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O ensino da história local em uma escola municipal na cidade de Paraty 

Lucas Pires dos Santos 

 

 

 Resumo da Monografia do Curso de História, Instituto de Ciências Humanas e Sociais, 

da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, como parte dos requisitos necessários à 

obtenção do título de Bacharel/Licenciado em História: 

 

A cidade de Paraty está localizada no litoral sul fluminense e possui uma grande importância 

para a historiografia brasileira, com rua e prédios muito antigos datados do período colonial, 

afinal era a cidade que fazia não só parte do Caminho do Ouro (caminho velho) como também 

era por onde escoava o ouro para a metrópole portuguesa. Nessa pesquisa problematizo como 

a cidade de Paraty lida com suas histórias dentro de sala de aula e se essa história abraça e 

integra outras comunidades fora do centro histórico, em específico no bairro de Barra Grande 

que se localiza em uma região de zona rural da cidade e afastado do centro. Esse trabalho 

apresenta a possibilidade do uso da história local como forma de implementar o projeto Cidade 

Educadora que tem como objetivo transformar a cidade em uma grande sala de aula com a 

participação latente de toda a comunidade com o fim de trazer identidade a cada região. Esse 

ponto é bem específico no primeiro capítulo onde debateremos o projeto e seus ideais, a história 

da cidade de Paraty e discutindo alguns conceitos como a importância do patrimônio para a 

comunidade e como aprender e ensinar através dele. No segundo capítulo é apresentado a 

importância da história local iniciar através da escola de uma forma orgânica, iniciando com a 

história da instituição escolar e atingindo a comunidade, logo é apresentada a região e os 

desafios que o pesquisador de história local supera ao iniciar a sua pesquisa de campo em busca 

dos documentos e afins e como isso reflete no profissional da educação e chegando ao terceiro 

capítulo onde abordamos a importância da história oral na falta de fontes documentais ao criar 

essa narrativa local e seu uso de forma pedagógica, tendo a possibilidade também de expor e 

ouvir a realidade da escola e seus professores com o tema. 

 

Palavras-chave: Cidade Educadora; Ensino de História; História oral; História local; Paraty. 
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Introdução 

 A presente pesquisa aqui abordada pretende apresentar os desafios e a importância do 

ensino da história local e como a mesma juntamente ao projeto Cidade Educadora possibilita a 

melhoria na formação do aluno, professor, comunidade escolar e a sociedade á sua volta. 

Trazendo identidades e novas possibilidades de aprender e ensinar às mais diversas 

comunidades em uma região, sendo periférica ou não, tornando suas histórias como 

protagonistas e não apenas como coadjuvantes na construção da narrativa da história local 

através da oralidade. 

 O trabalho, no entanto, usa como objeto de análise a experiência de professores da 

Escola Municipal Cilencina Rubem de Oliveira Mello, localizada na zona rural da cidade de 

Paraty, no bairro de Barra Grande como forma de compreender como esses lidam com o tema 

dentro de sala, seus desafios e conquistas no ensino através dele. Além disso, a pesquisa busca 

compreender como a cidade Paraty lida com o ensino de história local nas comunidades mais 

afastadas do centro histórico e qual formação de cidadão é buscada para esses alunos. 

Entretanto, o fato de Paraty ser um monumento histórico muito importante para o país, torna a 

análise ainda mais interessante. 

 No primeiro capitulo nos deparamos com cinco subtítulos, onde será apresentado a 

cidade, sua história e a importância para a historiografia brasileira, logo após estaremos 

compreendendo também o conceito de patrimônio e a importância da compreensão em sala de 

aula e seu uso de forma  pedagógica e por final chegando ao conceito de Cidade Educadora e 

como essa é importante e análoga e aliada à história local. É apresentado que a cidade por sua 

importância histórica se torna perfeita para a implementação do projeto, afinal temos diversos 

grupos como comunidades indígenas, quilombolas, caiçaras, periferias e assim por diante. 

 Chegando no segundo capítulo mostramos a importância da história da instituição 

escolar para podermos compreender a história da região, usá-la como ponto de partida para dar 

início ao projeto. Ainda no segundo capítulo é apresentando a Escola Municipal Cilencina 

Rubem de Oliveira Mello e sua história, assim como a região de Barra Grande, não deixando 

de expor os desafios do pesquisador de história local e do professor em dar o ponto de partida 

para a construção dessas histórias com a finalidade do seu uso em suas aulas, falta de 

documentos, acesso à esses, má preservação ou simplesmente a não existência de fontes 

documentais e como agir nesses momentos. 
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 Por fim, no terceiro capítulo é exposto a importância da história oral como fonte para a 

construção da história local e como a sua metodologia pode ser usada de forma pedagógica 

pelo professor dentro de sala, além de ser uma aliada a história local. Ainda nesse capitulo é 

abordado também uma série de análises acerca de entrevista com professores sobre tema de 

história local, com o intuito de compreender quais as experiências individuais dos mesmos com 

a temática na cidade de Paraty dentro de sala, lecionando em uma escola de zona rural, 

momento onde serão expostos métodos de uso, dificuldades apresentadas pelos professores e 

como a cidade lida com isso.  

 Esse trabalho tem o intuito de mostrar a importância de nos atentarmos para a oralidade 

como fonte histórica e objeto pedagógico, pois essa é também aliada a história local, toda  

região tem à aprender com o seu povo e todos possuem o direito à uma identidade regional, 

sentir-se parte da história, conceito esse muito defendido no projeto Cidade Educadora, onde é 

possível notar a ideia de escola e comunidade caminhando juntas, pois o conhecimento não 

deve ficar apenas na sala de aula.  
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CAPÍTULO 1 

A importância do uso dos espaços públicos como meios de ensinar 

história: Cidade Educadora como proposta na cidade de Paraty 
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 A educação é o pilar central para a transformação e progressão social, porém a mesma 

depende de renovação e estudos constantes para que essas mudanças sejam realizadas, e com 

esses novos aprendizados começamos a notar que o território e os espaços onde o educando 

está inserido tem um papel muito importante na formação básica de crianças e adolescentes. 

Nesse momento em que os pequenos conhecem mais sobre suas origens, passam a se sentir 

pertencentes àquele lugar, trazendo uma maior participação com a comunidade, e por 

conseguinte, produzindo conhecimento para outros a sua volta, ou seja, a educação precisa 

passar dos limites da sala de aula e escola, caminhando de encontro com a comunidade a qual 

está inserida, fazendo com que o bairro seja também seu espaço de aprendizagem e um grande 

laboratório com inúmeras possibilidades de pesquisa e novos conhecimentos, usando a escola 

como um agente transformador, através e baseado no conceito “Cidade Educadora1”. 

A proposta “Cidade Educadora” visa levar a educação além dos alunos dentro das 

escolas, mas transformá-los em possíveis educadores e agindo dentro de sua comunidade. 

Acredito assim, que a cidade de Paraty seria um local perfeito para o projeto, porém falaremos 

acerca da cidade e sua história mais a frente, assim como a escola analisada, nesse primeiro 

momento será apresentado um pouco da cidade, o motivo da escolha da mesma e porque seria 

essencial o uso deste conceito em suas salas de aula, entretanto, antes de expor mais sobre o 

movimento será necessário expor a importância da preservação do patrimônio e o ensino da 

história local  para a educação é um dos passos principais para a implementação da Cidade 

Educadora. 

Paraty é uma cidade localizada no litoral sul do Rio de Janeiro com aproximadamente 

50.374 habitantes e com 34 escolas municipais e 2 escolas estaduais, sua maior fonte de renda 

e de seus moradores e o turismo, pois é uma cidade muito reconhecida pelas suas construções 

históricas, com ruas de pedras e edifícios construídos no período colonial do Brasil, isso a fez 

levar o título de “Patrimônio da Humanidade”2 pela Unesco no dia 5 de julho de 2019, a cidade 

possui um centro histórico preservado e cercado, contendo inúmeros casarões e igrejas, muitos 

usados como lojas ou espaços culturais e religiosos, como as igrejas Nossa Senhora do Rosário, 

 
1 Movimento que surge em 1990 em Barcelona em um Congresso Internacional, onde seu objetivo é tornar a 

escola como espaço comunitário, fazendo a utilização da cidade como um espaço educador, usando-a ao nosso 

benefício agregando todas as disciplinas, valorizando a vivência como aprendizado e a formação de valores. 
2 É um reconhecimento da UNESCO de um determinado local ou região como importante para a humanidade e 

mundo de uma forma única de forma científica e cultural, estabelecendo inclusive de forma obrigatória salva-

guardas como garantia de preservação para outras gerações. 
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Nossa Senhora das Dores, Santa Rita e Matriz, comportando também uma Casa da Cultura 

onde ocorrem aulas, eventos e exposições, uma antiga prisão, hoje transformada no Instituto 

Histórico e Artístico de Paraty (IHAP), Câmara Municipal, Biblioteca, Fórum entre outros 

diversos monumentos preservados até os dias de hoje, como podemos observar na imagem: 

 

 Imagem 1: Mapa centro histórico

 

 

 Podemos observar, nessa breve apresentação, como a cidade ainda preserva sua história 

e seus espaços públicos históricos, transformando-os quase em um monumento único, pois 

todos acabam fazendo parte de um todo, se completando, devemos também levar em 

consideração o fato que além dessas edificações como museus e centros culturais em geral, 

toda a área que aparece no mapa é centro histórico, ou seja, bares, galerias de arte, restaurantes, 

pousadas, hotéis, lojas e afins, também são prédios históricos, além de ainda possuir moradores 

mesmo que em menor quantidade. Nos basta entendermos qual a ligação, e se há essa, com a 
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educação de seus alunos e o acesso aos professores de história, se esses professores recebem 

auxílio e material para  lidar com o ensino de história local, não somente no centro histórico, 

mas em seus respectivos bairros e locais de trabalho, esse será também assunto neste trabalho. 

Entretanto para conseguirmos entender mais sobre a importância da cidade e sua história para 

o Brasil e região, no seguinte tópico traremos sua trajetória ao longo da história. 

O povoado de Nossa Senhora dos Remédios de Paratii: sua fundação e trajetória para se 

transformar em patrimônio histórico nacional. 

 A geógrafa Maria Tereza Duarte Paes em seu artigo “Trajetórias do patrimônio cultural 

e os sentidos dos seus usos em Paraty” nos mostra uma breve história sobre a cidade e sua 

caminhada de reconhecimento como uma cidade patrimônio, nos conta, ainda, através de suas 

pesquisas a fundação da cidade, e segundo Paes, Paraty fora fundada pelos colonos da capitania 

de São Vicente, pertencentes à freguesia de Angra dos Reis, cidade vizinha, procurando um 

lugar onde seria possível se instalar e que possuísse água potável.  

Alguns dos edifícios arquitetônicos conhecidos até hoje foram construídos nesse 

período como a Matriz Nossa Senhora dos Remédios, erguido em 1646, porém o povoado passa 

a ter sua autonomia política em 1660, e se intitula como Nossa Senhora dos Remédios de 

Paratii, em 1667 e mesmo com sua condição topográfica não muito convidativa, o povoado foi 

se adaptando aos padrões portugueses com o passar dos anos, e assim atendia às funções 

militares, administrativas e religiosas. Outros edifícios importantes para época, como igrejas, 

Casa de Câmara e Cadeia, surgiram formando um conjunto de edificações arquitetônicas 

parecidas com as cidades mineiras, e, adotando a mando da Coroa, uma importante função 

como porto do ouro, porém, salientado pela autora que diferentemente das cidades mineiras, o 

ouro não se fez tão presente em sua paisagem.  

Com a ascensão do ouro e a criação do caminho do ouro, ou trilha dos Guaianases, 

Nossa Senhora dos Remédios de Parati tornou-se foco de alguns comerciantes, que ali formam 

uma elite comercial da região, responsáveis pelas construções dos sobrados, onde se apresenta 

o comércio na parte térrea do edifício e a residência no andar de cima. Com a chegada da coroa 

portuguesa e a mudança da capital da colônia de Salvador para o Rio de Janeiro em 1763, o 

povoado passou a ser um grande produtor de cana de açúcar e cachaça e no século XIX, o café 

toma o lugar do ouro, segundo Paes. 

Em 1844 com sua fundação, foi promulgado pela Câmara o Registro de Posturas que 

determinou o alinhamento das fachadas, a proibição das casas de madeiras e tetos de palhas 



13 

 

como forma de prevenir incêndios, demolição de ruínas e o calçamento do resto das ruas3. 

Maria Tereza salienta ser desse período a maior parte dos edifícios conhecidos hoje, todavia a 

cidade crescia demasiadamente contando em 1833, com 9.653 habitantes, incluindo 3.525 

negros escravizados e 29 estrangeiros. Portanto, com a modernização do país, a criação do eixo 

ferroviário entre Rio e São Paulo e o fim do tráfego de escravizados, levam Paraty ao declínio, 

fazendo perder boa parte de sua população e seu caminho do ouro velho sendo abandonado 

pela maior parte dos comerciantes, tornando-a isolada dessa rota comercial. 

No mesmo período temos a proliferação de doenças como a malária, cólera e febre 

amarela, dando um cenário de completo abandono para a cidade. Para Maria Tereza, esse é um 

momento complicado de contar e analisar a história de Paraty pela falta de documentação, mas 

fora possível encontrar um pouco mais na obra bibliográfica de Heitor Gurgel e Edelweiss 

Amaral intitulada “Paraty, caminho do ouro” onde são encontrados mais detalhes sobre o 

ocorrido e podemos observar que a abolição e o fator geológico foram um dos mais 

impactantes, pois aos poucos o caminho do ouro foi sendo abandonado e com a população 

abandonando a cidade tornou-se difícil a conservação da estrada, chegando em um nível em 

que nos períodos de seca não havia a possibilidade de trafegar, ocasionando diversos acidentes, 

pessoas caindo do precipício, perda de carga ou até das mulas.  

Os autores apontam que no final do século XIX, começou o êxodo de homens buscando 

emprego fora da região, iniciando suas marchas à São Paulo e Rio de Janeiro.  Procuravam não 

apenas emprego, mas diante da decadência da região, faltavam médicos, dentistas, a cidade se 

resumia a apenas uma farmácia e um padre. Além do fechamento da Santa Casa, os 

pesquisadores apontam para um fato interessante que apenas o ambulatório ficou aberto, e uma 

“parteira curiosa” era quem fazia curativos, partos e aplicava injeções. É interessante comparar 

com o ano de 1750 quando víamos um outro cenário com 25 sacerdotes, 3 médicos e quatro 

farmácias. A partir de então, o cenário mudou completamente e encontramos casarões e 

sobrados ruindo e abandonados, fazendas falindo ou mudando de rumo pois a cachaça 

paratiense  já havia saído do mercado, e para piorar a situação, as doenças passam a tomar a 

cidade e a malária campeava infrene, dizimando e enfraquecendo os paratienses que ficavam4. 

Tal situação da cidade conservou-se até o século XX, levando a cidade a ter menos de 

10.000 habitantes em consequência da malária, tuberculose, disenteria, o crescimento de 

mortes no parto, para muitos a saída fora a venda dos imóveis, na esperança de se salvar do 

 
3 PAES. Maria Tereza Duarte. Trajetórias do patrimônio cultural e os sentidos dos seus usos em paraty. Rev. 

Interdiscip. Cult., Campinas, v.23, n.30, p. 105-118, jul./dez. 201.p.107 
4  GURGEL, Heitor. AMARAL. Edelweiss. Paraty, caminho do ouro. Livraria São José, RJ. 1973. p.50. 
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local. Anos depois, em 1945, a cidade foi redescoberta pelos paulistas como roteiro de turismo, 

esses passaram a comprar os sobrados e casarões, transformando-as em pousadas, casas de 

veraneio e só a partir daí que Paraty voltou a seus momentos de glória, inclusive, com a 

campanha para transformar a cidade em um monumento nacional. 

