistente, de comportamento e pensamento”, (p. 27)

A possibilidade de introduzir no espaço escolar as experiências 

vividas pelas pessoas comuns e trabalhar metodologicamente essas 

experiências, por meio de documentos acumulados ao longo da vida, tornou-se 

possível graças as novas abordagens do pensamento historiográfico 

contemporâneo.

2.2 OS NOVOS RUMOS DA HISTORIOGRAFIA

A partir da primeira metade do século XX a historiográfia conheceu 

uma ampla renovação das suas concepções. O avanço da história rumo ao 

social deveu-se em grande parte a dois paradigmas de explicação dos 

fenômenos sociais: o marxismo e a escola dos Annales. A inspiração nas 

idéias dos pensadores dessas duas vertentes levou ao abandono gradativo da 

prática historiográfica positivista interessada excessivamente na história 

política. (HUNT, 1992)

A escola dos Annales, desde as primeiras gerações de historiadores 

(década de 1930) direcionou suas análises para o campo social e econômico, 

trouxeram novas concepções sobre documentos histórico e sua utilização. 

Criticaram o documento escrito e oficial como única fonte capaz de viabilizar o 

conhecimento sobre o passado e passaram a considerar todo vestígio escrito, 

iconográfico, oral, sonoro e material deixado pela ação humana como 

documento histórico. (BURKE, 1997)
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Esta noção documento ajudou a superar a escassez de fontes a 

respeito das classes subalternas, possibilitou a construção de outras histórias, 

de sujeitos que até então estavam excluídos da história escrita. O documento 

histórico em vez de servir unicamente como comprovante dos acontecimentos 

de determinada época, passou a ser fonte das mais variadas interpretações 

sobre a política, economia, religião e mentalidades das sociedades.

Por outro lado, no final da década de 1950 e início da década de 

1960, um grupo de historiadores marxistas começou a se interessar e a 

produzir uma história do povo, preocupada em resgatar a vida das classes 

operárias e seu mundo social.4 Como afirma HUNT, (1992, p. 2) “embora 

dificilmente se pudesse considerar o marxismo como novidade nas décadas de 

1950 e 1960, estavam vindo a primeiro plano, dentro daquela modalidade 

explicativa, novas correntes que fomentavam o interesse dos historiadores pela 

história social”.

A História das pessoas comuns como campo específico de estudo 

começou realmente a florescer na Inglaterra e em outros países apenas após a 

Segunda Guerra Mundial. (HOBSBAWN, 1998)

Na Inglaterra, ao contrário de outros países, não houve uma ruptura 

com o marxismo e com a política de esquerda. Buscou-se, dentro do próprio 

pensamento marxista, novas perspectivas teórico-metodológicas para explicar 

os fenômenos sociais. No final da década de 1950 e durante os primeiros anos

4
Em 1956, as revelações sobre os crimes de Stalin, contidas no Relatorio Secreto divulgado 

por Nikita Kruschov, no XX Congresso do Partido Comunista da União Soviética, e a invasão 
da Hungria pelos exércitos soviéticos geraram uma crise do pensamento marxista levando 
muitos intelectuais a romperem com o Partido Comunista.
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da década de 1960, um grupo de historiadores marxistas ingleses, formado por 

Eric Hobsbawn, Raymond Williams, Edward Palmer Thompson e Christopher 

Hill entre outros, situados dentro do marxismo desenvolveram pesquisas em 

oposição frontal a um tipo de interpretação em que as estruturas teóricas 

idealizadas mantinham distância de qualquer diálogo com o processo histórico 

e com os sujeitos históricos reais.

Esses intelectuais se lançaram ao estudo de uma “história vinda de 

baixo” preocupada com objetos poucos explorados, como a história operária e 

a cultura popular.

As reflexões de HOBSBAWN, THOMPSON e WILLIANS 

contribuíram para a valorização dos estudos voltados ao resgate da história, da 

memória e dos documentos das pessoas comuns.

As contribuições mais manifestas de THOMPSON para esse debate 

foram seus escritos, ensaios e livros clássicos, cujas idéias foram 

freqüentemente discutidas, avaliadas e apreciadas. Suas obras tiveram boa 

repercussão no Brasil. Livros como A miséria da teoria (1981) e A formação 

da classe operária inglesa (1987), trouxeram inovações, revisões de 

metodologia e de conceitos que acompanharam a sua vida intelectual. Tendo a 

formação da classe operária como o principal objeto de estudo, o autor 

concebe novas concepções teóricas, envolvendo revisões e contribuições. 

THOMPSON conseguiu revigorar o pensamento marxista, ao formular um novo 

conceito para as classes sociais, baseado na “experiência” dos trabalhadores.

A “experiência” foi uma categoria que possibilitou conceber as 

classes sociais diferentemente de algo apenas com existência teórica. Para



THOMPSON, a classe não pode ser entendida como uma estrutura, muito 

menos como uma categoria, mas como algo que resultou de um processo 

histórico, efetivamente marcado pelas relações humanas. Segundo 

THOMPSON á experiência é uma categoria imperfeita mas indispensável, para 

analisar a história das pessoas comuns, porque esta categoria “ (...) 

compreende a resposta mental e emocional, seja de um indivíduo ou de um 

grupo social, a muitos acontecimentos inter-relacionados ou a muitas 

repetições do mesmo tipo de acontecimento.” (1981, p. 15) Ela leva a refletir 

acerca das particularidades, contingências, variações de experiências e conduz 

a recusa dos grandes modelos explicativos que ocultam os sujeitos da história.

Sua reflexão acerca da formação da classe operária se origina na 

vivência concreta de homens e mulheres trabalhadores, privilegiando nessa 

análise as ações simbólicas e ritualizadas dos operários. Para THOMPSON 

(1981, p. 16): “A experiência surge espontaneamente no ser social, mas não 

surge sem pensamento. Surge porque homens e mulheres (e não apenas 

filósofos) são racionais, e refletem sobre o que acontece a eles e ao seu 

mundo.”

É no quadro da dimensão cultural que o autor investigou os modos 

específicos de viver e entender o mundo. O conceito de cultura foi utilizado, por 

ele, na perspectiva de WILLIAMS (1969), para quem a cultura não era 

entendida como desenvolvimento intelectual, ou disposição do espírito em 

busca da perfeição, mas sim como todo um sistema de vida, no seu aspecto 

material, intelectual e espiritual. WILLIAMS (1969), formulou seu conceito de 

cultura a partir das transformações que a sociedade e o homem sofreram,

13



desde o final do século XVIII até a primeira metade do XIX. A mudança 

ocorrida na indústria, nesse período, gerou novos métodos de produção e 

também novas relações sociais. Para serem compreendidas, exigiram novas 

categorias para apreender a complexidade das novas relações, na qual as 

classes operárias despontavam como elemento importante da sociedade. “A 

idéia de ‘cultura’ seria mais simples se fôsse resposta ao industrialismo 

apenas; foi, porém, resposta a novos desenvolvimentos políticos e sociais, isto 

é, à ‘Democracia.’” (WILLIAMS, 1969, p. 20)

THOMPSON escreveu sobre as experiências das classes populares, 

por meio da análise dos seus gestos, rituais, sociabilidades, crenças, 

resistência e formas de ocultar o poder. A partir destes elementos pode 

compreender a ação política e a organização social. A obra de THOMPSON 

construi efetivamente a idéia de que a história é feita pelos homens, por suas 

ações transformadoras e pelas suas experiências, e não apenas por modelos 

teóricos e conceitos fechados.

Para concretizar um ensino de História a partir destas concepções é 

preciso metodologias adequadas a esta finalidade. Nesse sentido, apontou-se 

como alternativa à construção de uma nova metodologia de ensino por meio do 

uso de documentos, que podem ser encontrados em estado de arquivo familiar.

2.3 ARQUIVOS FAMILIARES: UMA POSSIBILIDADE PARA O ENSINO DE 
HISTÓRIA

A utilização de fontes documentais no ensino de história não é 

recente, elas já foram utilizadas nos mais antigos manuais e livros didáticos.

14
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Estes compêndios reproduziam a concepção de documento histórico dos 

historiadores positivistas, pois priorizavam o documento escrito como única 

fonte possível para se conhecer passado.

Nessa perspectiva, o uso didática do documento era totalmente 

centrado na figura do professor. “Era ele quem propunha encaminhar e explicar 

como o aluno deveria se relacionar com o documento”. (SCHMIDT, 1997, p. 

10)

O rompimento com essa forma didática de utilizar os documentos 

históricos, ocorreu num primeiro momento pela crítica pedagógica, a partir da 

introdução, na escola, dos princípios da Escola Nova. “Essa pedagogia 

deslocou para o aluno o centro do processo ensino-aprendizagem. Assim, foi 

recomendado ao professor que se tornasse apenas um orientador ou introdutor 

do aluno no conhecimento.” (SCHMIDT, 1997, p. 10) Ao professor cabia 

introduzir os alunos no uso dos documentos para estimular suas observações e 

lembranças. Apesar da mudança, a idéia de considerar o documento como 

prova do real permaneceu. Novas mudanças ocorreram a partir da 

reformulação na concepção de fonte histórica operada pelas escolas históricas 

contemporâneas.

A historiografia criticou a forma de tratamento do documento passou 

a entende-lo como vestígio do passado e não mais como prova do real. Ainda 

contestou a valorização do documento escrito (oficial) como a única fonte para 

investigar o passado. (LE GOFF, 1992)

É fundamental utilizar as fontes históricas, na sala de aula, a partir 

destas novas concepções, pois assim o documento
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(...) permite o diálogo do aluno com as realidades passadas e 
desenvolve o sentido da análise histórica.
O contato direto com as fontes facilita e familiariza o aluno com o real 
passado ou presente, habituando-o a associar o conceito à análise 
que o origina e fortalecendo sua capacidade de raciocinar a partir de 
uma situação dada. (SCHMIDT, 1997, p. 11-12)

No entanto, seja na produção historiográfica, seja na perspectiva do 

ensino, o trabalho com novos documentos, particularmente com fontes de 

arquivos familiares, é recente e esta em estágio inicial.

O encontro dos historiadores com as fontes de arquivos pessoais 

ocorreu, na Europa em geral e na França em particular, a partir da década de 

1970. O despertar para essas fontes traduz as mudanças ocorridas nas 

concepções historiográficas desde a primeira metade do século XX. Segundo 

PROCHASSON (1998, p. 109): “O interesse crescente pelos arquivos privados 

corresponde a uma mudança de rumo fundamental na história das práticas 

historiográficas.”

A renovação fez surgir novos objetos, fontes e metodologias para a 

abordagem dos fenômenos sociais, o que, por sua vez, não se fez sem uma 

reformulação teórica. “A descoberta dos arquivos privados pelos historiadores 

em geral está, por conseguinte, associada a uma significativa transformação do 

campo historiográfico (...)”. (GOMES, 1998, p. 122)

Primeiramente os documentos privados das elites serviram para os 

mais variados estudos sobre cotidiano, costumes e rituais das classes 

dominantes. A valorização desses arquivos para se resgatar aspectos 

históricos, se dá pela revalorização do sujeito na história, “(...) as novas 

tendências historiográficas têm buscado crescentemente dar vida à história, dar
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cor e sangue aos acontecimentos, que não ‘acontecem’ naturalmente, mas são 

produzidos por homens reais, quer nas elites quer do povo.” (GOMES, 1998, p. 

126)

A opção pelo trabalho com documentos que podem ser encontrados 

em estado de familiar exige que se caracterize algumas especificidades deste 

tipo de arquivo.

Genericamente falando, poder-se-ia afirmar que atualmente os 

documentos são guardados em centros de documentação, bibliotecas, museus, 

bancos de dados e arquivos especializados na conservação e classificação 

das fontes documentais do passado e do presente.

Os arquivos, na perspectiva de PAES (1997), podem ser 

classificados, entre outras formas, segundo as entidades mantedoras. Nesta 

perspectiva os arquivos podem ser: públicos (Federal, Estadual, Municipal), 

institucionais (educacionais, igrejas, corporações não lucrativas, sociedades, 

associações), comerciais (firmas, corporações) e familiares ou pessoais.

Os arquivos públicos fornecem uma série de serviços que facilitam o 

levantamento, a leitura e a reprodução da documentação. Estas instituições 

possuem condições físicas e materiais para conservarem grande quantidade 

de documentos, fatores que agilizam as pesquisas dos usuários. PAES (1997) 

define arquivo público como um “conjunto de documentos produzidos ou 

recebidos por instituições governamentais de âmbito federal, estadual ou 

municipal, em decorrência de suas funções administrativas, judiciárias ou 

legislativas”, (p. 24)
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Há também o crescente interesse dos arquivos públicos em guardar 

e divulgar documentos de procedência privada, de indivíduos que exerceram 

atividades ligadas ao poder público. “No âmbito do público como equivalente de 

estatal e de oficial, os arquivos são, antes de mais nada, depositários da fé 

pública.” (CAMARGO, 1988, p. 58) Ainda, segundo esta autora:

A valorização do arquivo como órgão que conserva os documentos 
emanados de autoridades públicas vem de uma longa tradição jurídica, 
baseada na presunção de autenticidade dos atos praticados pelos que 
detêm cargos e ofícios públicos. É na esfera pública -  mediante registros 
autênticos e seguros -  que evidenciam a veracidade e a validade dos 
fatos. (1988, p. 59)

Durante o século XIX, a doutrina arquivística enfatizou o aspecto 

público dos arquivos em função da idéia de autenticidade dos documentos. Os 

arquivos oitocentistas refletiram em seus trabalhos as correntes intelectuais 

deste período, sobretudo as idéias historiográficas positivistas.

Os documentos encontrados em estado de arquivo familiar, que se 

constituem em material empírico para a presente investigação, não fazem parte 

da vida de pessoas que tiveram algum destaque público no cenário político, ou 

realizaram algo considerado “importante” para a sociedade. É preciso destacar 

que o termo arquivo está sendo utilizado para designar um conjunto de 

documentos.

Neste trabalho a preocupação é com documentos que podem ser 

encontrados no interior das mais diversas residências, arquivados em gavetas 

em caixas de papelão, esquecidas temporariamente em cima de armários. 

Encontram-se aí velhas fotos amareladas, certidões de nascimento, escrituras 

de terreno, agendas, cartas, bilhetes confidenciais, carteiras de trabalho, entre



de terreno, agendas, cartas, bilhetes confidenciais, carteiras de trabalho, entre 

outros.

A vida privada atingiu todos os segmentos da sociedade e deixou 

atrás de si uma massa importante de documentos. O processo histórico de 

privatização da vida iniciou, na Europa, por volta do século XVI e alcançou seu 

auge no século XIX. Segundo ARIÈS (1991), o processo se caraterizou pelas 

seguintes mudanças na vida cotidiana: a) pudor com o corpo; b) a vontade de 

se isolar; c) o gosto pela solidão; d) a valorização da casa como espaço de 

intimidade; e) a identificação da vida privada com a família. Tais aspectos 

foram evidenciados na literatura de civilidade, diários íntimos, cartas, 

confissões, hábitos e costumes. Essa perspectiva para a vida privada é 

referente ao processo ocorrido na vida das elites francesas.

É importante ressaltar que a noção de vida privada foi sendo 

construída com sentidos diferentes em cada meio social e cultural. As classes 

populares urbanas desenvolveram formas específicas de intimidade

A história da vida privada destacou, principalmente, a história de 

segmentos privilegiados da sociedade. No entanto, acumular e guardar 

documentos não é privilégio apenas de “pessoas ilustres”. Segundo ARTIÈRES 

(1998, p. 31) “(...) arquivar a própria vida não é privilégio de homens ilustres 

(de escritores ou de governantes). Todo indivíduo, em algum momento da sua 

existência, por uma razão qualquer, se entrega a esse exercício.”

Ao longo da vida, em diferentes situações do cotidiano, as pessoas 

guardam cartões postais, cartas recebidas, fotografias, certidões de 

nascimento, casamento e óbito, espontaneamente ou por obrigação social. As
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classificações dos documentos ocorrem diariamente, como pode-se 

depreender das palavras de ARTIÈRES (1998, p. 10) “passamos assim o 

tempo a arquivar nossas vidas: arrumamos, desarrumamos, reclassificamos.” 

ARTIÈRES (1998) analisou a relação complexa entre o indivíduo e 

seus documentos, detendo-se na natureza das exigências sociais, que levaram 

as pessoas a constituir arquivos cotidianamente.

Nesse sentido, os documentos em estado de arquivo familiar são 

registros que podem revelar parte da memória do indivíduo e da coletividade. 

Na perspectiva de WILLIAMS (1969) a memória permanece basicamente de 

duas maneiras: a primeira insere-se numa “tradição comum da humanidade”, 

constituída ao longo de toda a história das sociedades; a segunda está 

conservada em arquivos de forma sistemática, por meio da preservação 

organizada dos documentos do passado e do presente. Por outro lado, grande 

parte da memória coletiva e individual são esquecidas, perdidas pela falta 

valorização e pela escassez de registros.

