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1. INTRODUÇÃO 
Esta pesquisa faz parte do Projeto “O processo de crédito e a rede de negócios entre a cafeicultura e 

o comércio em um estudo de história regional (Ribeirão Preto, 1890-1915)” desenvolvido pelo Dr. Carlo 

Guimarães Monti, que contou com a participação de 03 bolsistas sendo eu a segunda a atuar no 

desenvolvimento de um material pedagógico que auxilie os professores de história da educação básica no uso 

de fontes documentais em sala de aula. 

Através de um levantamento bibliográfico, seleção e análise crítica das fontes e adequação desse 

material para a educação básica nós pretendemos disponibilizar aos professores de história do ensino 

fundamental II, em especial, um material contendo uma metodologia pronta para o manuseio dos 

documentos no processo de ensino aprendizagem. 

A partir da Escola dos Annales a história passou por uma reformulação em seus objetivos, 

metodologias e objetos de pesquisa, partindo principalmente de aspectos como a diversificação das fontes e a 

percepção do social em detrimento do individual (FUNARI, SILVA, 2008). Os Annales contribuíram 

também para o ensino e desse modo, tornou-se possível que a história ensinada esteja em diálogo com a 

perspectiva de sujeitos que até então não haviam tido reconhecimento histórico, bem como temáticas 

diversas e que estejam ligadas ao cotidiano dos estudantes. 

Além disso, compreendemos que o uso de fontes também auxilia na aproximação da realidade do 

aluno, possibilitando a discussão e o debate de diferentes visões, ao proporcionar o maior estímulo diante da 

complexidade cultural e da experiência histórica do homem (CORREIA, 2012). Esses processos instigam os 

estudantes na construção de um olhar e de um pensamento crítico a respeito das relações sociais que os 

cercam e das dinâmicas históricas que lhe afetam, levando a construção daquilo que pode ser chamado de 

consciência histórica. 

Por tais motivos essa pesquisa se empenha no desenvolvimento de um material que proporcione a 

professores e estudantes uma nova relação com documentos, fazendo deles também fontes de aprendizagem. 

 

2. MATERIAS E MÉTODOS 

Para atender aos objetivos propostos foi montado um plano de atividades que auxiliaram nos 

processos de apropriação epistemológica e de debates teóricos, de seleção e análise crítica das fontes 

documentais e de produção do material de auxílio aos professores da educação básica. 

Na primeira etapa da pesquisa, foi realizado o levantamento de artigos científicos em revistas 

eletrônicas e periódicos na busca por discussões teórico-metodológicas recentes no debate da utilização de 

fontes. Os artigos encontrados foram somados a outros artigos e capítulos de livro que já estavam em um 

banco de dados e então estes foram divididos em categorias temáticas, com a finalidade de facilitar o 

processo de leitura e análise. A partir de então o trabalho se desenvolveu através da leitura, fichamento e 

produção de resenhas. 
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Na segunda etapa da pesquisa, houve o contato direto com as fontes documentais utilizadas no 

trabalho. O primeiro contato realizado foi com o banco de dados inédito de documentos da fazenda Boa 

Vista em São Paulo mantido pelo Dr. Carlo Guimarães Monti, deste banco de dados selecionamos um grupo 

de documentos a serem utilizados na pesquisa. Posteriormente o contato se deu com o acervo jurídico do 

Centro de Referência em História e Memória do Sul e Sudeste do Pará localizado na UNIFESSPA – 

Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Campus III Marabá, a partir do qual selecionamos o segundo 

grupo de documentos que se referiam ao período de exploração da castanha na região do sul e sudeste do 

Pará, especialmente o munícipio de Marabá. 

Após análise e estudo dos documentos, dedicamo-nos a aplicar a metodologia desenvolvida às 

fontes para a produção do material didático, que recebeu o nome de “Compêndio Didático”. Destacando o 

modo de seleção, análise e utilização das fontes o material consta com uma lista de instruções que tem por 

finalidade facilitar a prática docente no uso de documentos históricos em sala de aula. 

Durante o período da pesquisa também foi possível realizar a aplicação do material com a 

comunidade. Através da disciplina de Estágio do curso de História da Unifesspa no município de Marabá nós 

estivemos em três escolas realizando atividades baseadas no Compêndio com turmas de ensino fundamental 

e ensino médio. Estivemos nas seguintes escolas: 

 EEEM SILVINO SANTIS com uma turma de 14 estudantes do 2º ano do Ensino médio. 

