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RESUMO 

 

O presente trabalho tem por objetivo compreender como a História local tem sido 

ensinada na disciplina de História, nas turmas do 6º ao 9º ano de duas escolas públicas do 

município de Parauapebas (PA) — Chico Mendes II e Carlos Drummond de Andrade — 

entre os anos de 2014 e 2019. As instituições de ensino escolhidas são duas das mais 

antigas do município. Neste trabalho, entendemos o ensino de História como um lugar de 

fronteira, enquanto tomamos a História local como uma importante metodologia para a 

pesquisa e um conteúdo relevante para o ensino na Educação Básica. Trabalhamos com 

fontes bibliográficas que nos permitiram estabelecer conexões entre Parauapebas (PA), o 

sudeste do Pará e a Amazônia Legal. O corpus documental que mobilizamos é composto 

pelas Rotinas de Planejamento e os Conteúdos de História do 6º ao 9º ano, ambos 

elaborados pela Secretaria Municipal de Educação (Semed) com o fim de serem utilizados 

nas escolas públicas do Ensino Fundamental entre os anos 2014 e 2019; pelos Projetos 

Político-Pedagógicos (PPPs) das duas escolas; por entrevistas com três docentes e uma 

funcionária da Semed. Os resultados apontam a presença de conteúdos de História local 

entre as turmas citadas, com uma significativa concentração nas do 6º e 9º anos. O 

componente curricular de História dispõe de poucas aulas, considerando a quantidade de 

assuntos prevista no planejamento. Docentes indicam a ausência de material didático 

elaborado para aulas de História local. Apesar da falta de disponibilidade de carga, nessas 

turmas, é possível assinalar tentativas de inserir discussões que envolvam a História local, 

relacionando-a com a Amazônia e os contextos mais amplos e gerais. Tal inserção é 

indicada nas referidas Rotinas e nas entrevistas, o que aponta para formações elaboradas 

com esse propósito. 

Palavras-chave: História local. Ensino de História. Cultura Escolar. Parauapebas. 

Amazônia. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

The present work aims at understanding how local history has been taught inside 

the contents of History as a discipline for the 6th to 9th grades of Fundamental Teaching 

in two state schools of the municipality of Parauapebas (PA) – Chico Mendes II and 

Carlos Drummond de Andrade, between the years of 2014 and 2019. The two chosen 

schools belong to the oldest of the town. In this work, we comprehend the teaching of 

History as a border place, a relevant content for the teaching of Ground Education. We 

have dealt with bibliographical sources which have allowed us to establish connections 

between Parauapebas (PA), the southeastern part of Pará and Legal Amazon. The 

documental corpus that we have drawn upon is composed by Planning Routines, the 

Contents of History for the 6th to 9th grades, all of them elaborated by the Municipal 

Secretary of Education for the purpose of being used in state schools between the years 

of 2014 and 2019, along with the Political-Pedagogical Projects pertaining to the two 

schools, as well as interviews with three teachers and one worker from the Municipal 

Secretary of Education (Semed). Our upshots point to the presence of local history 

contents for the grades cited, with a significative concentration in the 6th to 9th grades. 

The curricular discipline of History counts with few classes if we take into account the 

amount of topics forseen in the teaching plan. Teachers indicate the absence of didactic 

material prepared for local History classes. In spite of the lack of class disponibility, it is 

possible to assign efforts to insert discussions entailing local history in connection to the 

Amazon and wider contexts. However, the insertion of this content in the aforementioned 

pedagogical routines and interviews pimpoints some formulations with this purpose. 

Keywords: local history; teaching of History; School Culture; Parauapebas; Amazon.    
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INTRODUÇÃO 

 

Nosso objetivo, nesta dissertação, é compreender de que forma está sendo 

trabalhado o ensino de História local em turmas do 6º ao 9º ano de duas escolas públicas, 

Chico Mendes II e Carlos Drummond de Andrade, do município de Parauapebas (PA), 

entre os anos de 2014 e 2019. Essa escolha temática remete à minha trajetória de vida e 

formação profissional. 

Meu pai e minha mãe são naturais de Caxias (MA). Em 1989, meses após se 

casarem, os dois mudaram-se para Parauapebas, cidade localizada no sudeste do Pará. No 

início, tentaram fazer amizades, conhecer o espaço, mas sentiram dificuldades em 

conviver com outras pessoas desconhecidas, pois, em Caxias (MA), estavam com amigos 

e parentes. Esse foi um dos motivos pelos quais minha mãe sempre voltou para sua cidade 

natal, nas três vezes que deu à luz, pois lá estavam seus parentes, que poderiam ajudá-la 

e ampará-la antes e depois do parto. Por essa razão prática e de necessidade, sou natural 

de Caxias (MA), mas vivi os 17 anos iniciais de minha vida, aqui, em Parauapebas (PA), 

lugar no qual conclui minha Educação Básica, toda em instituições públicas. 

Ao terminar o Ensino Médio, decidi cursar uma graduação em licenciatura na 

Universidade Federal do Maranhão (UFMA), campus São Luís. Minha primeira 

aprovação no Sistema de Seleção Unificada (SISU) foi para Ciências Sociais, curso no 

qual permaneci por um semestre, até que consegui ingressar em História, em 2013. 

Ambas as aprovações se deram por meio do sistema de cotas. Durante meu percurso no 

Ensino Superior, tive a oportunidade de participar, por quatro anos, do Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid); a partir daí, aumentou minha 

vontade de lecionar na Educação Básica. Meu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 

foi voltado às memórias sobre a escola Euclydes Figueiredo/Chico Mendes II, por meio 

da narrativa de entrevistas com quatro pessoas que frequentaram essa escola na década 

de 1980. Ou seja, desde minha monografia, mantive interesse em pesquisar Parauapebas 

(PA) e essa escola. Até então, não sabia se seria por meio de mestrado ou especialização. 

Alguns podem até perguntar por que estou ressaltando, nesta introdução, 

fragmentos de minha formação. De fato, fiz questão de ressaltar esses pontos: Educação 

Básica em escolas públicas; aprovação como cotista; participação no Pibid, pois a 

educação pública e as políticas públicas de democratização ao acesso e permanência no 

Ensino Superior foram importantes fatores na conquista de meu objetivo profissional: ser 
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professor. Acredito que assinalar e reconhecer esses aspectos é uma excelente forma de 

os defender. 

Para adentrar na Pós-graduação em História, na Universidade Federal do Sul e 

Sudeste do Pará (Unifesspa), optei pela elaboração de um projeto que me fizesse 

investigar dois elementos: minha profissão e minha cidade. Em outras palavras, o ensino 

de História e a História de Parauapebas (PA). Com as orientações e as disciplinas 

cursadas, o projeto inicial foi repensado, reescrito, remodelado. Permaneceu a finalidade 

de analisar os dois itens anteriormente citados. 

Parauapebas (PA) é uma cidade que, a meu ver, apresenta múltiplas possibilidades 

de pesquisas. Esse é um território que me inquieta enquanto professor e historiador, e me 

faz querer compreender meu próprio percurso e o de minha família, que, assim como 

tantas outras, vieram para o sudeste do Pará em busca de melhores condições de vida, 

como veremos ao longo do texto. A formação desse município nos permite dialogar com 

múltiplas facetas da História do Brasil e da Amazônia; essas questões envolvem 

migração, mineração, ocupação do território, movimentos de resistência e luta pela terra 

e por melhores condições de vida. 

De acordo com o artigo 4º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), a 

Educação Básica no Brasil engloba a Educação Infantil, que inicia nos primeiros meses 

de vida; é seguida pela etapa da pré-escola; passa pelo Ensino Fundamental, o qual tem 

duração de 9 anos, e é concluída no Ensino Médio, esse com duração de 3 anos. As escolas 

públicas de Ensino Fundamental da zona urbana de Parauapebas organizam as turmas no 

sistema de ciclo, no qual 1º ciclo corresponde a 1º, 2º e 3º anos; 2º ciclo com turmas do 

4º e 5º anos; 3º ciclo com 6º e 7º anos, e 4º ciclo, composto pelo 8º e 9º anos. Essa mudança 

ocorreu a partir de 2010, quando o modelo seriado foi abandonado no município. 

O Ensino Fundamental, no Brasil, é dividido em duas etapas. A primeira, 

denominada Anos Iniciais, vai do 1º ao 5º ano. A segunda tem por nome Anos Finais, e 

corresponde ao 6º, 7º, 8º e 9º anos. Nesta dissertação, optamos por direcionar nossa 

atenção aos Anos Finais, uma vez que, no outro ciclo, as aulas de História são 

regularmente ministradas por professores formados em Pedagogia. Já do 6º ao 9º ano, as 

aulas de História, geralmente, são regidas por quem possui licenciatura nesse curso. 

Nossa pesquisa tem como recorte temporal o período de 2014 a 2019, devido a 

alguns fatores ligados às fontes aqui mobilizadas. A primeira fonte que sugere esse recorte 

são as entrevistas com os/as três docentes das duas escolas. No ano de 2014, foi realizado 

um concurso público para docentes da Educação Básica, o que significou a vinda de 
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novos/as profissionais para o município, que é o caso de duas das três pessoas 

entrevistadas que atuam nas escolas Chico Mendes II e Carlos Drummond de Andrade. 

A outra já estava na cidade desde 2007. O ano de 2019 foi o ano de meu ingresso no 

mestrado, permanecendo como data final em nosso recorte de pesquisa. Poderia ter-se 

estendido a 2020, mas a pandemia causada pelo vírus da Covid-19 modificou toda a 

dinâmica da Educação Básica com a suspensão de aulas presenciais. Na verdade, todo o 

sistema educacional do Brasil e do mundo passaram por mudanças, isolamentos e 

dificuldades mediante o número de mortes e aumento do contágio. As portas das escolas 

e universidades, de certa forma, foram fechadas. Seguíamos para uma outra dinâmica de 

trabalho, as aulas remotas, sendo ministradas por meio de computadores, tablets ou 

celulares. Presenciamos pontos positivos para quem detinha os recursos e as tecnologias, 

e negativos, principalmente aqui em nosso País, diante de atrasos tecnológicos, 

desigualdade social e ausência de políticas públicas. A nosso ver, essa nova realidade de 

aulas remotas para manter o distanciamento demandaria uma análise diferente da 

proposta apresentada anteriormente. A segunda fonte relacionada ao recorte proposto são 

as Rotinas de Planejamento, que foram elaboradas a partir de 2014 e que, até 2019, 

previam ações presenciais. Diante desse contexto, as Rotinas de 2020 foram refeitas e 

modificadas, considerando o contexto pandêmico. 

Segundo a Semed de Parauapebas (PA), o município possui, ao todo, 50 escolas 

de Ensino Fundamental. Dessas, 37 pertencem à zona urbana1 e 13 estão situadas na zona 

rural. Nossa escolha foi por duas das escolas mais antigas da zona urbana, Chico Mendes 

II e Carlos Drummond de Andrade. Elas estão localizadas, respectivamente, nos bairros 

Cidade Nova e Rio Verde. A primeira escola foi inaugurada em maio de 1984,2 e a 

segunda, em abril de 1986. As datas de fundação dessas instituições são de um período 

em que é possível perceber um acentuado crescimento populacional na região. A 

primeira, como já mencionado, foi tema da pesquisa de graduação, existindo uma certa 

afinidade. A segunda é uma das mais antigas do bairro no qual está situada. 

Não defendemos que essas escolas e as práticas ali exercidas sejam 

compreendidas como um exemplo e amostra de todo o município ou da região. No que 

diz respeito ao seu funcionamento, essas escolas possuem, hoje em dia, quatro turnos de 

 
1 34 Escolas de Ensino Fundamental e 3 unidades do Cepeja (Centro de Ensino Personalizado Para a 

Educação de Jovens e Adultos). 
2 No início, essa instituição foi batizada de Euclydes Figueiredo; posteriormente, passou a ser denominada 

Chico Mendes II, como veremos no capítulo três. 
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aula; são eles: manhã (das 7h às 10h45min); intermediário (das 11h às 14h45min); tarde 

(das 15h às 18h45min), e noite (das 19h às 22h). Cada turno possui, diariamente, cinco 

aulas de 45 minutos. 

Pesquisar o espaço escolar demanda múltiplos diálogos com autores e autoras de 

diferentes áreas. Em nosso caso, temos uma interlocução com Agustín Benito (2017) 

quando defende a necessidade de compreender as práticas culturais nessas instituições e 

a importância que elas exercem ao integrar nossa memória e identidade narrativa. O autor 

sustenta que a cultura escolar é fruto e produtora de outras culturas, e nos convida a 

observar esse objeto fugindo de conclusões apressadas e análises essencialistas. 

Devemos, dessa forma, desnaturalizar nosso olhar. Perceber nuances e relações ali 

engendradas. Uma das importantes propostas desse pesquisador é compreender as 

culturas ali presentes e as práticas de seus profissionais. Por isso, a pertinência de analisar 

as narrativas dos/as docentes que atuam nessas instituições. 

Ao pesquisar instituições de ensino na Espanha, Augustín Benito (2017) afirma 

que a experiência escolar passou a integrar nossa memória como uma parte fundamental 

de nossa identidade narrativa. Ou seja, a escola contribui de forma relevante na 

constituição de nossa identidade e memória. Desse modo, alguns padrões de 

comportamento são aprendidos nesse espaço: a forma de ler um livro ou documento, o 

jeito de escrever, as maneiras de conversar oralmente, a aprendizagem de expressões 

matemáticas. Por esse ser um local de aprendizagem de comportamentos, espaço onde 

funciona toda a engrenagem educacional, estudá-lo pode contribuir muito para 

compreendermos a sociedade na qual vivemos. 

Uma outra contribuição importante e norteadora desta dissertação advém de 

Dominique Julia (2001), quando nos convida a observar a historicidade da cultura escolar 

e perceber o que é possível e impossível dentro de cada período. Ele também propõe 

análises em relação às transferências culturais da escola a outros setores da sociedade, e 

vice-versa. Para ele, a cultura escolar pode ser entendida como um conjunto de normas e 

práticas presentes no seu espaço, as quais têm relação direta com o contexto em que estão 

inseridas. Isso significa que toda escola possui sua singularidade, e que, para compreender 

as práticas presentes em cada uma dessas instituições, é fundamental considerar a 

temporalidade e o local em que se incluem. 

Dominique Julia (2001, p. 19) desenvolve sua análise sobre a cultura escolar a 

partir de três vias: “[...] a primeira via seria interessar-se pelas normas e pelas finalidades 

que regem a escola; a segunda, avaliar o papel desempenhado pela profissionalização do 
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trabalho de educador; e a terceira, interessar- se pela análise dos conteúdos ensinados e 

das práticas escolares.” Nesta dissertação, buscamos fazer um cruzamento entre essas 

vias, pois utilizamos documentos normativos, como os PPPs e as Rotinas de 

Planejamento, além das entrevistas com foco na formação e atuação de docentes. 

Ademais, analisamos os conteúdos referentes ao ensino de História local da cidade de 

Parauapebas (PA). 

Podemos observar o crescimento de pesquisas envolvendo a História local nos 

programas de Pós-graduação, em meados dos anos 1970 e 1980, após as mudanças na 

historiografia e aumento de cursos de mestrado e doutorado. Nesse contexto, há um 

significativo aumento de perspectivas voltadas para as especificidades locais 

(FERNANDES, 1995). De acordo com Circe Bittencourt (2008), essas pesquisas 

aumentaram devido ao esgotamento de macroabordagens que focavam em análises 

gerais. A proposta era abrir espaço para outras narrativas possíveis, que não fossem 

somente aquelas direcionadas à dita História geral. A partir disso, desdobrava-se a 

possibilidade de espaços para compreender as peculiaridades e especificidades de outros 

lugares. 

No século XIX, os estudos do regional eram feitos sob influência do Instituto 

Histórico Geográfico Brasileiro (IHGB). Período das corografias, que “[...] eram 

monografias municipais e regionais, que misturavam História, tradição e memória 

coletiva.” (MARTINS, 2010, p. 140). O destaque dessas narrativas recaía em figuras 

consideradas extraordinárias, e os habitantes de um local eram carregados de 

características definidas: 

 

As corografias alcançaram padrão formal estereotipado. Traziam descrições 

fisiográficas das regiões, exposições da fauna e da flora, inventários dos 

recursos naturais. Em seguida, havia relatos das atividades econômicas; por 

último, os autores das corografias elaboravam efemérides e pequenas 

biografias de pessoas destacadas da História regional ou local. (MARTINS, 

2010, p. 141). 

 

 Até a década de 1960, essas eram fontes comuns sobre o regional. Marcos Martins 

(2010) também aponta a década de 1980 e as já citadas mudanças nos cursos de pós-

graduação, no Brasil, como responsáveis por corrigir algumas distorções resultantes “[...] 

de generalizações, para todo o Brasil, da trajetória paulista e alimentou nova onda de 

estudos regionais, assentadas em bases mais adequadas do que as antigas corografias.” 

(MARTINS, 2010, p. 142). Nesse trecho, só não concordamos com a expressão “mais 
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adequadas” para dissociar os estudos regionais da década de 1980 daqueles feitos em 

outro período, pois as corografias pareciam adequadas ao contexto em que foram 

elaboradas. Assim como acreditamos que os estudos da década de 1980 correspondiam a 

mudanças na historiografia então vigente. 

 Devemos estar atentos para algumas problemáticas: as definições dos limites do 

local são arbitrárias e não servem para todas as épocas; é imprescindível ter cuidado com 

a supervalorização da História local em detrimento de uma nacional ou global 

(GILDATE, 2018). É preciso relacionar a História local com a global, pois a local não se 

explica por si só (FAGUNDES, 2006). Nesta dissertação, consideramos as contribuições 

de Vilma Melo (2015), a qual entende a História local “[...] como um recurso teórico-

metodológico de abordagem para a pesquisa e para o ensino de História.” (MELO, 2015, 

p. 57). Por isso, em nossa percepção, a História local, quando voltada para a pesquisa, 

pode ser uma metodologia pertinente; quando direcionada ao ensino, pode ser um 

conteúdo oportuno para debater questões voltadas ao cotidiano do/a estudante. 