A partir de uma concepção histórica que considera todos os 

vestígios deixados pela ação humana, conscientemente ou inconscientemente, 

como documento histórico, pode-se entender esse material pessoal, 

acumulado ao longo da vida, como sendo documento histórico e, portanto, 

possíveis de serem utilizados no ensino de História.

O acervo documental existente nos arquivos institucionais 

dificultaram o desenvolvimento de atividades de ensino organizadas a partir da 

vivência histórica das pessoas comuns, pois a memória destes grupos sociais 

não foram preservadas nestas instituições.
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0  uso de documentos no ensino História tem sido um tema 

amplamente debatido nestes últimos anos. Para FERRAZ (1999, p. 682), “ (...) 

é relativamente grande o volume de artigos, ensaios e livros relacionados, de 

uma maneira ou de outra, ao exercício do conhecimento histórico através do 

trabalho documental.” A maioria destes estudos versam sobre o uso escolar de 

documentos localizados em acervos já constituídos e organizados em 

instituições especializados na coleta, organização e conservação das fontes.

Os documentos de arquivos familiares são qualitativamente 

diferentes daquelas encontrados nos arquivos públicos. A falta de dados 

mínimos, como data e local são características destas fontes. O uso escolar 

deste tipo de documento requer um trabalho especifico de coleta, seleção e 

organização, juntamente com uma metodologia que articule concepção de 

história, concepção de documento histórico e uma seleção de conteúdo 

adequada a esse trabalho.
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3 CONSTRUINDO UMA NOVA METODOLOGIA DE ENSINO DE HISTÓRIA 
POR MEIO DO USO DE DOCUMENTOS EM ESTADO DE ARQUIVO 
FAMILAR

3.1 HISTÓRIA LOCAL, HISTORIOGRAFIA E ENSINO DE HISTÓRIA

A História local foi entendida aqui como aquela que desenvolveu 

análises de pequenos e médios municípios, ou de áreas geográficas não 

limitadas e não muito extensas. Esta definição seguiu a perspectiva de 

GOUBERT (1988, p. 70), segundo a qual a história diz “respeito a uma ou 

poucas aldeias, a um cidade pequena ou média (um grande porto ou uma 

capital estão além do âmbito local), ou a uma área geográfica que não seja 

maior do que a unidade provincial comum (...).”

A pesquisa de história local não é novidade. Estudos sobre o tema já 

enfatizaram o processo político-administrativo de formação dos municípios 

brasileiros. Estas pesquisas, muitas vezes, não apresentaram um quadro 

mínimo de referências teóricas e muito menos problemáticas de investigação.

O novo interesse da História local voltou-se para uma abordagem 

social que procurou reconstruir as condições de vida dos diversos grupos 

sociais de uma determinada localidade. Como afirma GOUBERT (1988, p. 73):

A volta à história local origina-se de um novo interesse pela história social 
-  ou seja, a história da sociedade como um todo, e não somente daqueles 
poucos que, felizes, a governavam, oprimiam e doutrinavam -  pela história 
de grupos humanos algumas vezes denominados ordens, classes, 
estados.
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Para PROENÇA (1990, p. 139): “Assiste-se presentemente ao 

desenvolvimento de uma história local que visa tirar partido das novas 

metodologias, utilizando novas fontes quantitativas ou qualitativas e cujos 

temas poderão ter um aproveitamento didáctico motivador e estimulante.”

A valorização da História local na produção historiográfica levou à 

supervalorização, desta perspectiva, nas novas propostas curriculares 

nacionais. Os Parâmetros Curriculares Nacionais para o ensino fundamental, 

na área de História, recentemente divulgados (1997 e 1998), foram construídos 

a partir de uma ótica na qual a História Local e do cotidiano foram os eixos 

teóricos tomados como referência para trabalhar a experiência dos alunos e os 

contextos mais amplos.

No Brasil, a História local já vem sendo proposta nos currículos do 

ensino fundamental, há pelo menos duas décadas, assumindo diferentes 

formas de abordagem. Nas décadas de 1970 e 1980, as propostas curriculares 

do ensino fundamental eram organizadas nos chamados “Círculos 

Concêntricos”, onde o conteúdo de Estudos Sociais (que contemplava 

elementos do conhecimento histórico e geográfico) deveriam ser trabalhados a 

partir da realidade mais próxima do aluno. Primeiro buscava-se trabalhar 

elementos ligados à família do aluno, para depois estudar a comunidade e o 

bairro, para posteriormente incluir o aluno em contextos mais amplos como a 

cidade, o país e o mundo. (GARCIA; SCHMIDT, 2000)

Entre as décadas de 1980 e 1990 o conhecimento histórico e o 

ensino de História, juntamente com outros temáticas educacionais, foram 

objetos de discussões de professores universitários, do ensino fundamental e
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médio. Nesta conjuntura, as pesquisas destacaram a importância do sujeito 

que aprende e as novas formas de ensino da História. As discussões sobre a 

organização dos conteúdos caminharam para uma História temática, tendo a 

História local como estratégia pedagógica principal.

A História local no ensino não deve ser tratado apenas como um 

conteúdo a ser ensinado, mas, como uma estratégia pedagógica, que trate 

metodologicamente os conteúdos a partir da realidade local. Segundo 

OSSANNA (1994), em

Un planteo más amplio, abarcativo y menos ‘estructurado’ es el de 
considerar este enfoque como una ‘estrategia pedagógica’. En este caso, 
es una forma de abordar el aprendizaje y la construcción y comprención 
dei conocimiento a partir de formas específicas que tengan que ver con los 
intereses de los alumnos, sus acercamientos cognoscitivos, el trabajo de lo 
vivencial, las posibilidades de actividades vinculadas directamente con la 
vida cotidiana como expresiones concretas de problema más amplios.

A História local, enquanto estratégia de aprendizagem pode garantir 

o domínio do conhecimento histórico “(...) a partir de recortes seleccionados, 

pero integrados y conectados con el conjunto dei conocimiento. Es la 

conjunción de la garantia dei conocimiento científico com los objetivos 

educativos.” (OSSANNA, 1994)

Ademais, o trabalho com a História local no ensino possibilita a 

construção de uma História mais plural, que não silencie a mutiplicidade das 

realidades. Para OSSANNA (1994), a História local como estratégia 

pedagógica, trás “la posibilidad de captar la existencia no de una historia sino 

de varias historias, leídas desde distintos actos o sujetos históricos, así como 

de historia silenciadas, historias que no han tenido acceso a la historia”, como, 

por exemplo, as histórias dos trabalhadores, crianças e mulheres.
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0  professor ao optar pelo recurso da História local como método de 

ensino, deve estar atento a alguns aspectos que antecedem o trabalho em sala 

de aula. Em primeiro lugar definir o significado do termo local no seu aspecto 

espacial. Depois realizar um minucioso levantamento de fontes documentais 

em arquivos, museus, bibliotecas e no próprio meio (patrimônio, estatuária, 

placas, monumentos, casas antigas) da localidade. As fontes encontradas 

podem ser aproveitadas didaticamente no ensino de História. (MANIQUE; 

PROENÇA, 1994)

3.2 COLETANDO NOVOS DOCUMENTOS

A proposta de implantação dos Parâmetros Curriculares Nacionais 

encaminhada pelo Governo Federal tem levado os sistemas municipais de 

ensino a reverem seus currículos. Em função dessas novas orientações, os 

municípios da região metropolitana de Curitiba, capital do Estado do Paraná 

(BR), estão encontrando inúmeras dificuldades para organizar e encaminhar 

suas propostas de ensino de História, sobretudo pelo reduzido número de 

trabalhos de História local direcionados ao ensino. As poucas obras existentes, 

além de reproduzirem uma história dos "grandes personagens", não tomam 

como discussão central as questões didático-pedagógicas. Cientes desta 

situação o município de Pinhais toma a iniciativa de tentar melhorar a qualidade 

do ensino de História, nas 3a séries do ensino fundamental.

Durante o ano de 1997 foi estabelecida um termo de cooperação 

técnica entre a Secretária Municipal de Educação de Pinhais e Universidade
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Federal do Paraná para discutir e desenvolver projetos de melhoria da 

qualidade do ensino.

Dessa parceria Universidade/Prefeitura iniciou-se o Projeto 

“Recriando a História de Pinhais”, que tinha como objetivo produzir 

conhecimento sobre a História de Pinhais e tratar metodologicamente o 

conhecimento para o uso em sala de aula. O projeto foi subdividido em três 

etapas de execução: a primeira, denominada "Envolvendo a Comunidade na 

Reconstrução da História de Pinhais", consistiu na realização de uma gincana 

para coletar e registrar elementos da memória e da história dos habitantes do 

município. O projeto contou com a colaboração dos alunos das escolas 

municipais, professoras, estagiários e professores orientadores. A Segunda 

etapa denominada "Pesquisando e Escrevendo a História de Pinhais", 

culminou na produção de um conjunto de materiais didáticos para apoiar o 

trabalho das professoras, em sala de aula. A última etapa, teve como atividade 

central, a elaboração de um livro paradidático sobre aspectos da História de 

Pinhais, destinado aos alunos de 3a e 4a séries do ensino fundamental.

A tentativa de estabelecer uma relação entre a cultura referente à 

localidade e os conteúdos de História a serem ensinados encontrou como 

maior dificuldade o fato de que o Município de Pinhais, recém criado do ponto 

de vista político administrativo 5, não contava com fontes documentais 

organizadas em arquivos públicos.

5 A região onde hoje é o município Pinhais pertenceu a outros municípios. Entre 1890 e 1932 
a região pertenceu ao Município de Colombo. De 1932 à 1992 pertenceu ao Município de 
Piraquara. No início de 1992, o então distrito de Pinhais emancipou-se de Piraquara (Lei N° 
9906, Estado do Paraná, 18 / 03 / 1992).
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Na tentativa de superar a escassez de documentos disponíveis, 

recorreu-se, na primeira etapa do projeto, a elaboração de uma gincana, 

composta por um conjunto de provas metodologicamente voltadas à coleta de 

fontes documentais que possibilitassem evidenciar aspectos da História do 

município para posteriormente utilizá-los como conteúdos a serem ensinados. 

É importante destacar que a atividade de coleta de documentos constitui-se em 

um trabalho relativo aos conteúdos de história para os alunos das 3o séries, 

não se caracterizando como atividade que se superpôs o trabalho da escola.

Esta atividade foi desenvolvida em todas as escolas da rede 

municipal, envolvendo indiretamente todos os professores e alunos da rede 

municipal, e diretamente todas as professoras que atuam na 3a série do ensino 

fundamental e praticamente quase 2000 alunos desta série.

As provas da gincana foram organizadas a partir de três grandes 

temas -  população, trabalho e cultura -, entendidos na sua relação com as 

experiências vividas pelas pessoas comuns que ajudaram a construir a História 

do município de Pinhais.

O estudo da população foi proposto para identificar e recuperar as 

memórias dos sujeitos reconstituindo assim parte do processo Histórico do 

município. O tema trabalho foi entendido enquanto manifestação da 

experiência dos sujeitos, explicitada nas e pelas atividades produtivas, dando 

especial atenção ao trabalho feminino e infantil. A cultura foi proposta como a 

forma pela qual a experiência cotidiana se expressa no lazer, música, literatura, 

caricatura, coleções e patrimônio histórico e até mesmo nas coleções 

organizadas pelas pessoas. “No sentido mais geral, uma vez que a experiência
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de vida das pessoas de todo tipo possa ser utilizada como matéria-prima, a 

história ganha nova dimensão. (THOMPSON, 1992, p. 25)

A partir de cada temática as vinte escolas do município organizaram- 

se para localizar e coletar depoimentos de crianças, mulheres e idosos; 

carteiras de trabalho, notas fiscais, registros comerciais e industriais, certidões 

de nascimento, certidões de casamento, panfletos, registros de criação das 

escolas, registros de nascimento e casamento; pinturas, fotografias, 

caricaturas, música e poesias.

Metodologicamente a coleta destes documentos foi orientada por 

quatro tipo de pesquisas: 1) Pesquisa em documentos escritos, 2) Pesquisa de 

história do meio, 3) Pesquisa de história oral, 4) Pesquisas iconográficas.

1) Pesquisa em documentos escritos: A preocupação foi mostrar 

aos professores que a história não se faz somente com documentos escritos, 

apesar destes serem importantes para a recuperação do passado. No entanto, 

para utilizá-los em sala de aula é importante adequá-los ao conhecimento do 

aluno. O documento pode ser encaminhado de diversas maneiras: como 

motivação, hipótese de trabalho, apoio à explicação ou na construção de 

determinados conceitos.

Na Temática Trabalho foram coletados documentos escritos que 

indicaram a existência indústrias e comércios na região de Pinhais, (ver: tabela 

1)-
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TABELA 1

TIPO DE DOCUMENTO QUANTIDADE
Caderneta de contribuição de associação de 01
trabalhadores
Carteira de motorista 01
Carteiras de trabalho 06
Contrato industrial 03
Contrato comercial 01
Panfleto comercial 01
Registro comercial 01
Registro industrial 02
Notas fiscais 12
Alvará de licença para imóvel comercial 01
TOTAL 29

Na Temática Cultura foram coletados registros de criação das 

escolas e trabalhos literários -  poesias, crônicas, romances -  que falassem 

sobre Pinhais ou produzidas por pessoas nascidas na região de Pinhais, (ver: 

tabela 2).

TABELA 2
TIPO DE DOCUMENTO QUANTIDADE

Registro de criação de escola 13
Poesia produzida por pessoa nascida 
em Pinhais

22

Poesia sobre Pinhais 23
Conto 01
Total 59

Na Temática População foram coletas certidões de nascimento e 

certidões de casamento, (ver: tabela 3)

TABELA 3
TIPO DE DOCUMENTO QUANTIDADE
Certidão de casamento 07
Certidão nascimento 06
TOTAL 13

2) Pesquisa de história do meio: Tendo em vista a preocupação 

com a história das pessoas comuns, este tipo de pesquisa foi interessante para
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resgatar o passado em uma perspectiva mais pluralista. A pesquisa em História 

do meio oferece muitas possibilidades de estabelecer relações com o passado 

das pessoas comuns, por meio de vestígios como: organização do espaço, 

casas abandonadas, distribuição de plantações, monumentos públicos, 

edifícios, praças e estudos toponímicos voltados para redescoberta dos nomes 

das ruas, praças e vilas.

A História do meio é uma interessante estratégia de trabalho, pois o 

contato direto com as fontes históricas contribui decisivamente para uma 

correta iniciação ao método da pesquisa histórica.

A pesquisa de História do meio foi desenvolvida na gincana nas 

temáticas trabalho e cultura. Cada escola recebeu um mapa da localidade, nele 

deveria ser indicado os locais de trabalho; as casas mais antigas; locais 

voltados à cultura (como escolas, igrejas, campos de futebol) locais de lazer; 

nomes de ruas, praças, logradouros públicos, praças, avenidas e travessas.

3) Pesquisa de história oral: Assim como a história do meio este 

método pode alterar o enfoque da história, revelando novos campos de 

investigação. Por meio de entrevistas (gravadas, filmadas, escritas) é possível 

levantar dados e informações sobre determinados temas não documentados. A 

entrevista ainda ajuda a localizar outros documentos.

Segundo THOMPSON (1992, p.29) “(...) a história oral ajusta-se 

particularmente ao trabalho por projeto -  quer para estudantes em grupo, quer 

individualmente: em escolas, universidades, faculdades, na educação de 

adultos, ou em centros comunitários.”
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As entrevistas na Temática Trabalho foram realizadas com pessoas 

acima de sessenta anos de idade, residentes em Pinhais há pelo menos vinte 

anos, para saber sobre suas experiências profissionais. Também foram 

realizadas entrevistas escritas com crianças e mulheres que trabalham, (ver: 

tabela 4)

TABELA 4:
TIPO DE DOCUMENTO QUANTIDADE
Entrevista com pessoa acima de 60 anos 
de idade

08

Entrevista com crianças 254
Entrevista com mulheres 509
Total 771

Na Temática Cultura foram realizadas entrevistas com bisavós(ôs) 

dos alunos e entrevistas com pessoas acima de cinqüenta anos para saber 

sobre algum acontecimento que marcou sua vida. (ver: tabela 5). A memória 

dos mais velhos traz informações de experiências vividas, lembranças que 

ainda estão presentes nos grupos.

TABELA 5: Cultura
TIPO DE DOCUMENTO QUANTIDADE
Entrevista com bisavó/bisavô 10
Entrevista com pessoas acima de 50 anos 
de idade.

26

TOTAL 36

Também foram entrevistados colecionadores (ver: tabela 6). 