Baseado no artigo de Maria Tereza, a cidade começou a ser vista como um patrimônio 

histórico após muitos anos, e em 1947 a prefeitura da cidade aprovou um decreto- lei nº 51, 

onde delimita o perímetro do centro histórico com medo do crescimento desenfreado, e só então 

a cidade passa a se reinventar em diversos aspectos. Em 1957, Carlos Drummond de Andrade 

era o chefe da Seção de História da Divisão de Estudos e Tombamentos (DET) do Instituto do 

Patrimônio Artístico e Cultural Nacional (Iphan) e o mesmo juntamente com outros, como 

Rodrigo Melo Franco de Andrade5 colocam a cidade de Paraty nos livros de tombamentos. 

Inicialmente vista como um objeto de estudos, entretanto, salienta a autora que Paraty fora uma 

das últimas cidades a serem tombadas, ao contrário das cidades mineiras já haviam sido 

tombadas nos anos 30 e 40, causando estranheza pois são cidades fundadas no mesmo período, 

portanto com o mesmo valor histórico. 

Com o turismo se desenvolvendo e a criação da Embratur em 1966, a preocupação 

agora era com o avanço urbano, que sem o devido cuidado com o patrimônio poderia prejudicar 

a cidade, No mesmo ano, o Decreto-lei nº 58.077 nomeia a cidade de Paraty como Monumento 

Nacional, e como dito anteriormente, atrasada se comparada a outra cidades mineiras, como 

Ouro Preto, Mariana e Alcântara que já haviam ganhado esse título. 

É notado por Paes em sua análise que não apenas as construções históricas passaram a 

ser consideradas patrimônios nacionais, mas também as paisagens naturais passam a ser 

protegidas nos anos de 1970, e desde então, a cidade tem se mantido, em sua economia, através 

de sua história com seus antigos edifícios e ruas feitas de pedras. E, após muitas décadas, vemos 

Paraty aparecer novamente, sendo em 2008 a quinta cidade mais visitada no país, porém sendo 

notório o apontamento da autora sobre a situação da cidade em seu período pouco próspero 

onde ainda se encontra com a falta de documentação, causando dificuldades em suas análises. 

 
5 Nascido em 17 de agosto de 1898, o mineiro de Belo Horizonte e grande defensor da preservação do patrimônio 

no Brasil com diversas obras publicadas, esteve na frente do Iphan em sua primeira fase, e conhecido por ter 

recuperado e tombado diversos patrimônios e também foi o criador da Revista do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional em 1937. 
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O patrimônio e a educação patrimonial como aliadas do ensino de história local. 

 Com o que foi apontado anteriormente acerca da história da cidade, podemos perceber 

como é relevante frisar ao leitor sobre a importância da preservação do patrimônio. Não há a 

possibilidade de falar de história local sem entender o sentido de patrimônio, o autor do livro 

“O que é patrimônio histórico”, Carlos Alberto Cerqueira Lemos, nos expõe em sua obra que 

a definição de preservar é manter distante da corrupção, perigo, resguardar e conservar, 

salientando que a preservação deve ser entendida como uma obrigação de todos, assim, 

tornando a preservação do patrimônio histórico cultural como a garantia da compreensão da 

nossa memória social. Logo, preservar é uma forma de manter vivo o que é popular e seus 

costumes. 

 Devemos lembrar que a preservação patrimonial não se refere somente aos bens 

materiais, mas de uma forma geral, o patrimônio pode ser material e imaterial e ambos 

merecem a devida atenção das instituições e ao observar as análises dos pesquisadores Pedro 

Paulo Funari e Sandra de Cássia Araújo Pelegrini em sua obra “Patrimônio Histórico e 

Cultural” nos mostram um déficit muito comum no país ao se compreender patrimônio apenas 

os bens materiais como casarões antigos, igrejas barrocas e palácios, esquecendo totalmente os 

imateriais, principalmente os que abordam as memórias indígena e africana, que segundo Maria 

Laura Viveiros de Castro Cavalcante e Maria Cecília Londres Fonseca na obra “Patrimônio 

Imaterial no Brasil: Legislação e políticas estaduais” o define como aqueles que irão remeter 

o cotidiano das pessoas e suas tradições, como abordam no seguinte trecho: 

 A conceituação do Patrimônio Cultural Imaterial no Brasil acompanha de 

perto essa formulação. O Decreto nº 3.551, de 4 de agosto de 2000, que 

institui o registro e cria o Programa Nacional do Patrimônio Imaterial, 

compreende o Patrimônio Cultural Imaterial brasileiro como os saberes, os 

ofícios, as festas, os rituais, as expressões artísticas e lúdicas, que, integrados 

à vida dos diferentes grupos sociais, configuram-se como referências 

identitárias na visão dos próprios grupos que as praticam. Essa definição bem 

indica o entrelaçamento das expressões culturais com as dimensões sociais, 

econômicas, políticas, entre outras, que articulam estas múltiplas expressões 

como processos culturais vivos e capazes de referenciar a construção de 

identidades sociais6. 

  

 Já sobre o patrimônio material, abordando de forma mais clara, baseado em Pedro 

Funari em seu artigo intitulado “Os desafios da destruição e conservação do patrimônio 

 
6.CAVALCANTE. Maria Laura Viveiros de Castro. FONSECA. Maria Cecília Londres. “Patrimônio Imaterial 

no Brasil: Legislação e políticas estaduais”. Brasília, UNESCO, Educarte, 2008. pag12. 
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cultural no Brasil” salienta que não há identidade sem memória7 , isso nos mostra a 

importância da conservação, resgate e estudo do patrimônio constante, seja ele qual for, e ainda 

expõe que “os monumentos históricos e restos arqueológicos são importantes portadores de 

mensagens e por sua própria natureza como cultura material, são usados pelos actores sociais 

para produzir significado, em especial ao materializar conceitos como identidade nacional e 

diferença étnica”8 

Entretanto Pelegrini em seu artigo “A gestão do patrimônio imaterial brasileiro na 

contemporaneidade” aponta a necessidade de difusão desse conceito sobre patrimônio em 

nossa sociedade e de ações em prol do mesmo9 e salienta que isso apenas é possível com o foco 

em programas baseados em educação patrimonial e de inventários dos bens, de uma forma que 

consequentemente irá gerar mobilizações acerca de políticas públicas conservacionistas, 

suscitando então na “consciência da preservação”10, promovendo a vontade de diversos 

segmentos sociais na valorização de seus bens, material ou imaterial. 

Como já falado anteriormente, o patrimônio traz a sensação de pertencimento de um 

coletivo de pessoas ou de uma nação e por isso o mesmo se torna um agente pedagógico capaz 

de formar e transformar a percepção histórica à sua volta, pois o mesmo nos traz perguntas 

sobre o passado e suas consequências, até mesmo de um belo palacete, além de nos 

impressionarmos com as belas decorações e a vida luxuosa que aquelas pessoas que viviam ali, 

podemos nos questionar como era a vida daqueles que trabalhavam ali e suas condições de 

trabalho, por isso é de suma importância a preservação e o bom uso do patrimônio, pois esse é 

capaz de transformar e nos trazer novos questionamentos.    

Entretanto, Funari faz uma crítica bem pertinente, que é a dificuldade da aproximação 

do patrimônio com o grupo a sua volta, nos apontando a falta de interesse em pesquisadores 

brasileiros na abordagem, salientando inclusive ser um problema na América Latina em geral 

nas áreas da arqueologia, historiografia, museólogos, arquitetos, artistas e por diante, em 

debater e discutir seus conhecimentos com a sociedade, fazendo com que todo esse trabalho 

ecoe apenas por dentro da academia e quando esse debate sai das universidades e ambientes 

acadêmicos, são por mãos de outros profissionais que nada tiveram influência e muitas vezes 

 
7  FUNARI. Pedro Paulo. “Os desafios da destruição e conservação do patrimônio cultural no Brasil”. Trabalhos 

de Antropologia e Etnologia, Porto, 41, 2001, pag 2. 

8  FUNARI. Pedro Paulo. “Os desafios da destruição e conservação do patrimônio cultural no Brasil”. Trabalhos 

de Antropologia e Etnologia, Porto, 41, 2001, pag 3. 

9 PELEGRINI. Sandra C. A. “A gestão do patrimônio imaterial brasileiro na contemporaneidade”. UNICAMP, 

SP. HISTÓRIA, 27 (2): 2008. pag 49. 

10   PELEGRINI. Sandra C. A. “A gestão do patrimônio imaterial brasileiro na contemporaneidade”. 

UNICAMP, SP. HISTÓRIA,, 27 (2): 2008. pag 150. 
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visando o financeiro, transformando o conhecimento histórico em tabloides, tornando os 

pesquisadores invisíveis para o restante da sociedade. 

Outro ponto importante, que julgo necessário ressaltar, são as consequências causadas 

pela falta desse conhecimento do patrimônio e a falta da educação patrimonial, trazendo um 

desinteresse da história para a sociedade. Um exemplo disso seriam as “novas cidades” que em 

grande parte são cidades antigas como Rio de Janeiro e São Paulo que em busca da 

modernidade acabam degradando edifícios históricos e os substituindo por novos, não dando 

valor para aqueles que ali existiam, não tentando ao menos pensar em outras soluções de como 

“reaparelhar” determinado edifício de forma que não seja danificado.  

Temos, ainda, outros problemas que causam ameaças à preservação do patrimônio 

cultural, ressaltando uma falha recorrente como a falta de investimento e manutenção, que se 

torna responsável pela deterioração desses espaços ou casos comuns no Brasil, citado por 

Funari,  sobre a falta de segurança para que se possa ter uma transição de pessoas aos arredores 

do local e na próprio segurança do interior no caso de edifícios, prevenindo as invasões e roubos 

internos. No seguinte trecho o autor expõe bem sobre o assunto: 

Talvez o exemplo mais claro dessa luta contra a lembrança materializada seja 

São Paulo, essa megalópolis, cujo crescimento não encontra paralelos. Ainda 

que fundada em 1554, continuou a ser uma cidadezinha até fins do século 

XIX, até tornar-se, nestes últimos cem anos, a maior cidade do hemisfério sul. 

Nesse processo, restos antigos sofreram constantes degradações ideológicas 

e físicas, sendo construídos novos edifícios para criar uma cidade 

completamente nova. Os edifícios históricos, se assim se pode falar, são a 

Catedral e o Parque Modernista do Ibirapuera, planejado por Niemeyer, 

ambos inaugurados em 1954 para comemorar os quatrocentos anos da cidade. 

Os principais prédios públicos, como o Palácio dos Bandeirantes, sede do 

governo do Estado de São Paulo ou o Palácio Nove de Julho, que abriga a 

Assembléia Legislativa do Estado, são, também, muito recentes e a mais 

importante avenida, a Paulista, fundada em fins do século XIX como um 

bastião de mansões aristocráticas, foi totalmente remodelada na década de 

1970. Mesmo em cidades coloniais, algumas delas bem conhecidas no 

exterior, como Ouro Preto, declarada Património da Humanidade, a 

modernidade está sempre presente, por desejo de seus habitantes. 11 

 

 

Outro questionamento levantado, que provoca a falta de interesse no país sobre a 

preservação do patrimônio histórico cultural é a alienação das elites, fazendo com que a história 

e o dia a dia das populações mais pobres e escravizadas sejam marginalizadas em geral. 

Podemos usar como demonstração a história das favelas, quilombos e senzalas, pouco 

procurada pelas pessoas e que muitas vezes também não têm interesse na busca de monumentos 

 
11 FUNARI. Pedro Paulo. “Os desafios da destruição e conservação do patrimônio cultural no Brasil”. Trabalhos 

de Antropologia e Etnologia, Porto, 41, 2001, pag 3. 
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que podem trazer as lembranças desses povos, ao contrário dos grandes casarões e fazendas 

(onde muitas vezes a senzala é ignorada). Não apenas com esses agentes históricos, mas temos 

exemplos importantes na própria América Central de edificações consideradas monumentais 

construídas através dos restos de antigos palácios ou templos de povos mesoamericano12 

trazendo a origem do material de suas. construções para um profundo ostracismo que muito é 

tentado ser resgatado pelos povos indígenas locais. 

Isso ocorre como uma tentativa de grupos dominantes em impor sua cultura como a 

absoluta em questão e com isso se tem uma demonstração de poder e autopromoção das elites, 

consequentemente, negando demais culturas que estão presentes naquela região, estado ou 

nação, podemos observar que ocorre bastante com a cultura africana e indígena, que tanto 

agrega e agregou em nossa cultura, entretanto, ainda assim se encontra muitas vezes sem o 

devido reconhecimento, apagada ou até mesmo marginalizada. Essa falta do resgate e valor 

patrimonial desses grupos não dominantes dentro de determinada sociedade, segundo Funari, 

ocasiona na falta de interesse da proteção cultural, pois esses monumentos e edificações 

acabam sendo vistas por uma maioria como não relacionada à sua cultura ou história13. 

No geral, baseado no que compreendemos até aqui, no Brasil o patrimônio está na mão 

das grandes elites, e a mesma é quem vem decidindo o que é ou deixa de ser patrimônio. Porém, 

não devemos ter em mente que esses não devem ser preservados, são tão importantes quanto, 

devemos lutar tanto pela preservação do erudito quanto o do popular, mas mantendo-os de 

forma democrática e manter a participação da comunidade em suas decisões, transformá-los 

em provedores de conhecimento histórico.  

 

A educação patrimonial como objeto pedagógico. 

 Muito se foi falado anteriormente neste trabalho da falta que faz as pesquisas 

acadêmicas chegar às comunidades à sua volta, e a falta de interesse desses que a produzem 

em estar conectados com as pessoas de fora de seu meio acadêmico. Logo, então, deve-se 

pensar em soluções para que possamos mudar essa realidade, levar a sensação de pertencimento 

do patrimônio histórico e cultural para as pessoas, e ainda mais, para a comunidade escolar. 

Isso se faz através da educação patrimonial, que permite o diálogo do povo com a memória e 

 
12 Mesoamérica é uma região da américa central que vai do sul do méxico até a Guatemala, essa região foi palco 

de muitas disputas entre espanhóis e os povos que viviam ali, como os Mixtecas, Aztecas e Mayas. 
13  FUNARI, Pedro Paulo A. Os desafios da destruição e conservação do Patrimônio Cultural no Brasil. 

Trabalhos de Antropologia e Etnologia, Porto, 41, ½, 2001, p.4 
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identidade, que permite estimular, consequentemente, nos educandos a aprendizagem do 

conhecimento histórico e de preservação da memória, sendo ela social ou coletiva. 

 A educação patrimonial está voltada para a aproximação de pessoas independente da 

faixa etária, para um novo modelo de aprendizagem, que tem o objetivo de trazer a valorização 

da herança cultural do indivíduo, dando  a oportunidade do mesmo em estar sempre se 

reciclando, estando em um processo contínuo de busca por conhecimento, compreendendo e 

construindo novos conceitos individualmente ou em conjunto e como consequência acaba por 

desenvolver habilidades como a observação, leitura, comparação, levando ao questionamento. 

Baseado no artigo intitulado “Educação patrimonial, ação educativa em museu e ensino-

aprendizagem em história”, da autora Crislane Barbosa de Azevedo necessidade de um bom 

planejamento definido, em que o mesmo deve conter ações metodológicas como a observação, 

registro, exploração e apropriação, e ainda salienta que não há a possibilidade de descrever ou 

reconstruir algo no qual os demais não reconheçam ou não tenham contato.  

 Crislane Barbosa ainda defende que, aos poucos, tem se extinguido o tempo em que 

apenas a elite e acadêmicos foram os grandes frequentadores dos museus, pois com o aumento 

do número de pessoas com o acesso à escolaridade conseguimos reverter esse quadro, fazendo 

com que a classe média e estudantes passassem a ser também integrantes desse público, 

transformando o museu de depósito de “coisas velhas” para preservação da memória, sendo 

usada como objeto de resistência e aprendizagem, entretanto, como dito antes, não se deve 

negar, ainda, o distanciamento dessas instituições culturais. 