 EEEM PROF.º JONATHAS PONTES ATHIAS com uma turma de 40 estudantes do 3º ano do Ensino 

médio. 

 EMEF O PEQUENO PRINCIPE com uma turma de 25 alunos do 6º ano do ensino fundamental, 

sendo que nesta escola especialmente as atividades foram realizadas em três encontros distintos. 

Através das experiências junto aos estudantes da rede pública de Marabá foi possível perceber a 

relação prática do Compêndio e sua aplicação, sendo que pudemos constatar a manifestação de estudantes 

pelo conteúdo, a dinamização da aula e a interação dos alunos com o processo de aprendizagem. 

Em relação às fontes utilizadas para esta parte da pesquisa, como dito antes foram selecionados 

dois grupos de documentos, cada um dando conta de um espaço e temporalidade, contudo ambos abordando 

relações de trabalho no espaço rural. Um corresponde ao período do ápice da produção cafeeira no interior 

de São Paulo entre os anos de 1890 e 1932. E o outro ao período de exploração da castanha na região de 

Marabá, sudeste do Pará, que teve seu auge entre 1920 e 1980. Estes grupos de documentos foram escolhidos 

por que possibilitam analisar sujeitos e semelhanças nas relações de trabalho que se passam na mesma 

temporalidade, mas em espaços diferentes do país. 

Em relação à produção cafeeira selecionamos para utilizar no material uma “Caderneta de 

Trabalho”, esse tipo de documento dava conta das relações de trabalho que tiveram vez nas fazendas 

produtoras de café no sudeste do país e relatam os acordos entre os fazendeiros e os colonos: os pagamentos, 

as dívidas adquiridas pelos trabalhadores, os serviços desempenhados por eles nas fazendas, a relação de 

produtos consumidos pelos colonos e seus familiares durante o período do contrato. A caderneta analisada 

aqui tem sua origem na fazenda Boa Vista do Coronel Joaquim da Cunha Junqueira que veio a ser um 

importante referencial econômico e político na época (MONTI, 2014). 

Já os documentos referentes à exploração da Castanha no sudeste paraense, são processos judiciais 

registrados na comarca de Marabá nas décadas de 1950 a 1970. Esses documentos nos permitiram analisar 

através das disputas judiciais as relações de trabalho que se davam em torno da coleta da castanha e do 

domínio dos castanhais. Considerando que os Castanhais foram de crucial importância para o aumento 

populacional da região, surgimento de povoados e posteriores munícipios e o desenvolvimento econômico da 

região (CARNEIRO, 2007). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O principal resultado obtido nessa pesquisa é o Compêndio Didático, que apresenta 10 passos que 

contribuem para auxiliar o professor da educação básica na abordagem de documentos históricos como 

fontes para o processo de ensino aprendizagem. 

Durante a revisão e produção metodológica do Compêndio consideramos algumas indagações 

importantes a respeito do uso dos documentos enquanto fontes, principalmente no que diz respeito a uma 



 
 
 
 
 
 
 
leitura que possibilite os estudantes a enxergar o documento como uma fonte de questionamentos e não 

como uma verdade pronta. E “[...] isso significa dizer que a leitura não deve buscar apenas o que foi escrito, 

mas também como foi escrito, por que foi escrito e como aquele texto circulou e foi guardado.” (LARA, 

2008, p.22). 

Tendo isso em vista, foram considerados cruciais para o processo de seleção e preparo dos 

documentos para o uso em sala de aula os seguintes passos: 

 

1 - A utilização de fontes em sala de aula tem por fim o trabalho em paralelo com o livro 

didático em uma construção cognitiva do aluno, já que o coloca em contato com 

diferentes representações do passado; 

2 - O uso de fontes permite ao professor questionar acontecimentos de uma maneira 

reflexiva, durante a aula, elementos das vivências dos sujeitos em um tempo passado; 

3 - Antes da seleção das fontes, o professor deve estar ciente da parcialidade do 

documento, levando em conta que este é um produto histórico deixado intencionalmente 

por quem o construiu, sujeito a mudanças interpretativas dependendo do ponto de vista 

analisado; 

4 - A partir da seleção dos documentos, o professor pode optar por fontes que permitam 

a problematização de temas naturalizados e cristalizados historicamente pelo senso 

comum. Alguns critérios de seleção são considerados fundamentais, como:  

a) O estado de conservação no que diz respeito à legibilidade dos documentos;  

b) A clareza das informações contidas no documento, observando o nível de 

complexidade do que está escrito na fonte;  

c) A extensão do documento, pois o tempo pedagógico das aulas é uma preocupação 

relevante na construção da didática;  

d) O conceito substantivo que ele traz, no qual funcionará como tema gerador das 

discussões em sala de aula. 