Segundo SUANO (1986), estudiosos do colecionismo crêem que recolher 

objetos, aqui ali, é como recolher pedaços de mundo, que se quer 

compreender. O ato de colecionar objetos assume diferentes significados, 

conforme o momento histórico.
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TABELA 6
TIPO DE DOCUMENTO QUANTIDADE
Entrevista com colecionadores 48
TOTAL 48

A última entrevista da Temática Cultura registrou músicas 

compostas por pessoas nascidos em Pinhais, (ver: tabela 7) A música é uma 

manifestação pública que permitiu analisar a forma pela qual as pessoas 

representam seus sentimentos, angústias, medos, dores e desejos. De alguma 

forma, as músicas reproduzem temas que estão presentes no cotidiano das 

pessoas.

TABELA 7
TIPO DOCUMENTO QUANTIDADE
Entrevista com compositores de Pinhais 10
TOTAL 10

4) Pesquisas iconográficas: As imagens -  fotos, pinturas, 

caricaturas -  podem revelar a intrincada rede de significações produzidas por 

homens determinados, historicamente, nas suas relações com os signos por 

eles criados. Assim, as imagens, enquanto documentos historicamente 

produzidos podem ser utilizadas como pistas para estudar o passado. As 

imagens revelam instantes da vida que devem ser articulados com a história de 

duração mais longa.

Na Temática Trabalho os alunos coletaram fotos de pessoas da 

família, mulheres e crianças trabalhando, (ver: tabela 8)

TABELA 8
TIPO DE DOCUMENTO QUANTIDADE
Fotos de mulheres trabalhando 22
Fotos de crianças trabalhando 16
Fotos de pessoas da famílias trabalhando 07
TOTAL 45
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Na Temática Cultura os alunos coletaram fotos de pessoas da 

família em momentos de lazer, festas coletivas, festas privadas e locais de 

atividades culturais no município. (Ver: tabela 9)

TABELA 9
TIPO DE DOCUMENTO QUANTIDADE
Fotos da família em momentos de lazer 33
Fotos de festas coletivas 32
Fotos de festas privadas 43
Fotos de locais de atividades culturais 27
TOTAL 135

Na temática População os alunos buscaram encontrar fotos da 

família reunida, (ver tabela 10).

TABELA 10
TIPO DE DOCUMENTO QUANTIDADE
Fotos de família reunida 60
TOTAL 60

Além das fotografias foi solicitada, ainda na Temática Cultura, que 

cada escola localiza-se uma pintura que retrata-se aspectos de Pinhais, e que 

os alunos buscassem uma caricatura que mostrasse alguma situação 

engraçada de Pinhais (ver: tabela 11). A pintura, enquanto documento, 

expressa a história como foi organizada em torno de personagens e paisagens. 

Ela interessa como expressão de um olhar individual, de alguém que 

selecionou, construiu, interpretou e expressou a realidade em que vivia.

A caricatura é uma forma de expressão artística e cultural elaborada 

a partir do exagero dos traços físicos e íntimos mais proeminentes de uma 

pessoa. Sua principal característica é proporcionar a exposição, como em 

nenhuma outra imagem, das virtudes, defeitos e contradições dos



personagens. Outra vantagem da caricatura é a sua capacidade de síntese e 

fácil interpretação, devido ao seu caráter muitas vezes humorístico.

Tabela 11
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TIPO DE DOCUMENTO QUANTIDADE
Pintura 02
Caricatura 13
TOTAL 15

3.3 IDENTIFICANDO OS DOCUMENTOS

A identificação (data, local, assunto) foi feita no ato da coleta, pois 

na maioria dos casos não existe nenhum dado registrado. E sem eles não é 

possível desenvolver atividades de ensino de História.

A coleta dos documentos foi completada pelo preenchimento de 

uma ficha de identificação, na qual foram registrados: o tipo do documento 

(iconográfico, sonoros, escritos e orais); a fonte onde foi obtido o documento 

(arquivo público, arquivo familiar, cartório, museu etc.); o ano da 

documentação; o assunto, o nome do pesquisador e a data em que foi fichado 

o documento, (ver: tabela 12)

TABELA 12

TIPO DE DOCUMENTO: ANO:
FONTE:___________________________________________________

ASSUNTO:

PESQUISADOR: 
DATA: / /
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0  processo de identificação possibilitou verificar que dentro do 

universo de documentos coletados na gincana a maior parte eram oriundos do 

âmbito familiar dos próprios alunos ou de seus vizinhos.

3.4 ORGANIZANDO OS DOCUMENTOS ENCONTRADOS EM ESTADO DE 
ARQUIVO FAMILIAR.

Na intenção de elaborar uma organização funcionalmente

interessante para uso escolar dos documentos encontrados em estado de

arquivo familiar, foi proposto à duas professoras das séries iniciais, da Escola

Antônio Conselheiro6, da rede municipal de Pinhais, um trabalho que

possibilitasse organizar parte dos documentos coletados na gincana:

“Recriando a História de Pinhais”, para posteriormente desenvolver um trabalho

de acompanhamento e investigação da utilização destas fontes.

Por essa razão foram realizados encontros com as professoras

Adriane e Carla7, das séries iniciais, da escola Antônio Conselheiro, para saber

quais eram os conteúdos trabalhados e de onde elas selecionavam seus

conteúdos, para então estabelecer uma melhor forma de consulta ao arquivo.

A partir das conversas buscou-se criar um instrumento de acesso

para a consulta e busca dos documentos úteis ao trabalhado com os conteúdos

de História. Para LANCASTER (1993, p. 3):

O que se almeja, evidentemente, ao fazer uma buscar numa base de 
dados, é encontrar documentos que sejam úteis para satisfazer a uma 
necessidade de informação, e evitar a recuperação de itens inúteis. (...). 
Neste livro considerei como sinônimo as expressões ‘útil’, ‘pertinente’ e 
‘relevante para uma necessidade de informação’. Ou seja, um documento

6 O nome da escola é fictício.
7 Os nomes das duas professoras são fictícios.
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pertinente (útil) é aquele que contribui para satisfazer a alguma 
necessidade de informação.

3.4.1 Estabelecendo pontos de acesso aos documentos

Na atividade de recuperação de informação entende-se por acesso 

um método pelo qual um documento pode ser encontrado. Segundo HOLDORF 

(1999, p. 8): “Constituem pontos de acesso descritores, nomes, códigos etc., 

sob os quais um registro catalográfico pode ser identificado e recuperado.”

Os pontos de acesso foram definidos a partir da proposta curricular 

do município, pois, segundo as professoras, os conteúdos trabalhados eram 

selecionados deste documento oficial. O currículo de Pinhais orienta que seja 

trabalho nas 3o séries do ensino fundamental,

(...) a ocupação do território brasileiro através das atividades produtivas. 
Analisar e discutir quem produz (escravos, assalariados, autônomos, 
pequenos produtores), como se produz (instrumentos de trabalho), locais 
de trabalho, para que se produz (consumo interno e externo), compreender 
estes aspectos na organização da sociedade brasileira e particularmente 
no município, ontem e hoje ( CURRÍCULO PINHAIS, 1992, p. 94).

A partir desta orientação os conteúdos priorizam as diferentes 

atividades produtivas do Brasil, Paraná e Piraquara 8

Assim os pontos de acesso aqui propostos são: AGRICULTURA, 

COMÉRCIO, CONSTRUÇÃO, CONSTRUÇÃO CIVIL, DOMÉSTICO 

INDÚSTRIA, PECUÁRIA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO e SERVIÇO PÚBLICO.

8 O município de Pinhais ainda adota o currículo do Município de Piraquara.
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3.4.2 Escolha do acervo representativo

Foram escolhidos 117 documentos, sendo 45 iconográficos , 41 

orais e 29 escritos, de um universo de 1245 coletados na gincana.

A escolha do material atendeu aos seguintes critérios de seleção:

1. Deu-se preferência aos documentos que melhor representassem 

os pontos de acesso.

2. Reproduções mais legíveis.

3. Documentos adequados ao trabalho com alunos de 3o série do 

ensino de fundamental.

Seguindo as orientações de LANCASTER (1993), após o processo 

de seleção do material representativo do arquivo, iniciou-se a etapa de 

catalogação dos documento.

3.4.3 Elaboração da planilha para descrição, indexação e resumo dos 
documentos

Na planilha primeiramente foi definido os seguintes campos para 

descrição: Tipo do Documento, Locai e Data. Estes dados foram essenciais 

para apresentação do documento, etapa fundamental do trabalho com 

documentos históricos em sala de aula. Segundo PROENÇA (1992), antes de 

iniciar a análise do documento o professor deve contextuaiizá-lo.

Na segunda etapa buscou-se indexar os documentos. Segundo 

HOLDORF (1999, p. 5) indexação é “(...) o ato de identificar e descrever o
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conteúdo de um documento por meio de termos representativos dos seus 

assuntos.”

O processo de indexação ocorre em dois momentos. Primeiro é feita 

a análise conceituai para reconhecer o assunto do documento. Num segundo 

momento é feito a tradução para um vocabulário que pode ser controlado ou 

não (LANCASTER, 1993). De acordo com HOLDORF (1999, p. 10):

Um vocabulário controlado apresenta-se como um esquema de 
classificação, lista de cabeçalhos de assunto, tesauro, lista de palavras- 
chave ou expressões aprovadas. Um vocabulário não-controlado consiste 
de palavras ou expressões extraídas do próprio documento que está sendo 
indexado, não havendo nenhuma padronização prévia.

Neste trabalho optou-se pelo vocabulário controlado fornecido pelos 

pontos de acesso, definidos a partir da consulta às professoras Adriane e 

Carla. Assim, foi possível estabelecer uma relação comum entre os diferentes 

tipos de documentos.

O resumo acrescentou uma descrição narrativa, para cada 

documento, completando a representação dos documentos iniciada na 

indexação. Segundo LANCASTER (1993, p. 5): “O principal objetivo do resumo 

é indicar de que trata o documento ou sintetizar seu conteúdo”.

Definida a descrição, a indexação e o resumo, foi estabelecido no 

Software Microsoft WORD 97, o seguinte formato para a planilha.
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PLANILHA

DESCRIÇÃO
TIPO DE DOCUMENTO: Iconográfico

DATA: 1996

LOCAL: Município de Pinhais

INDEXAÇÃO
Comércio

RESUMO______________________________________________
Menino trabalhando em uma bicicletaria. Esta consertando um pneu de 
bicicleta

PLANILHA

DESCRIÇÃO
TIPO DE DOCUMENTO: Oral

DATA: 1997

LOCAL: Município de Pinhais

INDEXAÇÃO
Comércio

RESUMO
Entrevista com Eliane da Silva, 25 anos, realizada em 1997 / 
Entrevistadora Camila P. Silva

Dois exemplos de diferentes tipos de documentos indexados num 

mesmo ponto de acesso e com resumos diferentes.
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Terminado o processo de descrição, indexação e resumo, os 

documentos foram arquivados em envelopes de papel (34 x 23,5 cm), 

separados pelo tipo de documento.

3.4.4 Estabelecimento da estratégia de busca

O objetivo desta etapa era estabelecer uma sistematização no qual 

as professoras pudessem acessar os documentos. Desta forma foi organizado 

um arquivo, com fichário de referência (APÊNDICE 1) e catálogo de consulta 

(APÊNDICE 2). Este arquivo ficou a disposição das professoras na escola.

A ficha de referência foi definida a partir dos campos da planilha. As 

informações: Tipo de documento, Data e Local foram fornecidos pelo campo 

“Descrição da planilha”. A Temática recebeu informações do campo 

“Indexação”, o campo Resumo foi preenchido com os dados provenientes do 

campo “resumo da planilha”. As fichas receberam números de 1 a 117 e foram 

coladas em envelopes de papel (34 x 23,5 cm). Dentro do envelope foi 

colocado o documento correspondente a ficha. Os envelopes foram dispostos 

em ordem numérica crescente.

O catálogo foi elaborado no Software Microsoft ACESS 95. As 

Temáticas estabelecidas nas fichas de referência forneceram as entradas para 

o catálogo. A partir da temática o usuário pôde saber o tipo do documento, a 

data -  as datas foram dispostas cronologicamente o número da ficha remetia 

aos números das fichas de referência coladas nos envelopes de papel.
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Exemplo da organização do catálogo :

TEMÁTICA TIPO DE DOCUMENTO DATA N° DA FICHA

CONSTRUÇÃO Iconográfico 1995 16

CONSTRUÇÃO Escrito 1996 15

DOMÉSTICO iconográfico 1987 73

DOMÉSTICO Oral 1997 85

Para discutir sobre o uso escolar destes documentos foi necessário 

importante perguntar-se como essa idéia está chegando às escolas e como 

estão se articulando ao conjunto de elementos que compõem a chamada 

“cultura da escola”.
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4 INVESTIGANDO O USO DE DOCUMENTOS EM ESTADO DE ARQUIVO 
FAMILIAR NO ENSINO DE HISTÓRIA

4.1 BASES TEÓRICO - METODOLÓGICAS DA PESQUISA NA ESCOLA

A escola, segundo FORQUIN (1993, p. 167), constitui-se num 

mundo social que tem “suas características de vida próprias, seus ritmos e 

seus ritos, sua linguagem, seu imaginário, seus modos próprios de regulação e 

de transgressão, seu regime próprio de produção e de gestão de símbolos.”

Partindo das reflexões, desse autor, pode-se afirmar que existe uma 

cultura própria da escola, que se reflete nos currículos oficiais e também 

quando os professores organizam, selecionam e escolhem seus conteúdos e 

as matérias de ensino.

Para compreender como se dá a articulação entre os documentos 

em estado de arquivo familiar e a cultura da escola, optou-se pela perspectiva 

da investigação interpretativa, trabalhada por ERICKSON (1989). Segundo este 

autor

La investigación de campo observacional, participativa e interpretativa, 
además de su interés central por la mente y por el significado subjetivo, se 
ocupa de la relación entre las perspectivas de significado de los actores y 
las circunstancias ecológicas de acción en las que éstos se encuentran. 
Esto quiere decir que la noción de lo ‘social’ es fundamental en la 
investigación de campo. (p. 216)

A pesquisa interpretativa voltada para ensino busca apreender os 

significados que os sujeitos envolvidos no processo educativo (alunos, 

professores, diretores e outros) dão as suas ações.
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0  registro de indícios, pistas e sinais das ações individuais podem 

revelar fenômenos de profundo alcance numa classe social ou em toda uma 

sociedade. “Se a realidade é opaca, existem zonas privilegiadas -  sinais, 

indícios -  que permitem decifrá-la.” (GINSBURG, 1989, p. 177) Esta postura é 

o núcleo do “paradigma indiciário”, um saber cuja força do seu método de 

conhecimento está na observação de pormenores, pequenas pistas 

consideradas reveladoras. Segundo GINSBURG (1989, p. 152): “O que 

caracteriza esse saber é a capacidade de, a partir de dados aparentemente 

negligenciáveis, remontar a uma realidade complexa não experimentável 

diretamente.”

Nestas análises, os significados compartilhados por um conjunto de 

indivíduos, que se relacionam ao longo do tempo, têm uma dimensão local 

específica. Nas pesquisas voltadas para o ensino, isso significa dizer, por 

exemplo, que as ações realizadas pelos professores, ao preparar as suas 

aulas, ocorrem de forma diferente em cada escola, segundo as características 

culturais e históricas locais de cada instituição.

As ações educativas ainda apresentam características coletivas, 

experimentadas em contextos mais amplos que extrapolam o âmbito local. 

Segundo EZPELETA; ROCKWEL (1985, p. 107) a escola, está “(...) submersa 

num movimento histórico de amplo alcance” constituindo, no entanto, “(...) 

sempre uma versão local e particular desse movimento.”

Portanto, numa discussão acerca do uso de documentos em estado 

de arquivo familiar no ensino de história é importante buscar indícios
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reveladores das formas pelas quais estes documentos são usados na escola. É 

necessário observar como se incorporam à complexidade da escola e como 

eles são recebidos e reinterpretados pelos professores.

Esta investigação buscou conhecer os processos didáticos 

relacionados ao uso dos documentos encontrados em estado de arquivo 

familiar, entendendo tais processos como social e historicamente localizados, 

mas, articulados a processos mais amplos.

O campo empírico foi se definindo a partir de atividades relacionadas 

ao ensino de História, desenvolvidas numa rede de escolas públicas 

municipais, na região metropolitana de Curitiba. Uma dessas escolas tornou-se 

o espaço da investigação. Os dados empíricos foram construídos a partir de 

observações realizadas na escola e registradas em diário de campo, 

entrevistas e conversas informais com professoras, assessoras e diretora da 

escola. Também se recorreu à análise documental como forma de obter 

informações sobre o currículo, planos de ensino e atividades propostas para 

aulas de História. Particularmente, foram acompanhadas as atividades de 

planejamento que as professoras realizavam, semanalmente, em seus horários 

de permanência.