 Assim, tais medidas metodológicas servem para guiar o aluno à um propósito, 

despertando a importância do objeto de estudo para o mesmo através da concentração, para 

logo então podermos realizar atividades com o propósito de investigar o objeto, inclusive temos 

o exemplo do próprio Parâmetros Curriculares Comuns14 que incentiva o trabalho investigativo 

dos nossos bens culturais, de forma prática, como visitações em arquivos ou museus. É 

necessário compreendermos que nesse processo o professor de história é o ponto crucial para 

que seja possível o compartilhamento desse conhecimento, até porque a educação patrimonial 

está estritamente ligada ao ensino de história, porém com falhas na formação do professor, pois 

esse debate não ser frisado durante a sua capacitação como docente. 

 Tudo o que foi apresentado nesse tópico e subtópico fora necessário para 

compreendermos melhor o projeto Cidade Educadora e suas propostas, pois o que a mesma 

 
14 O Parâmetro Curricular Nacional é um documento que garante a todas as crianças e jovens brasileiros tenham 

direito a usufruir o mesmo conteúdo considerados necessários para sua formação como cidadão. 
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defende muito está ligado ao que debatemos até aqui, o reconhecimento e informação do 

patrimônio pela população local seja ele qual for, material ou imaterial, dando a oportunidade 

à esses indivíduos a ter a sensação de participação e conhecimento a partir desse. 

A Cidade Educadora: suas propostas, história e influência no Brasil 

O conceito de Cidade Educadora passa a ganhar visibilidade em 1990 quando ocorreu 

o primeiro Congresso Internacional das Cidades Educadoras em Barcelona. Nesse encontro as 

cidades presentes debateram um conjunto de princípios focados no desenvolvimento de seus 

habitantes que orientariam na administração pública15. A partir daí o movimento da Cidades 

Educadoras passa a tomar espaço dentro das academias, formando um grande movimento de 

pesquisadores e professores em todo o mundo, entretanto, no ano de 1994, no terceiro 

congresso internacional realizado em Bolonha, na Itália, o projeto é finalizado.  

Este projeto expõe as premissas do que seria uma cidade educadora, premissas essas 

que propõe cidades mais justas, inclusivas, participativas, destacando a criação de mecanismos 

para a formação da cidadania na educação de crianças e adolescentes. 

Segundo a “CARTAS DAS CIDADES EDUCADORAS”, é proposto pelo movimento 

uma cidade com personalidade própria, integrada ao país onde se situa16, e a mesma vai afirmar 

que esse é um sistema complexo que necessita de um crescimento constante, sendo necessário 

ter  um maior investimento cultural e a formação de seus habitantes dentro ou fora da escola: 

A cidade será educadora quando reconheça, exerça e desenvolva, para além 

das suas funções tradicionais (econômica, social, política e de prestação de 

serviços), uma função educadora, isto é, quando assume uma intencionalidade 

e responsabilidade, cujo objectivo seja a formação, promoção e 

desenvolvimento de todos os seus habitantes, a começar pelas crianças e pelos 

jovens.17 

 

 

A melhor forma de transformar uma cidade e inseri-la no movimento é ressignificando 

os seus espaços urbanos, dando o direito de pertencimento aos seus habitantes para que os 

mesmos tenham a oportunidade de participar e dar valor à esses espaços, incluindo 

participações na política e mantendo um diálogo direto com a sua comunidade. A cidade 

educadora deve ir além do sistema tradicional de cidades que conhecemos, deve reconhecer 

como agente pedagógico os diversos diálogos apresentados pela didática, sendo assim capazes 

 
15 Cidades Educadoras. O que é uma cidade educadora?. Disponível em: 

<https://cidadeseducadoras.org.br/conceito/> Acesso em: 07 de novembro de 2018. 
16 CARTA DAS CIDADES EDUCADORAS. Declaração de Barcelona. 1990. 
17 CARTA DAS CIDADES EDUCADORAS. Declaração de Barcelona. 1990.pag 1. 
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de ser o responsável pelo desenvolvimento humano e sem a formulação curricular essa prática 

pedagógica se torna impossível.  

A cartilha informativa no site do movimento “Cidade Educadora” mostra-nos que há 

algumas participações de cidades brasileiras ao movimento, somando 16 cidades participantes, 

como Santo André, São Paulo, Horizonte, Mauá, Belo Horizonte, Sorocaba, São Carlos, Nova 

Iguaçu, dentre outros. No Brasil, tal sistema vem se configurando aos poucos. No ano de 2006, 

segundo o site do movimento, a cidade de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, inicia o 

debate com o programa Escola Integrada, que mantém um diálogo com a formulação e criação 

de novos agentes no sistema educativo, como usar o espaço como laboratório. Nesse mesmo 

ano o município de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, criou o Bairro-Escola, em que praças, 

teatro, clubes comunitários e ruas se tornam espaços pedagógicos. 

Mais adiante, em 2007, foi criado o programa federal “Mais Educação”, responsável 

por implementar o ensino integral público em 60 mil escolas no país com a extensão da jornada 

escolar e da ampliação qualificada das oportunidades de aprendizagem. O projeto passa a trazer 

o Brasil para o centro do debate sobre formação de crianças e adolescentes, juntamente fora 

criado o Plano Nacional de Educação18, que prevê uma educação integralizada e proporcionou 

a ampliação de novos arranjos educativos, fazendo uma reconfiguração nas relações escolares, 

esses aspectos compactuam com o conceito de Cidade Educadora, ainda que o mais educação 

não o aborde em sua totalidade. 

Podemos apontar aqui as premissas expostas pela carta que vem sendo desenvolvidas e 

apoiadas pelo Brasil no intuito de fortalecer no programa. Como vimos em exemplos anteriores 

já estão sendo trabalhadas no país através da Associação Cidade Escola19, tais premissas são as 

seguintes: 

● a participação e controle social, escolas que se reconhecem como agentes de 

transformação do território; 

●  a intersetorialidade, ou seja, na Cidade Educadora o arranjo das políticas deve 

transcender a lógica setorializada da gestão pública, assumindo a intersetorialidade 

 
18 O Plano Nacional de Educação é um documento que determina um conjunto de metas estratégias para a política 

educacional do período de 2014 a 2024. 
19 A associação Cidade Escola é uma organização criada em 1997 com o intuito de desenvolver pesquisas e 

conteúdos metodológicos, sempre unindo e tratando a educação como pauto dos direitos humanos, causando a 

transformação da educação pública. 
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como premissa norteadora das ações e instrumento estratégico de articulação entre 

instituições, pessoas e saberes20; 

● e, por último, o acesso aos bens culturais da cidade. 

 Podemos observar até aqui, com essas premissas expostas no trabalho, a importância 

da participação popular na sua história e na construção da mesma, entretanto, é notável que 

essa construção deve partir de dentro da escola, formada através da relação de aluno e 

professor, agregando os demais funcionários, de uma maneira que atinja a população ao seu 

redor, logo, nada mais justo que compreendermos melhor a história da instituição escolar, que 

falaremos acerca no seguinte capítulo. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
20 Cidades Educadores. Oque é um Cidade Educadora?. Disponível em 

<https://cidadeseducadoras.org.br/conceito/>Acesso em: 07 de novembro de 2018.
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CAPÍTULO 2 

 

A história das instituições escolares e os desafios da pesquisa da 

história local 
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         Neste capítulo traremos discussões de grande importância para a continuidade desse 

trabalho, pois aqui será traçado e apresentado o bairro de Barra Grande na cidade de Paraty e 

a escola que atende os seus moradores, a E.M. Cilencina Rubem de Oliveira Mello, entretanto, 

será necessário mostrar a história dessa instituição que há anos se estabelece na região. Para 

conseguir apresentar esse perfil histórico fora necessário atentar-se ao uso da história oral como 

ponto de partida, e alguns documentos oferecidos pela própria instituição, a Secretária de 

Educação da cidade, Secretaria de Zona Rural e na própria prefeitura.  

Sendo assim, antes de abordar o histórico escolar e regional, precisamos conhecer um 

pouco mais da sua área de estudo na história da educação e onde o mesmo se insere, destacando 

o interesse sobre a história das instituições escolares, como a mesma vem se estabelecendo 

dentro da academia ao longos dos anos e sua importância para as diversas cadeiras das ciências 

humanas, como a história e ensino de história. 

O crescimento das pesquisas acerca das instituições escolares e sua importância para a 

história da educação 

 A busca e crescimento pela história das instituições escolares vem cada vez mais sendo 

significativa dentro da história da educação, tanto em trabalhos e dissertações acadêmicas, 

quanto em grupos de estudos e programas de pós-graduação, esses dados são constatados por 

diversos pesquisadores que fazem suas pesquisas nessa área de estudos. Entretanto, precisamos 

lembrar que a historiografia é um campo que vem se ressignificando ao longo dos anos21.  

Segundo Gatti & Souza em seu artigo “História, história da educação e instituições escolares: 

aspectos teórico-metodológico” salientam que até o fim do século XIX a fonte oficial do 

historiador era escrita, entretanto, com a chegada da Escola dos Annales esse panorama começa 

a transacionar, pois o ponto de partida da investigação passa do documento escrito para o 

problema22, trazendo outros objetos de estudo que agora também são chamados de fontes 

históricas. É apontado pelos autores que isso se deve ao fato do historiador começar a se 

interessar por diferentes manifestações sociais, logo, a vida cotidiana é vista de outra forma por 

historiadores, trazendo avanços para a história social e consequentemente dando uma nova 

roupagem para a história da educação. 

 
21SANFELICE. José Luíz. “História, Instituições Escolares e Gestores Educacionais”. Revista HISTEDBR On-

line, Campinas, n. especial, p.20–27, ago. 2006. pag2. 
22JUNIOR. Décio Gatti. “História, história da educação e instituições escolares: aspectos teórico-

metodológico”. Revista Educação em Questão, Natal, v. 28, n. 14, p. 172-191, jan./jun. 2007. pag1 
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 Baseado no pesquisador José Luís Sanfelice, em seu artigo “História, instituições 

escolares e gestores educacionais” a historiografia da educação pode ser considerada um 

campo recente dentro da academia. Para Gatti & Souza a história da educação no Brasil nasceu 

de mãos dadas com a pedagogia, pela necessidade de o pesquisador compreender a escola 

baseando-se em seu entorno, buscando inúmeras fontes e temáticas jamais estudadas ou 

pesquisadas anteriormente. Dessa forma, se desenvolveu a história das instituições escolares, 

e que inserida no campo da micro-história, ambas irão utilizar das ferramentas historiográficas, 

seja para compreender as ações educativas ou a produção escrita desse processo.  

Como nos é apontado pelo pesquisador Renan Gonçalves Bressan, em seu trabalho 

intitulado como “Urbanização e escolarização nos estudos sobre instituições escolares” que 

desde os trabalhos de Carlos Ginzburg é notado na historiografia uma maior atenção à 

pesquisas em que trajetórias de vida singulares23, ou seja, desde então há uma maior busca, 

entre historiadores, para se compreender melhor o cotidiano, visualizar peculiaridades dessas 

vivências, mas sem perder a noção histórica científica de como esse fato é influenciado por 

movimentos universais, afirma ainda Bressan que a história e a micro-história quando 

auxiliados à um bom recurso metodológico é capaz de fornecer infinitas possibilidades de 

compreensão desse processo histórico singular, porém concreto. 

 Sendo assim a pesquisa sobre as instituições escolares desenvolveu-se como uma forma 

de observar o papel da escola em determinado contexto histórico, através de novas maneiras 

teóricas e metodológicas, e consequentemente, reescrevendo e atualizando a história da 

educação. Segundo Sanfelice, esse campo de pesquisa vem ganhando forma e novas 

roupagens24, e o mesmo indaga poder ser um novo “modismo”25. Para Gatti & Souza, o estudo 

sobre as instituições escolares surgiu com a pretensão de compreender os diversos personagens 

que se inserem nesse cenário do processo educativo, e que para isso faz-se necessária uma 

investigação plena do interior da escola. 

 Nota-se, entretanto, que ao tornar a instituição como campo de pesquisa histórica é 

almejado além de tudo enxergar as estruturas invisíveis que ali se apresentam, percebido por 

diversos autores e afirmado por Bressan, que no interior da escola há uma cultura única e essa 

 
23 BRESSAN. Renan Gonçalves. “Urbanização e escolarização nos estudos sobre instituições escolares”. Rev. 

bras. hist. educ., Campinas-SP, v. 13, n. 3 (33), p. 29-56, set./dez. 2013.pag4 
24 SANFELICE. José Luíz. “História, Instituições Escolares e Gestores Educacionais”. Revista HISTEDBR 

On-line, Campinas, n. especial, p.20–27, ago. 2006. pag3. 
25SANFELICE. José Luíz. “História, Instituições Escolares e Gestores Educacionais”. Revista HISTEDBR On-

line, Campinas, n. especial, p.20–27, ago. 2006. pag3. 
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deve ser analisada e estudada por historiadores da educação como um corpo vivo26, lembrando 

que esse corpo é movido através de decisões externas. 

Os procedimentos teóricos e metodológicos oriundos da micro-história, 

quando utilizados na área da educação, em específico no campo da história 

das instituições escolares, aliam-se às ferramentas provindas dos estudos que 

lançam mão da cultura escolar como objeto e categoria de pesquisa, para 

entender os micro-movimentos das escolas.27 

 

 

Para Sanfelice as preocupações que levam os historiadores da educação a pesquisar 

sobre as instituições escolares não são apenas as de registrar o passado, mas também ter a 

oportunidade de conhecer e conseguir interpretar melhor o processo educativo, seja no presente 

ou de um determinado período. O autor conclui, ainda, que é possível dizermos que a produção 

historiográfica sobre as instituições escolares é estudada por conta da necessidade da 

compreensão do que as formaram, educaram, instruíram, criaram e fundaram, o sentido da sua 

identidade e da sua singularidade. 

Uma breve apresentação da história da educação brasileira acerca das pesquisas sobre as 

instituições escolares e suas fases (1950-1990) 

Os estudos sobre as instituições escolares passam a tomar foco no Brasil a partir de 

1990 e por consequência de sua popularização também passou a ser de interesse àqueles que 

gostariam de se aprofundar no campo da historiografia. Para Paolo Nosella e Ester Buffa em 

seu artigo “As pesquisas sobre instituições escolares”, tal procura pela temática advém dos 

grandes debates que se iniciam nas décadas de 1950 e 1960, juntamente com as grandes 

mudanças sobre a educação brasileira que foram surgindo no período, como a expansão do 

ensino superior em 1950, e principalmente, o processo de elaboração da LDB, aprovada em 

196128.  Segundo os autores por mais que o foco das pesquisas nesse período sejam voltados a 

democratização escolar e educação e sociedade, já se tinha pesquisa sobre algumas instituições 

de ensino. Norsella e Buffa expõem em seu texto que em 1961 um historiador chamado José 

Ferreira Carrato fora um dos poucos no período a se dedicar à história cultural e educacional, 

cuja tese de doutorado tratara sobre a origem do Colégio Caraça. 

 
26 BRESSAN. Renan Gonçalves. “Urbanização e escolarização no estudos sobre instituições escolares”. Rev. 

bras. hist. educ., Campinas-SP, v. 13, n. 3 (33), p. 29-56, set./dez. 2013. pag5. 
27 BRESSAN. Renan Gonçalves. “Urbanização e escolarização no estudos sobre instituições escolares”. Rev. 

bras. hist. educ., Campinas-SP, v. 13, n. 3 (33), p. 29-56, set./dez. 2013. .pag 5. 
28 NORSELA.Paolo. BUFFA. Ester.“As pesquisas sobre instituições escolares: o método dialético marxista de 

investigação” EccoS Revista Científica, vol. 7, núm. 2, julho-dezembro, 2005, Universidade Nove de Julho São 

Paulo. pag 1. 