Vale lembrar que os textos oficiais não devem ser a única base para compreender 

os objetivos do ensino (CHERVEL, 1990). Considerando essas questões, optamos por 

analisar o que está previsto sobre o ensino de História local em documentos oficiais já 

citados e, a partir daí, compreender a recepção dessas normas entre os/as docentes das 

duas escolas do município escolhidas para nossa investigação. Esses documentos 

constituem parte do currículo escolar. A esse respeito, Carmen Gabriel (2019, p. 72) 

ressalta que “[...] o significante currículo faz referência tanto ao percurso/caminho 

(substantivo) como ao ato de percorrer (um verbo). Seu significado oscila, pois, entre a 

ideia de um objeto material e uma experiência pessoal.” (grifos da autora). Isso aguça a 

sensibilidade voltada à complexidade existente em nossas fontes, tanto as provenientes 

de entrevistas, como aquelas fomentadas por órgãos oficiais. 

Esses/as autores/as pensam e entendem a importância das práticas culturais e, por 

isso, além de leis, normas, regimentos e currículos, defendem que pode ser proveitoso 

compreender os diferentes aspectos das ações de docentes e discentes desse meio. Isso 

não significa que os trabalhos acadêmicos que optam por analisar fontes regimentais 

sejam incompletos ou que toda pesquisa envolvendo a escola deva realizar entrevistas 

com os seus profissionais. Trata-se apenas de instigar a pertinência de fazer as múltiplas 

fontes dialogarem entre si. Pode-se pensar que existe um número considerável de 

vestígios para esses tipos de pesquisa. Porém, Agustín Benito (2017) nos lembra que 
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diversos materiais produzidos na escola são descartados com frequência; são resquícios 

que nos ajudariam a compreender esse espaço e as complexidades ali presentes. 

André Chervel (1990) é outro autor que nos alerta para os múltiplos saberes 

existentes na escola. Com base nos autores aqui mobilizados, os/as docentes não são 

vistos por nós como os/as únicos/as detentores/as do conhecimento, mas, sim, como 

pessoas que possuem conhecimentos que foram adquiridos nos seus cursos de formação, 

na prática do seu cotidiano e em outros espaços. Os/as discentes também mobilizam 

conhecimentos e narrativas adquiridos fora desse ambiente. A escola é descrita como um 

lugar de embates, disputas e conflitos. Para compreendê-la, é preciso considerar essas 

questões, além de levar em conta os projetos políticos vigentes, os saberes mobilizados, 

o que pode ou não ser ensinado e as narrativas elaboradas. 

Nesta pesquisa, entendemos o ensino de História como um lugar de fronteira, tal 

qual propõe Ana Monteiro (2013). Em nosso caso, as aproximações possíveis são entre a 

História do tempo presente, a História local e a concepção de cultura escolar. A História 

do tempo presente é entendida como aquela com marcos temporais fluidos e diferentes 

— a depender do país e da corrente historiográfica — uma vez que as datas iniciais e 

finais são fruto de construção e de intensos debates, nos quais é possível perceber certos 

dissensos (ROUSSO, 2016). 

Ao pesquisar o ensino de História, somos convidados a refletir sobre quais 

narrativas relacionadas ao passado são ensinadas nas instituições. É possível optar por 

trabalhos que dialogam com a formação nos cursos de licenciatura, as leis, o ensino de 

História em outros períodos (como na Ditadura Militar), os conteúdos previstos na Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC) e os livros didáticos. Seria enfadonho listar todos, 

aqui, dadas as múltiplas possibilidades. Nossa intenção é ressaltar que essas investigações 

sobre o ensino de História, assim como a nossa, não devem partir da premissa de que se 

deve buscar um ideal ou uma essência, mas, sim, apresentar e discutir as problemáticas 

existentes. 

De acordo com Durval Albuquerque Júnior (2012), é preciso estar atento aos 

regimes de historicidades com os quais estamos alimentando os/as discentes. Essa atenção 

se dá de diversas formas, como, por exemplo, em pesquisas e debates. O autor defende a 

necessidade de as aulas de História promoverem deslocamentos e análises a respeito das 

narrativas e acontecimentos do passado, com especial atenção aos episódios traumáticos 

que demandam sensibilidade. Aprender História, como defende Circe Bittencourt (2008), 

já não é memorizar datas e fatos, mas, sim, dialogar com inquietações que permeiam o 
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cotidiano dos discentes. Podemos inferir a necessidade de as aulas de História 

incorporarem, cada vez mais, esses aspectos. 

Neste contexto, não defendemos uma oposição entre o local e o global, ou mesmo 

uma supervalorização do primeiro em detrimento do segundo. Acreditamos, com base em 

Selva Guimarães (2006), Erinaldo Cavalcanti (2018), Aryana Costa (2019) e Maria 

Auxiliadora Schmidt (2006), em uma compreensão que parte do diálogo entre as esferas 

locais e globais. É essa percepção que nos permite, por exemplo, relacionar a cidade de 

Parauapebas (PA) com a Amazônia, o sudeste do Pará, as políticas governamentais, as 

questões sociais e o empreendimento estrangeiro. Existem diversas interconexões desse 

município, da História do País e das questões de nosso presente que justificam a 

pertinência de compreender, analisar, pesquisar e ensinar isso. 

Parauapebas (PA) tem sua formação, como veremos no capítulo um, relacionada 

com a implantação do projeto de extração de minério feito pela Companhia Vale do Rio 

do Doce (CVRD). Porém, há outros elementos que podem ser mobilizados para 

compreender a historicidade dessa cidade, dentre os quais se incluem as disputas políticas 

das elites do sudeste do Pará, assinaladas por Pere Petit (2003); o preconceito e o estigma 

associados à população maranhense que migrou para a região na década de 1980, como 

demonstra Idelma Silva (2010); as problemáticas relacionadas à formação de Parauapebas 

(PA), assinaladas por Rosélia Piquet (1989) Aziz Ab’Saber (2004) e Avone Rocha 

(2019). 

Em relação às fontes utilizadas para esta pesquisa, podemos citar as Rotinas de 

Planejamento e os conteúdos de História, que nos foram repassados por funcionárias da 

Semed de Parauapebas (PA). Trata-se de uma documentação que organiza conteúdos, 

temáticas e metodologias que podem ser utilizadas nas aulas de História do 6º ao 9º ano. 

Nosso olhar a esse arsenal de documentos teve a intenção de compreender as diferenças 

em cada ano letivo e fazer uma análise a partir de algumas inquietações: quais conteúdos 

sobre a História local estão presentes? Como os conteúdos são distribuídos entre os 

bimestres? Como a Amazônia é descrita e inserida nesses conteúdos? 

Outro vestígio analisado são os PPPs das duas escolas, que nos foram cedidos em 

formato digital pelos funcionários dessas instituições. Para compreender essas fontes, 

partimos de autoras como Ilma Veiga (2009); Ilma Veiga e Marília Fonseca (2013), e 

Maria Schefer e Gelsa Knijnik (2017). Nossa intenção é perceber, nesses documentos, as 

questões referentes à História local e traçar um perfil das escolas das quais são frutos, 

uma vez que, nesse tipo de documentação, costumam ser elencadas as questões 
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pedagógicas, o espaço físico, o corpo de profissionais, as metas educacionais e um 

levantamento de informações sobre os/as estudantes. 

Essas fontes dialogam com os relatos dos quatro entrevistados e com a bibliografia 

que permeia tais questões. Esse conjunto de vestígios não é entendido como uma cópia 

material daquilo que foi ensinado nas instituições, uma vez que, tanto os documentos 

oficiais como as entrevistas dos/as docentes, são narrativas de um passado e não o passado 

em si. Por isso, visamos a compreender caminhos, direcionamentos, intenções, não ditos 

e percursos narrativos nelas presentes. 

A partir desse levantamento, podemos perceber que a História de Parauapebas 

(PA) dialoga com os planos de governo pensados para a Amazônia e postos em prática 

nos séculos XX e XXI, como, por exemplo, os “soldados da borracha” na época da II 

Guerra; os discursos dos militares de integração da Amazônia durante a Ditadura Militar; 

os movimentos de resistência, como a Guerrilha do Araguaia; as migrações pelas quais 

passou a região no período; a construção dos núcleos urbanos de Parauapebas e Carajás 

pela CVRD, e o processo de emancipação. Foi possível observar que as atuações da 

CVRD são um importante aspecto para entender a dinâmica desse local. Isso não significa 

que tudo esteja determinado pela História, de forma mecânica, mas que consiste em um 

elemento importante para compreender as dinâmicas da localidade. 

De acordo com o cronograma estabelecido nas orientações, os meses iniciais de 

2020 seriam destinados ao levantamento de fontes junto à Semed do município e à 

definição de qual das escolas do bairro Rio Verde seria a escolhida para a pesquisa da 

dissertação, uma vez que, atualmente, esse bairro conta com cinco escolas: Cepeja 01, 

Carlos Drummond de Andrade, Eduardo Angelim, Eurides Santana e Paulo Fontelles de 

Lima. Após a escolha da segunda escola, entraríamos em contato com os professores para 

a realização das entrevistas que fariam parte do capítulo três desta dissertação. 

Esse itinerário foi profundamente afetado, em março de 2020, quando tivemos os 

primeiros decretos suspendendo atividades presenciais e mantendo abertos somente os 

serviços essenciais, como tentativa de diminuir contágio pelo novo corona vírus. As aulas 

presenciais, na Educação Básica do município, foram suspensas em 18 março de 2020. 

Com as escolas e os órgãos públicos fechados, não pudemos dar continuidade à realização 

do que estava previsto. 

Com a pandemia, tivemos que readaptar toda minha rotina de estudo e trabalho, 

uma vez que, em fevereiro, havia tomado posse como professor da Educação Básica, 

ocupando uma vaga conquistada em concurso público de Marabá (PA). Entre os desafios, 
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estavam o de elaborar atividades para os discentes da zona rural, na escola em que atuo, 

e acompanhar aulas do mestrado na modalidade remota. Durante o ano de 2020, contraí 

Covid-19 por duas vezes. A primeira, no início de julho, quando precisei acompanhar 

meu pai no hospital. A segunda, no final de agosto. Não desenvolvi a forma grave da 

doença, e não precisei de internação hospitalar, como tantas outras pessoas. Tive alguns 

sintomas leves, dentre eles indisposição, febre, tosse e perda do olfato e do paladar. Após 

me recuperar dos sintomas, fiz o teste novamente e tive resultado negativo. Em 2021, 

tomei as duas doses da vacina. 

Para mim, entre outras dificuldades do ano de 2020, o mais difícil foi deixar de 

conviver no ambiente acadêmico: aulas presenciais, bibliotecas, corredores, lanchonetes, 

reuniões, eventos e encontros casuais fizeram uma enorme falta. Perder tudo isso e, ainda, 

ter que assistir diariamente a doença se alastrando sob a batuta de um desgoverno. As 

aulas na Unifesspa foram suspensas até a aprovação da Resolução nº 500, que dispôs 

sobre o Período Letivo Emergencial (PLE) a ser realizado remotamente. Nessa 

modalidade, cursei outras duas disciplinas entre setembro e dezembro de 2020. 

Entre esses percalços, só fui à Semed no final de setembro de 2020. Na ocasião, 

apresentei minha demanda para os funcionários responsáveis pelo 3º e 4º ciclo, e marquei 

retorno para a semana seguinte. Foi quando me informei sobre a transição do município 

no que diz respeito à implementação de planos de curso embasados na BNCC. Entretanto, 

existiam documentos referentes às orientações para o ensino de História que me seriam 

enviados via e-mail. Nas duas ocasiões, fui bem recebido por pessoas bastante 

colaborativas e que se mostraram interessadas em minha pesquisa. Uma parte dos 

documentos, referentes ao período de 2017 a 2019, foi-me enviada nos dias seguintes. 

Para obter os outros, relacionados aos anos de 2014 a 2016, tive que retornar à secretaria; 

na ocasião, copiaram os documentos para um disco rígido externo, de minha posse, pois 

eram arquivos grandes demais parar serem enviados por e-mail. 

 No início de 2021, retomei o contato com a escola Chico Mendes II para reafirmar 

algumas questões relacionadas à pesquisa. No mesmo período, visitei as escolas do Rio 

Verde. Primeiramente, fui à escola Eduardo Angelim, que estava fechada. Na outra, Paulo 

Fontelles, que ficava próxima dali, fui informado de que o professor de História da escola 

estava afastado por licença para estudo, o que inviabilizava parte das minhas intenções e 

objetivos. De lá, fui até a escola Eurides Santana e, na ocasião, não consegui falar com a 

diretora nem com a coordenadora dos 3º e 4º ciclos. Retornei à escola em outra ocasião, 

peguei o número de uma das funcionárias, enviei mensagem, mas não obtive resposta. 
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Nesse intervalo, fui até a escola Carlos Drummond de Andrade, na qual fui bem recebido 

pela funcionária da secretaria, que me levou à sala da direção. O diretor foi muito solícito 

com as intenções de minha pesquisa, enviou-me o PPP da escola e me passou o número 

de telefone do professor de História da instituição. Entrei em contato com esse docente, 

que aceitou realizar a entrevista. Dessa forma, nesses (des) caminhos, conseguimos 

definir as duas escolas. 

Como já mencionado, entrevistamos quatro pessoas: duas professoras da 

disciplina de História da escola Chico Mendes II — Caroline Barroso Miranda e Marileia 

Regina Fernandes; o único professor de História da escola Carlos Drummond — 

Alexandro Xavier Nunes, e uma funcionária da Semed, Janes Vargem Costa, que foi uma 

das responsáveis, nesse órgão de governo, por elaborar as Rotinas de Planejamento. 

Para chegar em cada docente entrevistado/a, realizamos o mesmo padrão de ação. 

Fui pessoalmente até a escola em maio/junho de 2020, seguindo todos os protocolos de 

segurança, onde apresentamos aos gestores o nosso projeto de dissertação e a pertinência 

de entrevistar o/a docente de História da instituição. Esses diretores se encarregaram de 

levar nossa demanda até o/a professor/a, que, aceitando nosso convite, enviavam a 

confirmação por mensagem via WhatsApp. Em seguida, falamos brevemente com os 

docentes sobre nossa pesquisa relacionada ao ensino de História em Parauapebas (PA), 

optei por não especificar o interesse no ensino da História local, numa tentativa de não 

direcionar o teor das respostas das pessoas entrevistadas. 

Dessa forma, montamos um roteiro de perguntas, as quais nos permitiram ter e 

perceber o relato de práticas desses/as profissionais3. Em alguns casos, a questão da 

História local surgiu de forma espontânea, em outros, fizemos perguntas sobre o tema 

após outras que nos permitiram um panorama do dia a dia desses/as docentes.  Todos/as 

entrevistados/as assinaram um documento, informando o RG, CPF e endereço4, em que 

cediam as entrevistas para serem usadas na dissertação, que foram mobilizadas na 

construção textual. 

As entrevistas realizadas foram feitas por meio da plataforma Google Meet, entre 

os dias 21 e 30 de junho de 2021. Ao todo, somam 5 horas e 9 minutos de gravação. O 

 
3 Em anexo a essa dissertação, inclui o roteiro de perguntas. Ele foi elaborado previamente a todas as 

entrevistas, mas não foi seguido à risca e de forma mecânica. Seu uso foi para organizar alguns pontos, os 

quais julgamos interessantes em relação ao ensino de História. Nem todas perguntas foram feitas em todas 

as entrevistas, pois a pessoa entrevistada por vezes já tocava no assunto antes de ser questionada.   
4 Por questões de segurança, nos documentos anexados a esse texto, optamos por omitir essas informações 

pessoais de nossos/as entrevistados/os. 
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material gravado resultou em quatro vídeos, um para cada entrevista, e tiveram seus 

direitos cedidos ao autor por meio da declaração de cessão em anexo. É importante ater 

nossa atenção, pelo menos, a duas peculiaridades em relação a esse material: o contexto 

no qual foi gravado e o meio utilizado. Em relação ao primeiro aspecto, durante o mês de 

junho de 2021, as aulas presenciais do Ensino Fundamental da rede pública de 

Parauapebas (PA) continuavam suspensas devido à pandemia da Covid-19. Elas ainda 

estavam sendo realizadas na modalidade remota. Esse mês é, também, a época de 

encerramento de 2º bimestre (em 30 de junho) e das férias dos/as nossos/as 

entrevistados/as. 

 A entrevista online pelo Google Meet, ou qualquer outra plataforma semelhante, 

talvez soasse estranha a determinados entrevistados em datas anteriores à pandemia. Com 

o isolamento, o crescimento das atividades online e de home office fizeram com que essas 

plataformas ganhassem um número maior de adeptos. Um exemplo é a quantidade de 

lives e encontros virtuais realizados em 2020, primeiro ano da pandemia. Só a título de 

exemplo, nesse ano, o laboratório Interpretação do Tempo Ensino Memória, Narrativa e 

Política (Itemnpo), do qual fazemos parte, realizou em seu canal do Youtube cerca de 11 

eventos nessa modalidade5. Em 2021, foram nove. Em 2019, nenhuma entrevista online 

havia sido realizada, ou seja, todas foram presenciais. Longe de ser um caso isolado, essa 

foi uma tendência durante o período da pandemia. 

Sem nos alongarmos nesse debate, queremos ressaltar que os usos desses meios, 

no período das entrevistas, já eram familiares a nossos entrevistados. Uma vez ligados à 

educação, esses tiveram que operar em seus domínios para trabalhar durante a pandemia. 

Tal proximidade deve ser considerada parte importante de uma entrevista oral. O uso de 

mecanismos para realizar entrevistas orais de forma remota não é uma novidade, como 

afirma Ricardo Santhiago e Valéria Magalhães (2020). Lembramos que um dos aspectos 

considerados importantes em uma entrevista oral presencial é justamente o ambiente na 

qual ela é realizada: na casa do entrevistado, na instituição de pesquisa, ao ar livre etc. E 

isso impacta diretamente no que está sendo gravado. 

Em nosso caso, nenhum/a dos/as entrevistados/as mostrou resistência em realizar 

a entrevista por meio do Google Meet. Em contrapartida, tivemos o cuidado de não 

estender demais o tempo, por razões como o cansaço, o tempo diante da tela e as férias, 

como já citado. Dito isso, destacamos que, aparentemente, todos/as se mostraram 

 
5 Link para página Itemnpo: https://www.youtube.com/channel/UC3hx9oM-FjEhGzllE1kR7TA. 

https://www.youtube.com/channel/UC3hx9oM-FjEhGzllE1kR7TA
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confortáveis. As câmeras dos dispositivos permaneceram ligados por todo o período em 

que foi possível, sendo desligada apenas em casos pontuais, como instabilidade de 

conexão.  