Trata-se, pois, de um estudo que buscou seu referencial empírico na 

escola, mas, com a finalidade de construir novas relações a respeito do objeto 

investigado, o que só foi possível no processo de articulação entre os dados 

empíricos e a teoria. (ROCKWELL, 1987.)
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4.2 PROPONDO O USO ESCOLAR DOS DOCUMENTOS EM ESTADO DE 
ARQUIVO FAMILIAR

A escola selecionada para o desenvolvimento da investigação foi a 

Escola Antônio Conselheiro, da rede municipal de ensino de Pinhais. Esta 

escola participou do processo de organização dos documentos em estado de 

arquivo familiar.

As negociações de acesso à escola começaram com a Secretária de 

Educação do Município, que autorizou o pleno desenvolvimento da pesquisa. 

O contato seguinte foi feito com a assessora pedagógica e a diretora da escola, 

e com as professoras, das séries iniciais do ensino fundamental, Adriane e 

Carla.

Segundo ERICKSON (1989, p. 250), “Una investigación de campo 

potencialmente buena puede verse comprometida desde ei principio por una 

negociación inadecuada dei acesso al contexto. Esto origina problemas de 

calidad en los datos y en la ética de la investigación.”

Seguindo as orientações de ERICKSON (1989), nos primeiros 

contatos foi apresentado o seguinte objetivo da investigação: compreender 

melhor as possibilidades de uso dos documentos encontrados em arquivos 

familiares no ensino de história e, para isso, a necessidade de acompanhar 

processos de discussão, planejamento e desenvolvimento de atividades de 

ensino nas séries iniciais da escolaridade .

A opção pela escola Antônio Conselheiro, como campo de pesquisa, 

deu-se pela sua intensa participação na gincana “Recriando a História de 

Pinhais”. Criada em 1993, a instituição oferece o ensino dos primeiros ciclos da
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escola fundamental. Está localizada em um dos maiores bairros do município. 

A maioria dos seus alunos, assim como boa parte da população do município, 

é oriunda de famílias de migrantes, vindos do norte do Estado do Paraná, e de 

outros Estados, como São Paulo e Minas Gerais. XAVIER (2000) diz em um 

estudo sobre o processo de ocupação da região que na segunda metade do 

século XX, a configuração do então povoado havia mudado devido as 

correntes migratórias.

Nesse período um novo fator se tornou determinante no processo de 
ocupação e, efetivamente, formou o município de Pinhais: os movimentos 
migratórios. Tais movimentos podem ser entendidos à luz da conjuntura 
dos anos sessenta, quando a política econômica dos governos priorizou a 
modernização da agricultura e a industrialização das cidades. Nesse 
sentido, fomentou-se uma profunda mudança na estrutura fundiária do 
estado, a qual se tornou uma das principais causas do adensamento 
populacional de Curitiba. No entanto, grande parte da população migrante 
do interior do Paraná e de outros Estados não conseguiu se fixar na cidade 
de Curitiba. Isto graças à legislação de uso do solo da capital, que acabava 
elevando por demais o preço dos seus imóveis. Concomitantemente (e 
talvez em função disso também), vários dos antigos proprietários das 
regiões circunvizinhas iniciaram o loteamento de suas terras a preços mais 
acessíveis. Por isso, parte do contigente migrante que veio com destino a 
Curitiba fixou residência nas imediações da cidade (atual região 
metropolitana), (p. 14-15)

Os alunos são de famílias de trabalhadores de baixa renda, 

concentrados basicamente nas atividades industriais. Muitos alunos, com idade 

entre 9 e 12 anos, trabalham como catadores de papel ou vendedores 

ambulantes para complementar o orçamento familiar. As palavras da 

professora Adriane, que leciona há mais de 20 anos nas séries iniciais do 

ensino fundamental evidencia este aspecto. Diz ela: “muitos alunos faltam pelo 

mesmo motivo: trabalhar. Os pais não tem emprego fixo, não tem estabilidade, 

mas a grande maioria está desempregada. O professor tem que ter os pés no 

chão, olha o país que ele vive.” (REGISTRO 09)



A professora Adriane, moradora do município, tem apenas a 

formação do curso de magistério em nível médio, ou seja, a exigência legal 

mínima para a atuação na educação infantil e nas quatro primeiras séries da 

escola fundamental brasileira. A professora Carla, que também participou da 

pesquisa, mora no município, graduou-se no curso de pedagogia, na década 

de 1970, e trabalha com as séries inicias há mais de 25 anos.

Estabelecida a participação de Adriane e Carla na pesquisa 

apresentou-se então uma proposta de trabalho que possibilitasse acompanhar 

e investigar as ações das professoras ao planejar suas aulas de história, a 

partir dos documentos propostos. Pretendia-se, com isso, levantar subsídios 

para a construção de uma nova metodologia de ensino de História por meio do 

uso escolar destas fontes. A proposta foi discutida com as professoras e com a 

assessora pedagógica da escola, tendo como resultado a seguinte forma de 

organização:

PRIMEIRO MOMENTO
Capacitação teórica relacionadas às seguintes questões:
• Concepção de História.
• Concepção de documento histórico.
• Conceito de documentos em estado de arquivo familiar.

SEGUNDO MOMENTO
• Apresentação do arquivo elaborado a partir dos documentos em estado de arquivo 

familiar coletados na gincana “Recriando a História de Pinhas”

TERCEIRO MOMENTO

• Acompanhamento e registro das ações das professoras Adriane e Carla ao 
utilizarem, no preparo das suas aulas, os documentos em estado de arquivo 
familiar previamente organizados e proposto à escola, na forma de arquivo.______

47
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No primeiro momento, foi levado às professoras um material 

pedagógico (APÊNDICE 3) para estimular uma discussão sobre concepção de 

história, concepção de documento histórico e o conceito de documentos em 

estado de arquivo familiar. Esta etapa tinha por objetivo discutir sobre alguns 

conceitos do conhecimento histórico necessários para uma possível utilização 

dos documentos em estado de arquivo familiar no ensino, e também ressaltar a 

importância da colaboração, das professoras, para no processo de 

investigação. Esta etapa do trabalho se aproximou, em certo sentido, à uma 

pesquisa em colaboração, pois ao discutir concepções e conceitos teóricos 

houve uma contribuição para a formação das professores envolvidas. “A idéia 

de colaboração aí implícita é, pois, a de algo que beneficia e traz contribuições 

para ambas as partes.” ( BUENO, 1998, p. 12)

Os encontros ocorreram no horário de trabalho das professoras, 

destinado aos programas de aperfeiçoamento, atividades de planejamento de 

aulas, avaliação dos alunos e discussões internas da escola. Para um contrato 

de 20 (vinte) horas semanais, 4 horas são destinadas a essas atividades.

No segundo momento da proposta de trabalho foi apresentado às 

professoras uma organização arquivistica de parte de documentos de arquivos 

familiares coletados na gincana “Recriando a História de Pinhais”. Nestes 

encontros foram discutidas questões ligadas à utilização do catálogo temático 

para utilizar os documentos organizados.

No terceiro momento foi acompanhado as atividades de 

planejamento das aulas de história, durante as quais foram gravadas as falas
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das professoras. As transcrições foram feitas para a análise das seguintes 

questões:

1. Conteúdos selecionados, pelas professoras, para trabalhar com 

os alunos e como as professoras justificam essas escolhas.

2. Estratégias escolhidas para organizar as atividades de ensino.

3. Relação entre as atividades e os aspectos teóricos analisados no 

primeiro momento do trabalho.

4. Natureza das dificuldades que as professoras manifestam quando 

estão elaborando as atividades.

5. Formas usadas pelas professoras para descrever e comentar 

suas atividades em sala de aula.

A exploração dos cinco itens, nas entrevistas, forneceram dados 

qualitativos que permitiram discutir como os documentos em estado de arquivo 

familiar se articularam às ações de preparo das aulas, desenvolvidas pelas 

professoras Adriane e Carla. De acordo com ROCKWELL (1995, p. 13): “El 

contenido de la experiencia escolar subyace en las formas de transmitir el 

conocimiento, en la organización misma de las actividades de ensenanza y en 

las relaciones institucionales que sustentan el processo escolar.”

Assim, procedeu-se as análises do material obtido na pesquisa de 

campo, com a intenção de estabelecer referências e indicadores para subsidiar 

propostas de organização metodológica do ensino, nas séries iniciais, por meio 

do uso de documentos encontrados em estado de arquivo familiar.
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4.3 ANÁLISE DOS DADOS

O desafio do ensino de história, atualmente, é viabilizar uma prática 

de ensino que possibilite professores e alunos terem uma visão crítica e 

articulada das realidades locais, nacionais e mundiais.

As correntes historiográficas contemporâneas entendem que a 

história é feita por todos os sujeitos e precisa ser recuperada em sua 

multiplicidade, por meio de todos os vestígios -  escritos, orais, iconográficos, 

sonoros e materiais -  deixados pela ação humana.

Essas concepções repercutem no ensino de história conforme os 

professores incorporam em suas práticas elementos do conhecimento histórico 

como, por exemplo, o uso de documentos históricos em sala de aula. Segundo 

PROENÇA (1992, p. 26) “(...) o professor de História deve estar atento à 

evolução do pensamento histórico e da produção historiográfica sob pena de 

empobrecer, ou mesmo, falsear, o seu ensino.” Os documentos em estado de 

arquivo familiar, selecionados para esta investigação, revelam as experiências 

vividas pelas pessoas comuns. Nesse sentido, o seu uso pode possibilitar um 

ensino de história articulado à realidade dos alunos da escola pública Antônio 

Conselheiro.

Ao usarem os documentos em estado de arquivo familiar, as 

docentes expressaram nas discussões idéias que se relacionam, segundo se 

entende, às seguintes dificuldades de natureza didático-metodológica: a) 

trabalhar a participação dos sujeitos na História; b) relacionar a História local
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com a história geral; c) desenvolver a noção de temporalidade histórica; d) 

desenvolver trabalhos coletivos.

Pode-se atribuir a existência dessas dificuldades à falta de domínio 

do conhecimento histórico, condição essencial para a transformação do 

conhecimento acadêmico em conhecimento ensinado. Na maior parte das 

vezes essa operação não ocorre devido aos processos inadequados de 

formação profissional dos professores, nos diferentes níveis de ensino.

A falta de domínio apontada se revela, objetivamente, no conjunto 

de dificuldades que foi possível categorizar a partir da análise das falas das 

professoras nas atividades de planejamento. Elas serão discutidas mais 

detalhadamente a seguir.

A) A PARTICIPAÇÃO DOS SUJEITOS NA HISTÓRIA

Um dos aspectos importantes na transformação do ensino de 

História hoje diz respeito à discussão feita com as professoras sobre a 

necessidade de se resgatar a participação de todos os sujeitos na História.

A professora Adriane expressa a preocupação em recuperar a 

História das pessoas comuns. Ao justificar a escolha de um texto para preparar 

sua aula, ela diz:

É um texto que principalmente enfoca as pessoas que estão sem trabalho, 
(...) as pessoas que estavam antes trabalhando na lavoura agora estão 
vindo para as cidades, e vindo para as cidades não tem onde morar 
porque não tem trabalho, não tem uma boa escola, que moram na 
periferia, muitas vezes não tem nem uma roupa para ir à escola ou de 
repente nem sai de casa que a fome é tanta que não consegue nem vir 
para à escola. (...) Aponta os bóias frias, a maneira como são 
transportados os bóias frias.
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Este daqui [texto] além de falar sobre o que é a agricultura, o que é a 
pecuária ainda conta da vivência das pessoas que participam de tudo isso 
como os sem-terra, os bóias frias, os desempregados. É um texto um 
pouquinho mais completo, aqui [texto] só diz o que é a pecuária e a 
agricultura, que a agricultura você planta, você colhe e que na pecuária 
você cria gado você mata o gado e pronto. Esse aqui [texto] já tem outros 
histórias, já tem o povo envolvido ali, trabalhadores envolvidos, já tem 
indústria, já tem a matéria -  prima, já conta aqui das maneiras do trabalho, 
do solo que eu tenho que saber para eu poder plantar, já fala do nordeste 
aqui, as crianças trabalhando, o êxodo rural, (...) (REGISTRO 13).

A professora Carla destaca ser importante “ver o ontem e o hoje, a 

vivência das pessoas dentro do espaço que eles estão ocupando (...).” 

(REGISTRO 14)

O pensamento das professoras revelou, em certa medida, a 

incorporação de idéias divulgadas nos últimos anos. Pois, é praticamente 

consenso entre os professores do ensino fundamental, médio e universitário, 

preocupados com ensino de História, a necessidade de romper com o ensino 

tradicional, no qual a História é vista como produto da ação individual de 

militares, reis e grandes heróis. Esta preocupação orientou metodologicamente 

o currículo do município de Pinhais: “A escola não pode continuar privilegiando 

o estudo da História dos heróis, dos ‘grandes homens’, dos principais episódios 

ocorridos”. ( CURRÍCULO PINHAIS, 1992, p. 87)

A compreensão, evidenciada nos depoimentos das professoras 

Adriane e Carla, de que a história é feita também pelas pessoas comuns, é 

necessária para a utilização dos documentos em estado de arquivo familiar, 

pois estas fontes revelam a História individual e coletiva das pessoas comuns. 

Segundo FERNANDES (1999, p. 374-375): “Torna-se cada vez mais imperioso 

dizer: é importante que ocorram mudanças nas concepções históricas dos
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sala de aula e nas suas expectativas em relação à aprendizagem dos alunos.”

Entretanto, esta compreensão não é suficiente para que haja uma 

transformação do ensino de História. Apesar das professoras terem a intenção 

de trabalhar o ensino de História a partir da vivência das pessoas comuns, não 

foi possível perceber a aplicação da concepção no uso dos documentos em 

estado de arquivo familiar. Outras questões dificultaram o uso das fontes a 

partir de uma concepção de História construída pelas experiências das 

pessoas comuns.

Uma delas, segundo as professoras, ocorreu pela falta de material 

didático para trabalhar o ensino de História dentro desta perspectiva.

Para a professora Carla foi difícil usar os documentos pela falta de 

materiais sobre a História local do município9. Ela afirmou que isto ocorre 

“porque não tem fonte, (...) não tem esse tipo de informação. Se a gente vai 

pedir para acessar a internet não consegue. É esse que é o nosso problema, 

acho que não é só daqui, acho que é geral (...).” (REGISTRO 14). Em outro 

momento, a mesma professora, expressa: “Aqui pede município [currículo], o 

problema nosso é município de Pinhais, não tem nada, não tem.” (REGISTRO 

12)

A professora Adriane também argumentou sobre a falta de material 

para trabalhar a História do município: “Se eu fosse trabalhar o conteúdo de 3a 

série com um texto, eu não encontraria nada do passado (...).” (REGISTRO 13)

53

9 A proposta curricular do município de Pinhais, prevê para as 3o séries o estudo da história 
local.
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Parte desta dificuldade deriva da escassez de conteúdos de História 

local sistematicamente organizados para o uso do professor. As poucas obras 

existentes sobre o município de Pinhais apresentavam um quadro fragmentado 

de informações e nenhum tratamento didático-pedagógico. No sentido de 

superar essa deficiência foram produzidos, durante o projeto “Recriando a 

História de Pinhais”, materiais de ensino destinados ao estudo de aspectos da 

cultura local de Pinhais. Segundo GARCIA e SCHMIDT (2000, p. 586-587), 

coordenadoras do projeto,

Do ponto de vista metodológico, destaca-se nessa forma de abordagem a 
preocupação em problematizar os conteúdos de ensino selecionados para 
o trabalho nos módulos, estabelecendo relações com o cotidiano dos 
alunos e com o cotidiano de outras pessoas, em outros tempos e em 
outros lugares. Enfatiza-se, também, a busca de articulação entre a 
História Local e a História Nacional.

A presença desses materiais na escola não significou, para as 

professoras, a superação da falta de conteúdo sobre a História do município. 

Os conteúdos propostos nos materiais -  organizados prioritariamente a partir 

da vivência dos sujeitos na história -  foram tomados num primeiro momento 

como referência principal do trabalho de ensino; contudo, nos planejamentos 

feitos pelas professoras, usando seus próprios critérios e instrumentos, os 

materiais foram incorporados à proposta de conteúdo do currículo do 

município, organizados a partir de outros referenciais teóricos (Círculos 

Concêntricos). É interessante ressaltar que a listagem de conteúdos proposta 

no currículo exclui os sujeitos da história, contradizendo as orientações 

metodológicas presentes no mesmo documento.
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A utilização dos materiais, a partir dos conteúdos do currículo, pôde 

ser observada no depoimento da professora Adriane: “Primeiro tiramos os 

conteúdos do currículo e depois pegamos os módulos para saber onde 

encaixar (...) tudo como material de recurso.” (REGISTRO 12)

Neste caso, a dificuldade em usar os documentos em estado de 

arquivo familiar não ocorreu exclusivamente pela escassez de materiais sobre 

a História local. As evidências apontaram para a dificuldade das professoras 

romperem a relação de obrigatoriedade com os conteúdos do currículo do 

município.