27 

 

Desde os anos de 1970 e 1980 esse interesse pela temática começa a se expandir e 

ganhar mais visibilidade em pesquisas com a criação e expansão dos programas de Pós- 

Graduação em educação durante a ditadura militar. Nosella & Buffa concluem que nesse 

período as características que mais marcaram as pesquisas na época foram a escolarização da 

produção da pesquisa e a reação política dos governos militares, segundo os autores há aspectos 

positivos e negativos sobre ambos os temas. O ponto positivo é marcado pela produção do 

conhecimento que se associa às atividades de ensino, e o negativo seria o burocratismo 

acadêmico que começa a ser nivelado pela priorização de títulos.  

É válido ressaltar que no texto apresentado de Nosella & Buffa, em relação à política 

dos governos militares, que este tema é destacado como positivo segundo as leituras que 

aqueles educadores estava obtendo, como de importantes autores clássicos, tais quais, Marx, 

Gramsci, Althusser, Foucault, Adorno, Bourdieu e outros, porém, é enfatizado no texto que 

esses eram apresentados de forma genérica e através de paradigmáticas que secundariza os 

objetos específicos da educação brasileira o que irá caracterizar o seu ponto negativo29, os 

temas voltados à instituição escolar serviam apenas como pretexto para mostrar avanços 

históricos, como forma propagandista. 

Agora então, podemos falar do terceiro momento que envolve os estudos históricos 

sobre educação, que é frisado pela consolidação da pós-graduação em 1990, e segundo os 

autores acima citados, é um período marcado teoricamente pela chamada crise dos 

paradigmas30. Esta fase é marcada pelo pluralismo epistemológico e temático, focando em 

estudos de objetos singulares, caracterizada pela ampliação das linhas de investigação, pela 

diversificação teórico-metodológica e pela utilização das mais variadas fontes de pesquisa. 

Entretanto, os autores notam uma discordância entre os estudiosos, que vão apontar para uma 

fragmentação epistemológica e temática que dificulta a compreensão da totalidade do 

fenômeno educacional31, contudo, também é observado por demais pesquisadores sobre a crise 

de paradigmas, um grande movimento antimarxista e um certo abandono da perspectiva 

histórica: 

 
29 NORSELA.Paolo. BUFFA. Ester.“As pesquisas sobre instituições escolares: o método dialético marxista de 

investigação” EccoS Revista Científica, vol. 7, núm. 2, julho-dezembro, 2005, Universidade Nove de Julho São 

Paulo.. pag 2-3. 
30NORSELA.Paolo. BUFFA. Ester.“As pesquisas sobre instituições escolares: o método dialético marxista de 

investigação” EccoS Revista Científica, vol. 7, núm. 2, julho-dezembro, 2005, Universidade Nove de Julho São 

Paulo.  pag 3. 
31 NORSELA.Paolo. BUFFA. Ester.“As pesquisas sobre instituições escolares: o método dialético marxista de 

investigação” EccoS Revista Científica, vol. 7, núm. 2, julho-dezembro, 2005, Universidade Nove de Julho São 

Paulo.. pag 3. 
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Nessa perspectiva, dizem, são privilegiados temas como cultura escolar, 

formação de professores, livros didáticos, disciplinas escolares, currículo, 

práticas educativas, questões de gênero, infância e, obviamente, as 

instituições escolares. A nova história, a história cultural, a nova sociologia, 

a sociologia francesa constituem as matrizes ou a tela de fundo teórica das 

pesquisas realizadas.32 

 

 

 Com isso podemos observar que as pesquisas sobre as instituições escolares no Brasil 

estão presentes em diversos momentos da sua história da educação, e vem crescendo no meio 

acadêmico, se destacando entre os pesquisadores, como iremos observar adiante neste capítulo. 

Para Mariana Pecoraro de Souza e  Décio Gatti Junior, no artigo intitulado “História, história 

da educação e instituições escolares: aspectos teórico-metodológico”, a história das 

instituições escolares surge como forma de trazer à tona características antes ignoradas pela 

historiografia tradicional, deixando de lado a visão de apenas um prédio, mas buscando 

entender e compreender as problemáticas em que o mesmo apresenta, seja ele social, 

financeiro, político ou até religioso. Isso nos mostra que a temática é extremamente abrangente, 

e não será nenhuma novidade a sua expansão e crescimento no meio acadêmico. 

A pesquisa sobre Instituições Escolares: metodologia e suas problemáticas dentro da 

história da educação 

É importante enfatizar que a pesquisa sobre a temática das Instituições Escolares, bem 

como outras pesquisas historiográficas, deve seguir uma metodologia, que necessita de 

cuidados a fim de não incorrer nos, chamado por Nosella & Buffa, de “perigos 

metodológicos”33, e apontado por ambos que o envolvimento do estudioso é fácil, há um 

interesse nas pesquisas mas o que pouco se tem como resultado é algo de fato crítico e 

proveitoso por parte do indivíduo. É notado por ambos de forma frequente “reducionismos 

teóricos”34 e esses são: 

● Particularismo; 

● Culturalismo Ornamental; 

 
32NORSELA.Paolo. BUFFA. Ester.“As pesquisas sobre instituições escolares: o método dialético marxista de 

investigação” EccoS Revista Científica, vol. 7, núm. 2, julho-dezembro, 2005, Universidade Nove de Julho São 

Paulo. pag 3. 
33 NORSELA.Paolo. BUFFA. Ester.“As pesquisas sobre instituições escolares: o método dialético marxista de 

investigação” EccoS Revista Científica, vol. 7, núm. 2, julho-dezembro, 2005, Universidade Nove de Julho São 

Paulo. pag5. 
34 NORSELA.Paolo. BUFFA. Ester.“As pesquisas sobre instituições escolares: o método dialético marxista de 

investigação” EccoS Revista Científica, vol. 7, núm. 2, julho-dezembro, 2005, Universidade Nove de Julho São 

Paulo. pag5. 
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● Saudosismo; 

● Personalismo; 

● Descrição Laudatória ou apologética. 

 Baseado nas pesquisas analisadas, esses reducionismos apresentados ocorrem pelo 

interesse particular de um público pela história da instituição de forma curiosa e seus aspectos 

singulares, desbravando os costumes do passado e acaba se tornando uma temática atrativa, 

afinal como não querer saber como aquelas pessoas se vestiam, eram educadas essas crianças 

de outro século, suas brincadeiras ou como normalistas representavam a relação diploma-

casamento?35. Esse tipo de estudo, segundo cientistas da educação, acaba agradando diversos 

leitores, porém Nosella & Buffa salientam que: “(...) por mais sedutoras que sejam essas 

pesquisas, não se pode admitir que a descrição pormenorizada de uma dada instituição escolar 

deixe de levar o leitor à compreensão da totalidade histórica.”36 

Entretanto, podemos ver concordância no interior da academia no que é julgado 

necessário para se ter uma boa pesquisa sobre a história da instituição escolar e não acabar 

caindo em reducionismos já apresentados. Décio Gatti inclusive cita e concorda com Nosella 

& Buffa sobre essa problemática. Os autores apontam a necessidade da verificação do 

referencial teórico exigindo, de certa forma, uma leitura mais atenta acerca desses estudos, e 

indicam o uso da teoria dialética, evidenciando a relação entre a sociedade e escola, através de 

fotos, documentos, plantas, cadernos, e consequentemente a relação entre escola e aquela 

sociedade que a frequentava, seja trabalhando na instituição ou estudando, direcionando para 

uma problemática de hipóteses ao trabalho37.  

É evidenciado pelos pesquisadores a necessidade de dar clareza para a pesquisa e seu 

processo, com um trabalho de objetivação rigorosa e, por fim, enfatizam a construção de textos 

conclusivos que sejam capazes de demonstrar de forma inequívoca os processos de objetivação, 

Gatti aponta que quando assim for necessário atualizar, complementar ou reconceitualizar 

interpretações já existente38 

 
35NORSELA.Paolo. BUFFA. Ester.“As pesquisas sobre instituições escolares: o método dialético marxista de 

investigação” EccoS Revista Científica, vol. 7, núm. 2, julho-dezembro, 2005, Universidade Nove de Julho São 

Paulo. pag5. 
36 NORSELA.Paolo. BUFFA. Ester.“As pesquisas sobre instituições escolares: o método dialético marxista de 

investigação” EccoS Revista Científica, vol. 7, núm. 2, julho-dezembro, 2005, Universidade Nove de Julho São 

Paulo. pag5. 
37 NORSELA.Paolo. BUFFA. Ester.“As pesquisas sobre instituições escolares: o método dialético marxista de 

investigação” EccoS Revista Científica, vol. 7, núm. 2, julho-dezembro, 2005, Universidade Nove de Julho São 

Paulo. pag10. 
38 JUNIOR. Décio Gatti. “História, história da educação e instituições escolares: aspectos teórico-

metodológico”. Revista Educação em Questão, Natal, v. 28, n. 14, p. 172-191, jan./jun. 2007.pag188. 
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Podemos concluir baseado na teoria apresentada nesse texto que, mesmo com os 

perigos metodológicos apresentados, o investimento em pesquisas sobre as instituições 

escolares é de extrema necessidade pois podem contribuir para o engajamento da sociedade, na 

qual a instituição se localiza, segundo João Carlos da Silva em seu artigo “História da educação: 

Instituições escolares como objeto de pesquisa” o esforço nos estudos das instituições escolares 

só fará sentido quando essa se propõe a possibilidade de escrever uma história da educação 

brasileira, com uma pesquisa de qualidade onde se é levado em conta as especificidades 

regionais e locais, articulando consequentemente elementos entre o particular e o geral e lembra 

a necessidade do rigor na qualidade e conservação das fontes que demanda infraestrutura e 

assim é possível ter um pleno desenvolvimento da pesquisa.39 

Uma breve apresentação do bairro Barra Grande e a E.M. Cilencina Rubem de Oliveira 

Melo 

 Nesse tópico será apresentado o bairro de Barra Grande e um pouco de sua história, 

juntamente com a escola escolhida. É necessário apresentarmos para que possamos 

compreender a comunidade sobre a qual tratamos. Barra Grande é um bairro de zona rural e 

distante do tão conhecido centro histórico, uma região pouco conhecida pelas pessoas que tanto 

visitam Paraty. No mapa a seguir podemos observar a localização de ambos os pontos. 

Figura 2: Mapa da distância entre escola e centro histórico 
 

 

 

 
39 SILVA. João Carlos da. “História da educação: Instituições escolares como objeto de pesquisa.”. Unioeste, 

Cascavel. Vol. 4 nº 8 jul./dez. 2009. p. 228. 
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O bairro está localizado à 19km do centro histórico da cidade, como podemos observar 

na imagem apresentada acima. Os moradores em sua maioria são de origem caiçara, muitos 

ainda hoje são filhos de  pescadores do passado, pois esta é uma região conhecida pela pesca 

de camarão em função da grande quantidade de mangue, entretanto hoje em dia a realidade é 

outra e mais diversa em sobre cargos e funções, alguns vivem da própria produção agrícola de 

aipim, banana, farinha, ainda há alguns pescadores a maioria mais velha, Porém a maior parte 

da sua população trabalha no centro histórico em empresas relacionadas ao turismo, 

alimentação e comércio, ou até mesmo no próprio bairro em algumas pousadas e serviços 

gerais, sobretudo, em casas de veraneio e pequenos mercados locais.  

Barra Grande possui uma cooperativa de trabalhadores rurais criada em 28 de dezembro 

de 2009 cujo objetivo é a viabilização do comércio da produção do assentamento do Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) existente no bairro. De uma parceria do 

INCRA com Furnas Centrais Elétricas, empresa subsidiária da Eletrobras, foi fundada a fábrica 

da bananada. 

O bairro conta com uma das 34 escolas que o município possui, inicialmente nomeada 

de Escola Municipal da Barra Grande, porém hoje em dia é conhecida como Escola Municipal 

Cilencina Rubem de Oliveira Mello. Conforme dados da direção da escola, os alunos são 

moradores dos bairros de Várzea do Corumbê, Prainha e Tarituba.  Na imagem abaixo é 

possível visualizarmos onde moram os alunos que frequentam essa escola e sua distância: 

 

Imagem 3: Mapa dos bairros onde moram os alunos. 
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 A escola comporta, atualmente, um total de 525 alunos, moradores de Paraty, na 

maioria oriundos da zona rural. A instituição emprega 35 professores da rede pública, 27 no 

segundo segmento, 6 do primeiro segmento e 2 auxiliares de classe, a escola possui uma sala 

de vídeo, uma biblioteca escolar, sala dos professores, direção, refeitório e pátio, além das salas 

de aulas.  

Barra Grande e E.M. Cilencina Rubem de Oliveira Mello na história de Paraty e a 

importância da história oral como ponto de partida para essa construção 

 Quando é perguntado para algum morador, principalmente aos que cresceram no bairro 

ou aos mais velhos, como foi a formação daquela região a primeira coisa que respondida é que 

ali era uma grande fazenda onde muitos trabalhavam e residiam. Assim, a pesquisa se 

desdobrou a procura de mais informações no Instituto Histórico e Artístico de Paraty, buscando 

arquivos que pudessem ser relevantes para a elaboração, mesmo que singela, da história do 

bairro e da escola.  

Entretanto, as primeiras informações encontradas foram no “Roteiro documental do 

acervo público de Paraty: 1801-1883”, produzido e organizado por Maria José S. Rameck e 

Diuner Mello, um livro onde estão diversos documentos encontrados e analisados pela autora. 

Nele podemos encontrar menções à região de Barra Grande anteriores ao que os próprios 

moradores imaginam ou geralmente dizem.  

Foram encontrados nos documentos relações do comércio da região datadas que 

comprovam a ocupação no bairro desde esse período, como na seção de “Tabela de casas de 

negocios, oficinas, botequins e bilhares no anno corrente anno de 1882”40 (TABELA 1), onde 

foram observados dois nomes e estabelecimentos comerciais e em seguida fora encontrada 

outra tabela referente a “Relação das Casas de negócios existentes, na Villa, por classificação 

de rua”41 (TABELA 2) e agora nos é apresentado três nomes da região de Barra Grande como 

podem ser observado  nas seguintes tabelas:  

 

 

 
40 RAMECK. Maria José S. MELLO. Diúner. “Roteiro documental do acervo público de Paraty : 1801-1883” 

Paraty, RJ : Câmara Municipal de Paraty : Instituto Histórico e Artístico de Paraty. 2004. p. 257. 
41 RAMECK. Maria José S. MELLO. Diúner. “Roteiro documental do acervo público de Paraty: 1801-1883” 

Paraty, RJ: Câmara Municipal de Paraty: Instituto Histórico e Artístico de Paraty. 2004, p. 259.  
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Tabela 1: Tabela de casas de negócios, oficinas, botequins e bilhares no anno 

corrente anno de 1882. 

 

Nome do 

comerciante 

Lugar de 

Residência 

Denominação 

de negócio 

Qualidade de 

gênero 

Importando 

Domgos Ferreira 

da Sª Souza 

  Barra Grande   Venda Secos e 

molhados, 

Lqds.esps. e 

alimtº. 

 55$000 

Anacleto Jose 

de Bulhões 

 

  Idem   Venda Secos e 

molhados, 

Lqds.esps. e 

alimtº. 

  35$000 

 

Tabela 2: Relação das Casas de negócios existentes, na Villa, por classificação de rua. 

 

Nome do comerciante 

 

Qualidade de Gêneros 

Domingos Ferreira da Sª. Lessa 

 

Secos e molhados, Lqds. esps. e alimtº. 

Anacleto Jose de Bulhões 

 

Secos e molhados, Lqds. esps. e alimtº. 