Outro ponto-chave das entrevistas é que todas são diálogos entre colegas de 

formação e atuação. Nós somos pessoas formadas em História e que atuam na área da 

educação. Essa intercessão pode ter facilitado o diálogo, assim como moldado a narrativa 

do que estava sendo dito. Após as entrevistas, realizamos o processo de transcrição e a 

posterior análise. Ao realizar as entrevistas, consideramos as postulações de Alessandro 

Portelli (1997, 2016); Marluza Harres (2008); Verena Alberti (2005, 2017); Ricardo 

Santhiago e Valéria Magalhães (2020); José Carlos Meihy e Fabiola Holanda (2015), e 

Marieta Ferreira (2002), que nos permitiram utilizar a História oral como metodologia 

viável em nossa pesquisa. A partir das contribuições desses/as autores/as foi possível 

compreender algumas das particularidades da História oral. Assim, optamos por 

entrevistas com questões que iam além do objetivo dessa dissertação. Buscamos inserir 

aspectos da vida pessoal e relacionados ao dia a dia e profissão de cada. 

Esta dissertação divide-se em três capítulos. O primeiro — Escola, ensino de 

História e Parauapebas (PA): direcionamentos teóricos e apontamentos de um passado 

do município — tem como objetivo traçar alguns pontos teóricos que permeiam nossa 

análise ao longo da pesquisa e apresentar aspectos históricos da cidade da qual falamos. 

Apresentamos, nesse capítulo, propostas de diálogo entre autores e autoras a partir de três 

eixos: ensino de História, cultura escolar e ensino da História local, tentando compreender 

inquietações e problemáticas que permeiam esses campos. Em seguida, são assinaladas 

problemáticas que envolvem os três núcleos urbanos: Carajás, Parauapebas e Rio Verde. 

À época, os três, como veremos a seguir, ainda não constituíam uma cidade. São descritos, 

na bibliografia mobilizada, como distintos e com significativas diferenças entre si. 

O capítulo dois tem por título Entre formações e planejamentos: os conteúdos de 

História local em Parauapebas (PA). Nele, realizamos uma análise da presença de 

conteúdos de História local nas Rotinas de Planejamento elaboradas para turmas do 6º ao 

9º ano. Atreladas a isso estão as contribuições advindas da entrevista com Janes Vargem 

Costa, funcionária da Semed responsável, durante o nosso recorte temporal, por auxiliar 

na construção dos documentos citados e contribuir na organização das formações de 

História. Nosso objetivo, nesse capítulo, é perceber a distribuição dos conteúdos de 

História local nessas fontes. 
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O terceiro capítulo — Narrativas de práticas docentes: Parauapebas (PA) na sala 

de aula — é composto pela análise de entrevistas com docentes da escola Chico Mendes 

II e Carlos Drummond de Andrade. Nele, traçamos aspectos que os/as entrevistados/as 

julgam pertinentes ao ensino de História. Somado a isso, buscamos compreender como 

eles distribuem as aulas voltadas para a História local nas turmas do 6º ao 9º ano. 

Ademais, para perscrutar o espaço no qual ocorrem as práticas dos/as docentes de 

História, elaboramos uma análise das duas instituições, apresentando-as a partir das 

narrativas das entrevistas e do PPP de cada instituição. 

Desejamos uma boa leitura. 
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1 ESCOLA, ENSINO DE HISTÓRIA E PARAUAPEBAS (PA): Direcionamentos 

teóricos e apontamentos de um passado do município 

 

 Como já assinalado na introdução, nesse capítulo iremos apresentar aspectos 

teóricos relacionados a ensino de História, cultura escolar e ensino da História local, os 

quais nos ajudaram a compreender nosso objeto de estudo. Em seguida assinalamos 

brevemente apontamentos sobre o surgimento dos três núcleos urbanos de Parauapebas 

(PA) no período de formação da cidade.  

 

1.1 Cultura Escolar e o ensino de História local: apontamentos teóricos 

 

Sabemos que a educação não se restringe ao espaço escolar. Nesse sentido, ela é 

uma vivência antropológica, podendo ser encontrada nas diversas sociedades, 

independentemente de nelas existirem ou não uma instituição escolar (MEINERZ, 2010). 

No Brasil, em 2019, cerca de 56,4 milhões de pessoas frequentavam escola ou creche. 

Esse valor correspondia a, aproximadamente, 26% da população, que, naquele ano, era 

de 210,1 milhões de habitantes6. Ou seja, pouco mais de um quarto dos/as brasileiros/as 

era formado por discentes, que frequentavam, durante 200 dias letivos, um espaço físico 

denominado escola. A esse número é possível, ainda, somar o de profissionais ligados à 

educação, como professores/as, gestores/as, coordenadores/as, secretárias, auxiliares de 

serviços gerais, merendeiras/os, vigias etc., aumentando ainda mais a quantidade de 

indivíduos que permeiam o âmbito escolar. Levando isso em consideração e lembrando 

que o historiador deve farejar a carne humana para exercer seu ofício (BLOCH, 2001), os 

vestígios ali produzidos formam um importante material de análise e pesquisa. 

A escola pode ser entendida como um espaço físico consolidado no qual há a 

construção de conhecimento na vida de muita gente. Nesse sentido, é possível pesquisar 

a constituição da escola, as leis a ela vinculadas e as formas de ensino. Entretanto, de 

forma geral, conhecemos pouco sobre a sala de aula, local no qual as crianças passam boa 

parte da infância (BENITO, 2017, p. 138). Também acreditamos ser esse um lugar de 

 
6 Dados disponíveis em: https://g1.globo.com/economia/noticia/2019/08/28/brasil-atinge-210-milhoes-de-

habitantes-diz-ibge.ghtml. Acesso em: 28/02/2021. https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-

imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/28285-pnad-educacao-2019-mais-da-metade-das-pessoas-de-

25-anos-ou-mais-nao-completaram-o-ensino-

medio#:~:text=Em%202019%2C%2056%2C4%20milh%C3%B5es,taxa%20cresceu%205%2C2%20p.p. 

Acesso em: 28 fev. 2021. 
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interação entre professores/as e estudantes, de conexões entre o conhecimento e de 

relações afetivas construídas nesse enlace educacional. Por isso, é importante 

compreender esse espaço e seus múltiplos indícios investigativos, que é habitado por uma 

parcela considerável da população durante um período relativamente extenso da vida. 

Acreditamos ser importante, na linha do que propõe o já citado anteriormente, 

compreender a escola por seu viés histórico. Essa ação nos permite desnaturalizá-la e 

olhá-la com estranheza, o que pode nos levar a problematizar esse espaço tão disputado, 

pesquisado por profissionais de diferentes áreas da ciência. Ao longo da História do ser 

humano, os conhecimentos adquiridos foram repassados de geração em geração, mas nem 

sempre existiu uma instituição financiada pelo Estado com a finalidade de educar os 

habitantes de um território, com conteúdos previamente estabelecidos para a 

aprendizagem. Dentro dessa lógica, Ana Maria Monteiro (2007) afirma ser preciso 

considerar o lugar, o tempo e o contexto dessas instituições e observar como isso 

reverbera no que se pretende ensinar. 

Tanto a escola como os conhecimentos ali presentes são frutos de uma construção 

humana, e, como tal, são permeados por disputas, concessões, projetos, permissões e 

proibições. Carla Meinerz (2010) destaca ser esse um espaço sociocultural, sujeito a 

moral e hábitos de quem o compõe. Dada essa complexidade, alguns autores, como André 

Chervel (1990), convidam-nos a conceber a escola não como um território onde existe 

apenas e simplesmente a transmissão de saberes elaborados fora dali. Pois, essa ideia 

culmina em outra: a de que essa instituição seria somente um espaço de conservadorismo, 

inatividade e rotina. 

 Na visão do autor, com a qual concordamos, a escola é vista como uma instituição 

dinâmica que tem, na prática de seus/suas docentes, um aspecto importante a ser 

considerado. De acordo com Kátia Abud (2005), esses/as profissionais, ao arquitetarem 

seus instrumentos de trabalho, suas intervenções e práticas, acabam por gestar uma 

cultura particular da escola. Esse lugar possui uma dinâmica específica, uma vez que os/as 

docentes que nela trabalham constroem conhecimentos distintos de outros campos. Dessa 

maneira, a escola tem uma historicidade própria, que pode ser permeada por “[...] 

recepções, acomodações, traduções, apropriações, recusas, resistências, fusões, 

mestiçagens, metamorfoses.” (BENITO, 2017, p. 97). Ela é um espaço plural da 

diversidade, das tensões, das disputas discursivas e das relações de poder. 

 Compreender a escola dentro do seu contexto temporal, serve para perceber, em 

cada período, o que é possível e o que é impossível dentro da cultura escolar (JULIA, 
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2001). O exercício, do ponto de vista de Carmen Gabriel (2015), é não buscar uma 

essência, compreendendo as múltiplas dinâmicas e complexidades. Luis Cerri (2014) é 

outro autor que contribui com esse debate ao propor a necessidade de considerar fatores 

como desmotivação de docentes e contexto social dos/das discentes. Ele ainda acrescenta 

que a produção de saberes não se dá em uma escola idealizada para bem ou para mal, mas 

com sujeitos reais em condições iguais, que frequentemente não são as ideais. Ou seja, 

não é possível encontrar a escola ideal, sendo necessário analisá-la considerando o seu 

contexto e suas problemáticas. Essas indicações nos permitem observar as duas escolas 

de Parauapebas (PA) escolhidas para essa pesquisa sob uma perspectiva que não as coloca 

como um exemplo de todo o ensino de História local nesse município. 

A escola é lugar de ensino e aprendizagem, tanto para quem a frequenta no dia a 

dia como para quem a considera objeto de pesquisa. O conhecimento produzido nela não 

se trata de uma banalização do saber científico (CERRI, 2014). Ela possui cultura 

específica e de acordo com Dominique Julia (2001, p. 09), “A cultura escolar é descrita 

como um conjunto de normas que definem conhecimentos a ensinar e condutas a inculcar, 

e um conjunto de práticas que permitem a transmissão desses conhecimentos e a 

incorporação desses comportamentos.” Esse conjunto de normas pode variar, a depender 

do contexto histórico. Por isso, é importante ter em mente que os modelos educacionais 

vigentes ou pretendidos são frutos de intensos conflitos, confrontos e debates. Por 

conseguinte, estipular quando, onde e como um/a aluno/a aprende é um exercício do 

poder. Até mesmo a organização do espaço físico de uma sala de aula pode indicar um 

domínio (GALLO, 2008), o que pode ser percebido na disposição das cadeiras (em círculo 

ou em fileiras) e na localização da mesa do/da docente. A organização desse espaço físico 

de uma forma e não de outra pode assinalar uma intenção ou um objetivo. 

Dominique Julia (2001) dá destaque para o conjunto de prática presente na cultura 

escolar. E nesse sentido, Augustín Benito (2017) recomenda uma atenção especial a essas 

práticas. Ambos os autores nos convidam a refletir sobre as trocas e transferências 

culturais que acontecem dentro da escola para compreender os cruzamentos de saberes 

que ali acontecem. Por esse motivo, é promissor não deter nossa análise somente em 

documentos construídos fora da escola, mas compreender o dia a dia e a prática desse 

ambiente e de quem frequenta esse espaço, como os/as docentes. 

Dada a importância de se pesquisar a cultura escolar, quais fontes podem ser 

utilizadas? Como elas são armazenadas? Para Dominique Julia (2001), cerca de 99% do 

que é produzido na escola é jogado no lixo. Sabemos que esse número não é exato para 
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todas as instituições de ensino. Esse percentual pode até ser um exagero em alguns casos; 

porém, é utilizado com o intuito de chamar a atenção para a quantidade de documentos 

escolares que são descartados diariamente ou anualmente, tais como atividades, planos 

de aula, produções de discentes, cadernos escolares, provas e livros didáticos. Ora, essa 

prática de não arquivamento, pode indicar inclinações para silenciamentos e 

apagamentos, pois destruir documentos dessa natureza pode acabar com a possibilidade 

de analisá-los ou de repensar determinadas produções escolares e sua historicidade. 

Em relação a esse debate, para Augustín Benito (2017), até mesmo um material 

aparentemente trivial, desordenado, e possivelmente descartável, pode, sob a ótica da 

etnografia, trazer novas perspectivas sobre a educação e seu passado, os sujeitos e os 

conteúdos de formação. Ou seja, essa documentação oferece uma riqueza considerável 

para compreender a cultura escolar. Sabemos, é claro, da impossibilidade de arquivar 

todos os documentos e materiais citados. Por outro lado, descartá-los a esmo diz muito 

sobre o que se pensa e projeta para a escola enquanto instituição social. Esse descaso não 

é exclusividade de nossa época. Ao longo da História, os documentos escolares foram 

pouco arquivados (JULIA, 2001). E o que podemos encontrar nas fontes relacionadas à 

escola? 

 

Assim, todo material, imagem ou texto de uso escolar, desenterrado de um 

sítio, em qualquer operação arqueológica, pode ser considerado como um 

condensador ou sintetizador semântico e como um objeto narrativo ou 

informador, que conta coisas acerca da instituição em que foi utilizado, das 

práticas postas em ação com ele nas escolas, por docentes e alunos, como 

também das teorias pedagógicas subjacentes às atividades didáticas, que se 

apoiavam na utilização do objeto ou documento em exame (BENITO, 2017, p. 

226). 

 

 Entretanto, logo em seguida, esse autor é categórico ao recomendar que não 

devemos nutrir pela documentação ou fonte um sentimento de fetiche. Vale, ainda, a 

sugestão de sempre exercer o estranhamento: “É preciso observar que nosso olhar sobre 

a escola está, contudo, muito profissionalizado e, como tal, condicionado por 

preconceitos e estereótipos ‘culturais’ muito arraigados.” (BENITO, 2017, p. 277). 

Reconhecer esses aspectos da subjetividade faz parte da pesquisa das práticas culturais 

no ambiente escolar. 

No âmbito escolar, ainda é possível problematizar, como recomenda Carmen 

Gabriel (2015), o papel do conhecimento científico na construção do conhecimento 

escolar. Até que ponto um é influenciado pelo outro? Para a autora, esse olhar não se trata 
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de reforçar hierarquia entre os diferentes conhecimentos, mas, sim, reconhecer a relação 

entre esses dois. E não podemos deixar de considerar as transferências culturais entre 

escola e outros setores da sociedade e vice-versa (JULIA, 2001). Por esse ângulo, “A 

prática escolar é cultura, e não um simples repertório de mediações instrumentais 

aleatórias que ocorrem na realidade.” (BENITO, 2017, p. 24). Ou seja, as ações, os 

regimentos, as normas, os projetos, os currículos e toda a gama de material e pessoas que 

permeiam a escola no dia a dia compõem a cultura dessa instituição. 

Com base nos autores e autoras que vimos até aqui, compreendemos que a escola 

pode ser entendida como um local no qual se repetem diversos rituais: horário de entrada 

e saída, intervalo para recreação, disposição das cadeiras em sala, horário da chamada, 

provas bimestrais, reunião de docentes e responsáveis. Levando em consideração seu 

caráter histórico, como salientado anteriormente, ela é um invento culturalmente 

complexo, permeada por outras intenções culturais que são capazes de produzir outras 

modalidades de cultura (BENITO, 2017). 

 Nessa perspectiva, ao mesmo tempo que é produto de uma construção cultural, a 

escola produz e possui culturas. E pode ser analisada como um espaço configurado por 

determinadas culturas e configurador delas (MONTEIRO, 2007). Essas são dinâmicas 

possíveis de ser compreendidas quando levamos em consideração a prática exercida nesse 

ambiente. As afirmações de Agustín Benito e Ana Maria Monteiro vão de encontro ao 

que afirma André Chervel, quando defende que a escola é responsável por moldar, em 

certa medida, aspectos mais gerais da cultura, pois: 

 

[...] o sistema escolar é detentor de um poder criativo insuficiente valorizado 

até aqui é que ele desempenha na sociedade um papel o qual não se percebeu 

que era duplo: de fato ele forma não somente indivíduos, mas também uma 

cultura que vem por sua vez penetrar, moldar, modificar a cultura da sociedade 

global. (CHERVEL, 1990, p. 184). 

 

A proposta do autor trata-se de estranhar uma instituição com a qual convivemos 

diariamente enquanto discentes, e, em nosso caso atual, enquanto docentes. Por isso, 

devemos nos surpreender com as práticas ali presentes. Devemos tentar abandonar o olhar 

familiar construído ao longo dos anos, desnaturalizando e problematizando os vestígios 

construídos nesse espaço, uma vez que “Estranhar o familiar é admitir rupturas possíveis 

dos sujeitos nos e sobre os lugares que ocupam dentro de um contexto sociocultural.” 

(ROCHA; CINTRA, 2021, p. 196). 
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Portanto, pesquisar a cultura escolar é estar em diálogo com outras áreas de 

conhecimento, como a Psicologia da Educação, a Sociologia da Educação, a Filosofia da 

Educação, a Didática, a História etc. (FARIA FILHO, 2004). Não é nosso objetivo, aqui, 

tratar de todas essas interlocuções, mas compreender a cultura escolar como um espaço 

de fronteira dessas ciências. Tentamos apresentar alguns debates presentes sobre essa 

temática, não com a intenção de esgotá-los ou propor soluções apressadas, e sim com o 

objetivo de compreender — a partir das colocações e inquietações assinaladas — como 

nos permitem pensar a cultura escolar dentro de sua complexidade e singularidade. 

Entre as perguntas mais corriqueiras, feitas nas aulas de História, estão aquelas 

relacionadas aos motivos de se aprender essa disciplina e a sua serventia na vida dos 

indivíduos. Esse último questionamento é destacado por Durval Albuquerque Júnior 

(2012), para quem o ensino e a escrita da História nos permitem ver o presente como 

diferença e o tempo como diferenciador. Ela pode ser um caminho para construir e 

fortalecer o sentimento de alteridade; por isso, como disciplina, tem função de formar 

pessoas, humanizá-las e torná-las sensíveis. De acordo com Nilton Pereira e Fernando 

Seffner (2008), o ensino de História dá ao ser humano a possibilidade de ser artífice de 

si, e o permite diferenciar o presente do passado, observando os conflitos e as lutas dessas 

temporalidades. 

