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1. INTRODUÇÃO 

A partir dos avanços na disciplina de história resultantes da corrente historiográfica da Escola dos Aneles, 
adjunto á uma emergência de novas perspectivas sociais baseamos o nosso trabalho. O que se tinha como ensino 
tradicional visava uma história estática, linear e cronológica, ligadas a eventos e nomes com pouco ou nenhum sentido 
na vida do estudante. 

 Quando pensamos a história como ciência ela é indissociável da vida prática (ALVES, 2013). Logo, ao 
pensarmos a realidade escolar do aluno é indissociável do seu cotidiano. Pensando nessa afirmação, uma das maiores 
dificuldades  do ensino básico é justamente alcançar o aluno e romper assim com esse distanciamento ou com esse 
modelo passivo de aprendizagem, para que assim o estudante se entenda como um agente histórico. 

Pensando justamente no como a disciplina de história vem chegando aos educandos o trabalho proposto tem 
por foco a organização e preparação de um conjunto de fontes documentais para o uso em sala de aula, no qual foram 
selecionados algumas dessas fontes para serem aplicadas no modelo metodológico do Compêndio Didático, que tem 
como intuído ser um facilitador da aplicação do uso de fontes em sala de aula para os educadores. 

Optamos por trabalhar a história local e regional, tendo em vista sua pouca visibilidade nos matérias 
didáticas e o elo que ela tem com o estudante que em sua grande maioria não conhece a história de sua região. A partir 
das atividades mineratórias da “Serra Pelada” adentraremos nos grandes projetos desenvolvimentistas aplicados no Sul 
e Sudeste Paraense, e o como isso impactou a região, pensamos discutir essas relações de poder que emergem nos 
ataques, nas resistências, nos entraves políticos aos impactos ambientais. Pensamos assim tratar de uma história ainda 
muito viva e que é muitas vezes é invisibilidade. 

2. MATERIAS E MÉTODOS 

Na primeira etapa da bolsa (primeiros seis meses) focamos nosso trabalho em uma formação teórica sobre a 
temática a partir da leitura de capítulos de livro, artigos científicos, assim como realizamos capacitações a partir de 
cursos de extensões e buscamos suporte para a utilização de fontes históricas em sala de aula. Foi construído um banco 
de dados de artigos e capítulos de livros que tratavam de: teoria, ensino, fontes e métodos, ensino de historia local e 
regional e a historia do Sul e Sudeste do Pará.  

No final da primeira etapa buscamos fontes históricas sob a guarda da Fundação Casa da Cultura de Marabá, 
que é uma instituição de pesquisa que atua ativamente na região há cerca de 33 anos, e possui um grande acervo 
documental do Sul e Sudeste do Pará, grande parte desse material encontra-se digitalizado no seu banco de dados, a 
disposição da comunidade. 

Visitamos o acervo da Casa da Cultura de Marabá nos dias 15/11/2018 e 16/11/2018 onde realizamos uma 
pesquisa dos documentos a partir da disponibilidade do acervo, recolhemos em pdf um total de 158 documentos que são 
recortes de jornais e imagens sobre o garimpo de Serra Pelada quando foram analisados e pré-selecionado 56 recortes 
que foram publicados entre 1984 á 2008, que foram  organizados em eixos temáticos. 

Dos 56 recortes de jornais pré-selecionadas optamos por trabalhar com 18 fontes, nas quais foram nomeadas e 
descritas, destas foram selecionadas 6 para no fim serem colocadas no modelo do “Compendio Didático”. Resultando 
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assim, na preparação de um material didático com o intuito de disponibilizá-lo para professores do ensino básico de 
Marabá e, para quem mais vier demonstrar interesse. 

No percurso dessa atividade principal, também participamos da elaboração de um artigo científico sobre a 
temática, participamos de eventos como ouvinte e apresentamos o trabalho em um simpósio, assim como, realizamos 
formações a partir de cursos de extensões e fizemos  duas disciplinas ofertadas pelo curso de pedagogia da 
UNIFESSPA, sobre temas correlatos. 
 
 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O principal resultado obtido nessa pesquisa é o “Compendio Didático” para o uso de fontes em sala de aula. 
Quando pensamos em quais fontes usar já tínhamos em mente o uso de fontes que caminhassem para uma reflexão 
sobre a história da região que é marcada por grandes conflitos, e, a partir da nossa visita ao acervo da Fundação da Casa 
da Cultura de Marabá tivemos o contado com um acervo significativo que já está digitalizado e, focamos nos periódicos 
sobre o garimpo de Serra Pelada, que remete a diversos aspectos da construção e transformação do Sul e Sudeste do 
Pará, esse conjunto documental veio de encontro com as nossas aspirações. 

A população da cidade de Marabá duplicou a partir da construção da transamazônica em 1980, “Esse processo 
fez emergir novos atores sociais, constituídos por trabalhadores, que irão ocupar terras no sul e sudeste do Pará.” 
(PEREIRA, 2013, p. 18). Tendo em vista esse aumento populacional desenfreado, em paralelo com o sonho que se 
esvaia da posse de terras, divergindo dessa imagem pintada de uma Amazônia vazia, se transformando em uma 
Amazônia dividida em terrenos foi alguns dos impactos que esses projetos tiveram na região. 