Manuel Alves de Faria 

 

Secos e molhados, Lqds. esps. e alimtº 

 

 Podemos notar através dos dados apresentados a existência da região já em 1882, vale 

observar que na descrição dos “lugares de residência” são classificados os nomes das ruas, 

entretanto, quando é de outras regiões fora do centro, hoje conhecido centro histórico, são 

colocados nomes de suas respectivas regiões, assim como Taquary e Graúna, bairros vizinhos 

a Barra Grande. 

Com muita dificuldade de encontrar maiores referências sobre a região, seguimos, 

então, à procura da conhecida e tão falada “Fazenda Barra Grande”. Todavia, não foram 

encontrados documentos oficiais da Câmara, mas sim referências em obras de pesquisadores 



34 

 

locais como o livro “Paraty no século XX” de Zézito Freire, um contador de histórias muito 

popular e conhecido entre os moradores, principalmente os mais velhos. 

Zézito ou seu Zézito fora um contador de histórias da cidade e as documentava em obras 

próprias, através de contos baseados em suas vivências. Em seu livro, no capítulo intitulado 

“Paraty no século XX: O povo e seus costumes, subsídios para a história”42 o autor apresenta 

uma breve história da cidade, onde comenta a sua decadência já mencionada no capítulo 

anterior, e as inúmeras fazendas de açúcar e engenho que mal existiam após esse ocorrido. 

Contudo, Freire apresenta a aguardente da cidade como uma das mais famosas e recomendadas 

do Rio, como no trecho abaixo: 

Dos antigos engenhos, que existiam desde Martim de Sá, ao sul, até Taquary, 

ao norte, podiam ser contados os abaixo relacionados, apesar da aguardente 

de Paraty ainda ter a melhor cotação na Bolsa de Comércio do Rio de Janeiro, 

sendo conhecida como pinga de parati ou, simplesmente, Parati, que até nas 

marchinhas cantadas na época era mencionada. Vestiu uma camisa listrada e 

saiu por ai/ Em vez de tomar chá com torrada ele bebeu Parati.43 

 

 

 Zézito Freire nos apresenta, ainda, uma lista de fazendas e engenhos “presumidamente 

existentes no início do século”44 com o nome de seus respectivos proprietários. Nesta listagem 

está no número 18, a Fazenda Barra Grande, pertencente à época a Honório Lima. Interessante 

notar a quantidade de fazendas naquela região o que não choca a criação de diversos bairros, 

como o bairro vizinho e mais próximo de Barra Grande, Serraria que também fora uma fazenda, 

pertencente a João Olimpo. Essas fazendas não se mantiveram por muito tempo e foram falindo 

aos poucos, transformando-se em bairros. Barra Grande foi um dos inúmeros casos desse 

processo, formados por assentamento rural. 

 A história na comunidade de a escola aqui focalizada - à E.M. Cilencina Rubem de 

Oliveira Mello - foi encontrada através de documentos na prefeitura da cidade e a partir de 

entrevistas e conversas com funcionários na própria instituição. Há uma certa confusão sobre 

a data de fundação da edificação, pois alguns afirmavam a data de 27 de junho de 2011. 

Entretanto, como há uma outra construção no mesmo local, a pesquisa necessitava esclarecer 

de qual edifício as pessoas remetiam tal data. 

 Na tentativa de descobrir o momento em que é fundada a escola, fez-se necessário a 

visita à algumas secretarias na prefeitura, em busca de algum documento que ao menos 

mencionasse a data ou o ano da sua fundação. Surgiram duas datas de fundação da escola 

 
42FREIRE. Zézito. “Paraty no século XX”. Biblioteca Municipal Vilaboim. Paraty, 2004. pag 8. 
43 FREIRE. Zézito.“Paraty no século XX”. Biblioteca Municipal Vilaboim. Paraty, 2004. pag 11. 
44 FREIRE. Zézito.“Paraty no século XX”. Biblioteca Municipal Vilaboim. Paraty, 2004. pag10 
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segundo a análise e tres documentos no total analisados. O primeiro documento foi encontrado 

na Secretaria de Zona Rural e Litorânea, por muito tempo encarregada pelas escolas fora da 

região central de Paraty. Neste documento, chamado de “Ato de criação das escolas”, a Escola 

Municipal Barra Grande fora fundada no Diário Oficial no dia vinte e seis de março de mil 

novecentos e oitenta e sete, durante o segundo mandato do prefeito Edson Dídimo Lacerda que 

fora de 1983 a 1988. 

 Contudo, continuando a busca, foi encontrado na Secretaria de Educação, em um Diário 

Oficial datado de cinco de fevereiro de 1987, o decreto 12/87 no artigo primeiro, aparece o 

funcionamento oficial da escola datada em 1987, portanto, com o seu funcionamento retroativo 

desde um de março de mil novecentos e setenta e cinco, possuindo então as quatro séries 

primárias do primeiro grau, foi notado também que durante a sua real construção em 1975 que 

Edson Dídimo Lacerda era prefeito nesse período de 1973 a 1976 e interessante salientar que 

um de seus feitos foi a municipalização de escolas estaduais e criação de algumas, sendo a E.M. 

Barra Grande uma das únicas da região que não era estadual e sim municipal desde sua criação.  

Um outro decreto sobre a denominação da escola, agora referente a data de vinte e sete 

de junho de dois mil e onze sob a lei de número 1.780/2011 “Dispõe sobre a denominação da 

Escola Municipal da Barra Grande, 1º Distrito do município de Paraty”. A partir de então, 

conhecida como Escola Municipal Cilencina Rubem de Oliveira Mello, quando passa a 

oferecer o primeiro e o segundo segmento. Em seguida passa por uma grande reforma, durante 

o mandato do prefeito José Carlos Porto Neto. 

 A escolha do nome foi uma forma de homenagear Dona Cininha, que fora professora 

da rede estadual e atuou durante muitos anos na escola e também na E.M. Professora Rita de 

Cássia Gonçalves, hoje municipalizada, na Ilha do Araújo. Cilencina Rubem de Oliveira foi 

moradora do bairro, e além de docente, foi também escritora, por isso foi escolhida como 

patronesse da escola de Barra Grande.  

Barra Grande também é mencionada na homenagem feita por Diuner Mello à escritora 

e professora paratiense Cilencina Rubem de Oliveira Mello, ou Dona Cininha como também 

era conhecida, o autor busca nos contar a trajetória da vida da paratiense desde seu local de 

nascimento até quem ela se tornou futuramente, mostrando seus trabalhos como professora e 

seus inúmeros contos a qual a mesma escreveu. Analisando a obra é possível notar nos relatos 

que Cininha morou no bairro de Barra Grande durante a sua infância, entre 1932 e 1935, nesses 

relatos é salientado o fato de não possuir uma escola e haver um armazém de seu pai e como é 

nos apresentado, segundo Diuner Mello de forma breve, como era para Cilencina frequentar a 
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escola nesse período, e é notado nos relatos que quem queria estudar precisava ir até o centro 

de Paraty para ter aulas na escola de Dona Tidinha45. 

Nesse momento é importante destacar a falta do academicismo ao iniciar e abordar 

essas pesquisas, toda a pesquisa fora feita através da história oral, como iremos notar mais a 

frente neste capítulo, as coletas de dados e fontes se deram graças a história contadas e 

registradas em livros de moradores locais que contam suas trajetórias e como consequência 

contaram a história dos bairros, como o de Barra Grande, além do empecilho da falta da 

academia nesses espaços, temos a precarização das documentações, como já citamos 

anteriormente essa é uma realidade ao fazer a pesquisa na escola, entretanto, essas falta e 

desordem da documentação não fica apenas dentro da escola e sim nos ambientes públicos em 

sua maioria, como nota-se no parágrafo anterior.  

Infelizmente essa é a realidade do pesquisador, algo comum ser notado em pesquisas 

onde é necessário a utilização de documentação pública e afins, fora utilizado neste trabalho 

como base, para chegar a essa conclusão, a tese de doutorado da professora e pesquisadora 

Maria Angélica da Gama Cabral Coutinho, em seu trabalho intitulado “Da universidade surge 

a cidade, da cidade as escolas: a UFRRJ e a educação pública municipal de Seropédica”, onde 

a professora em sua introdução salienta a importância da fonte oral para a construção do seu 

trabalho no momento onde “funcionam como fonte para a investigação daquelas vivências do 

cotidiano que não são retratadas em documentos escritos”46 e até mesmo como forma de validar 

a documentação e conseguir compreender muitas vezes o motivo da falta desse registro 

também, como a mesma esclarece abaixo: 

Advém, daí, a importância da memória do entrevistado como fonte 

documental: registrar a História no viés dos sujeitos, através de histórias de 

vida, fornecendo dados para o entendimento do espaço individual e, 

simultaneamente, para a construção da memória social. Ademais, cabe 

salientar, que diante da precariedade documental sobre o tema, tanto nas 

escolas, quanto na Secretaria de Educação, as entrevistas com profissionais 

da educação funcionaram como esclarecedores diante da ausência de registros 

escritos já que os antigos responsáveis pela administração municipal, de uma 

maneira ou de outra, não os preservaram.47 

 

Levando em conta a realidade desse trabalho, podemos concluir que não foram tão 

diferentes as dificuldades, em uma tentativa de construção da história do bairro e da escola foi 

 
45MELLO. Cilencina Rubem de Oliveira. “Cininha: Mergulho.” Biblioteca Municipal Vilaboim. Paraty. pág 8. 
46 COUTINHO. Maria Angélica da Gama Cabral. “Da universidade surge a cidade, da cidade as escolas: a 

UFRRJ e a educação pública municipal de Seropédica”. Rio de Janeiro. UERJ. 2014. pg 30. 
47 COUTINHO. Maria Angélica da Gama Cabral. “Da universidade surge a cidade, da cidade as escolas: a 

UFRRJ e a educação pública municipal de Seropédica”. Rio de Janeiro. UERJ. 2014. pg 31. 
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possível notar a dificuldade do acesso à documentos que contribuam para a construção dessa 

trajetória, se resumindo muitas vezes a uma numeração referente ao local nos documentos 

antigos, onde também é notado a falta de interesse dos órgãos públicos em referenciar esses 

bairros afastados do centro histórico nos arquivos históricos, o uso da história oral, seja com 

moradores ou menções em obras de artistas locais antigos, obras essas sem muitas formas de 

referenciar, sem editora, datação além da precarização e a desorganização burocrática dentro 

da própria instituição e na prefeitura, contudo, ainda assim foi possível o levantamento de 

dados, de forma possível, para a construção dessa memória, observa-se no entanto ser uma 

realidade muito vivenciada por pesquisadores de histórias locais ou história da instituição 

escolar. 
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CAPÍTULO 3 

O método da história oral como material pedagógico para 

aprender história e as experiências e realidades dos professores 

da E.M. Cilencina Rubem de Oliveira Mello com a temática 
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 Após discutirmos falta de acessibilidade a documentos e trabalhos científicos acerca da 

construção da história local e instituição escolar, seus desafios e impedimentos burocráticos 

entre os pesquisadores dessa área, abordaremos e discutiremos nesse capítulo a importância da 

história oral como fonte histórica nesses momentos e metodologia de ensino para aprender 

história dentro de sala de aula, levando em consideração as experiências de professores de 

história da E. M. Cilencina Rubem de Oliveira Mello com a temática e analisando em seus 

relatos os desafios encontrados pelos mesmos e o que é feito pelo município acerca do ensino 

de história, pautando sempre o fato de que Paraty é uma cidade de grande importância histórica, 

cujo a sua maior fonte de renda é o turismo histórico e natural. 

 Muitos dos autores que discutiremos entram em acordo sobre o fato da história oral 

estar sendo muito debatida no meio acadêmico nos dias de hoje, não sendo um tema distante 

da academia, mas muito se aborda  acerca dos cuidados que o pesquisador deve ter ao 

mencionar o tema em suas pesquisas, se atentando as demais metodologias. Entretanto, é 

comum encontrar artigos científicos ou livros que funcionam como verdadeiros manuais para 

o pesquisador em história oral.  

 Esse fenômeno para alguns historiadores se dá pela versatilidade da abordagem e 

construção da narrativa histórica podendo sempre ter algo novo ou outra visão sobre 

determinado evento, época ou situação. Ricardo Santhiago e Valéria Barbosa de Magalhães, 

no livro “História oral na sala de aula”, esclarecem que não é muito de se chocar o interesse 

pela área e salientam não ser apenas historiadores, mas sociólogos, antropólogos, jornalistas e 

pesquisadores em geral que se encontram interessados no assunto e apontam que o interesse 

surge no momento em que ao pesquisador ouvir e observar esses testemunhos e relatos, sentem 

a necessidade dessas histórias serem contadas e vistas, pois reforçam laços entre pessoas, 

comunidades, gerações e tempo48. 

 Pensando nessa abordagem apontada pelo autor, é clara a importância da história oral 

dentro do ensino e como ela é quase orgânica nele, não há forma melhor de entender e pôr a 

prática da história e suas metodologias através das experiências de vidas, comunidades, ainda 

mais quando se tem um agente histórico que vivenciou aquele evento discutido, seja os avós, 

os pais, a pessoa mais velha do bairro, a diretora ou diretor que está ali há anos gerenciando a 

escola, ou o autor/a conhecidos do bairro, são possibilidades infinitas para abordar história 

dentro de sala. Segundo Santhiago e Barbosa, aos poucos vem mudando a ideia de que apenas 

 
48 SANTHIAGO.  Ricardo, MAGALHAES. Valéria Barbosa de. “História oral na sala de aula”. Autêntica. 

SP.2015. pg 7. 
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o passado distante é considerado digno de ser compreendido como objeto de ensino e que deve 

frisar a importância do passado remoto e que esse é ainda mais importante para a formação do 

aluno49. 

História Oral como a primeira forma de fazer história 

 A origem da história oral para a historiografia é considerada antiga, para historiadores 

da área como Paul Thompson e Joanna Bornat na sua obra “The voice of the past: oral history” 

o uso do termo história oral é nova, assim como o gravador de áudio, mas é afirmado por ambos 

que a mesma é tão antiga quanto a própria história, podendo ser chamada até mesmo de a 

primeira forma de fazer história50, o mesmo aponta que diversos historiadores usaram esse 

método de entrevista para colher dados para suas pesquisa, como o historiador Jules Michelet, 

professor da Ecole Normale, Sorbonne e Collège de France que usou desse método para 

escrever a “História da revolução francesa (1847 – 53), para Thompson e Bornat  Michelet 

claramente desenvolveu habilidades de ouvir e  dar forma à essa informação. 

Nesse ponto a historiadora Sonia Maria de Freitas no seu livro “História oral: 

possibilidades e procedimentos” baseada em Thompson e Bornat, concorda com ambos e 

complementa que assim como Michelet, Heródoto ouviu testemunhos de seu tempo, Oscar 

Lewis sobre a Revolução Mexicana, Ronald Fraser com a Guerra Civil Espanhola51, ou seja, o 

uso dessa metodologia a qual conhecemos hoje como história oral não é uma novidade, apenas 

ganhou reconhecimento e notoriedade pela academia e segundo Freitas:   

Denominamos de moderna História Oral àquele cujo método consiste na 

realização de depoimentos pessoais orais, por meio da técnica de entrevista 

que utiliza um gravador, além de estratégias, questões práticas e éticas 

relacionadas ao uso desse método52 

 

 Sonia Maria de Freitas aponta que o primeiro ato da História Oral como uma atividade 

organizada é datada no ano de 1948 com o professor Allan Nevis em seu projeto “The Oral 

History Project” na Columbia University em Nova York  nos Estados Unidos, onde hoje é 

referência e buscado por diversos pesquisadores, com mais de 6.000 fitas gravadas e mais de 

 
49 SANTHIAGO.  Ricardo, MAGALHAES. Valéria Barbosa de. “História oral na sala de aula”. Autêntica. 

BH.2015. pg 9. 
50 THOMPSON. Paul. BORNAT. Joanna. “The voice of the past: Oral history”. Oxford University Press. NY. 