Tais objetivos não são imutáveis e iguais em todos os locais e épocas. São 

resultado de disputas e (des) construções. Se remontamos ao século XIX, período no qual 

a História se consolida como campo científico, podemos observar questões pertinentes 

relacionadas ao ensino dessa disciplina. Segundo André Chervel (1990), a concepção de 

disciplina ainda não tinha sido alvo de uma análise detalhada até a década de 1990. De 

acordo com ele, no século XIX o termo estava ligado à ordem das condutas dos 

estabelecimentos, e não se encontrava associação entre esse termo e o sentido de conteúdo 

de ensino. Essa definição modificou-se ao longo do século XX. 

Para Thais Fonseca (2006), a disciplina escolar é um agrupamento de 

conhecimentos reconhecidos por uma denominação ou assinatura, e tem uma organização 

particular direcionada para o estudo escolar. De acordo com Circe Bittencourt (2008), é 

preciso pensar a História das disciplinas escolares observando sua relação com as ciências 

de referência. No processo de constituição das disciplinas escolares, foi importante 

estipular a finalidade de cada uma, determinar os conteúdos escolhidos para serem 
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ensinados e as metodologias que assegurassem a sua assimilação, além de avaliar a 

aprendizagem7. 

 Se considerarmos as postulações de Dominique Julia (2001) e Agustín Benito 

(2017), iremos perceber a importância das práticas escolares e sua relação com a cultura. 

Acrescentamos, nesse debate, a contribuição de Circe Bittencourt (2008) quando defende 

a História como um conhecimento integrante da cultura escolar. Seguindo essa linha 

argumentativa, acreditamos ser importante insistir na pertinência de aproximar as práticas 

cotidianas da escola e das relações estabelecidas entre discentes e docentes dessa 

disciplina, como defende Thais Fonseca (2006). Por isso, nesta dissertação, optamos por 

entrevistar docentes de duas escolas do município além de pesquisar as fontes escritas 

voltadas ao ensino de História. 

 De acordo com Cristiani Silva (2019), até meados da década de 1960, imperava a 

concepção de que os/as historiadores/as elaboravam seus fundamentos e produções 

científicas que deveriam ser didatizados e transmitidos na instância básica, que é 

compreendida como um espaço de receptividade de um saber construído fora dali. Há 

uma mudança de perspectiva a partir de vertentes francesas e alemãs ao questionarem 

sobre a didática da História e a construção do conhecimento histórico. No Brasil, a partir 

de 1980 e 1990, essa discussão entrou em pauta. 

Outro ponto para reflexão se relaciona ao significado de aprender História. 

Quando ela expressa um método com base na memorização, significa que saber História 

é acumular o maior número de informações sobre algum acontecimento 

(BITTENCOURT, 2008, p. 69). Essa concepção de ela ser uma disciplina decorável 

ganhou força no final do século XIX e início do XX, quando os conteúdos e temáticas 

presentes nas poucas instituições brasileiras de ensino estavam voltados aos considerados 

grandes acontecimentos, com foco em heróis e vultos. Funcionava, portanto, nos moldes 

do que hoje conhecemos por “História tradicional”. 

Entre os aspectos que podem influenciar no ensino de História, citamos dois 

exemplos. O primeiro trata-se dos projetos de governo vigentes e suas políticas 

educacionais, uma vez que controlar a narrativa sobre o passado é uma das formas de 

legitimar-se no poder, e, via de regra, existem tentativas de fazê-lo por meio da educação 

nas escolas. O segundo diz respeito às mudanças historiográficas: os Annales, por 

exemplo, ao proporem mudanças — como a ampliação do conceito de fontes, a crítica à 

 
7 Para acrescentar ao debate em relação as diferentes correntes teóricas sobre disciplinas ver Circe 

Bittencourt (2008) e sua comparação entre pesquisadores franceses e ingleses. 
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História factual, a valorização do presente e a adoção da concepção da História-problema 

— produziram mudanças, a longo prazo, na História ensinada. 

 A História ensinada no Brasil passou por diversas modificações. Antes do século 

XIX, na América Portuguesa, a História ainda não era uma disciplina e tinha uma função 

instrumental, e os conteúdos históricos tinham diferentes objetivos e formas. Já no século 

XIX, com a educação sob a tutela do Estado, temos a História historicizante inspirada na 

escola metódica, período no qual o enfoque recaía sobre a elite branca e as narrativas 

eram focadas na Europa e na mestiçagem da raça brasileira. Com a implantação da 

República, não houve uma mudança radical do conteúdo a ser ensinado, mas cresceu a 

preocupação com os métodos adotados. Nos anos 1950, temos a separação dos cursos de 

História e Geografia, e demandas de setores da sociedade por mudanças no ensino de 

História. Na Ditadura Militar, a História ensinada foi utilizada para fins aliados aos 

interesses do governo e para defesa do regime vigente. 

No contexto da redemocratização, na década de 1980, o foco nos conteúdos 

abordados, além de comemorarem os considerados grandes feitos e os apontados como 

heróis nacionais, passaram a ser direcionados para outras problemáticas, como debater a 

realidade vivida. O ensino deixa de se vincular aos objetivos de um Estado autoritário e 

passa, gradualmente, a abordar questões mais democráticas. Nesse período, a 

historiografia francesa, ligada à terceira geração dos Annales, ganha terreno no Brasil, 

inserindo temas como cotidiano, família, lazer, sexualidade, gênero, feitiçaria, inquisição, 

vida privada, infância, memória, mentalidade, imaginário, cultura material. Nos anos 

1990 e 2000, podemos observar o advento de leis e normas, fruto de disputas e 

negociações no campo político e educacional. Entre elas, podemos citar os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCNs), que, mesmo não sendo obrigatórios, serviram de 

orientação para mudanças curriculares em cidades e estados. É desse período a 

consolidação da Lei de Diretrizes e Bases (LDB)8. No ano de 2003, temos a Lei nº 10.639, 

a qual tornava obrigatório o ensino da cultura afro-brasileira, e, no ano de 2008, a Lei nº 

11.645, que inclui o ensino sobre os indígenas nessa obrigatoriedade.9 

 Já a História ensinada na Educação Básica e na Superior passou a ser pesquisada 

com mais intensidade a partir da década de 1980 (CAINELLI, 2008; BITTENCOURT, 

 
8 Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. 
9 Para mais em relação as mudanças no ensino de história no Brasil, ver em nossas referencias: 

ALBUQUERQUE, 2012; BITTENCOURT, 2008; FERREIRA, 2015; FONSECA, 2006; MATHIAS, 

2011; RICCI, 2019; SILVA, 2019; SIMAN, 2015. 



37 

 

2008). As pesquisas não focam somente nessa etapa do ensino, e são desenvolvidas, 

também, para compreender os cursos de licenciatura, os quais formam os/as docentes, 

observando sua estrutura curricular, as aulas, os recortes históricos. Trata-se de mudanças 

lentas e graduais. As pesquisas em ensino de História, vale destacar, eram concentradas, 

incialmente, na pós-graduações de Educação (AZEVEDO. 2014). Apenas nos últimos 

anos o número de trabalhos realizados em cursos de História aumentou 

significativamente. Parte da atenção era direcionada a prática pedagógica, metodologia 

de ensino, currículo ou livro didático. 

Como já antecipado na introdução desta dissertação, dentro do ensino de História 

nossa opção foi compreender o ensino de História local nas escolas de Parauapebas (PA). 

Dessa maneira, acreditamos ser importante apresentar algumas discussões relacionadas a 

ela. Para nós, em diálogo com os autores e as autoras aqui mobilizados, a História local 

não se constitui como um campo à parte da História. Em nosso entendimento, enquanto 

pesquisa ela é uma metodologia possível dentre tantas outras; no ensino, pode ser 

considerada um conteúdo importante. Acreditamos ser profícuo fazer algumas 

considerações a respeito daquilo que é possível compreender dentro desse significado. O 

primeiro a ser dito é que não há um consenso daquilo que é ou não História local. 

No Brasil, podemos, inclusive, identificar algumas diferenças entre História local 

e História regional. De acordo com José Barros (2013), a primeira, na historiografia 

brasileira, geralmente se refere a cidades, bairros e vizinhanças, e a segundo pode ser 

utilizada para designar regiões mais amplas (Pará, Sudeste do Pará, Centro-Oeste, por 

exemplo). Mas, como veremos, essa diferenciação não é uma unanimidade na 

historiografia, uma vez que a distinção entre as duas é feita ou não de acordo com o país. 

Com relação a esse debate, no Brasil, o autor reconhece, apesar das diferenças citadas (as 

quais chama de “exercício de imaginação historiográfica”), que História local e regional 

são expressões empregadas de forma quase sinônimas (BARROS, 2013, p. 291). Tanto o 

local como o regional são frutos de uma construção humana e não são dados a priori: 

 

Nenhuma “localidade”, “região”, ou “área”, se quisermos empregar uma 

terceira expressão, está dada previamente. Não existem, para o historiador, 

regiões que se imponham a ele como espaços já dados de antemão. Isto porque 

a “região” ou a “localidade” dos historiadores não é a localidade dos políticos 

de hoje, ou da geografia física, ou da rede de lugares administrativos em que 

foi dividido o país, o estado ou o município. Toda “região” ou “localidade” é 

necessariamente uma construção do próprio historiador. Se ela vir a coincidir 

com uma outra construção que já existe ao nível administrativo ou político, 

isso será apenas uma circunstância. (BARROS, 2013, p. 277). 

 



38 

 

 Acreditamos que não é só o historiador que produz o local. Esse também pode ser 

construído por docentes ao escolher o fio narrativo de sua aula, ou pela secretaria de 

educação, ao editar documentos curriculares que delimitam temáticas “locais”. Local é 

fruto de uma construção múltipla: 

 

O espaço — seja ele nomeado como local ou global — é uma construção 

política e simbólica, antes de ser físico-geográfica, porque são as práticas 

políticas e as relações de poder que nomeiam, inventariam e produzem sentido, 

visibilidade e reconhecimento do espaço físico. (CAVALCANTI, 2018, p. 

285). 

 

 Para o autor, é pertinente perceber a dimensão local da História. Com relação a 

esse debate, podemos lembrar que a História é a ciência que estuda o homem no tempo e 

em um espaço (BLOCH, 2001). Nesse sentido, todos os acontecimentos analisados em 

História estão ligados a um local (espaço). “Quando se diz que ‘toda História é local’, 

pretende-se lembrar a todos que, assim como toda História é pronunciada de um certo 

momento no tempo, qualquer História é produzida também a partir de um ‘lugar’.” 

(BARROS, 2013, p. 271). Portanto, essa não é uma característica somente de quem diz 

estudar História local. É importante observar a base com que esse “local” é definido 

(CAVALCANTI, 2018). 

As fronteiras entre aquilo que é ou não local podem ser difíceis de ser 

estabelecidas. Etimologicamente, a palavra “local” tem diversos significados, que podem 

ter relação com “lugar” ou “espaço”. Como foi dito, esse local é fruto de uma construção 

de quem pesquisa, ou seja, não existe a priori, não aguarda para ser descoberto 

(CAVALCANTI, 2018). Para Marcos Martins (2010), aspectos naturais, como clima, 

relevo, vegetação, hidrografia e ecossistemas não são o bastante para determinar uma 

região, pois é necessário compreender como as pessoas que ali habitam se veem, quais 

relações estabelecem com quem chega de fora e quais vínculos mantêm com a História 

desse espaço que ocupam. 

A História local apresenta alguns desafios. Restringi-la a uma “História pequena” 

circunscrita a uma extensão espacial específica pode ser um problema, pois diminui sua 

potencialidade de análise. Essa também não pode ser vista como um conjunto coeso e 

sem conflitos. Elementos locais não podem ser compreendidos como a totalidade e não 

são autoexplicativos; precisam de relação e conexões com outros conteúdos e 

metodologias. 
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Dessa maneira, “[...] o que institui que um acontecimento seja considerado local 

não é a dimensão do espaço, nem a dimensão do tamanho, pois quem institui a dimensão, 

a legitimidade, o reconhecimento e a representação é a dimensão política do 

acontecimento.” (CAVALCANTI, 2018, p. 282). Por esse motivo, a História local não 

pode ser compreendida apenas como um encaixe da História “não local”; ela não é apenas 

um anexo de algo mais global, e reduzi-la a isso pode significar deixar de perceber 

múltiplas questões. 

Para Daniel Prado e Sabrina Macedo (2013), ao conhecer o lugar no qual se vive, 

a formação do espaço, a integração, os componentes humanos, e o ordenamento político 

e cultural, o sujeito tem a capacidade de compreender sua sociedade e agir sob o real. Ou 

seja, compreender a historicidade do local pode dar ao sujeito a capacidade de entender-

se dentro do processo histórico. Partindo desse princípio, podemos perceber que: 

 

A História local tem sido indicada como necessária para o ensino por 

possibilitar a compreensão do entorno do aluno, identificando o passado 

sempre presente nos vários espaços de convivência – escola, casa, comunidade, 

trabalho e lazer -, e igualmente por situar os problemas significativos da 

História do presente. (BITTENCOURT, 2008, p. 168). 

 

Acreditamos, em conjunto com os autores e autoras mobilizados nesta dissertação, 

que a História local pode se constituir como um conteúdo profícuo para o ensino de 

História. Porém, ela não é o único caminho viável e nem será a panaceia para os 

problemas que ocorrem nessa disciplina. Nesse ponto, concordamos com Maria 

Auxiliadora Schmidt (2007), quando afirma que, apesar de acreditar nos benefícios da 

História local, não devemos transformá-la em um ídolo. Feitas essas ressalvas, 

acreditamos na sua pertinência e potência para docentes e discentes no dia a dia da escola, 

uma vez que o ensino a História local pode possibilitar a inserção dos/as alunos/as na 

comunidade; proporcionar atividades investigativas; permitir trabalhar com diferentes 

níveis de análises econômicas, política, social e cultural; auxiliar a perceber continuidades 

e diferenças; abrir espaço para a pluralidade (SCHMIDT, 2007). 

Com relação a esse debate, Selva Guimaraes (2003, p. 153) questiona: “[...] se a 

História pode ser encontrada, ouvida, lida nos muros, nas ruas, nos quintais, nas esquinas, 

nos campos, porque a História ensinada consiste basicamente na transmissão da memória 

nacional?” No ensino de História, por vezes, as narrativas usadas são de questões que não 

tem relação com os/as discentes. Nesse sentido, a História ensinada e os passados 

mediados na sala de aula estão atrelados ao livro didático, ao PPP da escola e às diretrizes 
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nacionais. E o/a professor/a nem sempre consegue seguir com outras leituras e abordagens 

e não se dar conta dessa ausência. Para a autora, observar questões referentes ao local é 

abrir espaço para uma multiplicidade de questões e possibilidades de ensino. Aryana 

Costa (2019) reitera a necessidade de utilizar escalas que dialoguem entre si para que 

aquele que aprende seja capaz de identificar distanciamentos e aproximações entre elas. 

A autora acrescenta: 

 

Fazer/ensinar/estudar História local pressupõe tomá-la como objeto do 

conhecimento (quando nos concentramos em escalas ‘menores’ e mais 

próximas a nós nos nossos recortes, como o bairro, a cidade, o Estado, mas 

também grupos sociais e cultura material que não necessariamente 

correspondem aos limites geográficos e políticos dos lugares) ou como lugar 

de onde partem os conhecimentos (dos próprios professores e alunos, da 

comunidade, de associações e organizações locais, das universidades. 

(COSTA, 2019, p. 132). 

 

É possível inserir, no planejamento anual ou bimestral, conteúdos que estejam 

conectados com as Histórias dos discentes da comunidade escolar, o que, por sua vez, 

permite que as múltiplas camadas de tempo façam sentido nesse diálogo. É com essas 

questões em mente que tentamos compreender as Rotinas de Planejamento de 

Parauapebas (PA), analisadas no segundo capítulo desta dissertação. 

Os PCNs dão à disciplina História a tarefa de fazer com que o aluno compreenda 

diferenças e semelhanças na vida social e se reconheça no presente interligado com um 

passado. Esse documento demonstra a necessidade de conhecer elementos da realidade 

próxima e distante do/a discente, bem como problematizar questões de sua realidade e 

pensar em soluções. Podemos inferir a importância da História local para alcançar esses 

objetivos, o que pode “[...] ter um papel decisivo na construção de memórias que se 

poderão inscrever no tempo longo, médio ou curto, favorecendo uma melhor relação dos 

alunos com a multiplicidade da duração” (GUIMARÃES, 2006, p. 132). 

Para Lara Gildate (2018), a História local não deve ser restrita apenas aos anos 

iniciais do Ensino Fundamental, mas deve estar presente nas outras etapas da Educação 

Básica, como um conteúdo de articulação. Em relação a isso, Aryana Costa acrescenta: 

 

O uso de História local para o ensino de História pode ser considerado tanto a 

partir do seu próprio valor quanto um grande ponto de partida para atividade 

que desenvolvem inúmeras outras competências para a construção do 

conhecimento histórico. (COSTA, 2019, p. 132). 
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No ensino de História local, para romper com a fragmentação do local, regional, 

nacional e universal uma alternativa é optar por dimensões que perpassam todos esses 

campos econômico, social, político e cultural. Essas são propostas de Selva Guimarães 

(2006), para quem é possível traçar aspectos de aproximação e diferenciação entre as 

narrativas locais e outras mais amplas. Trata-se de uma articulação entre o global e o 

local. 

José Fernandes (1995) reitera a necessidade de o conhecimento histórico não 

deixar de considerar a vivência dos/as discentes, pois esses/as costumam elaborar 

conceitos e construir seu conhecimento a partir de sua experiência de vida. Nesse debate, 

de acordo com Circe Bittencourt: 

 

A problematização do estudo histórico inicia-se sempre pelo local, que se torna 

objeto de análise constante, e não mais em apenas uma das séries, dependendo 

do tema a ser estudado. Para efetivar o estudo do local, a proposta fundamenta-

se na História do cotidiano e apropria-se de seus métodos, com o objetivo de 

inserir as ações de pessoas comuns – homens, mulheres, crianças e velhos – na 

constituição histórica, e não exclusivamente as ações de políticos e das elites 

sociais. (BITTENCOURT, 2008, p. 114). 