Este aspecto pode ser observado na entrevista realizada com a

professora Adriane:

Pesquisador: Vocês fazem uma seleção de conteúdos de outros 

currículos ?

Adriane: Não.

Pesquisador:... de revistas?

Adriane: Não.

Pesquisador:... e livros ?

Adriane: Não.

Verifica-se, no trecho da entrevista, a forte influência da proposta 

curricular oficial. A proposta foi trabalhada apesar da dificuldade que as 

docentes encontraram em relacioná-la à realidade do município. As 

professoras Carla e Adriana respectivamente, falaram sobre essa dificuldade, 

quando trabalharam os conteúdos do 2o e do 3o bimestre:

O extrativismo no município ontem e hoje, o ouro, a erva mate, isso você 
pode falar em termos gerais. Mais Pinhais não tem, erva mate. Ainda você 
pode falar alguma coisa que Piraquara, ainda tem alguma coisinha lá, se
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for pedir um pé de erva-mate aqui em Pinhais você acha não vai achar. 
(...) Ouro olha vê quanto que é o furo, ouro nos não temos extrativismo 
aqui (...) (CARLA, REGISTRO 12).

Eu trabalho agricultura mais no geral, é que em Pinhais não existe, até que 
tem de subsistência ... tem um pessoal que tem um terreno planta e até 
que vende para a vizinhança (...) mais que eu saiba uma plantação para 
vender para supermercado não existe. Essa é uma dificuldade. Pecuária 
não existe, não tem ninguém que crie gado (...) se você for trabalhar 
pecuária, agricultura (...) não tem (ADRIANE, REGISTRO 13).

O currículo foi o ponto de partida para a organização das aulas. A 

partir da proposta oficial as professoras buscaram articulações possíveis com a 

realidade do município. Apesar de criticarem as propostas as docentes 

cumpriram todos conteúdos propostos.

O currículo, neste caso, deixou de ser apenas um parâmetro para 

ajudar nas tomadas de decisão, e passou a ser um guia de passos a serem 

cumpridos. Os sujeitos envolvidos nesse processo educacional (Adriane e 

Carla) perderam o sentido histórico da elaboração do currículo, adotada pelo 

município. Para SACRISTÁN (1998, p. 155-156):

Em cada lugar e momento se entendeu de forma diferente o que era 
importante para ser transmitido. Cada sociedade, por meio dos 
mecanismos de que dispõe para propor ou impor, selecionou um tipo de 
conhecimento como digno de ser propagado nas escolas, menosprezou a 
importância de outros conteúdos e chegou, inclusive, a impedir o acesso 
de alguns aos quais não se considerava dignos ou apropriados para entrar 
no currículo.

As escolas da rede municipal de ensino de Pinhais tomam como 

base o currículo produzido em 1992 , período em que a região ainda era distrito 

do município de Piraquara. A produção do currículo ocorreu num processo 

semelhante ao de Curitiba (capital do Estado do Paraná) e de outros Estados 

brasileiros, entre as décadas de 1980 e 1990. A elaboração foi feita por
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especialistas das áreas de conhecimento que, ao selecionarem os conteúdos, 

imprimiram seus valores, ideologias e pensamentos pedagógicos. Segundo 

SACRISTÁN (1998, p. 155): “O currículo como seleção de cultura serve a uma 

sociedade ou a uma visão de como esta deverá ser e é determinado por um 

processo social no qual agem condicionamentos econômicos, políticos, 

pressões de grupos de especialistas

O distanciamento dessa dimensão da produção curricular acabou 

naturalizando as ações das professoras ao selecionarem os conteúdos. 

Quando foi solicitado, à professora Carla, explicações sobre o porquê ensinava 

História seguindo a proposta de conteúdos do currículo, seu depoimento foi o 

seguinte: “Uma que a gente quer manter seqüência né, como começou o 

extrativismo no 2o bimestre, então para fechar que faltou pecuária, agricultura 

comercio e indústria para fechar a seqüência aqui (...).” (REGISTRO 12).

O critério de seleção dos conteúdos, adotado pela professora Carla, 

foi baseado na seqüência dos conteúdos do currículo oficial. Este ato foi 

naturalizado ao longo tempo e incorporou-se à prática desta professora de 

forma acrítica.

Desnaturalizar essa concepção de currículo requer do professor uma 

postura crítica perante o processo educacional. Compreender o ensino (escola, 

currículo, relação professor/aluno etc.) como uma construção social inserida 

em um determinado espaço e tempo, marcado por forças econômicas, 

culturais, políticas e sociais. Entender que a “escolaridade e o ensino não 

tiveram sempre os mesmos conteúdos, nem qualquer um deles -a  linguagem,
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a ciência ou conhecimento social- foi entendido da mesma forma através dos 

tempos.” (SACRISTÁN, 1998, p. 149-150).

A postura das professoras diante do currículo dificultou o 

estabelecimento de uma relação entre os conteúdos selecionados e os 

documentos familiares propostos. Os conteúdos privilegiados, pelos critérios já 

apontados, acabaram excluindo os sujeitos da história, dificultando assim o 

trabalho com os documentos familiares em sala de aula.

Um trabalho com estas fontes necessita de uma seleção de 

conteúdos que privilegie de fato as experiências das pessoas comuns, que 

busque, por exemplo, nas tradições (festas de aniversário e casamento), nas 

memórias (depoimentos avós/ôs e bisavós/ôs), no cotidiano dos trabalhadores 

de fábrica, catadores de papel, vendedores ambulantes e donas-de-casa, os 

conteúdos necessários para utilizar dos documentos encontrados em estado de 

arquivo familiar no ensino de História.

Além da importância de novos conteúdos, que recuperem os sujeitos 

na história, é preciso também novos métodos de ensino, que articulem os 

conteúdos selecionados à experiência vivida pelos alunos. Do ponto de vista 

didático-pedagógico, o uso dos documentos em estado de arquivo familiar 

requer uma organização metodológica dos conteúdos a partir da experiência 

vivida pelos alunos, pois esta fontes revelam os hábitos, ritos, costumes e 

representações experienciadas por eles.

A professora Adriane expressou esta idéia ao preparar uma aula, 

utilizando fotos coletadas pelos, seus alunos: “(...) Eles iriam, com essas fotos
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que os alunos da 3a trouxeram, observar a experiência que está ali na foto, e 

produzir um texto da vivência que está nas fotos.” (REGISTRO 14)

Porém, para a docente não foi possível trabalhar a experiência dos 

alunos, tendo como fonte os documentos em estado de arquivo familiar 

previamente selecionados entre os moradores do Município. Para a professora 

só seria possível realizar o trabalho a partir de documentos dos próprios 

alunos. Segundo a professora Adriane, “você pode até fazer uma atividade, só 

que não á uma atividade válida (...) Porque eles vão saber que ali é um 

comércio, ali é uma industria, eles não sentem ... não fazem parte daquilo.” 

(REGISTRO 14)

Há a idéia de que a experiência do aluno só pode ser captada nas 

fotos em que aluno apareça ou na certidão de nascimento do próprio aluno. 

Faltou a compreensão de que, como afirma GÓMEZ (1998, p. 63), o aluno,

(...) não chega à escola somente com as influências restritas de sua cultura 
familiar, mas com um forte equipamento de influências culturais 
provenientes da comunidade local, regional, nacional e internacional. Com 
essas influências e interações elabora suas próprias representações, suas 
peculiares concepções sobre qualquer dos âmbitos da realidade.

Utilizar a experiência do aluno no ensino significa considerar os seus 

pensamentos, idéias, atitudes e esquemas adquiridos ao longo da vida, como 

ponto de partida para trabalhar os conteúdos. GÓMEZ ( 1998, p. 62) completa: 

“A orientação habitual na prática docente é, ao contrário, partir das disciplinas e 

aproximá-las de modo mais ou menos motivador ao aluno/a.”

Assim, a experiência do aluno pode ser utilizada em diferentes 

atividades, que envolvam seus conhecimentos acerca dos conteúdos 

trabalhados. “O aluno/a pode se envolver num processo aberto de intercâmbio
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e negociação de significados sempre que os conteúdos provoquem a ativação 

de seus esquemas habituais de pensar e atuar.” (GÓMEZ, 1998, p. 62) É 

importante ainda destacar que o registro da experiência do aluno amplia em 

significado se comparado ao registro das experiências coletivas (locais, 

nacionais, mundiais).

A articulação entre as Histórias individuais dos alunos e as histórias 

coletivas locais e de outros espaços é um ponto fundamental na metodologia 

do ensino de história.

B) RELAÇÃO DA HISTÓRIA LOCAL COM A HISTÓRIA GERAL

Outra explicação para a dificuldade no uso dos documentos em 

estado de arquivo familiar pode ser a relação estabelecida, pelas docentes, 

entre a História local e a História geral.

A professora Adriane, ao trabalhar o conteúdo sobre pecuária, falou: 

“(...) Sim você vai trabalhar a pecuária como um todo certo, e depois você 

trabalha a pecuária no Brasil, daí você tem que explicar a pecuária mundial, 

depois você vai contar a história da pecuária no município.” ( REGISTRO 12)

A professora buscou trabalhar a História local de acordo com a 

proposta do currículo do município. Este documento ressalta a importância de 

trabalhar, nas 3a séries, conteúdos referentes à História local. De acordo com a 

proposta, o professor deve primeiro inserir os alunos nas questões nacionais, 

depois nas regionais e por último trabalhar as questões locais. Desse modo, as 

professoras apresentaram dificuldades em estabelecer uma articulação entre
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os conteúdos e os documentos em estado de arquivo familiar. Estas fontes 

revelam processos históricos que mantém relações específicas com a História 

mais ampla (de acordo com a realidade de cada localidade). Assim, para o 

professor estabelecer tal relação é necessário partir da realidade local para 

posteriormente buscar explicações, comparações, diferenças e semelhanças 

com os contextos históricos mais amplos (Nacional, Internacional).

Podemos observar esta dificuldade no depoimento da professora 

Adriane: “(...) eu percebi mesmo naqueles documentos não tem nada de 

Pinhais sobre pecuária e agricultura ... porque na verdade aqui não tem. Como 

você vai trabalhar pecuária e agricultura (...) ?.” (REGISTRO 13)

As pesquisas educacionais, na área de ensino História, tem 

destacado a importância de trabalhar os conteúdos, a partir da realidade mais 

próxima dos alunos para posteriormente buscar conexões com realidades mais 

gerais, ou seja do local para o geral. PROENÇA (1990, p. 142) em estudos 

sobre a aplicação didática da História local, ressaltou ser “vantajoso que se 

alertem os alunos para as realidades que os rodeiam que eles estão mais 

aptos a captar e entender, estabelecendo depois a ponte entre essa realidade 

que lhes está mais próxima e a realidade nacional.” O estudo dos fenômenos 

locais serve de ponto de partida para inserir os alunos em questões de âmbito 

nacional. Segundo PROENÇA (1990, p. 142): “Este estudo desperta o interesse 

do aluno em conhecer a especificidade da sua região em confronto com a 

situação nacional.” Estudar a História a partir do local pode evitar idéias 

errôneas de considerar o nacional como homogêneo. “Não se pense, porém, 

que, ao defender uma abordagem didáctica dos conteúdos programáticos
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assente preferencialmente nos estudos locais, se pretende acabar com a 

construção de uma identidade nacional. Pretende-se, sim, tornar diferente essa 

construção.” (MANIQUE; PROENÇA,1994, p. 26)

Nesse sentido a História local não deve ser trabalhada como um 

conteúdo isolado da História nacional e internacional, a História local deve ser 

utilizada como uma “estratégia pedagógica” (OSSANNA.1994) que possibilite 

um trabalho metodológico, no qual se estabeleça uma relação entre a história 

local e a história mais ampla. Esta relação também deve ocorrer entre as 

diferentes temporalidades históricas.

C) NOÇÃO DE TEMPORALIDADE HISTÓRICA

Para BITTENCOURT (1997, p. 73): “A noção de tempo, para quem 

se dedica a ensinar história nas escolas de 1o e 2o graus, é uma das questões 

mais complexas e problemáticas.” Na escola Antônio Conselheiro, o 

acompanhamento das atividades de planejamento das aulas evidenciou 

dificuldades ligadas ao entendimento de questões dessa natureza.

Segundo as professoras Adriane e Carla, os seus alunos não tem 

motivação em estudar o passado, pelos seguintes motivos:

O que você conta lá no antigamente é uma informação, você está 
passando uma informação. O que você trabalha com ele agora ele se 
interessa mais porque ele está participando. (...) Você teria o interesse 
pelo passado, uma coisa que você não conhece, que você não viu ? Eu 
não tenho o mesmo interesse do que pelo o que está acontecendo agora, 
(...). (ADRIANE, REGISTRO 14)
O mais interessante é o agora, é até mais fácil de pesquisar, (...) é a 
mesma coisa, o vidro é feito da areia. Ai eles só vão falar assim, a então o 
copo, o vidro, o prato, o copo só. Eles não se interessam em procurar 
aquela lá, a origem lá, o primitivo. (CARLA, REGISTRO 14)



63

A falta de interesse dos alunos talvez seja decorrente da relação 

estabelecida com a temporalidade histórica. A idéia de que os conteúdos de 

História devem ser estudados a partir do passado para o presente, foi 

compartilhada pelas professoras. Para Carla:

Como você vai falar sobre a importância da cana de açúcar ? Você vai no 
“geralzão” do inicio, volta lá na chegada dos Portugueses no Brasil e 
depois você entra no Paraná (...). (...) Como você vai trabalhar o comércio 
? como era o comércio antes ? trocava sal. Depois até chegar na moeda 
que era o comércio, então você começa aquela história lá atrás que não 
existia dinheiro (...). (REGISTRO 12).

Da mesma forma a professora Adriane afirmou que: “Quando você 

for trabalhar comércio por exemplo, você vai partir lá dos primórdios ... contar lá 

as trocas.” (REGISTRO 12)

Contrapõe-se à perspectiva da História como estudo do passado 

somente, a idéia na qual o passado não tem validade por ele mesmo, e sim 

pela sua relação com o presente. De acordo com CHESNAUX (1999, p. 60): 

“É preciso, e isso confunde ainda mais nossos hábitos, tomar consciência do 

fato de que a reflexão histórica é regressiva, que ela normalmente funciona a 

partir do presente, ‘na contracorrente do fluxo do tempo’, e que essa é a sua 

razão de ser fundamental.”

O conhecimento histórico interpreta o passado a partir de 

problemáticas elaboradas no presente. A relação com passado se estabelece 

para responder às exigências e inquietações do presente. “Se o presente tem 

primazia sobre o passado é porque apenas o presente impõe e permite mudar 

o mundo.” (CHESNAUX , 1999, p. 62).
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Apesar das professoras Adriane e Carla perceberem um maior 

interesse dos seus alunos pelo presente, não foi evidenciada uma tentativa 

efetiva de estabelecer relações entre o presente do aluno e o passado 

estudado.

Um ensino de História crítico não pode apenas estudar o passado 

por ele mesmo, e tão pouco apenas privilegiar análises do presente. Segundo 

ABUD (1999, p. 153): “O apelo ao cotidiano como categoria explicativa 

provocou em grupos grandes de professores o fortalecimento de que basta 

conhecer o presente de forma crítica. Isto é, a vivência do aluno como o ponto 

de partida e ponto de chegada.”

O ensino de História deve possibilitar um movimento entre o 

passado e o presente, dando condições para uma efetiva superação da 

perspectiva linear do tempo histórico, centrada no pressuposto de “(...) que 

ensinar história é, em princípio, e quase exclusivamente, comunicar um 

conhecimento factual do passado.” (BITTENCOURT, 1997, p. 75-76)

D) TRABALHO COLETIVO

Ao propor o uso dos documentos em estado de arquivo familiar no 

ensino de história, foi evidenciado dificuldades para encaminhar um trabalho 

coletivo na escola, que envolvesse as professoras, assessora pedagógica e 

alunos. Isso pode ser constatado nos depoimentos a seguir.

A professora Adriane, alegou ser difícil trabalhar em conjunto com a 

professora Carla, pela falta de oportunidades de estarem juntas nas
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coletivamente: “(...) eu montei sozinho esse estes conteúdos porque não 

tivemos permanência, não tinha como eu e a Carla fazer juntas” (ADRIANE, 

REGISTRO 12). A professora Carla confirmou está situação: “eu não tinha 

permanência, aAdrianefez sozinha, (...).” (REGISTRO 12)

Ainda que o sistema de ensino tenha se organizado, do ponto de 

vista formal, para que as professoras tenham seus horários semanais de 

atividades de organização do ensino e da avaliação, o cotidiano da escola se 

constrói impondo limitações de diversas ordens para que, ocorra um 

planejamento mais articulado e cooperativo.