2000. pg 23. 
51 FREITAS. Sônia Maria de. “História oral: Possibilidades e procedimentos”. Associação Editorial Humanitas. 

USP. 2006. pg 27. 
52 FREITAS. Sônia Maria de. “História oral: Possibilidades e procedimentos”. Associação Editorial Humanitas. 

USP. 2006. pg 27. 
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600.000 páginas transcritas. Segundo Marieta de Moraes Ferreira em seu artigo “Desafios e 

dilemas da história oral nos anos 90: o caso do Brasil” o surgimento da História Oral se dá nos 

anos 50 e se desenvolveu fortemente nos países da Europa Ocidental e nos Estados Unidos e 

com pouca participação de pesquisadores da Ásia, África e América Latina e salienta que esse 

método se enraizou nesses países não apenas no meio acadêmico, mas principalmente no seio 

dos movimentos sociais, muitas vezes com o compromisso de dar voz aos grupos excluídos e 

marginalizados53. 

 Segundo Freitas o uso dos métodos da História Oral no Brasil é datada no ano de 1975 

através de cursos oferecidos pela Fundação Getulio Vargas no Rio de Janeiro com professores  

e especialistas dos Estados Unidos e México, o curso era voltado para professores de história 

e pesquisadores de diversas áreas como história, ciências sociais, antropologia de instituições 

diversas, baseado na autora era pretendido difundir o uso da metodologia  de maneira a 

implantar programas de história oral em diferentes universidades e centros de pesquisa por todo 

o país, privilegiando a investigação de temas de interesse local54, trazendo um saldo positivo 

para a pesquisa e fazendo com que de forma orgânica crescesse o número de pesquisas acerca 

do tema no país.  

 Outro momento de foco da História Oral no país é nos anos de 1980 devido à abertura 

política, após o período de dominação do regime militar-empresarial instaurado em 1964, e o 

mesmo começa a ser ofuscado. Segundo as análises de Freitas sobre o período há  um número 

crescente de produções acadêmicas e diversos programas criados nas universidades acerca da 

conservação da memória que utilizavam o método da oralidade em sua construção, porém 

também é observado pela a autora uma certa resistência do meio acadêmico em usar a história 

oral como objeto de pesquisa, além  desses projetos se mostrarem irregulares e afirma: 

 Se alguns conseguiram se firmar, construindo acervos importantes e 

produzindo pesquisas significativas, muitos não passaram de um amontoado 

de fitas guardadas de forma desorganizada num depósito qualquer, sem um 

projeto de pesquisa que lhes servisse de espinha dorsal. Também foi 

problemática a admissão da história oral no campo acadêmico, onde se 

percebiam resistências ou indiferenças. Na área de história podia-se notar uma 

resistência forte, enquanto antropólogos e sociólogos demonstravam uma 

certa indiferença, já que a pesquisa com depoimentos orais era uma 

experiência antiga em seus respectivos campos disciplinares.55 

 

 
53FERREIRA. Marieta de Moraes, AMADO. Janaína. “Usos e abusos da história oral”. FGV. RJ. 2006. pg1. 
54 FREITAS. Sônia Maria de. “História oral: Possibilidades e procedimentos”. Associação Editorial Humanitas. 

USP. 2006. pg 27.pg1 
55 FERREIRA. Marieta de Moraes, AMADO. Janaína. “Usos e abusos da história oral”. FGV. RJ. 2006. pg2. 
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 Nota-se então que o reconhecimento da legitimidade desse método no Brasil não fora 

tão bem recebido, como em outros países, havendo certa resistência, desorganização e má 

gestão e preservação com materiais e fontes, entretanto a autora aponta esse fato aos anos de 

censura do regime militar que durante um longo período de tempo funcionou como um forte 

elemento de inibição para abertura e consolidação de entrevistas, ou seja, as pessoas tinham 

medo de dar seus depoimentos, em especial quando eram assuntos voltados para política, se 

tornando um verdadeiro obstáculo para a pesquisa, e outro fator analisado por Freitas é a 

história estruturalista que era dominante na época, alegando que os depoimentos não deveriam 

ser considerados representativos de uma época ou grupo, pois a experiência individual 

expressava uma visão particular que não permitia generalizações.56  

 Freitas aponta que o verdadeiro “boom” da História Oral no âmbito nacional e com o 

rompimento de paradigmas estruturalista se deu nos anos 90, segundo a mesma começou então 

uma valorização da análise qualitativa abrindo espaço para uma maior importância às 

experiências individuais, dando um novo impulso para a história cultural e começou a ter uma 

maior aceitação do estudo contemporâneo, segundo a autora nesse período de expansão da 

História Oral no Brasil dos anos 90 fora notado três grandes linhas de trabalho, a história ora 

feita na academia, história oral comunitária e história oral empresarial. 

 Após essa expansão do estudo contemporâneo e apontado por diversos historiadores e 

especialistas da área um maior crescimentos dessa temática nas pesquisas, sendo cada vez mais 

notado em trabalhos de cunho acadêmicos, eventos acerca do assunto e um maior interesse 

entre novos pesquisadores. 

A história Oral como ponto de partida para ensinar história. 

 Como podemos observar acerca da história oral, fica claro que a discussão sobre essa 

metodologia dentro da academia é relativamente nova, é uma visão pós positivista que 

ressignificou muito a historiografia sobre a ideia de fontes, sua metodologia e até mesmo o 

pensamento histórico. Através desses debates a oralidade como fonte histórica passa a ser vista 

com múltiplas possibilidades como o uso dessa metodologia para fins didáticos, usando a 

história oral como forma de iniciar o pensamento histórico dentro de sala de aula. 

  Podemos inclusive relacionar o uso da história oral como forma de dar início aos 

debates acerca do movimento Cidade Educadora e nada melhor que a história oral para facilitar 

 
56 FREITAS. Sônia Maria de. “História oral: Possibilidades e procedimentos”. Associação Editorial Humanitas. 

USP. 2006. pg3. 
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o aprendizado sobre suas origens e raízes de forma dinâmica e participativa, além de ser um 

método inevitável de não sair do ambiente escolar, pois é necessário o contato com a 

comunidade. 

 Para Ricardo Santiago e Valéria Barbosa de Magalhães em sua obra conjunta “História 

oral na sala de aula” concordam com a afirmação de que a história oral é um instrumento 

educativo relativamente novo57 e a mesma se adapta aos questionamentos das atuais teorias 

pedagógicas e consequentemente melhora o debate acerca das melhores formas de aprender, 

não focando apenas no campo da história ou ciências sociais. Santiago e Magalhães afirmam 

ser um método que aproxima o conteúdo escolar e a vida do estudante, se tornando algo fora 

do tradicional dentro de sala, deixando de lado a técnica da memorização onde o aluno apenas 

recebe a informação e  usa para obter alguma nota, sem vínculo com a  aprendizagem e não 

como agentes históricos e capazes de produzir em forma de aprendizado. 

 Pra ambos os autores o trabalho em sala com história oral não é produzido com o intuito 

de obter respostas ou verdades absolutas, mas pela oportunidade de fazer com que os alunos 

façam as perguntas e aprendam com elas, dessa forma os alunos podem ter um maior interesse 

nos estudos e se tornam capazes de construir um conhecimento democrático obtido através do 

contato entre pessoas, possibilitando que o aluno se relacione com a comunidade ao qual está 

inserida e os autores salientam que:  

  Como resultado, a história oral não apenas cria um conjunto de novas 

entrevistas (embora isso, em si, tenha inestimável valor). Ela fortalece o 

comprometimento do aluno, sua seriedade, sua proatividade. Coloca seus 

instrumentos de comunicação oral e escrita em cena. Permite que ele toque os 

conteúdos escolares e os entenda de modo mais amplo e conecta ao mundo. 

A história oral, em suma, pode ser uma massa de ligação entre aspectos antes 

fragmentados da vida vivida e ensinada.58 

  

 Sendo assim, é notável os inúmeros benefícios da prática e ensino da história oral não 

apenas dentro de sala ou escola, mas envolta dessa há uma sociedade que irá também se 

beneficiar, pois o aluno adquirá esse conhecimento e consequentemente passará para outros 

grupos fora da escola, podemos entender que, assim como a ideia de Cidade Educadora, esse 

movimento se forma como um efeito dominó. Logo podemos debater aqui diversas conclusões 

de pesquisadores da educação e os benefícios da mesma para o aluno. 

 
57 SANTHIAGO.  Ricardo, MAGALHAES. Valéria Barbosa de. “História oral na sala de aula”. Autêntica. 

SP.2015. pg 3. 
58 SANTHIAGO.  Ricardo, MAGALHAES. Valéria Barbosa de. “História oral na sala de aula”. Autêntica. 

SP.2015. pg 6. 
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 Ainda elucidado por Santiago e Magalhães, os autores apontam que um desses 

benefícios, já discutido em capítulos anteriores, é a oportunidade da história oral em tratar 

questões ligadas ao patrimônio, principalmente o imaterial, no momento onde o aluno se 

envolve nos estudos de festas, tradições culturais e demais expressões artísticas. Outros autores 

irão complementar ainda mais esses benefícios, como a pesquisadora Nadia Maria Guariza  em 

seu artigo “A História oral e o ensino de história: a discussão atual em revistas acadêmicas 

brasileiras”, onde se baseia em uma leitura acerca de diversos autores e conclui que a história 

oral em sala de aula pode contribuir para a percepção de que o educando seria partícipe da 

história, tomando a história parte integrante de sua própria vida59, a autora ainda salienta no 

fato de que a metodologia da história oral é um ótimo exercício para que os indivíduos tenham 

uma percepção diferente entre a relação presente e passado, onde consequentemente terão a 

oportunidade da compreensão do processo histórico. 

 Ainda sobre os benefícios a autora Selva Guimarães Fonseca no artigo “ História local 

e fontes orais: uma reflexão sobre saberes e práticas de ensino de história” salienta que além 

de ser proporcionado ao professor uma diversidade de formas para abordar temas de linguagem, 

fontes e materiais incorporados ao trabalho docente60 e ainda complementa ao falar que 

professores não apenas estão na história mas também fazem, aprendem e ensinam história. Por 

fim, como forma de finalizarmos as inúmeras apontamentos sobre os benefícios da história 

oral, Fonseca aponta que esses trabalhos  pedagógicos com o uso da história oral em sala ajuda 

os alunos a contribuir de alguma forma  em mudanças na comunidade e uma melhor inserção 

na mesma, fazendo-os ter uma percepção maior dos problemas do mundo através da sua própria 

aprendizagem, como a mesma salienta no seguinte trecho: 

 O trabalho pedagógico em sala de aula pode contribuir para melhor inserção 

dos alunos na comunidade, identificando seus problemas, suas características, 

as mudanças e permanências do local, a construção da identidade, da cultura, 

a participação dos sujeitos, suas inserções e relações com o Brasil e o Mundo. 

Por exemplo, ao estudar as migrações internas no território brasileiro e a 

imigração, professores e alunos são motivados à compreensão dos 

deslocamentos /*de diferentes lugares do País e mundo. Assim, torna-se um 

trabalho de compreensão da formação da identidade plural do lugar onde 

vivem. A história deixa de ser única e homogênea, deixa de privilegiar as 

 
59 GUARIZA. Nadia Maria. “História oral e o ensino de história: a discussão atual em revistas acadêmicas 

brasileiras”. Artigo apresentado para conclusão do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE). 2016. pg3 
60 FONSECA. Selva Guimarães. “História local e fontes orais: uma reflexão sobres saberes e práticas de ensino 

de História” Revista da Associação Brasileira de História Oral Volume 9, Número 1, Janeiro-Junho de 2006. Pg 
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vozes dominantes a favor da multiplicidade de outras vozes e sujeitos 

históricos que construíram e constroem a história local.61 

 

 É notável a influência positiva do ensino de história local dentro de sala, logo o leitor 

deve se perguntar, como e quando utilizo dentro de sala? Levando como base a obra de 

Snathiago e Magahães, os autores trazem diversas questões pertinentes para essa pergunta, e 

afirmam que não basta apenas querer usar história oral em sala, é necessário primeiramente ir 

atrás de meios para transformá-la em um projeto pedagógico62 e assim que escolhida pelo 

professor esse projeto deve ser comunicado, pois além de tudo é necessário o apoio da escola 

para que seja possível realiza-lo, e assim encontrar um espaço ideal para implementa-lo, logo, 

será necessário o professor questionar  a si mesmo os motivos que o levaram a querer realizar 

o projeto e qual a importância do mesmo pedagogicamente. Como terceiro ponto, os autores 

atentam ao professor a ter clareza sobre seus objetivos e propósitos e entender que pode 

demorar semanas, anos ou meses. O quarto ponto é sobre o diálogo com os demais colegas e 

membros da instituição, antecipando inclusive dúvidas, Santhiago e Magalhães lembram que 

os responsáveis pelos alunos também devem ser avisados da mesma forma que a comunidade 

escolar. Como quinto passo é orientado e sugerido que o professor faça escolha de temas que 

se adaptem à rotina escolar e que esteja ligado à um tema da disciplina, logo o professor deve 

resolver se esse trabalho será em grupo, individual, se será algo mais coletivo com a escola ou 

até mesmo interdisciplinar, mas sempre tomando o devido cuidado com temas que estejam 

dentro do currículo e a importância, caso seja um grupo grande, de não ter apenas um único 

professor sendo o responsável por todos os alunos. 

 Ambos os autores alertam que antes do projeto ser iniciado é necessário ser definido 

alguns pontos entre a escola e professores como: estratégia pedagógica para o uso da história 

oral; o envolvimento entre disciplinas do currículo e projeto; ter um trabalho conjunto com o 

projeto político pedagógico da escola; o que esperar dos alunos e do seu envolvimento e 

desenvolvimento partir do projeto, tanto de forma pessoal quanto intelectual; e por último, 

obter resultados a curto e longo prazo e como vai ser a divulgação dos mesmo. Ricardo 

Santhiago e Valéria Barbosa defendem que sejam seguidos esses critérios pois concluem que 

o planejamento também tem sua importância pois reforça o compromisso dos participantes e 

salientam que nesse tipo de projeto é muito fácil perder o ânimo e entusiasmo com o longo do 

 
61 FONSECA. Selva Guimarães. “História local e fontes orais: uma reflexão sobres saberes e práticas de ensino 

de História” Revista da Associação Brasileira de História Oral Volume 9, Número 1, Janeiro-Junho de 2006. Pg 

134 
62 SANTHIAGO.  Ricardo, MAGALHAES. Valéria Barbosa de. “História oral na sala de aula”. Autêntica. 
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tempo.63. Acerca dessa preparação sobre o uso da história oral em sala, os autores destacam a 

importância de todo o processo para o aluno, segundo os mesmos o trabalho com entrevistas é 

um aprendizado constante e esse trabalho torna-se importante para aperfeiçoar o aluno, pois 

através da entrevista aprendemos como falar, como perguntar e como se portar e agir na frente 

do depoente64, e por isso é preciso que haja uma preparação do aluno, para que enfrentem essas 

dificuldades, os pesquisadores sugerem oficinas e roteiros que fomentem a aperfeiçoamento 

dessa habilidade e que haja sempre participação dos professore, principalmente no início, pois 

é essencial que os alunos não se sintam desconfortáveis, e os autores concluem e expõem que: 

 Na escola, a importância das entrevistas não se limita ao arquivamento e à 

difusão. Seu alcance ultrapassa essa dimensão, pois o rico acervo de 

memórias dará significado às diferentes aprendizagens. Assim, tanto no 

processo de produção e transformação dos relatos quanto após sua divulgação 

as disciplinas poderão se beneficiar da diversidade das informações 

produzidas.65 

 

 Podemos passar horas discutindo os diversos benefícios para o ensino que a história 

oral como metodologia pedagógica pode nos proporcionar, entretanto também não podemos 

achar que a mesma será facilmente aplicada e muito menos expor como algo totalmente 

acessível à realidade da vida acadêmica e profissional de todos os professores, poderíamos até 

dizer não sermos justos em afirmar e expor os benefícios sem apontarmos as dificuldades 

apontadas por esses profissionais e outros pesquisadores que estudam o tema. Selva Guimarães 

faz, acerca das dificuldades enfrentadas, muito bem esse trabalho em seu artigo, a autora 

salienta que nem sempre o método consegue fazer parte do cotidiano escolar, e aponta uma 

série de dificuldades por ela analisada a qual nomeia dificuldades recorrentes66. 