 

O/a discente poderá perceber as redes locais de relação política e social. Lara 

Gildate (2018) aponta de que forma as diversas secretarias de educação propõem uma 

História local centrada naquilo que seriam os grandes marcos para o município. Dito isso, 

vale lembrar que Circe Bittencourt (2008) recomenda um distanciamento de narrativas 

centradas apenas nas classes dominantes. Por isso, é preciso usar abordagens que façam 

relação com a memória familiar, o trabalho, os processos de migrações e as festividades. 

Em relação a essas possibilidades de temáticas, Aryana Costa (2019) propõe a História 

comunitária, do bairro e de associações religiosas; a compreensão de questões ambientais, 

de saúde e moradia. São sugestões que englobam aspectos que vão além de limites 

políticos, e que são perceptíveis pelos discentes. 

Entre as formas de utilizar o ensino de História local em sala de aula, podemos 

citar um exemplo que parte de arquivos pessoais de familiares dos/as estudantes. Isso 

pode ser uma boa forma de aumentar o que é compreendido em sala de aula sobre o 

conhecimento histórico. Tal questão é importante pois um dos problemas de se ensinar 

História é justamente fazer os/as discentes entenderem o que é essa disciplina. Assim, 

“Uma saída é mostrar como aquilo que é vivido hoje pode ter semelhanças e diferenças 

com o que foi vivido ontem – ali mesmo, perto dos alunos, em suas próprias cidades e 

famílias.” (SCHMIDT, 2006, p. 82). 
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De acordo com a autora, pode ser pertinente debater o valor dessas fontes que 

ficam em casa e a cautela nas formas de armazená-las. Além de aprender sobre a 

construção do conhecimento histórico, o/a discente pode observar questões relativas ao 

cuidado com a documentação. Essa ação abre a oportunidade de contestar os conteúdos 

de ensino e as experiências dos/as discentes. A partir disso, é possível elaborar 

articulações entre esses e outros passados locais, nacionais e gerais (SCHMIDT, 2006). 

Selva Guimaraes defende que docentes e discentes devem estar atentos para 

questões locais. Não negamos essa prerrogativa, mas acreditamos que ela deve ser aliada 

a outras medidas, pois é preciso lembrar que o/a docente da Educação Básica, em geral, 

possui um número excessivo de discentes, trabalha turnos seguidos e recebe um salário 

precário. É injusto esperar que venha somente dele ou dela a disposição para inserir 

debates e conteúdos da História local dentro de sala de aula. Outras ações em outras 

instâncias podem ser tomadas, como curso de formação continuada com enfoque na 

História local, programas de incentivo financeiro para aquisição de livros sobre essa 

temática e elaboração de projetos pela secretaria de educação. 

 

1.2 Parauapebas (PA): cartografias de uma cidade 

 

Considerando essas colocações, direcionamos nosso olhar para as fontes aqui 

mobilizadas para compreender o ensino de História local em Parauapebas (PA) entre os 

anos de 2014 e 2019. Porém, antes de partimos para essa análise, acreditamos ser 

pertinente apresentar alguns apontamentos sobre esse município. Não se trata da única 

narrativa possível em relação a essa cidade, mas de algumas questões que julgamos 

pertinentes para as aulas voltadas ao conteúdo de História local. 

A Amazônia Legal10 é composta por nove estados: Acre, Amapá, Amazonas, 

Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e uma parte do Maranhão. Ou seja, 

das 27 unidades federativas que compõem o Brasil, um terço é Amazônia. Sua área de 

superfície, de acordo com o IBGE, é de 5.015.067,749km², valor que corresponde a quase 

 
10 “A Amazônia Legal corresponde à área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento da 

Amazônia - SUDAM delimitada no Art. 2º da Lei Complementar n. 124, de 03.01.2007. A região é 

composta por 52 municípios de Rondônia, 22 municípios do Acre, 62 do Amazonas, 15 de Roraima, 144 

do Pará, 16 do Amapá, 139 do Tocantins, 141 do Mato Grosso, bem como, por 181 Municípios do Estado 

do Maranhão situados ao oeste do Meridiano 44º, dos quais, 21 deles, estão parcialmente integrados à 

Amazônia Legal”. Disponível em https://www.ibge.gov.br/geociencias/cartas-e-mapas/mapas-

regionais/15819-amazonia-legal.html?=&t=o-que-e. Acesso em: 1 mar. de 2021. 

https://www.ibge.gov.br/geociencias/cartas-e-mapas/mapas-regionais/15819-amazonia-legal.html?=&t=o-que-e
https://www.ibge.gov.br/geociencias/cartas-e-mapas/mapas-regionais/15819-amazonia-legal.html?=&t=o-que-e
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60% do território brasileiro. Podemos observar a vastidão desse espaço na Figura 1 a 

seguir. 

 

 

Figura 1 - Mapa da Amazônia Legal 

 
Fonte:https://geoftp.ibge.gov.br/organizacao_do_territorio/estrutura_territorial/amazoni

a_legal/2019/Amazonia_Legal_2019.pdf 

 

Ao todo, são mais de 770 municípios que compõem a Amazônia Legal. São 

localidades com suas especificidades, narrativas e passado próprio. Desse modo, quando 

estudamos Parauapebas (PA), ainda que a articulando com outras cidades, temos a clareza 

de que nossa narrativa e pesquisa não são um exemplo unívoco de todo um território mais 

amplo. Nádia Nascimento (2006) é perspicaz quando afirma que os conhecimentos 

produzidos sobre a Amazônia chegam em pequena quantidade à grande população. Nós 

acreditamos que uma das formas de responder a essa realidade é intensificar, na Educação 

Básica, discussões sobre essa localidade. A autora identifica, na Amazônia, três tipos de 

formação de núcleos urbanos: os que estão às margens dos rios, os que se encontram às 

margens das estradas federais e os periféricos aos empreendimentos econômicos. Sob 

essa ótica, Parauapebas (PA) teria sua formação mais próxima ao último exemplo, ainda 

que contenha aspectos dos dois anteriores. De acordo com a autora, as políticas dos 

militares para a Amazônia resultaram em ocupações sem ordenamento, feitas de forma 

predatória para o meio ambiente, como veremos adiante. 

Na Ditadura Militar (1964-1985), os projetos para a Amazônia tinham base em 

lemas como “integrar para não entregar” e “terras sem homens para homens sem terras”. 

Ambos exprimem muito bem as narrativas vigentes nesse período. Primeiro, era 

supostamente necessário integrar o território nacional para que ele não estivesse sujeito a 

https://geoftp.ibge.gov.br/organizacao_do_territorio/estrutura_territorial/amazonia_legal/2019/Amazonia_Legal_2019.pdf
https://geoftp.ibge.gov.br/organizacao_do_territorio/estrutura_territorial/amazonia_legal/2019/Amazonia_Legal_2019.pdf
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invasões e interferências estrangeiras; segundo, concebia-se o espaço amazônico como 

um local desabitado e que seria propício à ocupação. 

 Esse último pensamento desconsiderava os indígenas que habitavam a região, e 

estimulava uma migração para a Amazônia. Segundo os autores e autoras com que 

dialogamos neste capítulo, no discurso militar, a causa das desigualdades no Brasil era a 

má distribuição da população em território nacional. Projetos dessa natureza não eram 

apenas uma novidade do governo militar. Durante o chamado ciclo da borracha (1850-

1910), já era possível perceber uma ideia associada ao “progresso”. Esse suposto período 

de prosperidade entra em declínio após a produção de borracha em colônias inglesas, e 

só é reativado durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945) devido ao interesse dos 

EUA nessa produção. É nesse contexto que se identifica a construção da narrativa em 

torno do “soldado da borracha” e da atração de mão de obra nordestina para extrair o látex 

visando a aumentar a produção de borracha para servir ao mercado internacional durante 

o conflito bélico. 

Pere Petit (2003) divide a História econômica da Amazônia em três principais 

períodos: 1850-1912, ciclo da borracha; 1912-1965, queda e crescimento da economia 

regional; 1965 até os dias atuais, período de significativas transformações 

socioeconômicas nessa região. Em todas essas épocas, é possível perceber a influência e 

a demanda internacional por matérias-primas locais, oriundas das florestas ou do solo. 

Um modelo que, como veremos, preza pouco pelas populações nativas e tem como foco 

a extração máxima de recursos naturais.11 

A Lei nº 1.806, de 6 de janeiro de 1953, criou a Superintendência do Plano de 

Valorização Econômica da Amazônia (SPVEA) e a figura da Amazônia Legal 

(NASCIMENTO, 2006). Esse órgão tinha entre suas funções realizar planejamentos para 

a região Norte. Dentre seus objetivos, estava o de ocupar a Amazônia e formar uma 

sociedade economicamente desenvolvida e estável. No ano de 1966, a Superintendência 

do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) é criada, transformando a antiga SPVEA. 

A rodovia Belém-Brasília começa a ser construída também nesse período, mais 

precisamente em 1958, e serviu de corredor de migração para o norte (BUNKER, 2003). 

As políticas e os planos de desenvolvimento resultaram em uma elevação da expropriação 

de pequenos proprietários e na destituição de “[...] posseiros, quilombolas, indígenas do 

direito ao uso da terra.” (JOANONI NETO; GUIMARÃES NETO, 2019, p. 108). Entre 

 
11 Para mais sobre os ciclos econômicos da Amazônia ver PETIT, 2003. 
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as consequências desse empreendimento, está o aumento do interesse pelas terras 

próximas à rodovia, as quais, em sua maioria, eram tidas como terras devolutas. A 

concessão dessas terras foi uma das principais ações de troca de favores entre políticos e 

elites locais. 

Na década de 1970, também é possível perceber, na Amazônia, o crescimento 

acentuado de empreendimentos minero-metalúrgicos e da população do sudeste do Pará. 

Nesse contexto, a migração coincide com um período de seca no Nordeste. “A partir da 

segunda metade dos anos 70, a exploração e comercialização do minério de ferro e de 

outros minerais descobertos no Pará converteram-se no objetivo principal da intervenção 

econômica do Regime Militar na Amazônia.” (PETIT, 2003, p. 98). Aqui, podemos 

relacionar mais diretamente essas políticas de governo e seus impactos na região de 

Parauapebas (PA). 

É importante ressaltar que, nesse período, havia indígenas na região. Idelma Silva 

(2010) cita três desses povos que habitavam as proximidades de Marabá: Parkatêjê, 

Kyikatêjê e Akrãtikatêjê. Assim, “[...] este espaço [sudeste do Pará] não era uma 

‘desconhecida terra de ninguém’ e os povos indígenas que o habitavam existem nessa 

História.” (SILVA, 2010, p. 23). Ou seja, é preciso considerar esses povos e sua 

historicidade com esse local. Isso significa não partir da narrativa de que os ditos 

“pioneiros” foram os responsáveis por descobrir e povoar essa área, uma vez que “É na 

ocorrência da disputa com os indígenas pela terra e os recursos naturais que se funda a 

narrativa dos pioneiros como migrantes fundadores do território.” (SILVA, 2010, p. 26). 

De acordo com a autora, na tentativa de legitimar a ocupação do território, emergiram 

discursos que tentavam apagar o elemento indígena: 

 

Os povos indígenas da mesorregião do sudeste paraense são constituídos por 

aproximadamente 12 povos (Amanayé, Akuáwa-Asurini do Trocará, 

Aikewara-Suruí, Xikrin do Catete, Tenetehara Guajajara, Karajá, 

Mebêngôkre-Kayapó, Guarani-Mbya e Guarani-Ñandeva, Parkatêjê, 

Kyikatêjê, Akrãtikatêjê e Atikum) e 27 aldeias, cujas línguas originárias são 

de tronco Tupi-Guarani e Jê. Existem povos que são nativos, ocupam 

ancestralmente o território regional, e outros que sofreram deslocamentos 

recentes ou mais antigos, dentre eles Atikum (originário de Pernambuco - povo 

Atikum-Umã), Guajajara (originário do Maranhão), Guarani (vários 

deslocamentos) e Parkatêjê, Kyikatêjê, Akrãtikatêjê (Gavião, originários do 

Maranhão), seja por influência de seus projetos societários, cosmológicos e 

culturais, como é o caso dos Guaranis, que saem em busca da Terra Sem Males, 

em busca de lugares que visualizam e percebem ser de seus espíritos ancestrais, 

entre outros, seja por processos de desterritorialização/expulsão resultado do 

avanço do capital sobre as terras indígenas, como o caso dos Atikum, Guajajara 

e Gavião (IFPA/CRMB. Projeto Pedagógico de Curso Técnico em 
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Agroecologia Integrado com Ensino Médio dos Povos Indígenas. Marabá, 

2010, p. 6, apud SILVA, 2010, p. 47-48). 

 

 Acreditamos, como a autora, na importância de destacar e compreender a 

dinâmica desses povos e as consequências dessas políticas para a região amazônica, 

mesmo esse não sendo nosso principal objetivo. Idelma Silva mostra de que forma, na 

década de 1970, houve uma segunda “in(ter)venção” nesses territórios; nesse período, 

ganham força as narrativas de que a civilização chegou com os migrantes do Centro-Sul 

do País. Esse segundo processo de migração tenta, novamente, ocultar os indígenas: 

“Aqui, de qualquer modo, os antigos estereótipos, ou a categorização dos indígenas como 

caboclo, permanecem, até porque nessa atualização da memória do pioneiro o indígena 

mantém-se como o elemento de alteridade.” (SILVA, 2010, p. 36). 

No governo de Emílio Medici, houve um significativo esforço para colonizar as 

áreas próximas às margens da rodovia Transamazônica, o que dava vazão à ideia de atrair 

nordestinos empobrecidos e de concretizar a ocupação do que se entendia por espaço 

vazio. As propagandas desse período, realizadas com o objetivo de ocupação da 

Amazônia, tinham como público-alvo os trabalhadores e as trabalhadoras rurais. A 

publicidade era realizada de maneira a ressaltar as qualidades da Amazônia; o foco, como 

já foi dito, recai sobre a construção da ideia de um vazio que precisava ser ocupado e 

integrado. É importante destacar que “Quando os militares apresentam o projeto de 

integração do vazio amazônico ao território nacional, o elemento indígena não aparece 

como obstáculo ao processo de ocupação” (MORBACH, 2001, p. 4). Voltemos nossa 

atenção mais atentamente para a região sudeste do Pará. Para isso, vamos observar a 

Figura 2 a seguir. 
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Figura 2 - Microrregiões do Pará e Mesorregião Sudeste do Pará 

 
Fonte: www.bicopapagaioam.hpg.ig.com.br/mapas apud SILVA, 2010, p. 11. 

 

 No mapa da Figura 2, é possível ver algumas das cidades que são próximas à 

Parauapebas (PA). Entre elas, podemos destacar Canaã dos Carajás, Eldorado dos 

Carajás, Curionópolis e Marabá. Gostaríamos de chamar a atenção para o nome das três 

primeiras. Canaã é o mesmo nome da cidade bíblica, que significa terra prometida. Nesse 

jogo de palavras, é interessante observar como Canaã dos Carajás passou a abrigar um 

dos projetos promissores da Vale — Projeto S11D — e, consequentemente, a atrair 

migrantes como uma terra que prometia melhores oportunidades de emprego. Eldorado 

dos Carajás pode nos remeter à lenda de um lugar cheio de riqueza e prosperidades, 

percepção que pode ter figurado no imaginário de muitas famílias que vieram para o 

sudeste do Pará no período aqui estudado. Por fim, Curionópolis carrega o nome do Major 

Curió, comandante do exército que atuou na região durante a Guerrilha do Araguaia. 

 Esse foi um conflito armado que ocorreu durante a Ditadura Militar. Membros do 

PCdoB organizaram um movimento de resistência e combate ao regime político vigente. 

A região do Araguaia, na Amazônia, foi um dos principais locais de atuação dos 

combatentes. O governo militar, em represália, enviou membros do exército para esse 
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lugar. Dentre as ações de repressão estavam coação e tortura de moradores locais; alguns, 

inclusive, serviam de guias nas matas para tentar a captura dos guerrilheiros. 

O ouro em Serra Pelada é descoberto no final de 1979 e, no início do ano seguinte, 

um fluxo considerável de garimpeiros e aventureiros rumou para a região. A mina era 

localizada na Serra Leste, onde a CVRD detinha o direito de pesquisa e lavra. Ainda no 

ano de 1980, foi decretada intervenção do Serviço Nacional de Informações (SNI) no 

local, com o envio do major Curió. Nos anos seguintes, ao perceber o potencial eleitoral 

do lugar, o major passou a exigir título de eleitor para adentrar nas áreas do garimpo (AB’ 

SABER, 2004). 

Por ali, chegaram a circular cerca de 80 mil garimpeiros, vindos dos mais diversos 

lugares do Brasil para tentar a sorte nessa empreitada. As imagens da multidão de pessoas 

nesse garimpo são uma das mais emblemáticas sobre o sudeste do Pará. Acreditamos que 

elas podem ser utilizadas, por exemplo, como recurso didático em aulas de História. Para 

abordar essa temática, levantamos questões como as condições de trabalho, a dinâmica 

do garimpo e as narrativas dos garimpeiros. Podem, ainda, ser utilizados documentários 

e produções de ficção que tiveram como contexto esse local. Essas cidades têm dinâmicas 

relacionadas entre si, sendo inviável isolar cada município e tentar compreendê-lo de 

forma separada. Uma vez que certas temáticas têm conexão com esse espaço do sudeste 

do Pará, esse local “[...] é referenciado por conflitos pela posse e permanência na terra, 

decorrentes da concentração fundiária e das relações de trabalho, nas quais predominam 

os papéis de dominação e subordinação.” (SOUZA, 2014, p. 24). 

A cidade de Parauapebas (PA) está inserida dentro desse contexto e possui 

moradores naturais de diversos estados, entre eles o Maranhão. Muitos mudaram para a 

região nas décadas de 1980 e 1990, período da descoberta do ouro em Serra Pelada e da 

implantação da mina de ferro em Carajás. Outro aspecto que pode ser apontado como 

fator preponderante dessa migração é a localização geográfica da cidade, como podemos 

observar na Figura 3. 
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Figura 3 - Mapa Localização da Parauapebas (PA) 

 
Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Parauapebas.  Acesso em: 1 abr. 2021 

 

Como é possível observar no mapa, a cidade está localizada na região sudeste do 

Pará. Um dos fatores que pode ter contribuído para o número expressivo de migrantes 

maranhenses é a inauguração da Estrada de Ferro Carajás (EFC), planejada para servir de 

transporte do minério até o porto de Itaqui, em São Luís (MA). Essa ferrovia tem 892km 

e passa por diversos municípios do Pará e do Maranhão. Nela, também circula o Trem de 

Passageiros da Vale, cuja passagem tem um preço bastante inferior à dos outros meios de 

transporte. 