A Implementação do Projeto Grande Carajás (PGC) em 1980, incluí a construção da hidrelétrica de Tucuruí, a 
ferrovia São Luís, rodovias, a infraestrutura da serra dos Carajás, o que atrai uma soma de mais de 90 mil pessoas que 
vieram trabalhar nesses projetos, configurando uma nova realidade no sul e sudeste do paraense. A abertura de 221 km 
da PA-70 em ( hoje com a identificação de BR- 222) em 1963 e 1969 permitiu um trafego mais fluido entre a Belém-
Brasília, o que antes era realizado por transportes fluviais, ou por estradas precárias que passaram aos poucos a se 
transformar em rodovias, o que mudou o ritmo local, emergindo uma nova realidade social, novas maneiras de 
trabalhar, de consumir, as relações passam a ser mais fluidas e passou a atrai um número ainda maior de migrantes. 

Ao estudarmos os jornais que propomos sobre a Serra Pelada conseguimos perceber claramente a 
complexidade das disputas que acarretam a mineração e esses projetos desenvolvimentistas que foram implantados na 
região e, o como isso modificou a estrutura local. Quando usamos esses periódicos como fonte em sala de aula, 
pretendemos descontruir essa ideia cristalizada do garimpo, de vários outros processos que ocorreram na Amazônia, nos 
levando a construção local e seus diversos conflitos. 

Pensamos o ensino de história regional como um forte elo para a construção de uma identidade local em junção 
com o nacional. É muito comum que as regiões tenham periódicos de longas datas que raramente tem uma divulgação 
nacional, mas que trazem uma imensa importância para a história local são ótimas fontes para se entender a construção 
da região. Como aponta Rolim (2002) 

 
[...] informações sobre a realidade histórica dos grupos sociais residentes nesses locais, bem 
como, a relação que estabelecem com outros territórios do país. Esses jornais podem 
inclusive noticiar aspectos da realidade social que a grande imprensa não se preocupa em 
divulgar.” (ROLIM, 2002, p. 76) 

 
Pinto (2014) salienta para a relevância da imprensa periódica como um espaço importante para compreender 

comportamentos sociais, elementos culturais, temporalidades. A partir do registro de acontecimentos locais podem-se 
entender as disputas sociais, logo, a imprensa é muito importante para uma leitura consciente e crítica, a partir da qual 
se constrói uma narrativa de situações ocorridas entre grupos e seus embates. “A imprensa periódica fornece indicativos 
para a compreensão de questões históricas que não estão dadas, a priori, no material de uso comum de alunos e 
professores.” (PINTO, 2014, p. 350). 

Segundo Munakata, (2013) discutir o ensino de história é uma questão primordial, que vai para além dos 
limites murados das escolas e universidades, o ensino é um debate de utilidade publica, é uma responsabilidade de 
todos, mas para fomentar esse debate educacional a mudança deve ocorrer de maneira mutua entre o ambiente escolar e 
acadêmico, de forma mutua entre ambos, para que possamos reconhecer a pratica do ambiente escolar, e desencastelar o 
conhecimento acadêmico, a sala de aula não pode ser um enigma para os futuros professores, e a academia não se 
sustenta isolada do mundo com seu ego (RIBEIRO, 2015). 

É preciso pensar o ambiente escolar como um produtor de conhecimentos que não está submisso a academia. 
Ribeiro (2015) expõe a necessidade de pensar a escola como um agente histórico, e não como um espaço de reprodução 
ou vulgarização do conhecimento. 



 
 
 
 
 
 
 

 
Neste sentido, é importante que se busque superar a lógica perversa da divisão técnica do 
trabalho, que separou, historicamente, aqueles professores que são autorizados a produzir 
conhecimento, daqueles a quem é conferida a sua transmissão (SCHIMIDT, 2009, p. 11). 
 

 
 
 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Esse trabalho tem como finalidade o fomento da pesquisa sobre o ensino de história e novas metodologias 
pensando a mesma em conexão com a prática docente, consideramos de extrema importância a publicação de artigos 
científicos, a apresentação em eventos, tanto quanto, a importância de disponibilizar esse conhecimento para a 
comunidade, que no caso, são os professores e alunos do ensino básico de Marabá. 

Tendo em vista a relevância e necessidade do ensino e pesquisa como aliados, a partir do conhecimento 
adquirido criamos um “compendio metodológico” para a aplicação de fontes históricas em sala de aula com o intuído de 
facilitar a apropriação dos professores, assim como, proporcionar uma experiência prazerosa e eficientes para os alunos 
de ensino básico, vislumbrando o aluno como sujeito histórico, para que o mesmo se identifique como um produtor de 
conhecimento a partir desse contado com as fontes documentais. 

REFERÊNCIAS 

MUNAKATA, Kazumi. Da didática da História à história da História ensinada. Revista História Hoje, v. 2, 
n. 3, p. 251-267. 2013. 

RIBEIRO, Renilson Rosa. Entre textos e práticas: ensino de história, instituição escolar e formação docente. 
História & Ensino, Londrina, v. 21, n. 2, p. 151-179, jul./dez. 2015. 

SCHMIDT, Maria Auxiliadora. Literacia Histórica: um desafio para a educação histórica no século XXI. 
História & Ensino, Londrina, v. 15, p. 09-22, ago. 2009 
PINTO, Adriana Aparecida. A imprensa em Mato Grosso: subsídios para o ensino da História Regional no 
século XIX (1880-1890). Revista História Hoje, v. 3, n. 6, p. 343-369. 2014. 

PEREIRA, Airton dos Reis. A luta pela terra no sul e sudeste do Pará: migrações, conflitos e 
violência no campo. Recife, 2013. 265 f. Tese (doutorado) - UFPE, Centro de Filosofia e Ciências 
Humanas, Programa de Pós-graduação em História, 2013. 

MOURA, Salvador Tavares de. Serra Pelada: experiência, memórias e disputas. 2008. 119 f. 
Dissertação (Mestrado em História) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 
2008. 
 

 