• O primeiro dos obstáculos notado pela autora é a fragmentação rígida dos espaços e 

tempo, ou seja, o aluno possui certas dificuldades em relacionar os diversos níveis de 

dimensões históricas, isso acontece devido ao método, que já fora mencionado, mais 

tradicional que visa a memorização desses eventos, logo, o aluna acaba por não 

conseguir conectar esses eventos ao seu cotidiano e no que influencia ou influenciou na 

sua vida ou até mesma na sua cidade, bairro ou estado e por consequentemente, notado 

 
63 SANTHIAGO.  Ricardo, MAGALHAES. Valéria Barbosa de. “História oral na sala de aula”. Autêntica. 

BH.2015. pg 35. 
64 SANTHIAGO.  Ricardo, MAGALHAES. Valéria Barbosa de. “História oral na sala de aula”. Autêntica. 

BH.2015. pg 35. 
65 SANTHIAGO.  Ricardo, MAGALHAES. Valéria Barbosa de. “História oral na sala de aula”. Autêntica. 

BH.2015. pg 40. 
66 FONSECA. Selva Guimarães. “História local e fontes orais: uma reflexão sobres saberes e práticas de ensino 

de História” Revista da Associação Brasileira de História Oral Volume 9, Número 1, Janeiro-Junho de 2006. Pg 
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pela autora, que esses espaços são vistos de forma desassociada do resto do país ou 

mundo; 

• Outro ponto notado por Guimarães é a naturalização e ideologização da vida social e 

política da localidade, podemos entender como a deturpação de certos conceitos 

importantes como o de comunidade, que muitas vezes acaba sendo utilizado como meio 

de mascarar a divisão social, luta de classes, relações de poder, dominação e resistências 

que permeiam determinados grupos da região; 

• Esse ponto se relaciona algumas vezes com o anterior, chamado de “o espaço reservado 

ao estudo dos chamados aspectos políticos”, são nada mais que temáticas recorrentes, 

dentro dos currículos oficiais do município, onde é valorizado a história local baseada 

em sua elite, muitas vezes sendo chamadas de “heróis” ou figuras políticas locais e 

consequentemente torna a história do bairro, município ou Estado totalmente linear; 

• O último ponto já fora discutido nesse capítulo e anteriores, que é a falta de material 

disponível para o professor trabalhar em sala, a autora salienta que quando possui esse 

material geralmente referências à dados, textos, encartes, materiais produzidos pelas 

prefeituras, algum órgão administrativo e possuem o objetivo de difundir a imagem de 

grupos detentores de poder político ou econômico de forma implícita ou explicita, 

causando uma preservação da memória da elite local, e assim vai ser a única referência 

do estudante. Ainda nesse debate, a autora evidencia também a falta de pesquisas e 

produções acadêmicas acerca de história local. 

 

 É claro que essas notas da autora não definem todos os empecilhos, entretanto é lido 

como um padrão pela mesma acerca do tema, vamos inclusive poder observar melhor esses 

pontos aplicados na escola, através da análise das entrevistas com os professores de história, 

portanto, nesse momento, nos cabe entender que é algo que dificulta a aplicação e o trabalho 

do professor, ainda mais quando não há investimentos para que se concretize.  

 Fonseca faz uma importante análise em seu texto acerca de como as diretrizes oficiais 

nacionais vem tratando essa temática em sala de aula; a autora buscou suas respostas em uma 

análise dos próprios documentos como a , Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB), DE 1996, nos Parâmetros Curriculares Nacionais de História (PCN’s) de 1997 e o Guia 

do Livro didático de 2007, produzido pelo MEC67. Nesses documentos são encontradas as 

 
67 FONSECA. Selva Guimarães. “História local e fontes orais: uma reflexão sobres saberes e práticas de ensino 

de História” Revista da Associação Brasileira de História Oral Volume 9, Número 1, Janeiro-Junho de 2006. Pg 
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temáticas acerca de história local, LDB no Art.26 § 4º salienta a necessidade de ensinar a 

construção e formação do povo brasileiro levando em conta os diversos grupo que participara, 

dessa construção como indígenas, africanos e europeus, nos PCN’s  são apontados em seus 

objetivos gerais do ensino de história o uso da história local desde os primeiros anos de 

escolaridade para que o indivíduo tenha a capacidade de fazer a conexão da sua realidade com 

o passado, assim como questionar essa realidade e identificar seus problemas e de onde vem e 

suas possíveis soluções68,e segundo a autora: 

 Em relação aos currículos, os PCN’s de História (1997) sugerem como 

conteúdos de História para o primeiro ciclo (duas primeiras séries do ensino 

fundamental) os seguintes temas: “História local e do cotidiano, a Localidade 

e Comunidade Indígena”. Para o segundo ciclo (3ª e 4ª séries) são propostos: 

“História das organizações populacionais, deslocamentos populacionais; 

organizações e lutas de grupos sociais e étnicos; organizações políticas e 

administrações urbanas; organização histórica e temporal”. Os objetivos 

gerais e as temáticas selecionadas priorizam questões que partem do meio 

próximo da criança, dos espaços e grupos de vivência, da localidade, em 

diferentes temporalidades.69 

 

 Acerca do Guia do Livro didático a autora aponta que apresenta avaliação das obras 

inscritas no Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), realizada pelo MEC e sua 

Comissão Técnica, afirmam que de todas as obras avaliadas dos livros regionais70 é 

predominante conteúdos sobre política e questões administrativas71. Selva Guimarães analisa 

essas avaliações e conclui que esses documentos há uma dificuldade dos autores de livros 

didáticos em abordar história local. Podemos concluir então com base na bibliografia que há 

documentos oficiais que abordam a temática, entretanto, por qual motivo tais métodos não 

saem do papel?  Essa pergunta é facilmente respondi com os capítulos anteriores, a falta de 

investimento, preparação e precarização do ensino e do professor se tornam uma forte barreira 

para seguir em frente. 

 

 
68 FONSECA. Selva Guimarães. “História local e fontes orais: uma reflexão sobres saberes e práticas de ensino 

de História” Revista da Associação Brasileira de História Oral Volume 9, Número 1, Janeiro-Junho de 2006. Pg 

130 
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As análises das entrevistas feitas com professores da E.M Cilencina Rubem de Oliveira 

Mello acerca de suas experiências individuais com o uso da história oral dentro de sala. 

 As análises serão apresentadas por tópicos para facilitar o entendimento das ideias 

apresentadas e abordaremos também um pouco mais da realidade da região, construindo uma 

relação entre zona rural, onde a escola está, e zona urbana, que no caso seria a região central 

de Paraty e mais conhecida como centro histórico. As entrevistas ocorreram entre final de 2019 

e o início 2020 com dois professores de história e a diretora da Escola Municipal Cilencina 

Rubem de Oliveira Melo, duas entrevistas ocorreram dentro da escola e outra de forma virtual 

por e-mail, as perguntas feitas partiram do mesmo princípio para todos os participantes e com 

as devidas autorizações assinadas. A partir das perguntas “chaves” foi aprofundado em 

determinas assuntos ou temáticas. 

 Após abordarmos toda a parte teórica acerca do ensino de história local como objeto de 

pesquisa pedagógico, nesse último tópico traremos as opiniões dos professores que lecionaram 

história na E.M Cilencina Rubem de Oliveira Mello acerca de suas realidades e possibilidades 

na prática em sala de aula. Entretanto iniciaremos uma discussão primeiramente sobre a 

importância do uso de algumas técnicas ao se fazer uma entrevista de história oral. 

 Baseado no artigo da historiadora Priscila F. Perazzo, no artigo “Narrativas Orais de 

Histórias de Vida” é apontado o fato de que a história oral é uma importante metodologia para 

os estudiosos que possuem a preocupação na investigação da possibilidade de comunicação ou 

comunicativas da cultura entre grupos da atualidade72. Entretanto não é uma surpresa esse ser 

um tema tão abordado e utilizado entre as áreas das ciências humanas, porém nem sempre foi 

assim, muito se foi e ainda é debatido sobre a legitimidade da oralidade como fonte, seja ela 

memória escrita, por áudio, relatos, vídeo e por isso fora pensado nos métodos e técnicas de 

pesquisa para o manuseio dessa fonte. 

 Acerca dessa busca pela legitimação da história oral como fonte e parte da metodologia 

de pesquisa histórica, segundo a autora Magdalena Maria de Almeida no seu artigo “História 

oral e formalidade metodológicas”, era necessário e urgente distinguir essa técnica de um 

caráter noticioso que é atribuído ao trabalho do jornalista, pois esse também segue a ideia da 

coleta de depoimentos para uso de seu trabalho. Afirma então a autora que esse era o medo 

principalmente na década de sessenta, o paralelo entre o jornalístico e noticioso, logo coube 

 
72 PERAZZO. Priscila F. “Narrativas Orais de Histórias de Vida”. Comunicação & Inovação, 
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aos historiadores conseguirem mostrar que através de discussões sobre a memória, a história 

se aproxima de uma compreensão melhor sobre seus objetos de estudos. 

 através dessas discussões fora moldando o uso e metodologia da memória como fonte, 

utilizando certos roteiros básicos de pesquisa, seja para coleta de pesquisa através de gravação 

de áudio ou o uso da memória escrita, e Almeida conclui que a forma de uma entrevista de um 

historiador é diferente da entrevista de um jornalista, pois a história não visa a sua utilização 

imediata, diferente da entrevista jornalística e noticiosa, além de diferentes técnicas e usos no 

momento de conduzir uma, levando em consideração que falta para o jornalista a perspectiva 

histórica o que não pode faltar para um historiador73 e segundo Almeida: 

  A reprodução do passado não será jamais fiel ao ocorrido, até pela 

necessidade de síntese em qualquer relato empreendido. Não é à toa que “para 

algumas lembranças reais junta-se assim uma massa compacta de lembranças 

fictícias” (HALBWACHS, 2004, p. 32) ou de lembranças guardadas pelos 

outros que nos foram descritas e mantêm um fundamento comum: as 

vivências compartilhadas por seus diversos sujeitos agrupados numa 

comunidade  categorizada para efeito de pesquisa ou de simples classificação. 

Assim, de todas as partes, a cultura age e retroage74 

  

No entanto, como vimos, a construção da história oral depende alguns passos para ser 

construída com uma maior segurança na obtenção da memória e o seu uso, Sônia Maria dos 

Santos e Osmar Ribeiro de Araújo em seu artigo “História Oral: vozes, narrativas e textos” o 

êxito de uma boa entrevista depende de todo um processo vivenciado pelo pesquisador e 

narrador e como esse diálogo se estabelece entre ambos, logo essa entrevista precisa ser 

planejada e elaborada pelo pesquisador ou grupo, segundo os autores é de suma importância 

estabelecer um primeiro contato para que haja um clima de confiança, respeito e 

compromisso75, no entanto é necessário o pesquisador ter alguma compreensão das relações e 

posturas humanas e compreender que durante uma entrevista tudo pode acontecer, pode tanto 

ser previsível, quanto imprevisível. Outro ponto importante destacado no artigo é o foco e 

objetivo durante a entrevista, não deixando o assunto ir para outro lado o qual não é o objetivo 

Ainda baseado no trabalho de Santos e Araújo e seus passos para um bom êxito na 

produção da pesquisa em história oral, ambos se baseiam em Thompson e concordam com 

alguns princípios fundamentais para a elaboração das perguntas em uma entrevista, essas são: 

 
73 ALMEIDA. Magdalena Maria de. “História oral e formalidades metodológicas” Associação Brasileira de 

História Oral. 2012. pg 3. 
74 ALMEIDA. Magdalena Maria de. “História oral e formalidades metodológicas” Associação Brasileira de 

História Oral. 2012. pg 4. 
75 SANTOS. Sônia Maria, ARAUJO. Osmar Ribeiro. “História Oral: vozes, narrativas e textos”. Cadernos de 

História da Educação, v. 6, 2008. pg 7. 
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• A importância na simplicidade dessas perguntas, utilizando uma linguagem comum, 

evitando então o uso de perguntas complexas e com duplo sentido; 

• A não utilização de questionamentos que expressão opiniões próprias do pesquisador, 

sempre tratando com muito cuidado para que não haja sugestões de respostas; 

• Evitar elaboração de perguntas que façam com que o narrador pense do mesmo modo 

que o pesquisador, buscando sempre uma neutralidade. 

 

Além dessas questões, os autores salientam a necessidade do esclarecimento dos 

objetivos da entrevista, assim como definição e cumprimento de horários, local em que ocorrerá 

e deixar o narrador à vontade e ressaltam que o pesquisador precisa ser educado e grato e 

demonstrar isso76. Logo conseguimos observar que há uma técnica e é essa que torna a história 

oral legitima dentro desse campo, afinal, não estamos falando apenas de ideias soltas, estamos 

falando de memória e cabe ao pesquisador da oralidade em lapidar essa memória e transformar 

em objeto de estudo para a historiografia, estudos esses que trarão inúmeras potencialidades 

para o campo da história, tanto dentro da academia com revisionismos históricos e novas 

propostas, quanto fora na utilização de forma didática pra professores e até dentro do projeto 

Cidade Educadora. 

A relação da E.M Cilencina Rubem de Oliveira melo e o ensino de história local na cidade 

de Paraty. 

 Fora perguntado aos entrevistados qual a relação da escola com o ensino de história 

local, quais trabalhos eram feitos acerca do tema, e de acordo com as respostas temos alguns 

pontos convergentes entre os mesmos. A primeira entrevistada foi a professora de língua 

portuguesa e diretora adjunta Sirlene Meira de Lara, moradora do bairro Rio Pequeno que se 

localiza a poucos quilômetros de Barra Grande e originária de Paraty, trabalha na escola e 

região desde 2004.  

 Segundo o seu depoimento a professora afirma que trabalham com o tema na medida 

do possível e de acordo com o que os parâmetros curriculares exigem e de forma 

multidisciplinar e transversal, e ainda salienta o fato de constantemente haver visitações ao 
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centro histórico e eventos culturais que ocorrem lá, a professora deu ênfase na feira literária 

internacional de Paraty (flip), um evento muito importante para o turismo da cidade.  

 Foi apresentado por Sirlene um pequeno livro chamado “Paraty Estudante” de 2006 

escrito pelo autor já citado nesse trabalho Diuner Mello, um antigo historiador local conhecido, 

um pequeno livro que se caracteriza como um guia para alunos e professores acerca da história 

da cidade e ali se encontra também algumas histórias de alguns bairros de zona rural e costeira, 

assim como lendas, cantigas, histórias, porém percebe-se que a grande maioria dos bairros 

afastados do centro não estão dentro da obra, logo, para a escola funciona apenas para a história 

da cidade, além de notável que o livro cumpre o se propósito de guia, mas segue uma linha 

tradicional da história, contada pelo colonizador.  

 A professora expõe durante a entrevista um mural de trabalhos feitos por alunos da 

escola acerca da temática, de forma multidisciplinar, entretanto esses trabalhos não abrangem 

a região, logo, podemos perceber que a história local é mais centrada ao centro histórico. Ao 

apresentar a biblioteca é possível notar a falta de livros acerca da história da cidade, possuindo 

três, e em sua maioria dos livros eram infantis e livros didáticos, causando uma certa estranheza 

levanto em conta que a cidade possui um dos maiores e importantes eventos literários do país. 