Como já assinalado, uma parcela significativa de migrantes ao sudeste do Pará era 

do Maranhão. Chegando nesse território, não encontraram, necessariamente, uma 

acolhida sem estereótipos. Idelma Silva (2010) demonstra como ainda há traços de 

preconceito e estigma a essa população; manifestações que ocorrem em piadas e anedotas 

que tem o papel de depreciar o/a maranhense. A piada pode ser utilizada como um recurso 

para veicular um discurso socialmente proibido: “Assim, o maranhense, como categoria 

étnica, no sudeste do Pará, não inclui todos os maranhenses, principalmente aqueles da 

denominada frente pioneira, e nem exclui outros migrantes, especialmente nordestinos.” 

(SILVA, 2010, p. 153). 

Para a autora, a atribuição de estereótipos ao maranhense nem sempre resulta em 

discriminações e exclusões, mas, recorrentemente, reafirma preconceitos socioculturais. 

Dessa maneira, as migrações que aconteceram no final do século XX produziram o 

acirramento de antagonismo entre os diferentes grupos. São disputas que giram em torno 
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do novo espaço e “[...] em torno da apropriação e domínio do território e seus recursos 

[...]” (SILVA, 2010, p. 25). Em diversas narrativas, a migração é apontada como a 

causadora de problemas sociais no Pará. A construção desse argumento pode tentar 

isentar, em certa medida, os governantes de sua responsabilidade e atribuir os problemas 

somente a essa questão. 

Quando falamos nesses deslocamentos de pessoas, temos que considerar que se 

trata de um grupo heterogêneo: 

 

Constitui-se numa população socioculturalmente heterogênea, cujo sentido do 

deslocamento foi diverso, desde motivações decorrentes de problemas ou 

alternativas socioeconômicas (no lugar de origem e no destino da migração) às 

motivações culturais-religiosas, e ocorreram por alternativas decisórias que 

envolveram, separado ou simultaneamente, a rede familiar ou redes sociais da 

migração. (SILVA, 2010, p. 45). 

 

 Ou seja, os motivos para migrar para o sudeste do Pará não se relacionam, 

exclusivamente, à cobiça pelo ouro e por terras. Há mais questões envolvidas, que tratam 

de diversas temáticas; contudo, compreender todas elas não faz parte de nosso objetivo 

nesta dissertação. Idelma Silva (2010) aponta, também, que a migração carrega múltiplos 

significados nos discursos realizados. Pode ser um diferenciador entre a região norte do 

Pará ou da Amazônia, produzindo um sentimento de pertencimento a um grupo 

heterogêneo. Ao mesmo tempo, essa migração, nos locais em que ocorre, produz a 

construção de uma visão negativa em relação aos migrantes maranhenses e 

nordestinos/as. Os/as maranhenses, outrora tratados/as como desbravadores/as, passam a 

ser incorporados/as em categorias de quem apenas fornece sua força para condições de 

trabalho cada vez mais degradantes. 

Parauapebas (PA) surge oficialmente como cidade a partir do desmembramento 

do município de Marabá (PA). Essa emancipação aconteceu em 10 de maio de 1988, data 

na qual é comemorado o aniversário da cidade. Em 2020, a população estimada pelo 

IBGE era de 213.576 pessoas. Um crescimento de quase 39% em relação aos números do 

último censo, realizado em 2010, quando a população era de 153.908. Ou seja, nos 

últimos 10 anos, o crescimento foi de quase 60 mil. É uma média de cerca 6 mil por ano. 

Para tentar compreender melhor esse aumento, vamos observar, na Tabela 1, o número 

de nascidos vivos entre 2010 e 2017.12 

 

 
12 O ano de 2017 é o último no qual há números de nascidos vivos em Parauapebas (PA) no site do IBGE 

na data consultada (01 de março de 2021). 
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Tabela 1 - Nascidos Vivos em Parauapebas (PA), 2010–2017 

Ano Número Nascidos Vivos 

2010 3.840 

2011 3.981 

2012 4.513 

2013 5.157 

2014 5.360 

2015 5.019 

2016 4.644 

2017 4.582 

Total do Período 37.096 

Média do Período 4.637 

Fonte: IBGE. 

 

O valor total de nascidos vivos no período é de 37.096, com uma média anual de, 

aproximadamente, 4.637. Esse dado pode indicar a existência de um fluxo de migrantes, 

pois o número médio de nascidos é inferior à média de crescimento da população nos 

últimos 10 anos. O crescimento demográfico do município tem relação com as 

perspectivas de trabalho na economia local, parte deles relacionada, de alguma forma, 

com a mineração. 

 

O crescimento demográfico do município se associa às transformações 

provocadas no espaço regional amazônico em decorrência da atuação do poder 

estatal, cuja preocupação precípua se voltou à modernização da região de 

maneira a articulá-la ao cenário produtivo nacional e mundial, tendo o minério 

de ferro como principal elo. (SOUZA, 2014, p. 31-32). 
 

 Em determinados períodos, o crescimento demográfico dessa cidade foi superior 

à média brasileira. Esse crescimento se deve a fatores como o número de nascimento e a 

quantidade de migrantes que chega ao local. Ainda segundo dados do instituto, em 2018, 

o percentual da população ocupada era de 23,8%. O salário médio mensal dos 

trabalhadores correspondia a 3,1 salários-mínimos. Nesse quesito, esse era o quarto 

município entre os 144 do estado do Pará. Com esses indicativos, é o 164º dos 5.570 

municípios em todo o País. O Produto Interno Bruto (Pib) per capita era de R$ 78.841,15 

naquele ano, valor que colocava a cidade na posição 128º em todo o Brasil, e no 3º lugar 

em todo o estado. 

É importante destacar que “[...] existem referências à atual área do município de 

Parauapebas (PA) desde o século 19 – inclusive com a ocupação dos índios Kayapó em 

extensa parte do território municipal.” (SOUZA, 2014, p. 60). Ou seja, a presença de 

pessoas no local é anterior à descoberta da mina de minério, na Serra Norte, em 1967. 

Outro processo de ocupação pode ser percebido no início do século XX, quando se parte 

em busca do caucho para a fabricação da borracha. Na década de 1930, tem-se outra frente 



52 

 

de migração feita por garimpeiros que buscavam diamantes nas proximidades dos rios 

Tocantins, Itacaiúnas e Parauapebas. E, durante a política do governo Vargas, também 

houve a ida de uma significativa parcela de nordestinos para a localidade. 

Já na década de 1960, o geólogo Breno Augusto dos Santos alertou a Companhia 

Meridional de Mineração13 da existência de uma grande reserva mineral em Carajás. Essa 

companhia era subsidiaria da U.S Steel, e tinha projetos de encontrar jazidas de manganês 

para abastecer a siderúrgica norte-americana. A empresa americana tentou obter diversos 

direitos de lavras e pesquisa na região, levantando a suspeita do governo brasileiro. Os 

técnicos do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) enviam uma equipe 

ao local e confirmam o potencial mineral do lugar, apontando o risco de deixar a 

exploração unicamente nas mãos de multinacionais. 

Em meio a organizações e acordos burocráticos, ficou decidido que a exploração 

do minério da região seria feita pela empresa Amazônia Mineração S/A (AMSA), 

resultado da união entre CVRD e U.S Steel. Projetos e estudos foram elaborados, entre 

eles o modelo de extração e a construção de núcleos habitacionais. Entretanto, houve 

divergências relacionadas a cronogramas, implantação de alguns projetos, como a 

ferrovia, e divisão de custos. A U.S Steel esperava que o governo do Brasil assumisse os 

custos da ferrovia, já o Executivo brasileiro esperava que a AMSA tomasse conta do 

projeto. Os atrasos e a falta de interesse da U.S Steel fez com que a CVRD comprasse sua 

parte da empresa AMSA. 

A desconfiança de alguns executivos da CVRD era de que a companhia americana 

estivesse atrasando o processo, de propósito, para não prejudicar seus negócios de minério 

em outros países. A partir daí, a CVRD passou a controlar os projetos de extração do 

minério (BUNKER, 2003), e “[...] através do decreto-lei nº 1.813 de 24 de novembro de 

1980, foi instituído o Programa Grande Carajás (PGC). A área que abrangia o PGC era 

de 895.263 km² (10,5% do território nacional).” (PETIT, 2003, p. 99). Esse programa foi 

oficialmente extinto em 1991. Com o começo da exportação de minério da Serra dos 

Carajás, em 1986, tem início o ciclo econômico do minério. Já no ano de 1995, podemos 

perceber a importância da mineração na economia do Pará, que representava 14% do Pib 

e 71% de toda a exportação do estado (PETIT, 2003). 

 

 
13 Breno era um geólogo formado na USP e trabalhava a serviço da Companhia Meridional de Mineração, 

uma subsidiária da United States Steel (AB’SABER, 2004). 
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Quando foi instituído o Programa Grande Carajás (PGC), em 1980, foi 

decidido que sua gestão ficaria sob a responsabilidade de um conselho do qual 

participavam exclusivamente representantes de diferentes ministérios do 

governo federal (Minas e Energia, Transporte, Indústria e Comércio, Fazenda, 

Justiça, Agricultura e do Trabalho, sob a coordenação do ministro-chefe da 

secretaria de Planejamento, mas sem qualquer representação dos governos 

estaduais nos quais o PGC atuaria (Pará, Goiás e Maranhão). (PETIT, 2003, p. 

262). 

 

 Além de representar um projeto centrado no Governo Federal, o PGC contou com 

a articulação dos diversos ministérios, sem, necessariamente, ter representantes de 

governos nos locais em que seria implantado. As obras para extração do minério são 

iniciadas no final dos anos 1970; na década de 1980, com a aprovação de um empréstimo 

no Banco Mundial, o projeto passa a ser desenvolvido de forma mais célere (BUNKER, 

2003). 

Em Carajás, nas proximidades das minas, é construído um alojamento provisório 

que serviria para o abrigo dos trabalhadores que construiriam o núcleo urbano de Carajás. 

Esse núcleo tinha como objetivo principal abrigar trabalhadores ligados diretamente à 

CVRD, além de outros funcionários ditos importantes para o funcionamento do núcleo e 

da extração de minério. Foram construídas 1.253 casas, que tinham tamanhos diferentes 

entre si, como mostra a Tabela 2 a seguir. 

 

Tabela 2 - Tipos de Residência do Núcleo Urbano de Carajás 

Tipo de residência m² construído Número de casas 

R-0 246 8 

R-1 137 36 

R-2 111 28 

R-3 98 822 

R-4 83 359 

  1.253 

Fonte: SUMIC – Gerência do Núcleo – set./1987, apud PIQUET, 1988, p. 20. 

 

Com base na Tabela 2, podemos perceber que o maior número de residências era 

do tipo R-3, representando cerca de 65% do total. Essa era uma residência com 98m²; 

provavelmente, aquela que abrigaria a maioria dos trabalhadores. Em seguida, temos as 

residências do tipo R-4, com cerca de 28% do total. Os demais tipos, R-0 a R-2, possuíam 

um maior número de metros quadrados e foram feitas em menor quantidade. Nesse grupo, 

o destaque fica para aquelas do tipo R-0, com 246m² construídos, somando um total de 

apenas 8 unidades no núcleo de Carajás. Entre as pessoas que residiam nesse núcleo, 

estavam engenheiros/as, mecânicos/as, médicos/as, professores/as e suas famílias. Esse 

espaço foi construído com um alto padrão de urbanização e com a disponibilidade de 
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serviços de lazer, saúde e educação. Ou seja, era dotado de escola, hospital, 

supermercados, praças, clube de lazer, cinema com teatro, rede de esgoto, água encanada 

e ruas pavimentadas. 

Nesse período, há um outro núcleo pensado para essa gama de migrantes, no qual 

a CVRD construiu aquilo que considerou necessário: escola, hospital e uma casa de 

triagem; além disso, fez a divisão de lotes e abriu algumas ruas, e isso foi denominado 

Núcleo Urbano de Parauapebas. Em comparação com Carajás, ele tinha bem menos 

estrutura física e menor disponibilidade de serviços e espaços de lazer. A ideia inicial era 

que as famílias que chegassem à região fossem abrigadas nesse local. Entretanto, apesar 

dos alertas, o que se viu foi uma certa burocratização para conseguir se fixar ali. Na 

mesma época, surgiu próximo dali — após o igarapé Ilha do Coco — um outro 

aglomerado urbano, chamado de Núcleo do Rio Verde. Sua forma de ocupação foi menos 

ordenada e feita por meios de invasão. Podemos fazer um breve comparativo entre as 

fotos desses núcleos (Figuras 4 e 5). 

 

 

Figura 4 - Vista área do núcleo urbano de Carajás 

 
Fonte: PEREIRA, 2007 apud GEMAQUE SOUZA, 2011, p. 8. 

 

 Na Figura 4, podemos ver a divisão das casas e o padrão que elas seguem. A 

urbanização em formato quadrangular com ruas asfaltadas. Interessante destacar que 

muitas dessas ruas têm nomes indígenas. Ao fundo, podemos distinguir a floresta que 

cerca esse núcleo. De acordo com Rosélia Piquet (1989), o valor destinado para a 

construção do núcleo urbano de Carajás foi de 130 milhões de dólares. 

 



55 

 

Todos os itens de infraestrutura e sistemas de apoio, essenciais quando da 

criação de uma cidade nova foram considerados: sistema de abastecimento de 

água, esgotos sanitários, drenagem de águas pluviais, sistema viário, de energia 

elétrica, de transportes, de telecomunicações, coleta de lixo, áreas de convívio 

social, lojas e supermercados, escolas de 1º e 2º graus, hospital geral, parques 

e vicinais, praças infantis, parques de preservação (áreas de mata intocada), 

viveiro florestal, enfim, tudo aquilo que a quase totalidade das cidades 

brasileiras não tem ou têm parcialmente (PIQUET, 1989, p. 31-32).  

 

 Alguns dos profissionais que habitavam as residências ocupavam altos cargos na 

CVRD. O acesso a Carajás era restrito às pessoas envolvidas na construção. Esse controle 

continuou existindo, e esse mecanismo foi utilizado com o argumento de garantir 

segurança a quem residia no local. Podemos inferir que, ao dotar esse núcleo com altos 

padrões de infraestrutura e segurança, a CVRD garantia a seus moradores e moradoras 

um conjunto de serviços públicos e de lazer bem diferente daqueles vistos em diversas 

cidades próximas dali. Vale destacar que Carajás logo passa a ser local de visita 

obrigatória: 

 

[...] 1986-1989 – A Serra dos Carajás, após o término das obras planejadas e 

implantadas pela CVRD, torna-se um dos mais disputados cartões de visita do 

país. [...] O presidente José Sarney, com habilidade, passou a considerar 

Carajás área de visita obrigatória para as grandes personalidades que 

oficialmente visitaram Brasil (AB’SABER, 2004, p. 259). 

 

Ao longo de sua existência, o núcleo foi visitado por diversas pessoas do cenário 

político e econômico do Brasil e do mundo. É interessante pensar que, ainda hoje, existem 

mecanismos burocráticos para que outros possam ali adentrar. Atualmente, a autorização 

para quem quiser visitar o núcleo de Carajás só é feita mediante apresentação de 

documento oficial com foto na portaria da Vale. Acreditamos que essa prática é um bom 

ponto de partida para reflexão em aulas de História, uma vez que permite diálogo com o 

passado da cidade e as práticas de controle e exercício do poder. Um indicativo dessa 

diferenciação é citado por Rosélia Piquet (1989) e Ab’Saber (2004), ao afirmarem que 

moradores/as atribuíam ao Núcleo de Carajás nomes como “gaiola de ouro” ou “ilha da 

fantasia”, indicando que aquela localidade era destoante e diferente daquela em que 

viviam. A Figura 5 mostra uma fotografia do período de construção do Núcleo Urbano 

de Parauapebas. 
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Figura 5 - Vista área do período de construção do núcleo de Parauapebas (PA) 

 
Fonte: Exposição “30 anos; 30 cliques”, 2018. 

 

 Encontramos a foto da Figura 5 por uma casualidade, durante uma viagem, no 

trem da Vale, em meados de maio de 2018. Nessa data, aconteceu no “vagão social” a 

exposição “30 anos; 30 cliques”, com fotos de diversos momentos do passado de 

Parauapebas. Não havia referência ao ano, tampouco ao autor da fotografia; também não 

conseguimos acessar um site sinalizado na exposição, pois precisava de senha e login. A 

partir da pesquisa, podemos afirmar que, na imagem, estão representados o hospital (em 

primeiro plano) e as edificações da escola Euclydes Figueiredo / Chico Mendes II (ao 

fundo, no lado esquerdo). Os dois prédios não tinham muros na época da fotografia; o 

hospital parece ser rodeado por uma cerca, mas não podemos afirmar devido à qualidade 

da imagem. É possível perceber que a escola não era murada; podemos supor, com base 

nas entrevistas que realizamos durante o TCC14, que a foto foi tirada nos inícios dos anos 

1980. 

Com relação ao restante da localidade enquadrada na imagem, é possível 

identificar os traçados das ruas semelhantes às do núcleo de Carajás, entretanto, sem 

asfalto. As ruas abertas no sentido horizontal são, de baixo para cima, denominadas “A”, 

“B”, “C”, “D” e “E”. Do hospital até a escola elas são cortadas na vertical pelas ruas “7”, 

“8”, “9” e “10”. A escola fica, então, localizada em uma quadra especial entre as ruas “9” 

e “10”, na vertical, e ruas “B” e “D”, na horizontal. A rua “C” é interrompida, na rua “9”, 

 
14 Entrevistas realizadas em 2018, para o Monografia, com quatro pessoas: duas ex-professoras da Escola 

Euclydes Figueiredo / Chico Mendes II e dois ex-alunos. 
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pela área da escola, sendo retomada somente após o espaço da unidade escolar, na rua 

“10”. 