5 - Após isto, pode-se classificar a linguagem e a textualidade concernente às fontes 

escolhidas, fazendo uma classificação documental que identifique o tipo de documento e 

a sua procedência; 

6 - A partir disso, pode-se contextualizar o período em que a fonte foi produzida, 

gerando uma discussão histórica, onde os alunos possam problematizar as 

temporalidades, as espacialidades, ampliando concepções de leitura de mundo e o 

entendimento de diferentes contextos; 

7 - Com isso, coloca-se o aluno para ler diferentes fontes e, durante este procedimento, o 

professor tem a responsabilidade de mediar o processo de análise ao ressaltar o caráter 

ativo dos alunos no movimento de crítica ao documento, que possibilite não encarar o 

passado como uma única verdade irrefutável, mas, sim, como uma versão passível de 

questionamentos; 

8 - O próximo passo é a enumeração e descrição dos pontos importantes na constituição 

da fonte, procurando sempre estabelecer relações entre uma história em menor e maior 

escala; 

9 - No momento da problematização das fontes em sala de aula, é importante permitir 

que o aluno tenha a liberdade em conduzir, também, o procedimento analítico, 

dialogando com a fonte, pois, assim, pode-se formar e desenvolver uma visão reflexiva; 

10 - Deste modo, é possível analisar os conceitos históricos identificando sua origem, 

suas divergências e convergências, a compreensão do tipo de história a ser decifrada a 

partir deles, nas quais auxiliam o aluno no entendimento da relação existente entre 

passado e presente. 

 

Esses passos foram pensados na perspectiva de que é preciso considerar o importante papel do 

docente no desenvolvimento do trabalho com fontes em sala de aula, principalmente por que as fontes, em si, 



 
 
 
 
 
 
 
não possuem nenhuma capacidade de transformar ou inovar o sistema educacional, elas são apenas 

instrumentos nas mãos de um professor e do seu grau de compromisso, com um ensino inclusivo e diverso 

(Neto, 2001). 

A expectativa é a de que a partir das orientações presentes no Compêndio o professor da educação 

básica tenha a possibilidade de desenvolver um trabalho em sala de aula com fontes históricas que possam 

ser profícuos para o ensino aprendizagem, considerando a realidade prática do estudante e suas percepções 

históricas e sociais. 

Da mesma forma, foi considerado que o aluno precisa ser visto e colocado na posição de 

protagonista dos processos de ensino aprendizagem, e que a partir do manuseio dos documentos ele tem a 

possibilidade de construir uma relação de aprendizado crítico. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir da necessidade cada vez mais urgente de fazer defesa da história e da formação crítica e 

cidadã dos estudantes é que o Compêndio vem a ser um material profícuo em sua finalidade, o de auxiliar os 

professores de história na construção de um ensino e aprendizagem mais dinâmico e social. 

Com esta pesquisa tivemos a oportunidade de desenvolver e aprimorar um método que em muito 

vem a contribuir com o ensino de história que lance um olhar para a vivência dos alunos proporcionando a 

eles as ferramentas necessárias para se enxergarem enquanto sujeitos históricos, cidadãos e agentes de 

transformação. 

Por meio de nossas atividades de leitura, análise, seleção, aperfeiçoamento do material e aplicação 

prática foi possível constatar que os objetivos pretendidos a início foram alcançados. Principalmente a partir 

das atividades realizadas nas escolas públicas de Marabá pudemos observar a relação desenvolvida pelos 

alunos com os documentos, seu interesse e suas manifestações epistemológicas a partir dele. 

Como continuidade de nossas atividades, pretendemos disponibilizar esse Compêndio para 

profissionais da rede educacional de Marabá através de futuras experiências de estágio e formação tendo em 

vista que este é um material que tem muito a contribuir para as relações em sala de aula no ensino de 

história. 
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