 A segunda entrevistada é a professora de história Débora de Lara Baz Bulhões Silva, 

leciona no município há mais de 15 anos concorda que a escola faz o possível para tratar do 

tema, e afirma que realmente o foco acaba sempre sendo para o centro histórico, a professora 

demonstra um grande interesse no uso do ensino de história local pela mesma ter sido criada 

em um bairro afastado do centro de Paraty chamado Tarituba77, apontando dificuldades em 

relacionar Barra Grande com o centro e de não ter a história no guia, sobrando apenas relatos 

rasos sobre a fundação do bairro, inclusive abordado no segundo capítulo, e afirma que falta 

diálogo entre o centro e zona rural. 

 O terceiro entrevistado foi o professor de geografia e história Thiago Hydalgo Passeri 

Lima, entrou no município em 2012 e atuou como professor durante 5 anos na escola, Thyago 

é o único entrevistado que não é da região, nascido no Rio porém com uma forte ligação 

familiar com o município onde possui familiares além de ter umas larga experiência com a 

região desde muito pequeno. Hoje o professor trabalha na escola estadual CEMBRA e desde 

2019 atua como professor na Educação Diferenciada Caiçara na Praia do Sono e Pouso da 

Cajaíba. 

 
77 O bairro pode ser observado no mapa apresentado no capítulo 2. 
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 Para o professor é muito necessário abordar a história e cultura local em sala e salienta 

que o professor não deve se prender aos livros didáticos pois não são apresentados a realidade 

da maioria dos alunos, inclusive da zona rural e costeira, aponta o fato de seus alunos não são 

representados através da história contada na visão do colonizador.  

 Sobre a relação do município com a história o professor aponta que trabalhando como 

docente no município de Paraty, sempre teve à disposição os livros didáticos que eram enviados 

pela secretaria de educação, e que qualquer outro material que considerasse necessário poderia 

ser solicitado direto à direção da escola. Também nunca encontrou nenhuma objeção para 

realizar o trabalho por parte do município, entretanto, o mesmo atenta que o município deveria 

valorizar mais a história local dos diferentes bairros do município na sua grade curricular e 

fornecer capacitação para os professores. 

As experiências com uso da história local e suas dificuldades 

 Ao serem questionados acerca do tema do uso em sala, ou seja, de uma forma prática 

observa-se que os professores estão realmente limitados a um número pequeno de materiais e 

nenhum uso de documentos e afins como objeto de apoio, como dito anteriormente a base do 

ensino de história local é pautada na obra “ Paraty Estudante”, logo, os professores e escola 

acabam por se basear nesse material ao tratar do tema em sua maior parte do tempo. 

 Ao questionar a professora Débora acerca de como utiliza o ensino de história local 

dentro de suas aulas a professora nos mostra algumas dificuldades em lidar com assunto por 

falta de matéria, mas segundo a mesma é buscado enfatizar história através da cultura local 

como, cantigas, lendas, cirandas o uso de fontes orais de pessoas mais velhas ou até mesmo 

dos familiares dos alunos e também a utilização do livro de base apresentado. Quando 

perguntado das dificuldades, a professora apresentou um leque de empecilhos que dificultava 

o uso em sala ou até mesmo fora de sala de aula, um dos primeiros apontamentos da professora 

Débora fora a falta de atualização e inclusão dos bairros e alunos de zonas rurais e costeira no 

“Paraty Estudante” por exemplo, diz ainda acreditar que há um afastamento muito grande dos 

alunos de zonas rurais e costeira do centro histórico e afirma que possui e já deu aula para 

alunos que nunca foram ao centro histórico ou se que sabiam de sua história, outra dificuldade 

encontrada pela professora é nas aulas passeios onde depende de locomoção, a professora 

aponta a dificuldade de conseguir horário para o ônibus, pois o mesmo é dividido com outra 

escola do bairro vizinho, além de ser um único ônibus para os passeios e locomoção dos alunos 

até a escola e residências. 
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 Questionando o professor Thiago, as respostas não foram tão diferentes da professora 

Débora, o mesmo aponta esse distanciamento das zonas rurais e costeiras, e também acredita 

na necessidade de atualização do material acerca da história local, o professor acredita que esse 

guia tenha focado no centro pelo autor ter originário de lá e acabou deixando de lado a história 

das outras regiões mais afastadas além de ter uma linguagem tradicional da visão do 

colonizador, também aponta a necessidade de um material que seja abrangente e que abrace a 

história de outras comunidades tão importantes e que agrega e agregou de diversas formas na 

cultura e história da região.  

 Sobre a utilização do método em sala professor diz que busca ao máximo a introdução 

da história local dentro de sala, tanto a tradicional, no caso centro, quanto a local, buscando 

trabalhar mais com a oralidade, focando em pessoas mais velhas da região, além de mostrar 

estar se atualizando constantemente com outros autores e projetos, como uma linguagem mais 

crítica e que foque outras camadas da sociedade. 

 Foi informado pela professora e diretora Sirlene Meira que a escola e o município 

apoiam esse tipo de iniciativa e não possui objeção alguma com novos projetos acerca do tema, 

já sobre como a direção lida com a temática não aparentou ter projetos na escola. Porém se 

analisarmos bem a preocupação da direção escolar na necessidade de exposição desses 

trabalhos aplicados sobre o município de forma multidisciplinar no pátio demonstra uma 

atenção na importância da informação sair da sala de aula e conversar com o restante da 

comunidade escolar, o que é algo importante, porém, como dito antes, esses trabalhos são 

focados mais na história do centro histórico até mesmo pela base ser no guia para o estudante. 

O distanciamento da zona rural e centro como um grande adversário 

 Algo notável na fala dos entrevistados, principalmente dos professores de história, é o 

distanciamento entre as zonas rurais e costeiras de uma forma geral, independente da E.M 

Cilencina Rubem de Oliveira Mello, é salientado durante as entrevistas a falta de acesso de 

alguns alunos ao centro histórico, muitas vezes por não haver vivência na região, o centro até 

para os responsáveis se torna apenas o lugar para “resolver as coisas”, mas muitos não 

frequentam as atividades culturais, passeios históricos como forma de conhecer melhor sua 

história ou eventos como a própria flip, onde a população não é predominante muitas vezes 

sequer representadas. 

 Para o professor Thiago há sim um distanciamento entre as duas regiões, além de não 

ter um interesse em conectar as duas histórias, ou até mesmo mostrar que elas se completam, 
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fazem parte da mesma história. Segundo o professor estamos em um município de grande 

importância histórica, possuímos ainda aqui importantes comunidades originárias, ainda 

preservadas em seus locais e costumes e esse fato também inclui Barra Grande. Convivemos 

em Paraty com comunidades tradicionais Quilombolas, Indígenas e Caiçaras, populações que 

apesar de sua importância nunca tiveram muita representatividade na história ensinada nas 

escolas. Então fica complicado para um professor, frente a uma turma onde a maioria dos 

alunos vem de comunidades tradicionais, reproduzir uma versão que exclui e desvaloriza seus 

alunos. Por isso a necessidade do uso do conhecimento local, da história contata pelo saber 

popular, como uma outra forma de interpretar os fatos históricos, buscando desconstruir 

estigmas e preconceitos.  

 Débora concorda com o professor nesses aspectos e por ter obtido muita experiência 

em ambas as partes, tanto na zona rural quanto no centro, na E.M Princesa Calixto, a professora 

aponta que sem dúvidas é muito mais fácil pois em sua maioria, aqueles estudantes convivem 

com aquela história acerca da cidade, além da facilidade em introduzir uma aula passeio, sem 

depender de condução, a professora sente também que os alunos acabam se sentindo mais 

pertencentes ao município.  

 Sobre essa questão a professora expõe um projeto que houve nas escolas chamado 

“xeque-mate”, que seguiam um conjunto de gincanas com o intuito de fomentar a história local, 

entretanto analisando as falas de Débora, história essa voltada ao centro e a mesma afirma que 

o projeto funcionava de forma melhor no centro, pela facilidade de acesso à matérias, além 

disso a professora faz uma crítica à flip, por ao longo dos anos ir se afastando cada vez mais 

das escolas, e não representando esses alunos, a professora acredita que por ser um evento que 

fala tanto sobre cultura através da literatura deveria focar no ensino da cidade, nos professores 

e alunos, a professora salienta que a flip se tornou um evento destinado a apenas um 

determinado nicho de pessoas e em sua maioria turistas, é apontada pela mesma na verdade 

que a própria manutenção da cidade histórica e toda propaganda gerada sobre é mais voltada 

para o turismo e população central que as demais regiões, alegando a falta de propaganda desses 

eventos até mesmo nos bairros costeiros e rurais. 

 O professor Thiago se mostra positivo na mudança e releitura da história da cidade, 

acredita que vem mudando aos poucos, hoje Thiago trabalha como professor do projeto 

“Educação diferenciada”78, trata-se de uma educação direcionada à contemplação de 

 
78 Projeto onde teve seu início em 2019, com parceria da Universidade Federal Fluminense, através do Programa 

Escolas do Território, do Instituto de Educação de Angra dos Reis (IEAR-UFF) e do Colégio Pedro II, foi dado 

início a implementação das escolas de “Educação Diferenciada”. com decreto municipal que cria a modalidade 
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comunidades tradicionais do município. Teve início atendendo comunidades caiçaras, hoje já 

se encontra presente em comunidades quilombolas e indígenas. Nesse modelo, a história local 

se torna um dos principais pilares para a elaboração de projetos a serem desenvolvidos. 

 É importante compreendermos que dentro do projeto Cidade Educadora é abraçado a 

ideia da descentralização das histórias das cidades, ou seja, para melhor compreensão usando 

a própria cidade de Paraty como exemplo, o centro histórico deixaria de ser a única forma de 

conhecer a história local, se tornando uma história abrangente que abraça outras regiões 

periféricas dentro da cidade, dando assim o devido reconhecimento participativo daquele 

bairro, região ou comunidade em seu crescimento, trazendo identidades para aquela população. 

Considerações finais 

 Esse trabalho partiu inicialmente com o objetivo de compreender se mesmo o município 

privilegiado como Paraty, com sua cidade histórica e edificações antigas, enfrentava desafios 

quanto ao ensino de história local, comparado à cidades que não possuem essas mesmas 

caraterísticas tão marcantes, como muitas cidades da Baixada no Rio de Janeiro por exemplo, 

que mal possuem manutenção da memória patrimonial material e imaterial. 

 Com a pesquisa se desenvolvendo e tomando forma, foi decidido que o objetivo geral 

seria expor através da pesquisa como a cidade tem potencial para se tornar uma “Cidade 

Educadora” e qual seria a melhor maneira e por onde começar, e como foi constatado a melhor 

forma é iniciar através da educação, mais especificamente, de dentro para fora da instituição 

escolar, no intuito de atingir a sua população em volta. 

 Elucidado por uma série de bibliografias foi possível acentuar onde o ensino teria a 

possibilidade de melhorarias ou onde focar para que seja possível te resultados com a “Cidade 

Educadora” mostrando quais os seus benefícios para a educação de toda a comunidade e 

escolar. Importante conseguirmos também aprender com outros países que utilizam esse 

método em sua educação e como os afetou positivamente em diversos âmbitos, educação, 

turismo, econômico. Logo, o trabalho se inicia apresentando a cidade, sua importância para a 

historiografia brasileira, o projeto “Cidade Educadora” e a importância dos espaços e 

compreensão de patrimônio, após refletirmos acerca da proposta, partimos para por onde 

começa-la, debatendo importância da história da instituição escolar e logo então apresentando 

 
“Educação do Campo” comunidades caiçaras e quilombolas tem assegurado direito à Educação Básica em suas 

comunidades, com projeto político pedagógico que atenda suas particularidades  de comunidade tradicional. 
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a região e sua história, histórico da região e escola mostrando as possibilidades de se trabalhar 

o tema mesmo com a precarização de arquivos. 

 A cidade de uma forma geral é muito conhecida pelas suas festividades culturais e sua 

história, porém era necessário entender até onde a população está inserida e sendo representada, 

por isso inclusive a escolha de uma escola em uma região rural e afastada do centro histórico, 

era onde poderia obter uma melhor perspectiva desse cenário.  

 Para uma escola, instituição de ensino em geral, obter bons resultados é necessário 

capacitação de professores e diretores, além de investimentos para que o professor tenha como 

fazer seu trabalho acerca do ensino de história loca, logo, para que fosse possível coletar dados 

para saber sobre o que o município faz pela história local, ninguém melhor que encontrar 

respostas, ou questionamentos, com os professores de história da escola e saber o que tem sido 

feito ou é deixado de fazer.  

Assim, confirmamos que Paraty conta em sala uma história focada no centro histórico, 

a visão do “colonizador”, não levando em conta sua população tradicional caiçara, indígena e 

quilombola, além de usar sua história apenas como objeto de mercado, voltado ao turismo, a 

história contada em sala é a mesma que é contada há tempos para turistas, uma história “bonita” 

e moldada, focando em sua majestosa ruas de pedra, casarões antigos e o fato de ter sido rota 

do Caminho do Ouro, mas deixando de lado temáticas necessárias, que problematizem, como 

a escravidão, afinal foram pessoas escravizadas que colocaram a cidade de pé, produziram nas 

grandes fazendas e construíram as ruas de pedras, as comunidades indígenas que possui e 

possuíam na região e seus quilombos que até hoje resistem. 

 Logo, podemos observar que Paraty deve usar o privilégio de obter tanto patrimônio 

material e imaterial ao seu favor, não penas para alcançar e impressionar mais turistas, mas 

fazer a manutenção desse conhecimento para capacitar através da instituição escolar seus 

alunos e moradores, contando suas história como parte também da cidade e evidenciando 

alunos e professore nessa jornada, independente de pertencente a zona rural, central e costeira, 

afinal de contas, todos esses lugares há história para contar, como constatamos, esse método 

ajuda o aluno sentir-se pertencente ao local e não excluído das regiões centrais. 

 O método usado para a pesquisa dos resultados foi feito entre o ano de 2019 e 2020, 

através de entrevistas com os professores e direção da escola, acerca do histórico escolar e do 

bairro a pesquisa se deu através de fontes orais escritas por artistas antigos locais onde relavam 

o município em sua época, arquivos da cidade no Instituto Artístico e Histórico de Paraty e 

através de buscas por arquivos e documentos acerca da escola na secretaria de educação e na 

secretaria de zona rural. Através desses documentos foi possível obter análises para esse 
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trabalho, principalmente as entrevistas dos docentes que fora de maior importância para obter 

os resultados. Entretanto durante a coleta de dados acerca do bairro e escola, fora encontrada 

uma gama de limitações de documentos à pesquisar pela falta desses, logo me recorreu focar 

na história oral, mas acredito no entanto que poderia ter focado mais nos moradores locais para 

um resulta mais detalhado e mais próximo ao bairro. 

 Refletido acerca do trabalho, espero conseguir com que o leitor compreenda a 

importância do ensino de história local para a sociedade de uma forma geral e seus benefícios 

para a construção do aluno como cidadão, e que possamos finalmente enxergar que por mais 

“pequena” seja a história, diante à história tradicional, ela faz parte de um todo e não apenas 

situações isoladas sem importância, é através dessas histórias que podemos capacitar o aluno, 

tornando-o em um ser crítico acerca de sua realidade, conseguindo conectar e relacionar sua 

história com o mundo. 

 Finalizando esse trabalho, exponho que como proposta inicial não apenas produzir algo 

para a academia, mas no intuito de ser útil para escola e região, fazendo nem que seja a mínima 

diferença, com a mínima contribuição, no entanto espero ter sido claro, bem sucedido e didático 

acerca do tema, fazendo possível ser usado como material de apoio pra professores da rede 

pública de Paraty inclusive. 
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