Aziz Ab’Saber (2004) relaciona a construção do núcleo urbano de Parauapebas à 

reunião de instalação do Grupo de Estudos e Assessoramento em Meio Ambiente 

(Geamam), o qual prestou serviços à CVRD como parte de um acordo com o Banco 

Mundial. Na reunião entre Geamam e CVRD, foram traçadas semelhanças entre o projeto 

de Carajás e o implantado na Serra do Navio, no então Amapá. A ideia do grupo, do qual 

Aziz Ab’Saber fazia parte, era evitar instalações de estruturas fechadas, como havia 

ocorrido em outros locais, sem a devida preocupação com a população regional. Apesar 

da tentativa de, aqui, elaborar algo diferente do que aconteceu no Amapá, pode-se 

observar semelhanças uma vez que o acesso ao núcleo de Carajás tornou-se restrito e 

burocrático. Entre as sugestões do Geamam estava a de construir uma cidade relais para 

servir de núcleo habitacional, uma vez que existiria um fluxo considerável de pessoas no 

local. Surgiu, também, a proposta de criação de um centro de triagem de trabalhadores 

para a CVRD e empresas que lhe prestavam serviços: 

 

Dávamos ênfase à construção de um hospital regional para atendimentos 

médico-hospitalar das comunidades regionais. E, ainda, prioritariamente, à 

construção e à organização de uma escola – inicialmente de 1º e de 2º graus – 

para atender, na área educacional, a população infantil e adolescente de uma 

região em que, num raio de mais de 250 km, inexistiam instalações desse tipo 

(AB’SABER, 2004, p. 262). 

 

Essas sugestões resultaram na construção da escola Euclydes Figueiredo/Chico 

Mendes II. O nome inicial da escola foi dado em homenagem ao parente do então 

presidente da república. Aziz Ab’Saber deixa claro que os proponentes da ideia de criar 

ali uma escola prefeririam que ela tivesse o nome de algum educador ou cientista. O nome 

Chico Mendes II, como veremos nos capítulos seguintes, é atribuído posteriormente. Na 

década de 1980, essa escola já era considerada pequena diante da demanda existente 

(AB’SABER, 2004). A Figura 6 mostra o Rio Verde. 
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Figura 6 - Núcleo Urbano Rio Verde 

 
Fonte: AB’SABER, 2004, p. 279. 

 

A imagem da Figura 6 foi retirada do livro de Ab’Saber (2004). Também não 

possui data, mas podemos supor que foi feita nos anos finais de 1980, pois o autor afirma 

que, à época, visitou a localidade para realizar pesquisas. Um dos primeiros contrastes 

nessa figura são as casas e as ruas. As residências do núcleo do Rio Verde, diferente 

daquelas do núcleo de Carajás, são feitas de madeira e poucas telhas eram de barro. 

Acreditamos que foram construídas com os materiais mais baratos e acessíveis, 

encontrados nas redondezas para edificações. As ruas ainda não eram asfaltadas na época 

do registro, tampouco é possível observar postes de energia elétrica. 

O povoado do Rio Verde é resultado de ocupação de glebas do Grupo Executivo 

das Terras do Araguaia-Tocantins (GETAT)15. Sua administração foi cedida a Marabá 

em 1983. Em seguida, foi a vez da CVRD fazer o mesmo com o núcleo de Parauapebas. 

Em um comparativo entre os dois, Rosélia Piquet aponta que, em 1984, existiam no 

núcleo do Rio Verde cerca de mil prédios, enquanto no núcleo de Parauapebas não havia 

quase nenhuma construção. Ainda com relação a esse período da década de 1980, 

gostaríamos de chamar a atenção para os dados da Tabela 3. 

 

Tabela 3 - Populações por Núcleos 

 População % 

Parauapebas 2.313 17 

Rio Verde 9.419 69 

Invasões 1.871 14 

Total 13.603 100 

Fonte: SUMIC/ASE, 1985. Apud: PIQUET, 1989, p. 34. 

 

 
15 Órgão subordinado ao Conselho de Segurança Nacional, para agir em “[...] áreas afetadas pelas minas e 

pela infraestrutura ao redor delas.” (BUNKER, 2003, p. 22). 
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Segundo Rosélia Piquet, o termo “invasão” foi utilizado pelas pessoas que 

realizaram a pesquisa para designar ocupações em terrenos fora de áreas urbanizadas. Isso 

indica que havia pessoas vivendo em outros locais diferentes dos dois núcleos já citados. 

Com base nos dados da Tabela 3, podemos inferir que o núcleo do Rio Verde concentrava 

o maior percentual da população no ano de 1985. O núcleo de Parauapebas ainda tinha 

um número de habitantes pequeno se comparado com o outro. Chama a atenção, também, 

que a quantidade de pessoas vivendo em invasões era próximo à de habitantes do núcleo 

Parauapebas. Uma das explicações dessa diferença, como já foi citado, são alguns 

aspectos burocráticos para residir nesse núcleo, além do fato de já existir em Rio Verde 

um centro comercial. 

Era possível observar uma relação de complementaridade entre os núcleos, ou 

seja, uma interdependência. O que não significa igualdade na oferta de serviços públicos 

e bens de consumo. A autora destaca que, naquela época, os núcleos de Parauapebas e 

Rio Verde não contavam com saneamento básico adequado, e nem todos tinham acesso 

a água potável. E cerca de “[...] 1,5 mil crianças (das 5.000 em idade escolar) não são 

atendidas pela rede escolar local” (PIQUET, 1989, p. 35). As escolas existentes nesse 

período eram insuficientes para as demandas da localidade. Com relação a esses dois 

núcleos, acrescenta: 

 

O núcleo urbano de Parauapebas foi projetado e construído pela CVRD com o 

objetivo precípuo de abrigar a população, que fatalmente seria atraída pelas 

perspectivas de trabalho geradas pelo empreendimento industrial e pelas 

empreiteiras envolvidas. Surge de forma espontânea, entretanto, um 

aglomerado urbano contíguo a Parauapebas – denominado Rio Verde – 

oriundo das necessidades de serviços urbanos geradas pelos acampamentos 

dessas obras e atividades agrícolas da região (PIQUET, 1989, p. 28). 

 

 O trecho destaca a necessidade dos serviços urbanos e das atividades agrícolas. 

Acreditamos ser oportuno ressaltar que o surgimento das habitações no Rio Verde não é 

espontâneo, e que “Não se pode perder de vista que os deslocamentos sociais para a 

Amazônia são pontuados e cingidos por conteúdos míticos, alimentados pelos discursos 

e técnicas de propagandas do Estado.” (GUIMARÃES NETO, 2017, p. 42). Essa autora 

afirma a importância das propagandas no discurso para estimular o deslocamento de 

pessoas em direção à Amazônia. Os destinos eram os mais variados polos de 

empreendimentos, dentre eles, agrícolas, pecuários, minerais e madeireiros. 

Aziz Ab’Saber (2004) aponta que durante a construção do núcleo de Parauapebas 

já era possível observar o crescimento do núcleo do Rio Verde: “Com a intervenção do 
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GETAT — que tomou a si o plano de rearranjar as ruas da corruptela — surgiu e cresceu 

rapidamente a cidade de Rio Verde” (AB’SABER, 2004, p. 257). O autor, ao se referir 

ao Rio Verde como cidade, pode dar um indício de que esse núcleo e o de Parauapebas 

eram vistos como distintos à época, e não constituíam, naquele período, um lugar único. 

A narrativa de que esses núcleos não constituíam uma cidade também é 

encontrada em Rosélia Piquet. Isso nos permite reforçar a ideia de que os três núcleos 

daquele período não constituíam uma unidade. Tendo em vista que uma das sugestões do 

Geamam foi realizar meios para promover a integração entre os locais. Para alcançar tal 

objetivo, foi pensada e sugerida uma série de ações, como receber visita em Carajás de 

discentes da escola e de moradores de Rio Verde e Parauapebas à Carajás; construir uma 

rodoviária; tornar o acesso à Carajás menos burocrático; liberar lotes comerciais no 

núcleo de Parauapebas; estabelecer espaços de lazer, como praças e campos esportivos; 

dar condução permanente para professores da Serra colaborarem com a escola de 

Parauapebas; comprar itens no comércio do Rio Verde; construir outras escolas e 

bibliotecas. (AB’SABER, 2004). Nessa época há um contraste considerável entre os 

núcleos: 

 

Parauapebas havia crescido de três casas, em 1980, para mais de 15.000 

habitantes, por volta de 1985; seus precários serviços de água, esgoto, saúde e 

educação não poderiam servir sequer a um quinto dessa população. A sujeira, 

a desordem e o perigo eram diametralmente opostos à organização 

cuidadosamente controlada da comunidade planejada no topo da serra em 

frente à jazida (BUNKER, 2003, p. 14-15). 

 

O crescimento vertiginoso da população é uma temática recorrente na literatura 

aqui utilizada. A PA 275, enquanto principal via de acesso a Marabá (PA), teve em seu 

entorno uma significativa dinâmica de ocupação. De acordo com Rosélia Piquet (1989), 

apesar de alguns lugares como Curionópolis (PA) e Serra Pelada (PA) apresentarem uma 

tendência de estabilização em relação ao crescimento populacional, outros, como 

Parauapebas/Rio Verde, já contavam com 16 mil habitantes e a tendência era o 

crescimento. Tendência essa que se confirmou, como vimos nos dados do IBGE no início 

desse tópico. 

Nos escritos de Rosélia Piquet, não há menção a debates sobre a emancipação de 

Parauapebas de Marabá (que aconteceu em 1988), que deveria ter sido debatida em 

períodos anteriores. O mesmo ocorre no texto de Ab’Saber (2004). Sabemos que ambos 

não são as únicas referências e fontes do período. É importante destacar a ausência desse 
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debate, uma vez que dele resulta a criação legal do município de Parauapebas (PA) a 

partir de seu desmembramento de Marabá (PA) em 1988. No site da Câmara de 

Vereadores,16 temos uma breve narrativa sobre esse acontecimento, em que é relatado 

que o movimento de emancipação já datava de 1985. Aziz Ab’Saber (2004), no ano de 

1993, constata algumas continuidades dos problemas sociais e de infraestrutura, em 

especial no Rio Verde. O autor aponta para uma mudança que assinalamos aqui: “Agora, 

em vez de ser chamada de cidade fantasma, Parauapebas é conhecida como “cidade nova” 

(AB’ SABER, 2004, p. 261). O autor, entretanto, não aborda o aspecto da emancipação. 

Ainda na década de 1980, um acontecimento ganha destaque nos textos de Rosélia 

Piquet e Aziz Ab’Saber. Na Serra Pelada, durante esse período, a CVRD era a responsável 

por, periodicamente, realizar a cava, o rebaixamento e a terraplanagem para a extração do 

ouro no local. No ano de 1984, os garimpeiros realizaram manifestações contra a CVRD 

devido a um impasse sobre essa questão. Uma outra parte dos manifestantes foi para 

Brasília e a outra para o núcleo urbano de Parauapebas. Os que foram para esse último 

destino, ao chegarem no local, atearam fogo em alguns prédios, como o prédio 

administrativo e casa de triagem. Houve, inclusive, uma tentativa de incendiar a escola 

Euclydes Figueiredo e o hospital local. 

Segundo Aziz Ab’Saber (2004), a escola não foi incendiada graças à 

argumentação e retórica da então diretora. Também não tocaram fogo no hospital graças 

ao diálogo com funcionários do lugar, e porque lá estavam internados alguns ex-

garimpeiros acometidos por doenças. Esse também era um dos poucos hospitais 

disponíveis na localidade, e queimá-lo significava o risco de não dispor de serviços 

médicos. Um grupo se dirigiu, ainda, para a portaria da CVRD e tentou subir até o núcleo 

de Carajás. Houve, por parte dos garimpeiros, a tentativa de subir até as instalações da 

CVRD em Carajás, mas essa ação não logrou êxito. Foram feitas barricadas de areia por 

membros da companhia, impossibilitando a passagem de veículos. Alguns tentaram subir 

a pé, mas não levaram a ideia até o final. Queimaram a cancela de controle da portaria. 

Para o autor “O major Curió, tido como mentor direto ou incentivador indireto das 

sublevações dos garimpeiros, acabou perdendo prestígio junto às autoridades de Brasília.” 

(AB’SABER, 2004, p. 276). 

Avone Rocha (2019) é outro autor que contribui para pesquisas voltadas para 

aspectos históricos de Parauapebas (PA). Em seu livro, destaca características do 

 
16 Ver: <https://www.parauapebas.pa.leg.br/portal/index.php/historia>. 

https://www.parauapebas.pa.leg.br/portal/index.php/historia
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cotidiano das pessoas que migraram para o núcleo do Rio Verde e de Parauapebas, 

mostrando a relação construída com o igarapé Ilha do Coco, utilizado no trabalho 

doméstico e na alimentação. Seu livro retrata as condições de muitas casas da época e de 

como moradores reaproveitavam materiais descartados pela CVRD. Ele insere, em sua 

narrativa, os corpos das pessoas que viviam naquele período, descrevendo as dores, o 

cansaço e as dificuldades dos trabalhos diários: “[...] a História da formação de 

Parauapebas é uma História dolorosamente registrada no corpo de muitos” (ROCHA, 

2019, p. 98). Esse historiador acrescenta aspectos políticos envolvidos no processo de 

emancipação da cidade, mas há uma ausência dos povos indígenas no seu livro, os quais, 

a nosso ver, mereciam pelo menos um capítulo específico. 

Atualmente, Parauapebas (PA) recebe uma quantia monetária considerável da 

Vale; valor que corresponde à Compensação Financeira pela Exploração Mineral 

(CFEM). Um dos desafios da cidade é diversificar sua economia para não depender da 

finitude da extração de minério. Essa perspectiva de futuro pode servir como ponto de 

análise em aulas de História, a partir de exemplos de outras cidades que tiveram um 

empreendimento semelhante. Como ficou a economia e a sociedade desses lugares após 

o encerramento da mineração? Acreditamos que essa temática possa contribuir para 

pensar sobre a perspectiva de futuro da cidade na qual os estudantes estão inseridos. Há 

uma previsão de que uma parcela considerável das minas de extração se esgote a partir 

de 2027. 

Na arrecadação de minério, o Pará está atrás apenas de Minas Gerais. “Em 2013, 

Parauapebas movimentou 25,4% da riqueza gerada no setor da indústria extrativa do 

Brasil.” (SOUZA, 2014, p. 81). Devido ao crescimento econômico proveniente da 

extração do minério, a cidade ganhou a alcunha de Capital do Minério: 

 

Parauapebas é mais rico que 14 capitais brasileiras (Belém, Campo Grande, 

Maceió, Cuiabá, Florianópolis, Natal, Teresina, João Pessoa, Porto Velho, 

Aracaju, Macapá, Boa Vista, Rio Branco e Palmas) e, ainda, que quatro estados 

(Tocantins, Acre, Amapá e Roraima), estando praticamente empatado com o 

Tocantins (SOUZA, 2014, p. 87). 

 

 Em contrapartida, Parauapebas (PA), está abaixo em diversos indicadores 

socioeconômicos em comparação com outros municípios mineradores de Minas Gerais. 

Portanto, acreditamos que são múltiplas as narrativas possíveis sobre o passado e o 

presente desse município. As conexões com outras cidades do sudeste do Pará e com a 

Amazônia são necessárias e pertinentes para melhor compreender essa localidade. 
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2 ENTRE FORMAÇÕES E PLANEJAMENTOS: os conteúdos de História local em 

Parauapebas (PA) 

 

 Neste capítulo, a intenção é compreender quais conteúdos de História local foram 

prescritos para turmas do 6º ao 9º ano da zona urbana, no município de Parauapebas (PA), 

entre os anos de 2014 e 2019. Para isso, utilizamos dois conjuntos de corpus documentais. 

O primeiro trata-se de documentos elaboradas pela Semed, durante esse período, para 

organizar os conteúdos de História. Eles nos foram disponibilizados pela secretaria, em 

formato Word (.doc), ou seja, em meio digital, e estão separados por ano letivo (2014-

2019), turmas (6º ao 9º ano) e bimestres (1º ao 4º). O outro corpus documental é a 

entrevista realizada com Janes Vargem Costa17, funcionária dessa secretaria, que, à época, 

foi uma das responsáveis por participar da organização das formações para docentes de 

História. Com graduação nessa disciplina, ela possui, atualmente, três especializações: 

Metodologia da Educação de Nível Superior, Educação Social Para Juventude, e História 

do Brasil. É professora contratada do estado para turmas do Ensino Médio. As fontes aqui 

mobilizadas não são compreendidas como uma cópia exata do que foi ensinado em todas 

as escolas nesses anos. Sabemos das múltiplas possibilidades existentes dentro da sala de 

aula, sendo o/a professor/a capaz de subverter ou problematizar o que está prescrito. 

 A entrevista em questão foi realizada no dia 30 de junho de 2021, via Google Meet 

e durou 1 hora e 38 minutos. Na ocasião, Janes Costa estava no seu trabalho, em uma sala 

particular, e usou seu aparelho celular para participar. Nesse dia, a Internet da Semed 

estava com problemas de conexão e, dessa forma, nossa entrevistada utilizou seus dados 

móveis. Devido a problemas de sinal, ocorreu cerca de 9 travamentos, o que fez com que 

a entrevista fosse paralisada algumas vezes, sendo retomada assim que o problema 

desaparecia. Durante os primeiros contratempos, sugerimos a remarcação da reunião para 

um outro horário, mas ela afirmou que à tarde faria uma viagem e que, no mês seguinte, 

entraria de férias. 

 Interrupções dessa natureza são passíveis de acontecer em entrevistas online. Em 

nosso caso, devido à paciência de nossa entrevistada, foram contornadas de forma 

tranquila. No momento em que percebíamos a instabilidade na conexão, avisávamos à 

entrevistada; quando o sinal normalizava, retomavam-se as falas do início. Essa forma de 

 
17 A partir daqui iremos nos referir a ela como Janes Costa. 
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lidar com essas problemáticas, como já assinalado na introdução, sugere uma 

familiaridade de nossa entrevistada com a plataforma e suas fragilidades. 

Janes Costa é natural de Jacundá (PA), cidade onde cursou toda Educação Básica 

em instituições públicas. Durante o ensino médio, trabalhava pela manhã como agente 

comunitária e estudava no turno da noite, finalizando essa etapa de estudos em 2002. 