Professores que faltam e que precisam ser substituídos, ausência da 

assessora por estar participando de cursos ou reuniões, entre outros motivos, 

puderam ser constatados no período em que a pesquisa foi realizada. Estes 

elementos apontaram para as dificuldades que as escolas têm em construir 

planos de trabalho coletivamente, estabelecendo divisões de tarefas, mas 

coletivizando as discussões e os encaminhamentos.

Torna-se muito difícil pensar em uma metodologia de uso de 

documentos em estado de arquivo familiar que possa prescindir dessa 

dimensão coletiva do trabalho pedagógico. Coletar documentos na 

comunidade, organizá-los e classificá-los, relacionar tais documentos a 

conteúdos a serem ensinados, organizar as atividades de ensino para articular 

processos locais com processos mais amplos -  aqui estão algumas das tarefas 

que precisam ser levadas a cabo pelos professores e pela escola, como um 

grupo que se articula em torno de projetos comuns.
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A Escola em que se desenvolveu a pesquisa, como outras escolas 

do sistema de ensino público no Brasil, caminha com passos poucos firmes 

nessa direção. Uma vez que os processos de discussão curricular são, em 

geral, centralizados e, portanto, excludentes ou limitados da participação da 

escola e dos professores na definição dos projetos de ensino.

As constatações obtidas, neste caso, apontaram que ao se propor 

um trabalho a partir dos documentos em estado de arquivo familiar no ensino 

de História, seja com professores das séries iniciais, seja com professores 

especialistas, é necessário um trabalho de formação que permita discutir 

métodos de ensino, que possibilitem o uso dos documentos, a partir de um 

trabalho coletivo que recupere os sujeitos da história; desenvolva uma relação 

entre a História local e geral, e relacione o presente do aluno com o passado 

estudado.

A partir da compreensão destes aspectos que envolvem o uso dos 

documentos em estado de arquivo familiar pode-se apontar novos métodos de 

ensino de História.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Acumular, guardar e selecionar documentos ao longo da vida é uma 

prática comum a todas as pessoas, isso ocorre tanto entre as elites quanto 

entre as camadas menos favorecidas. São poucos os acontecimentos na vida 

das pessoas que não deixam ao menos um registro (escrito, iconográfico, oral, 

sonoro, material), que por diversos motivos são arquivados. Muitos destes 

documentos são produzidas pela própria família, como as fotografias, outros 

são guardados para cumprir obrigações sociais, como as contas pagas, 

escrituras de imóveis, certidões de nascimento e carteiras de trabalho.

A análise destas fontes pode fornecer indícios da trajetória de vida 

dos indivíduos e, consequentemente, também revelar aspectos coletivos 

vividos por outros sujeitos em diferentes espaços (nacional e internacional). De 

modo geral os arquivos familiares contribuem para conhecimento do gênero 

humano.

A partir destes documentos é possível organizar projetos de ensino 

de História que trabalhem com as tradições, ritos, memórias de velhos, 

aspectos da organização familiar, bem como os conceitos de semelhança e 

diferenças, mudança e permanência. Nesta investigação buscou-se indicar 

caminhos para uso escolar dos documentos em estado de arquivo familiar das 

camadas populares.

Nesse sentido, constatou-se que as atividades de ensino elaboradas 

a partir de documentos em estado de arquivo familiar podem articular-se a 

prática do professor, na medida em que as fontes escolhidas se articulem aos
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conteúdos selecionados, segundo um recorte determinado por uma concepção 

de História em que todas as pessoas fazem parte do processo histórico, bem 

como uma concepção de documento histórico, na qual todos os vestígios -  

escritos, iconográficos, orais e materiais -  produzidos pela ação humana são 

considerados fontes documentais para se estudar a história.

Ainda foi possível verificar a importante de relacionar as 

experiências vida dos alunos com as experiências de outros sujeitos, dando um 

sentido coletivo ao vivido pelo aluno. Esta relação deve ser estabelecida nos 

diferentes espaços e tempos. Utilizando o tempo presente para retroceder ao 

passado local, regional, nacional e internacional. Isto significa definir ações 

pedagógicas que privilegiem o tempo vivido do aluno como ponto de partida 

para outros tempos, estabelecendo assim uma relação do presente com o 

passado.

Para alcançar essa dimensão no ensino de História é necessário 

buscar uma estratégia pedagógica que tome o processo Histórico local, 

construído pelas pessoas comuns, como elemento para relacionar as 

experiências do aluno com questões experimentadas coletivamente, para 

então, buscar articulações com contextos regionais, nacionais e internacionais. 

Nessa perspectiva a História local deixa de ser apenas um conteúdo para ser 

um método de ensino.

Além destes pressupostos teórico-metodológicos o trabalho com os 

documentos em estado de arquivo familiar no ensino exige um trabalho técnico 

de coleta, identificação e organização, que envolva professores(as), 

assessoras, alunos e familiares.
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A coleta pode ser feita pelos alunos, mas, com a orientação do 

professor que deve explicitar os objetivos da coleta (captação de documentos 

históricos). Ao professor cabe, ainda, definir uma estratégia de busca das 

fontes que envolva os alunos e respeite os colaboradores (proprietários dos 

documentos).

Nesta investigação foi apresentado o método utilizado na gincana 

“Recriando a História de Pinhais”, sem a intenção de apontá-la como única 

forma ou esgotar as possibilidades de discussão de novas alternativas. 

Independente da forma da coleta, esta atividade não pode ser aleatória, deve 

se articular diretamente a uma seleção de conteúdos que privilegie aspectos da 

História das pessoas comuns.

A identificação é uma etapa extremamente importante para o 

trabalho com os documentos em estado de arquivo familiar. Para o professora 

usar qualquer documento histórico no ensino é necessário saber de que se 

trata o documento, qual época em que foi produzido, quem é o autor, dados do 

autor. Essas informações geralmente podem ser obtidas em instituições -  

arquivos públicos, museus, bibliotecas -  responsáveis pela guarda e 

conservação dos documentos. No caso dos documentos em estado de arquivo 

familiar, esta identificação não é explicita, pois estas fontes não são 

acumuladas e guardadas para servirem à pesquisadores. Nesse sentido, é 

interessante identificar as fontes no ato da coleta, solicitando ao proprietário do 

documento dados mínimos como a data, local e assunto.

Ao se coletar e identificar as fontes é interessante desenvolver uma 

organização sistemática articulada aos conteúdos a serem trabalhados.
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Organizando os documentos, o professor tem ao seu dispor uma forma de 

acessar os documentos que lhe interessarem.

A presente pesquisa contribui para discussões metodológicas

acadêmicas sobre o ensino de História, mas se reveste de uma importância 

social, ao propor uma metodologia que sustente um ensino de História, a partir 

dos aspectos locais e cotidianos. Estas temáticas são recorrentes nas novas 

propostas curriculares, que correm o risco de não serem incorporadas caso 

não sejam superadas as dificuldades evidenciadas por esta pesquisa.

Novos estudos poderão aprofundar aspectos aqui apontados, como 

o ensino de História a partir da experiência de vida das pessoas comuns,

relação da História local com a História geral e o trabalho com as

temporalidades históricas.
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APÊNDICE 1 -  FICHAS DE REFERÊNCIA



N° Ficha: 1___

Tipo de Documento: Iconográfico

Data: 1997

Local: Vila Maria Antonieta - Município de Pinhais

Temática: Doméstico

Assunto: Menina varrendo o chão de sua casa

Ficha de Referência

Ficha de Referência N° Ficha:

Tipo de Documento: 

Data:

Local:

Temática:

Iconográfico

1997

vila Maria Antonieta - Município de Pinhais 

Comércio

Assunto: Menino que trabalha em um pequeno mercado entregando
gás a domicilio com uma bicicleta



Ficha de Referência N° Ficha:

Tipo de Documento: Iconográfico

Data:

Local:

Temática:

1997

Município de Pinhais 

Comércio

Assunto: Menino guardando compras no mercado Kusma . Obs. 2 fotos

Ficha de Referência N° Ficha:

Tipo de Documento: Iconográfico

Data: 1997

Local: Município de Pinhais

Temática: Prestação de Serviço

4

Assunto: Menino que trabalha em uma borracharia. Ele esta trocando
pneu de carro



Ficha de Referência N° Ficha:

Tipo de Documento: Iconográfico

Data: 1996

Local: Município de Pinhais

Temática: Comércio

5

Assunto: Menina trabalhando em uma mercearia de frutas

Ficha de Referência N° Ficha: ®

Tipo de Documento: Iconográfico

Data: 1996

Local: Município de Pinhais

Temática: Prestação de Serviço

Assunto: Menino trabalhando em uma bicicletaria. Esta consertando
um pneu de bicicleta



Ficha de Referência N° Ficha: 8

Tipo de Documento: 

Data:

Local:

Temática:

Iconográfico

1996

Município de Pinhais 

Comércio

Assunto: Vendedor ambulante de caldo - de - cana

Ficha de Referência ISI° Ficha: 7

Tipo de Documento: Iconográfico

Data: 1997

Local: Município de Pinhais

Temática: Comércio

Assunto: Menino trabalhando no mercado Kusma guardando compras



Ficha de Referência N° Ficha: 10

Tipo de Documento: Iconográfico

Data:

Local:

Temática:

1996

Município de Pinhais 

Construção

Assunto: Pedreiros construindo o telhado de uma casa

Ficha de Referência N° Ficha: 9

Tipo de Documento: 

Data:

Local:

Temática:

Iconográfico

1997

Município de Pinhais 

Indústria

Assunto: Um rapaz que trabalha em serviços administrativos na
empresa Moinho Rio Negro



ISI° Ficha: 11

Tipo de Documento: Iconográfico 

Data: 1986

Local: Região de Pinhais 

Temática: Comércio

Assunto: Quatro rapazes que trabalham em açougue

Ficha de Referência N° Ficha: 12

Tipo de Documento: Iconográfico

Data:

Local:

Temática:

1987

Região de Pinhais 

Construção Civil

Assunto: Trabalhadores da construção civil reunidos no canteiro de
obras



Tipo de Documento: Iconográfico

Data: 1996

Local: Município de Pinhais

Temática: Indústria

Assunto: Um homem trabalhando com solda

14N° Ficha:

Tipo de Documento: Iconográfico

Data: 1995

Local: Município de Pinhais

Temática: Construção Civil

Assunto: Trabalhadores da cosntrução civil construindo uma laje



Ficha de Referência N° Ficha: 15

Tipo de Documento: Iconográfico

Data:

Local:

Temática:

1996

Município de Pinhais 

Construção

Assunto: Pedreiros construindo murro de uma casa

Ficha de Referência N° Ficha: 16

Tipo de Documento: Iconográfico

Data:

Local:

Temática:

1995

Município de Pinhais 

Construção

Assunto: Pedreiros fazendo argamassa



Ficha de Referência N° Ficha: 17

Tipo de Documento: Iconográfico

Data: 1986

Local: Vila Maria Antonieta - Região de Pinhais

Temática: Construção

Assunto: Pedreiro no interior da construção

Ficha de Referência N° Ficha: 18

Tipo de Documento: Iconográfico

Data:

Local:

Temática:

1986

Vila Maria Antonieta - Região de Pinhais 

Construção

Assunto: Pessoas da familia construindo sua própria casa



Ficha de Referência N° Ficha: 19

Tipo de Documento: Iconográfico

Data:

Local:

Temática:

1994

Município de Pinhais 

Construção

Assunto: Pedreiros colocando grade em um sobrado em construção

Ficha de Referência N° Ficha: 20

Tipo de Documento: iconográfico

Data:

Local:

Temática:

1986

Vila Maria Antonieta - Região de Pinhais 

Construção

Assunto: Pessoas da família construindo sua própria casa



Ficha de Referência N° Ficha: 21

Tipo de Documento: Iconográfico

Data: 1991

Local: Vargem Grande - Região de Pinhais

Temática: Construção

Assunto: Pessoa da familia construindo a fundação de sua própria
casa

Ficha de Referência N° Ficha: 22

Tipo de Documento: Iconográfico

Data:

Local:

Temática:

1996

Município de Pinhais 

Prestação de Serviço

Assunto: Homens que trabalham em posto de gasolina



Ficha de Referência N° Ficha: 23

Tipo de Documento: 

Data:

Local:

Temática:

Iconográfico

1995

Município de Pinhais 

Comércio

Assunto: Dono de um açougue no balcão do estabelecimento

Ficha de Referência N° Ficha: 24

Tipo de Documento: Iconográfico

Data:

Local:

Temática:

1997

Vila Maria Antonieta - Município de Pinhais 

Serviço Público

Assunto: Mulher datilografando no CAIC



Ficha de Referência N° Ficha: 25

Tipo de Documento: Iconográfico

Data: 1997

Local: Vila Maria Antonieta - Município de Pinhais

Temática: Serviço Público

Assunto: Mulher atendendo criança na Escola Municipal Antônio
Andrade

Ficha de Referência N° Ficha: 26

Tipo de Documento: Iconográfico

Data:

Local:

Temática:

1997

Vila Maria Antonieta - Município de Pinhais 

Serviço Público

Assunto: Mulher trabalhando de dentista na clínica da Escola Antônio
Andrade



Ficha de Referência N° Ficha: 27

Tipo de Documento: Iconográfico

Data:

Local:

Temática:

1997

Vila Maria Antonieta - Município de Pinhais 

Serviço Público

Assunto: Mulher trabalhando em um computador da Escola Municipal
Antônio Andrade

N° Ficha: 28

Tipo de Documento: Iconográfico

Data: 1997

Local: Vila Maria Antonieta - Município de Pinhais

Temática: Prestação de Serviço

Assunto: Mulher que trabalha no posto de saúde como enfermeira.
Esta aplicando injeção em um homem



Ficha de Referência N° Ficha: 29

Tipo de Documento: Iconográfico

Data:

Local:

Temática:

1997

Vila Maria Antonieta - Município de Pinhais 

Serviço Público

Assunto: Uma mulher trabalhando na Escola Antônio Andrade

Ficha de Referência N° Ficha: 30

Tipo de Documento: Iconográfico

Data:

Local:

Temática:

1990

Município de Pinhais 

Serviço Público

Assunto: Professoras estudando na sala de professores de uma escola



N° Ficha:

Tipo de Documento: Iconográfico

Data: 1997

Local: Município de Pinhais

Temática: Prestação de Serviço

Assunto: Mulher que trabalha em posto de gasolina

Ficha de Referência ^

Ficha de Referência N° Ficha: 32

Tipo de Documento: 

Data:

Local:

Temática:

Iconográfico

1997

Vila Maria Antonieta - Município de Pinhais 

Prestação de Serviço

Assunto: Manicure trabalhando num salão de beleza



N° Ficha:

Tipo de Documento: Iconográfico

Data: 1995

Local: Município de Pinhais

Temática: Doméstico

Assunto: Mulher cozinhando em sua casa

Ficha de Referência

Ficha de Referência INI0 Ficha: 34

Tipo de Documento: Iconográfico

Data:

Local:

Temática:

1988

Vila Maria Antonieta - Região de Pinhais 

Doméstico

Assunto: Mulher confeitando um bolo em sua casa



Ficha de Referência N° Ficha: 35

Tipo de Documento: Iconográfico

Data:

Local:

Temática:

1997

Vila Maria Antonieta - Município de Pinhais 

Comércio

Assunto: Mulher cortando carne em um açougue

Ficha de Refèrência N° Ficha: 36

Tipo de Documento: Iconográfico

Data:

Local:

Temática:

1997

Vila Maria Antonieta - Município de Pinhais 

Serviço Público

Assunto: Professora andando no pátio com alunos da escola
Municipal Antônio Andrade



Ficha de Referência N° Ficha: 37

Tipo de Documento: 

Data:

Local:

Temática:

Iconográfico

1997

Vila Maria Antonieta - Município de Pinhais 

Serviço Público

Assunto: Mulher cortando cabelo em um salão de beleza

Ficha de Referência N° Ficha: 38

Tipo de Documento: Iconográfico

Data:

Local:

Temática:

1997

Vila Maria Antonieta - Município de Pinhais 

Serviço Público

Assunto: Mulheres trabalhando no CAIC



Ficha de Referência N° Ficha: 39

Tipo de Documento: Iconográfico

Data: 1997

Local: Vila Maria Antonieta - Município de Pinhais

Temática: Serviço Público

Assunto: Zeladoras varrendo calçadas da Escola Municipal Antônio
Andrade

Ficha de Referência N° Ficha: 40

Tipo de Documento: Iconográfico

Data:

Local:

Temática:

1995

Município de Pinhais 

Serviço Público

Assunto: Zeladoras trabalhando na cozinha de uma escola



Ficha de Referência N° Ficha: 41

Tipo de Documento: Iconográfico

Data: 1996

Local: Município de Pinhais

Temática: Indústria

Assunto: Mulheres trabalhando no interior da fábrica de plástico
Brasholanda

Ficha de Referência N° Ficha: 42

Tipo de Documento: Iconográfico

Data:

Local:

Temática:

1995

Município de Pinhais 

Serviço Público

Assunto: Mulheres trabalhando em uma escola



Ficha de Referência N° Ficha: 43

Tipo de Documento: Iconográfico

Data: 1994

Local: Município de Pinhais

Temática: Prestação de Serviço

Assunto: Mulher trabalhando em serviços administrativos no Banco do
Brasil. Obs. 2 fotos

Ficha de Referência N° Ficha: 44

Tipo de Documento: Iconográfico

Data: 1994

Local: Município de Pinhais 

Temática: Comércio

Assunto: Mulher atendendo no balcão de um mercado de secos e 
molhados



N° Ficha: |_______

Tipo de Documento: Iconográfico

Data: 1996

Local: Município de Pinhais

Temática: Prestação de Serviço

Assunto: Zeladoras se alimentando na cozinha do Banco Banestado

Ficha de Referência

Ficha de Referência N° Ficha: 46

Tipo de Documento: Escrito

Data: 1977

Local: Região de Pinhais

Temática: Comércio

Assunto: Renovação de licença concedido ao proprietário de um
mercado de secos e molhados



Ficha de Referência N° Ficha: 47

Tipo de Documento: Escrito

Data: 1950

Local: Região de Pinhais

Temática: Indústria

Assunto: Caderneta para anotação de contribuições destinadas a
associação de trabalhadores

N° Ficha: 48

Tipo de Documento: Escrito 

Data: 1929

Local: Região de Pinhais 

Temática: Prestação de Serviço

Assunto: Carteira de Chauffeur do Sr. Henrique Hülhmann



Ficha de Referência N° Ficha: 49

Tipo de Documento: Escrito

Data: 1975

Local: Região de Pinhais

Temática: Indústria

Assunto: Registro na carteira de trabalho do Sr. Odinor Chalcoski.
Empregador Waldemar Palensko & Cia Ltda para o cargo de
servente

Ficha de Referência N° Ficha: 50

Tipo de Documento: Escrito

Data:

Local:

Temática:

1950

Região de Pinhais 

Indústria

Assunto: Registro na carteira de trabalho da Sra. Norma Matilde
Suchon. Empregador Cerâmica Weiss para o cargo de 
auxiliar de escritório.



Ficha de Referência N° Ficha: 51

Tipo de Documento: Escrito

Data: 1932

Local: Região Pinhais

Temática: Indústria

Assunto: Registro na carteira de trabalho do Sr. Pedro Chalcoski.
Empregador Cerâmica Weiss para a cargo de feitor

Ficha de Referência N° Ficha: 52

Tipo de Documento: Escrito

Data: 1989

Local: Região de Pinhais 

Temática: Indústria

Assunto: Registro em carteira de trabalho. Empregador Nilko 
Metalurgia Ltda para o cargo de soldador



Ficha de Referência N° Ficha: 54

Tipo de Documento: Escrito

Data: 1981

Local: Região de Pinhais

Temática: Comércio

Assunto: Registro em carteira de trabalho. Empregador Gronau S. A -
Industrias Texteis

Ficha dê Referência N° Ficha: 53

Tipo de Documento: Escrito

Data: 1972

Local: Região de Pinhais 

Temática: Indústria

Assunto: Registro na carteira de trabalho do Sr. Silvestre Rosário.
Empregador Industria Brasholanda para o cargo de Auxiliar 
de Almoxarifado



Ficha de Referência N° Ficha: _̂______ 5®

Tipo de Documento: Escrito

Data: 1962

Local: Região de Pinhais

Temática: Indústria

Assunto: Contrato de constituição de sociedade da fábrica
Brasholanda

Ficha de Referência N° Ficha: 55

Tipo de Documento: Escrito

Data:

Local:

Temática:

1946

Vila Emiliano Perneta - Região de Pinhais 

Comércio

Assunto: Contrato de compromisso de compra e venda de terras



N° Ficha: |_______ ~

Tipo de Documento: Escrito

Data: 1970

Local: Região de Pinhais

Temática: Indústria

Assunto: Alteração de contrato na madeireira Irmãos Massignan & Cia

Ficha de Referência

Ficha de Referência N° Ficha: 58

Tipo de Documento: Escrito

Data:

Local:

Temática:

1966

Curitiba

Prestação de Serviço

Assunto: Contrato social da empresa de ônibus Expresso Azul



Ficha de Refèrência N° Ficha: 60

Tipo de Documento: Escrito

Data:

Local:

Temática:

1981

Região de Pinhais 

Comércio

Assunto: Nota fiscal da Madeireira Balaroti

Tipo de Documento: Escrito

Data: 1960

Local: Região de Pinhais

Temática: Indústria

Assunto: Nota fiscal da Cerâmica Weiss

INI0 Ficha: 59



Ficha de
' '   1"~    " J"  "  ;íl -">L J l ‘ IJ ■’

P T P r P 8 ^ Q |3  ■. N° Ficha: 6 1

Tipo de Documento: Escrito

Data:

Local:

Temática:

1988

Região de Pinhais 

Comércio

Assunto: Nota fiscal do comércio de móveis e confecções Artigas Ltda

Ficha de Referência N° Ficha: 62

Tipo de Documento: Escrito

Data: 1983

Local: Região de Pinhais

Temática: Comércio

Assunto: Nota fiscal da Loja Arthur Lundgren Tecidos S/A - Casas
Pernambucanas



Ficha de Referência N° Ficha: 63

Tipo de Documento: Escrito

Data:

Local:

Temática:

1988

Região de Pinhais 

Comércio

Assunto: Nota Fiscal da Loja Beatriz Novidades

Ficha de Referência N° Ficha: 64

Tipo de Documento: Escrito

Data:

Local:

Temática:

1988

Região de Pinhais 

Comércio

Assunto: Nota Fiscal do comércio de ferragens e matérias elétricos



Ficha de Referência N° Ficha: 65

Tipo de Documento: Escrito

Data: 1979

Local: Região de Pinhais

Temática: Prestação de Serviço

Assunto: Fatura da Companhia Paranaense de Energia Elétrica
COPEL

Ficha de Referência N° Ficha: 66

Tipo de Documento: Escrito

Data:

Local:

Temática:

1976

Região de Pinhais 

Serviço Público

Assunto: Comprovante de pagamento de imposto predial - Prefeitura



Ficha de Referêm N° Ficha: 67

Tipo de Documento: Escrito

Data:

Local:

Temática:

1969

Região de Pinhais 

Serviço Público

Assunto: Comprovante de pagamento de imposto predial - Prefeitura

Ficha de Referência N° Ficha: 68

Tipo de Documento: Escrito

Data: 1967

Local: Região de Pinhais

Temática: Serviço Público

Assunto: Comprovante de pagamento de imposto predial - Prefeitura



Ficha de Referência N° Ficha: 69

Tipo de Documento: Escrito

Data:

Local:

Temática:

1977

Região de Pinhais 

Serviço Público

Assunto: Comprovante de pagamento de imposto predial - Prefeitura

Ficha de Referência N° Ficha: 70

Tipo de Documento: Escrito

Data:

Local:

Temática:

1953

Região de Pinhais 

Comércio

Assunto: Guia de aquisição de estampilhas do Sr. João Sprada



Ficha de Referência N° Ficha: 71

Tipo de Documento: Escrito

Data: 1997

Local: Município de Pinhais

Temática: Comércio

Assunto: Planfleto de propaganda de estabelecimentos diversos

Ficha de Referência N° Ficha: 72

Tipo de Documento: Escrito

Data: 1978

Local: Vila Amélia - Região de Pinhais

Temática: Comércio

Assunto: Registro do estabelecimento comercial Benedito de
Carvalho - Bazar



Ficha de Referência N° Ficha: 73

Tipo de Documento: Escrito

Data: 1952

Local: Região de Pinhais

Temática: Indústria

Assunto: Registro de patente que concede ao Sr. João Sprada uma
fábrica de Cerâmica

Ficha de Referência N° Ficha: 74

Tipo de Documento: Escrito

Data:

Local:

Temática:

1995

Município de Pinhais 

Indústria

Assunto: Registro da Indústria Mobitec Indústria e Com. de Móveis
Ltda



Ficha de Referência N° Ficha:

Tipo de Documento: Oral

75

Data: 1997

Local: Município de Pinhais

Temática: Agricultura

Assunto: Entrevista com a Sra. Ivone Camargo Pereira, 40 anos,
realizada em 1997

Ficha de Referência N° Ficha: 76

Tipo de Documento: Oral

Data: 1997

Local: Residência - Município de Pinhais

Temática: Agricultura

Assunto: Entrevista com a Sra. Maria Angelina Gomes, 57 anos,
realizada em 1997 / Entrevistador Jocemar Lima dos Santos



Ficha de Referência N° Ficha: 77

Tipo de Documento: Oral

Data:

Local:

Temática:

1997

Vila Perneta - Município de Pinhais 

Indústria

Assunto: Entrevista com a Sra. Joanita de Fátima Oliveira, 35 anos,
realizada em 1997

Ficha de Referência N° Ficha: 78

Tipo de Documento: Oral

Data:

Local:

Temática:

1997

Município de Pinhais 

Indústria

Assunto: Entrevista com a Sra. Maria dos Santos, 28 anos, realizada
em 1997



Ficha de Referência N° Ficha: 79

Tipo de Documento: 

Data:

Local:

Temática:

Oral

1997

Município de Pinhais 

Doméstico

Assunto: Entrevista com a Sra.Lindaura Apada C. Andrade, 32 anos,
realizada em 1997

Ficha de Referência N° Ficha: 80

Tipo de Documento: Oral

Data:

Local:

Temática:

1997

Município de Pinhais 

Agricultura

Assunto: Entrevista com a Sra. Terezinha Przebyczevsti, 45 anos,
realizada em 1997



Ficha de Referência N° Ficha: 8 1

Tipo de Documento: Oral

Data:

Local:

Temática:

1997

Vila Maria Antonieta - Município de Pinhais 

Agricultura

Assunto: Entrevista com a Sra. Maria Ferreira, 44 anos, realizada em
1997

Ficha de Referência N° Ficha: 82

Tipo de Documento: Oral

Data:

Local:

Temática:

1997

Residencia - Município de Pinhais 

Agricultura

Assunto: Entrevista com a Sra. Euneci, 42 anos, realizada em 1997



Ficha de Referência N° Ficha:

Tipo de Documento: Oral

83

Data: 1997

Local: Redidência - Município de Pinhais

Temática: Indústria

Assunto: Entrevista com a Sra. Maria Aparecida de Oliveira, 41 anos,
realizada em 1997 / Entrevistadora Kariana Apriane

Ficha de Referência N° Ficha: 84

Tipo de Documento: Oral 

Data: 1997

Local: Redidência - Município de Pinhais

Temática: Indústria

Assunto: Entrervista com a Sra. Angela Maria Martins, 41 anos,
realizada em 1997



Ficha de Referência N° Ficha: 85

Tipo de Documento: Oral

Data: 1997

Local: Município de Pinhais

Temática: Prestação de Serviço

Assunto: Entrevista com a Sra. Fatima Faria Borbai, 40 anos,
realizada em 1997/ Entrevistadora Viviane Helena

Ficha de Referência N° Ficha: 86

Tipo de Documento: Oral

Data:

Local:

Temática:

1997

Município de Pinhais 

Doméstico

Assunto: Entrevista com a Sra. Miriam F. Ostrovski, 40 anos, realizada
em 1997 / Entrevistador Mareio



Ficha de Reférência N° Ficha: 87

Tipo de Documento: Oral

Data: 1997

Local: Município de Pinhais

Temática: Indústria

Assunto: Entrevista com a Sra. Tereza Gonçalves C. , 37 anos,
realizada em 1997

Ficha de Referência N° Ficha: 88

Tipo de Documento: Oral -

Data: 1997

Local: Município de Pinhais

Temática: Comércio

Assunto: Entrevista com a Sr. Acir Rodrigues Pinto realizada em 1997



IHfilttÉSeferência N° Ficha: 89

Tipo de Documento: Oral

Data: 1997

Local: Município de Pinhais 

Temática: Agricultura

Assunto: Entrevista com a Sra. Maria Marcilia, 76 anos, realizada em 
1997 / Entrevistadoras Camila Strey e Camila Blaúzios

Ficha de Referência N° Ficha: 90

Tipo de Documento: Oral

Data: 1997

Local: Município de Pinhais

Temática: Prestação de Serviço

Assunto: Entrevista com a Sra. Hilia Raloge dos Santos, 57 anos,
realizada em 1997



Ficha de Referência : N° Ficha: 91

Tipo de Documento: Oral

Data: 1997

Local: Município de Pinhais 

Temática: Comércio

Assunto: Entrevista com Vilma B. dos Santos, 21 anos, realizada em 
1997

Ficha de Referência N° Ficha: 92

Tipo de Documento: Oral

Data: 1997

Local: Município de Pinhais

Temática: Indústria

Assunto: Entrevista com Mareia R. M., 21 anos, realizada em 1997



Fieha de Referência ' N° Ficha: 93

Tipo de Documento: Oral

Data: 1997

Local: Município de Pinhais 

Temática: Comércio

Assunto: Entrevista com Eliane Caetano da Silva, 25 anos, realizada 
em 1997 / Entrevistadora Camila Evelyn P. da Silva

Ficha de Referência N° Ficha: 94

Tipo de Documento: Oral

Data: 1997

Local: Município de Pinhais 

Temática: Comércio

Assunto: Entrevista com Gilda Felia Bizerra de Limai, 27 anos, 
realizada em 1997/ Entrevistadora Vanessa



Ficha de Referência N° Ficha: 95

Tipo de Documento: Oral

Data:

Local:

Temática:

1997

Vila Maria Antonieta - Município de Pinhais 

Doméstico

Assunto: Entrevista com Geni Martins, 34 anos, realizada em 1997

Ficha de Referência N° Ficha:

Tipo de Documento: Oral

96

Data: 1997

Local: Município de Pinhais

Temática: Agricultura

Assunto: Entrevista com Sra Salete Cavanhi Vilma B. dos Santos, 21
anos, realizada em 1997



Ficha de Referência N° Ficha: 97

Tipo de Documento: Oral

Data:

Local:

Temática:

1997

Município de Pinhais 

Prestação de Serviço

Assunto: Entrevista com Sra. Rosemar Caetano Lentz, 31 anos,
realizada em 1997

Ficha de Referência N° Ficha: 98

Tipo de Documento: Oral

Data: 1997

Local: Vila Maria Antonieta - Município de Pinhais

Temática: Serviço Público

Assunto: Entrevista com Sra. Anaselia dos Santos R. de Souza, 30 
anos, realizada em 1997 / Entrevistador Rafael Rodrigues



Ficha de Referência N° Ficha: 99

Tipo de Documento: Oral

Data: 1997

Local: Vila Perdizes - Município de Pinhais

Temática: Doméstico

Assunto: Entrevista com Sra. Rita de Cássia Lima Santos, 29 anos,
realizada em 1997 / Entrevistadores Viviane e Viviana, 
Patricio

Ficha de Referência N° Ficha:

Tipo de Documento: Oral

100

Data: 1997

Local: Município de Pinhais

Temática: Prestação de Serviço

Assunto: Entrevista com Jacis Soares dos Santos, 28 anos, realizada
em 1997 / Entrevistador Lizeu G. Soares



Ficha de Referência ... N° Ficha: 101

Tipo de Documento: Oral

Data: 1997

Local: Município de Pinhais

Temática: Indústria

Assunto: Entrevista com Robissom Gonçalves da Silva, 17 anos,
realizada em 1997

Ficha de Referência N° Ficha: 102

Tipo de Documento: 

Data:

Local:

Temática:

Oral

1997

Município de Pinhais 

Doméstico

Assunto: Entrevista com Lorena Santos da Silva, 9 anos, realizada em
1997



Ficha de Referencia N° Ficha: 103

Tipo de Documento: Oral

Data: 1997

Local: Município de Pinhais

Temática: Pecuária

Assunto: Entrevista com Luciano, 12 anos, realizada em 1997

Ficha de Referência N° Ficha: 104

Tipo de Documento: Oral

Data:

Local:

Temática:

1997

Município de Pinhais 

Prestação de Serviço

Assunto: Entrevista com Daniela Miranda, 12 anos, realizada em 1997



Ficha de Referência N° Ficha: 105

Tipo de Documento: Oral

Data: 1997

Local: Vila Maria Antonieta - Município de Pinhais

Temática: Doméstico

Assunto: Entrevista com Izabel, 11 anos, realizada em 1997
/Entrevistadora Indianara

Ficha de Referência N° Ficha: 106

Tipo de Documento: Oral

Data: 1997

Local: Residência - Município de Pinhais 

Temática: Agricultura

Assunto: Entrevista com Mareio dos Santos, 11 anos, realizada em 
1997



Ficha de Referência N° Ficha: 107

Tipo de Documento: Oral

Data:

Local:

Temática:

1997

Município de Pinhais 

Doméstico

Assunto: Entrevista com Ezequiel Miguel dos Santos, 11 anos,
realizada em 1997

Ficha de Referência N° Ficha: 108

Tipo de Documento: 

Data:

Local:

Temática:

Oral

1997

Município Pinhais 

Comércio

Assunto: Entrevista com Anderson R. dos Santos, 11 anos, realizada
em 1997 / Entrevistadora Genilde



Ficha de Referência N° Ficha: 109

Tipo de Documento: Oral

Data: 1997

Local: Município de Pinhais

Temática: Prestação de Serviço

Assunto: Entrevista com Sidnei, 10 anos, realizada em 1997 /
Entrevistador Daniel Alberto

Ficha de Referência N° Ficha: 110

Tipo de Documento: Oral

Data:

Local:

Temática:

1997

Município de Pinhais 

Prestação de Serviço

Assunto: Entrevista com Rodrigo Ribeira, 9 anos, realizada em 1997



Ê Ê Ê È IS iÈ íM Ê L e fe rê n c ia N° Ficha: 111

Tipo de Documento: Oral

Data: 1997

Local: Município de Pinhais 

Temática: Agricultura

Assunto: Entrevista com Suelen Leal Martins, 9 anos, realizada em 
1997

Ficha de Referência N° Ficha: 112

Tipo de Documento: 

Data:

Local:

Temática:

Oral

1997

Município de Pinhais 

Doméstico

Assunto: Entrevista com Elaine Suelem, 8 anos, realizada em 1997



Ficha de Referência N° Ficha:

Tipo de Documento: Oral

Data: 1997

Local: Município de Pinhais

Temática: Comércio

113

Assunto: Entrevista com Karine, 8 anos, realizada em 1997

WÊÊÊÊtÊÊÊtÊÊIÊIÊÊIKIÊÊÊÊÊM N° Ficha: 114

Tipo de Documento: Oral 

Data: 1997 

Local: Município de Pinhais 

Temática: Prestação de Serviço

Assunto: Entrevista com Silvana Augusto, 29 anos, realizada em 1997
/ Entrevistador Michael C. da Silva



Ficha de Referência N° Ficha: 115

Tipo de Documento: Oral

Data:

Local:

Temática:

1997

Município de Pinhais 

Doméstico

Assunto: Entrevista com Janete A. Contida Rodrigo Ribeira, 28 anos,
realizada em 1997 / Entrevistador Jhony Pinheiro

WIÊÊÈÊÍÊÈÊÊIÊÊÈÊÊÊÊÈÊÍÊÊÊÊÊÊ N° Ficha: 116

Tipo de Documento: Iconográfico 

Data: 1997

Local: região de Pinhais 

Temática: Agricultura

Assunto: Um barração em madeira sendo construído



Ficha de Referência N° Ficha: 117

Tipo de Documento: Iconográfico

Data:

Local:

Temática:

1991

Rua Clovis Bevila 

agricultura

Assunto: Festa de aniversário, fotografada por Paulo Cesar Pereira
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APÊNDICE 2 -  CATÁLOGO DE CONSULTA



Catálogo para consultas

Temática Tipo do documento Data N° da Ficha

agricultura Iconográfico 1991 117

Agricultura Iconográfico 1997 116

Agricultura Oral 1997 80

Agricultura Oral 1997 111

Agricultura Oral 1997 106

Agricultura Oral 1997 89

Agricultura Oral 1997 81



Catálogo para consultas

Agricultura Oral 1997 96

Agricultura Oral 1997 76

Agricultura Oral 1997 75

Agricultura Oral 1997 82

Comércio Escrito 1946 55

Comércio Escrito 1953 70

Temática Tipo do documento pata N° da Ficha

Comércio Escrito 1977 46



Catálogo para consultas

Comércio Escrito 1978 72

Comércio Escrito 1981 60

Comércio Escrito 1981 54

Comércio Escrito 1983 62

Comércio Iconográfico 1986 11

Comércio Escrito 1988 61

Temática Tipo do documento Data N° da Ficha

Comércio Escrito 1988 63



Catálogo para consultas

Temática Tipo do documento pata N° da Ficha

Comércio Escrito 1988 64

Comércio Iconográfico 1994 44

Comércio Iconográfico 1995 23

Comércio Iconográfico 1996 5

Comércio Iconográfico 1996 8

Comércio Escrito 1997 71

Comércio Iconográfico 1997 7



Catálogo para consultas

Temática Tipo do documento Data N° da Ficha

Comércio Iconográfico 1997 3

Comércio Iconográfico 1997 1

Comércio Iconográfico 1997 35

Comércio Oral 1997 113

Comércio Oral 1997 108

Comércio Oral 1997 93

Comércio Oral 1997 91



Catálogo para consultas

Temática Tipo do documento Data

Comércio Oral 1997

Comércio Oral - 1997

Construção Iconográfico 1986

Construção Iconográfico 1986

Construção Iconográfico 1986

Construção Iconográfico 1991

Construção Iconográfico 1994

94

88

18

20

17

21

N° da Ficha

19



Catálogo para consultas

Temática Tipo do documento Qa â N° da Ficha

Construção Iconográfico 1995 16

Construção Iconográfico 1996 15

Construção Iconográfico 1996 10

Construção Civil Iconográfico 1987 12

Construção Civil Iconográfico 1995 14

Doméstico Iconográfico 1988 34

Doméstico Iconográfico 1995 33



Catálogo para consultas

Temática Tipo do documento Data N° da Fit

Doméstico Iconográfico 1997 2

Doméstico Oral 1997 86

Doméstico Oral 1997 95

Doméstico Oral 1997 99

Doméstico Oral 1997 107

Doméstico Oral 1997 102

Dom 1997 79



Catálogo para consultas

Doméstico Oral 1997 112

Doméstico Oral 1997 115

Doméstico Oral 1997 105

Indústria Escrito 1932 51

Indústria Escrito 1950 47

Indústria Escrito 1950 50

Temática Tipo do documento pata N° da Ficha

Indústria Escrito 1952 73



Catálogo para consultas

Temática Tipo do documento pata N° da Ficha

Indústria Escrito 1960 59

Indústria Escrito 1962 56

Indústria Escrito 1970 57

Indústria Escrito 1972 53

Indústria Escrito 1975 49

Indústria Escrito 1989 52

Indústria Escrito 1995 74



Catálogo para consultas

Temática Tipo do documento N° da Ficha

Indústria Iconográfico 1996 13

Indústria Iconográfico 1996 41

Indústria Iconográfico 1997 9

Indústria Oral 1997 78

Indústria Oral 1997 84

indústria Oral 1997 101

Indústria Oral 1997 87



Catálogo para consultas

Temática Tipo do documento Data N° da Ficha

Indústria Oral 1997 92

Indústria Oral 1997 77

Indústria Oral 1997 83

Pecuária Oral 1997 103

Prestação de Serviço Escrito 1929 48

Prestação de Serviço Escrito 1966 58

Prestação de Serviço Escrito 1979 65



Catálogo para consultas

Temática Tipo do documento pata N° da Ficha

Prestação de Serviço Iconográfico 1994 43

Prestação de Serviço Iconográfico 1996 45

Prestação de Serviço Iconográfico 1996 22

Prestação de Serviço Iconográfico 1996 6

Prestação de Serviço Iconográfico 1997 28

Prestação de Serviço Iconográfico 1997 32

Prestação de Serviço Iconográfico 1997 31

i



Catálogo para consultas

Temática Tipo do documento pata N° da Ficha

Prestação de Serviço Iconográfico 1997 4

Prestação de Serviço Oral 1997 100

Prestação de Serviço Oral 1997 104

Prestação de Serviço Oral 1997 110

Prestação de Serviço Oral 1997 114

Prestação de Serviço Oral 1997 109

Prestação de Serviço Oral 1997 97



Catálogo para consultas

Temática Tipo do documento Data N° da Ficha

Prestação de Serviço Oral 1997 85

Prestação de Serviço Oral 1997 90

Serviço Público Escrito 1967 68

Serviço Público Escrito 1969 67

Serviço Público Escrito 1976 66

Serviço Público Escrito 1977 69

Serviço Público Iconográfico 1990 30



Catálogo para consultas

Temática Tipo do documento Data N° da Ficha

Serviço Público Iconográfico 1995 40

Serviço Público Iconográfico 1995 42

Serviço Público Iconográfico 1997 38

Serviço Público Iconográfico 1997 39

Serviço Público Iconográfico 1997 37

Serviço Público Iconográfico 1997 36

Serviço Público Iconográfico 1997 25



Catálogo para consultas

Serviço Público Iconográfico 1997 26

Serviço Público Iconográfico 1997 27

Serviço Público Iconográfico 1997 29

Serviço Público Iconográfico 1997 24

Serviço Público Oral 1997 98

Temática Tipo do documento pata N° da Ficha
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APÊNDICE 3 -  MATERIAL PEDAGÓGICO
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CONCEPÇÃO DE HISTÓRIA

O que a história estuda ?

A história é uma parte do conhecimento humano que busca estudar e 

reconstruir as experiências vividas por todos os homens e mulheres do passado. 

Observe o que diz o historiador inglês Eric HOBSBAWN: “não há povo sem 

história ou que possa ser compreendido sem ela” 1.

Ao pesquisar o passado, o historiador busca analisar a relação do 

presente com o passado e a relação do passado com o presente , deste modo o 

conhecimento histórico continua sempre a enriquecer- se, pois o que sabemos 

acerca da história dos homens e mulheres não é definitiva. A compreensão do 

passado modificada, a partir das novas perguntas que fazemos no presente. Por 

exemplo a história que era feita a no século XIX era bastante diferente da história 

que é feita hoje.

É importante ressaltar também que o conhecimento histórico é construída 

pelo pesquisador, portanto uma mesmo acontecimento pode ter várias versões.

CONCEPÇÃO DE DOCUMENTO HISTÓRICO

Como o historiador pode investigar o passado ?

Os historiadores realizam suas investigações por meio do exame de 

todos os vestígios deixados pela ação humana em uma determinada época ,

1 HOBSBAWN, Eric. Todo o povo tem história. In: 
Companhia das Letras, 1998. p. 186.

. Sobre História. São Paulo :
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assim, eles procuram pistas, indícios que revelem as experiências vividas pelos 

homens e mulheres do passado. Fazem parte desses indícios, os documentos 

escritos, imagéticos, sonoros e os materiais (observe melhor no quadro 1 e 2, no 

final). Esses vestígios são chamados de documentos ou fontes.

Há 150 anos, os historiadores passaram a usar os documentos para 

pesquisar a história. Isto ocorreu quando as nações da Europa estavam se 

constituindo enquanto Estados, este contexto influenciou a noção de documento 

histórico. Nesse período apenas os documentos escritos e oficiais, ou seja os 

documentos produzidos pelo Estado eram considerados registros legítimos para 

se produzir história, este tipo de fonte é guardada em arquivos públicos. 

Atualmente o acervo dos arquivos públicos, ainda é constituído basicamente por 

este tipo de documento

Assim, de modo geral era produzido uma história dos “grandes 

governantes das nações”, “dos reis”, “dos heróis de guerra”, “das grandes 

batalhas” , “das datas mais importantes”, uma história bastante centrada no 

poder da ação individual das “grandes personalidades”. Segundo HOBSBAWN 

“a maior parte da história no passado era escrita para a glorificação e talvez para 

o uso prático dos governantes” 2.

No nosso século alguns grupos de historiadores criticaram estas idéias e 

mudaram a forma de construir a história. Alguns historiadores franceses, no 

inicio do século, ampliaram o conceito de documento, passando a considerar 

outras fontes como sendo legitimas para se construir a história. Essa nova

2 HOBSBAWN, Eric. A história de baixo para cima. In: 
Companhia das Letras, 1998. p. 216.

Sobre História. São Paulo
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postura possibilitou o resgate da história de várias pessoas antes excluídas da 

história.

O despertar dos historiadores para está outra história, que não está 

revelada nos documentos oficiais, ganhou notoriedade durante da segunda 

metade do século XX, a partir dos trabalhos de um grupo de historiadores 

ingleses. Esse grupo buscou nas experiências de operários e camponeses 

inseridos em movimentos populares a sua inspiração para estudar o passado.

DOCUMENTOS EM ESTADO DE ARQUIVO FAMILIAR

Onde encontramos os documentos históricos ?

Genericamente falando, poder-se-ia afirmar que atualmente os 

documentos são guardados em centros de documentação, em bibliotecas, 

museus, bancos de dados e arquivos que se especializam na conservação e 

classificação da fontes que possuímos do passado e do presente. Dentro deste 

universo, destacam-se os arquivos, por serem instituições bastante 

freqüentadas.

Os arquivos “são um conjunto de documentos, quaisquer sejam sua data, 

forma ou suporte material, produzidos e recebidos por pessoa física, moral e por 

quaisquer serviços ou organismos públicos ou privados, no exercício de sua
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atividade” 3. Os arquivos públicos podem ser nacionais, estaduais e municipais e 

os privados podem ser de igrejas, associações, empresas ou famílias.

Os arquivos públicos fornecem uma série de serviços que facilitam o 

levantamento de fontes, a leitura e a reprodução da documentação; possuem 

também condições físicas e materiais para conservarem uma grande quantidade 

de documentos, fatores que agilizam as pesquisas dos usuários. Dentre as 

instituições preocupadas com a preservação da memória, no Brasil, os arquivos 

públicos pela sua dinâmica são um dos mais procurados. O acervo de modo 

geral é constituído basicamente de documentos oficiais recebidos ou produzidos 

por organismos públicos, podendo-se dizer que estas instituições são guardiãs 

da memória oficial. Nos arquivos públicos, há também um crescente interesse 

em guardar e divulgar um acervo composto por arquivos privados da elite 

política brasileira no período contemporâneo.

Os documentos em estado de arquivo pessoal, que se constitui em 

material para a presente investigação, não fazem parte da vida de pessoas que 

tiveram algum destaque público no cenário político, ou realizaram algo 

considerado “importante” para a sociedade e que legitime a sua necessidade de 

ser arquivado e divulgado publicamente. A preocupação dessa pesquisa é com 

documentos que podem ser encontrados no interior das mais diversas 

residências, arquivados em gavetas em caixas de papelão, esquecidas 

temporariamente em cima de armários. Encontraríamos aí velhas fotos 

amareladas, certidões de nascimento, escrituras de terrenos, agendas, cartas,

3 CHIZZOTTI, Antonio. Pesquisa em Ciências Humanas e Sociais. São Paulo: Cortez, 1995. p. 
115.



bilhetes confidenciais, carteiras de trabalho, enfim uma série de documentos que 

revelam as experiências vividas pelas pessoas comuns, “(...) arquivar a própria 

vida não é privilégio de homens ilustres (de escritores ou de governantes). Todo 

indivíduo, em algum momento da sua existência, por uma razão qualquer, se 

entrega a esse exercício”. 4 O arquivamento de nossas vidas não ocorre de 

qualquer maneira, selecionamos o que nos interessa, damos prioridades a certos 

documentos, “jogamos cartas diretamente no lixo, outras são conservadas 

durante um certo tempo, outras enfim são guardadas; com o passar do tempo, 

muitas vezes fazemos nova triagem”. 5

Porque é importante trabalhar com estes documentos em sala de 
aula ?

O desenvolvimento de um trabalho a partir dos documentos oriundos 

do próprio espaço familiar do aluno, proporciona ao aluno uma proximidade com 

os acontecimentos históricos trabalhados em sala de aula e proporciona também 

refletir acerca de como é construído o conhecimento histórico.

É importante destaca que estas fontes revelam e fazem falar a 

história de homens e mulheres trabalhadores, que muitas vezes, são excluídos.

158

4 ARTIÈRES, Philippe. Arquivar a própria vida. Estudos históricos: arquivos pessoais, Rio de 
Janeiro, Fundação Getúlio Vargas, v.11, n. 21, p. 9 -3 4 ,  1998. p. 31.
5 Ibid., p. 11.
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QUADROS 1 E 2: TIPOS DE DOCUMENTOS

Objetivos :fontes jurídicas e administrativas

Documentos pontuais

Subjetivos: fontes literária: Correspondências,
Memórias
Romances
Autobiografias

Doc. escritos

Documentos seriais

Objetivos: Documentos 
Adm. Repetitivos: Fontes fiscais

Listas
nominais
Registros
paroquiais

Subjetivos: Testamentos 
Imprensa
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Originais

Mobiliário



QUADRO 1 e 2

(Extraído de: PROENÇA, Maria Cândida. Didáctica da história. Lisboa: 
Universidade Aberta, 1992.)
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