Passou os dois anos seguintes em alguns empregos informais. No ano de 2004, surgiu a 

oportunidade de iniciar uma graduação em História, ofertada pela Universidade Estadual 

Vale do Acaraú (UVA), esse curso foi escolhido, de acordo com seu relato, por ser aquele 

com o qual tinha mais afinidade. 

Inicialmente, as aulas seriam na cidade de Marabá (PA), mas, de acordo com nossa 

entrevistada, o curso foi transferido para Parauapebas (PA) devido a articulações da 

prefeita da época. Essa graduação foi ofertada de forma intervalar, ou seja, as aulas se 

concentravam nos meses de dezembro, janeiro e julho, de segunda a sábado, iniciando às 

13h e terminando às 22h. Apenas no sábado esse horário era alterado, começando às 8h 

e finalizando às 12h. Por isso, nessa época, ela só vinha para a cidade no período de aulas 

e, depois, retornava a Jacundá (PA). O quadro de docentes era, em sua maioria, de 

professores/as ligados/as à Universidade Federal do Pará (UFPA) e à Universidade 

Estadual do Pará (UEPA). A estrutura curricular possuía os mesmos parâmetros da UVA. 

Sua turma foi a primeira de historiadores/as formados/as em Parauapebas (PA), e era 

composta por pessoas de diversas cidades próximas. 

Em 2007, antes de se formar, conseguiu entrar para o quadro de professores/as do 

município via contrato, mudando-se de vez para essa cidade. Inicialmente, recebia um 

salário equivalente ao de nível médio. Concluiu sua graduação em julho de 2007, e, a 

partir de 2008, começou a receber proventos relativos ao nível superior. Seu primeiro 

endereço profissional, como docente nessa cidade, foi a escola Faruk Salmen, localizada 

no bairro Guanabara. Lá lecionava para alunos da 5ª série da Educação de Jovens e 

Adultos (EJA). 

No ano seguinte, relata ter sido chamada para assumir o cargo de coordenadora 

técnica pedagógica de História de jovens e adultos. Atribui essa chance a sua boa atuação 

nesse segmento, e à realização de um trabalho diferenciado. Para nós, o convite e a 

conquista de emprego antes mesmo de finalizar o curso pode ser indicativo de boas 

relações políticas na cidade. Nessa época, concluiu uma especialização voltada ao ensino 

de jovens e adultos; a sensibilidade para esse segmento pode ser relacionada a ter cursado 

o ensino médio no turno da noite e ter tido contato com pessoas do EJA. Já no ano de 
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2009, também assumiu a coordenação técnica de ensino religioso, permanecendo nesse 

cargo até 2012. 

Em 2013, com a troca de prefeito na cidade, teve uma breve interrupção de seu 

trabalho na Semed, retornando à escola Faruk Salmen, via projeto Mais Educação, por 

um período de 6 meses. Após isso, foi convocada a retornar à secretaria de educação, 

agora atuando na coordenação técnica do 3º e 4º ciclos de História, no qual permaneceu 

até janeiro de 2020. Sobre as diferenças entre trabalhar com formação para o EJA e para 

3º e 4º ciclos, cita que, no primeiro caso, acreditava ter todo um conhecimento útil 

advindo de sua atuação e especialização. Já na sua segunda experiência, estaria lidando 

com docentes especialistas. Isso a levou a estudar mais a respeito do ensino para esses 

ciclos e a fazer uma pós-graduação em História do Brasil. E é justamente nesse trecho da 

entrevista que ela cita a História local. 

 

Logo entrei em uma especialização só para História do Brasil, porque eu 

acredito que uma das nossas maiores deficiências da academia estava 

exatamente aí. Então, como ajudar mais os professores que estão em sala de 

aula, com a nossa História, História local, História local que é uma das 

mais....Hoje nem tanto né? Mas naquela época era uma das mais criticadas. A 

gente via no município que a História ainda estava em processo de formação. 

Muitos professores não eram daqui os alunos não eram daqui. (COSTA, Janes 

Vargem. Entrevista concedida a Luis Lima de Sousa, Parauapebas (PA), 30 

jun. 2021). 

 

 A partir desse relato, é possível perceber como nossa entrevistada entende a 

importância da História local para o ensino. De acordo com sua percepção, a História do 

município estava em construção nesse período. A necessidade de voltar a atenção para 

esse conteúdo fica mais latente quando afirma que a maior parte de discentes e docentes 

é oriunda de outros municípios. Por isso, a necessidade de entender esse novo espaço que 

habitam. De acordo com Janes Costa, sua graduação teve uma carência em História do 

Brasil, que só foi suprida com a especialização em questão. Vale destacar que nessa 

entrevista a menção à importância da História local é feita por nossa entrevistada; até 

então não tínhamos feito nenhuma pergunta incluindo essa denominação. Isso não exclui 

a possibilidade, também plausível, dela ter buscado informações sobre nossa pesquisa 

antes da entrevista. De toda forma, acreditamos que sua fala indica uma familiaridade 

com o referido conteúdo e com as práticas que o envolvem, principalmente na sala de 

aula. 

Como já foi assinalado, entre os anos de 2014 e 2019, Janes Costa era uma das 

responsáveis por planejar as formações dos/as docentes de História do 6º ao 9º ano. Os 
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encontros eram mensais, e geralmente ocorriam às sextas-feiras, no horário das 8h às 12h. 

Via de regra, os/as docentes eram liberados/as de suas aulas, nesses dias, para 

participarem da formação. Abaixo, técnica da Semed nos informa qual perspectiva era 

usada para preparar esses momentos:  

 

A nossa formação continuada aqui, não sei, não posso falar pelos outros 

municípios, mas a nossa não volta o viés dela de discussão para questões 

metodológicas da disciplina, por exemplo, historiografia, os pensadores em si. 

A nossa ideia é preparar o professor mesmo, de fato, na formação, com 

discussões que vai dar subsídios para esse professor atuar na sala de aula com 

as mais diversas especificidades. E nosso caso era enorme, desde 

socioeconômicas e sociocultural. Porque aqui era um caldeirão de pessoas 

vindas de parte do Nordeste, de parte daqui [do Pará], de Minas. [...] E isso 

[caldeirão cultural] chocava muito o professor na sala de aula na hora de 

trabalhar os ditos conteúdos. [...] Nossa ideia era fazer essa composição entre 

o conteúdo que o aluno precisa ver, mas que de fato faça sentido para o aluno. 

Para lidar com as essas questões, fazendo a especialização eu fui mais dentro 

dessa linha. (COSTA, Janes Vargem. Entrevista concedida a Luis Lima de 

Sousa, Parauapebas (PA), 30 jun. 2021). 

 

 Essa fala apresenta algumas possibilidades de análise, como por exemplo: as 

questões ligadas à historiografia não têm vinculações com a fazer da sala de aula, tal 

possibilidade abre margem para muitas questões, como a relação da ciência histórica com 

o ensino e com a aprendizagem dos estudantes; outra alternativa é de que a formação 

inicial dos docentes em questão não deu conta das demandas nas salas de aula do 

município; a própria formação da entrevistada pode ter tido um foco maior nas questões 

ligadas a historiografia. 

 Ou seja, ao invés de discussões de cunho historiográfico, optavam por priorizar 

questões metodológicas para o ensino de História, entendidas, aqui, como as práticas 

usadas por docentes para lecionar. Isso implica, segundo nossa entrevistada, elencar 

possíveis problemas a serem discutidos e problematizados. Entre eles, um permeava toda 

a educação de Parauapebas (PA), o chamado “caldeirão cultural”, termo usado para 

designar as múltiplas relações culturais que existem em uma cidade cujos habitantes 

vieram das mais variadas partes do Brasil. Uma das perguntas frequentes nas formações 

era sobre como elaborar aulas que fossem significativas para os/as discentes, e que 

esses/as vissem algum sentido prático naquilo que aprendiam em sala. Por isso, afirma 

ter-se especializado com leituras, cursos, palestras, seminários e pós-graduações. 

Nessa linha de raciocínio, Janes Costa assinala, em sua narrativa, uma diferença 

entre ser formado para dar conta de questões de historiografia e ser formado para lecionar: 
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Você vir de uma formação acadêmica, saber falar de historiografia, saber falar 

de Hobsbawm, saber falar de Thompson, não significava dizer que essa 

linguagem o aluno iria entender. E foi uma coisa que eu trabalhei todos esses 

anos com esses professores. Era muito a questão da concepção. Então não quer 

dizer que se eu sou um bom historiador serei um bom professor em sala de 

aula. Era isso que eu queria que eles entendessem: são duas coisas diferentes. 

(COSTA, Janes Vargem. Entrevista concedida a Luis Lima de Sousa, 

Parauapebas (PA), 30 jun. 2021). 

 

 De acordo com a entrevistada, uma parte significativa de docentes chegava com 

uma base consolidada de conhecimentos voltados à historiografia; porém, ainda careciam 

de discussões voltadas ao ensino. Na sua concepção, há uma diferença entre ser 

historiador/a e ser professor/a. Para ser professor exige discussões, pesquisas e reflexões 

que envolvam a prática em sala de aula. Por isso, eram justamente esses os aspectos 

enfocados por nossa entrevistada nas formações que ajudava a organizar. Ela acrescenta: 

“Ter teoria da História e ter metodologia para trabalhar em sala de aula, são duas coisas 

totalmente diferentes” (COSTA, 2021).18.Sua visão parece contrapor teoria e ensino de 

História. Entretanto, essa aparente diferença só se apresenta se a História for entendida 

separada de ensino; quando a História envolve o ensino, as questões postas se apresentam 

nas discussões teóricas. 

 Para Janes Costa, atualmente, em Parauapebas (PA), existem docentes bons na 

pesquisa e na metodologia de ensino. É salutar destacar que, ao falar de metodologia, ela 

não se refere a um modelo único de aula ou a uma receita com 100% de eficácia para 

ensinar. Se trata, nesse caso, de diversificar nas aulas da escola, utilizando recursos 

diversos para tornar o ensino significativo. Trata-se de pensar e problematizar as práticas 

dos/as docentes em sala de aula. É a partir dessa reflexão que se pode pensar em novas 

ações. 

Conforme assinalado por nossa entrevistada, um dos desafios, em seu trabalho, 

era mudar a visão de docentes em relação aos profissionais que assim como ela, 

elaboravam as formações. A respeito disso, Janes Costa diz “Voltar para a sala de aula 

me ajudou muito a conquistar os professores de História, porque eles viam que não 

estavam só na minha fala, que não era só um teórico ou um pedagogo falando.” (COSTA, 

2021)19. Esse trecho indica uma relação estabelecida por docentes entre atuar em sala de 

aula e propor formações a professores/as. Com base nesse trecho, os discursos e as 

estratégias formulados por Janes Costa adquiriram uma validade mais significativa 

 
18 COSTA, Janes Vargem. Entrevista concedida a Luis Lima de Sousa, Parauapebas (PA), 30 jun. 2021. 
19 Ibid. 
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quando ela passou a estar presente novamente em sala de aula como professora. Isso pode 

indicar que para os/as profissionais da educação que participavam de suas formações, dar 

aula é um dos critérios de aceitação de discursos que envolvam o ambiente escolar. 

Nas formações, um tempo era destinado à socialização de práticas dos/as 

professores/as, quando compartilhavam relatos de suas experiências com colegas. Nesses 

momentos, era possível a aprendizagem por meio das práticas expostas. Assim, um 

docente poderia, por exemplo, observar o relato de uma aula que funcionou bem com 

outra colega e pensar em adequá-la para suas classes. Isso pode significar que os 

aprendizados adquiridos a partir da cultura escolar não se limitam aos muros do colégio, 

e estão presentes nas instâncias administrativas, como secretarias de educação, e nos 

espaços de formação, como o citado anteriormente. 

 Ao escolher os conteúdos a serem trabalhados em cada ano do 3º e do 4º ciclo, 

eram privilegiados aqueles que, na visão de formadores/as e docentes, fariam mais sentido 

para quem estivesse aprendendo. Durante a entrevista, percebemos a importância que 

Janes Costa dá para os aspectos metodológicos, no sentido já informado a pouco. Sua 

atenção a esse ponto não é para padronizar todas as maneiras de dar aula de História, mas 

de dar subsídios e possibilidades para que os conteúdos sejam ensinados de um jeito 

atrativo e significativo. O caráter sugestivo dá liberdade para o/a docente usar aquilo que 

foi debatido da forma que julgar pertinente. À continuação, veremos como essas 

indicações aparecem nos documentos aqui analisados. 

Uma outra realidade citada com frequência, nessa entrevista e nas outras com 

docentes, diz respeito ao fato de os/as estudantes se mudarem de um bairro para outro, e, 

consequentemente, de escola. Ao chegar na nova instituição, por vezes, o/a estudante 

acabava revendo algum conteúdo que já tinha estudado em outro colégio. Atrelado a esse 

problema, de acordo com nossa entrevistada, estava o do alto índice de reprovação. 

Cientes disso é que os/as funcionários/as envolvidos/as na formação dos/as professores/as 

de 3º e 4º ciclo tiveram a ideia de criar os documentos aqui analisados. 

Com base no que propõem Agustín Benito (2017), devemos partir da ideia de 

prática como cultura ou de cultura como prática. Em relação aos estudos voltados para a 

cultura escolar, ele defende que “[...] cabe à teoria e à História da educação dar conta 

daquilo que se constitui no mundo da ação como cultura efetiva e não apenas das teorias 

e das normas que buscaram regular, a partir do contexto exterior, a vida das instituições.” 

(BENITO, 2017, p. 23). Ou seja, é preciso ir além de normas que ficam fora da escola e 

observar ações práticas. Nesse sentido, as normas são interessantes quando usadas pelos 
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docentes e pelos outros indivíduos que atuam na escola para compreender suas recepções. 

André Chervel (1990) afirma que os documentos normativos oficiais voltados para a 

escola são escritos com a tentativa de corrigir ou padronizar algo. As Rotinas discutidas 

neste capítulo foram construídas em uma perspectiva semelhante a essa. 

De acordo com Janes Costa, já existia um documento similar para os ciclos 

iniciais; com base nele, foi criado outro voltado para turmas do 6º ao 9º ano. A proposta 

era organizar os conteúdos de todo o Ensino Fundamental de escolas públicas da cidade. 

Dessa forma, todos/as estudantes, a princípio, teriam aulas dos mesmos assuntos, 

independentemente da escola. Caso alguém necessitasse trocar de instituição, daria 

continuidade àquilo que já estava estudando anteriormente. Entretanto, a ideia não foi 

uma unanimidade entre os/as docentes: “É claro que isso já teve um impacto enorme. Só 

o nome já incomoda os professores de área.” (COSTA, 2021).20 Para lidar com isso, ela 

afirma ter feito um trabalho árduo de convencimento da pertinência e necessidade dessas 

Rotinas. Ainda em relação a esse início de implantação, Janes Costa nos narra: 

 

Foi péssimo, porque eles falavam que agora nós estávamos engessando, que 

agora o professor de Parauapebas não tinha mais liberdade para montar seu 

material, que esse direito tinha sido tirado dele. Foi uns seis meses de muita 

guerra. Mas com o passar do tempo eles começaram a perceber que nós 

estávamos entregando nas mãos deles um material riquíssimo e facilitador do 

fazer deles em sala de aula. (COSTA, Janes Vargem. Entrevista concedida a 

Luis Lima de Sousa, Parauapebas (PA), 30 jun. 2021). 

 

Podemos inferir, a partir do exposto, que ao utilizar o termo “guerra” a ênfase 

dada a dificuldade de aceitação desse documento foi significativa. Demorando 

aproximadamente meio ano para convencer docentes da pertinência das Rotinas, e de 

como elas poderiam ser alteradas em certos pontos, posteriormente, pois foram os/as 

professores/as um/a das responsáveis por modificar esse material. E agora, “[...] quando 

se fala em tirar ele aí é você que vai ver outra guerra.” (COSTA, 2021).21 

Se a escola for compreendida como espaço de conflito, há uma seleção de 

conhecimentos que serão alocados para dentro e outros que serão deslocados dela, 

indicando o que se deve aprender e aquilo que, pelo menos de forma oficial, não deve 

estar presente por não constar nos conteúdos pedagógicos (GARCIA; ALVES, 2008). 

Levando em consideração essas questões, analisamos as Rotinas editadas pela Semed de 

Parauapebas (PA) com o intuito de observar aquilo que é previsto ou não sobre a História 

 
20 COSTA, Janes Vargem. Entrevista concedida a Luis Lima de Sousa, Parauapebas (PA), 30 jun. 2021 
21 Ibid. 
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local nas instituições públicas de Educação Básica do município. Se as matrizes 

curriculares de cursos de Educação Superior podem ser um indicativo do modelo de 

profissional que se quer formar nessa instituição (CAVALCANTI, 2018b), podemos 

inferir que os documentos semelhantes a esses, elaborados para o Ensino Fundamental, 

também refletem quais tipos de conhecimento são pensados para os/as discentes que 

frequentam a escola. 

Os documentos aos quais tivemos acesso por meio da Semed são de dois tipos: 

uns são denominados Conteúdos de História e outros, Rotina/Proposta de Planejamento. 

Os primeiros são os conteúdos gerais a serem trabalhados nos quatro bimestres de cada 

ano. Ao todo nos foram enviados oito documentos dessa natureza: quatro (6º a 9º ano) 

referentes ao ano de 2014 e quatro (6º ao 9º ano) referentes ao ano de 2018.22.O ano de 

2014 fazia parte do mandato do prefeito Valmir Queiroz Mariano (2013-2016), filiado ao 

PSD, e o ano de 2018 já pertencia ao mandato do prefeito Darci Lermen (2017-2020), 

partidário do MDB. Essa alteração de governo pode ser um indicativo da existência de 

pequenas mudanças nesses Conteúdos. Na figura 7, podemos observar um desses 

documentos. 

 

Fonte: Semed Parauapebas (PA). 

 
22 Informamos que o nome do documento em Word enviado pela Semed consta “Conteúdo de História 

2017”. Entretanto ao abrir todos os quatro documentos desse ano a data do texto é de 2018, como na 

figura. Decidimos, por esse motivo, manter a data de 2018. 

Figura 7 - Conteúdo de história 6º Ano, 2018 
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Tanto em 2014 como em 2018, a estrutura desses conteúdos permanece 

semelhante: são organizados em uma tabela do Word. Na primeira parte, há informações 

da instituição à qual o documento pertence. A tabela da Figura 7 divide-se em cinco 

colunas: Eixo Temático; Objetivos de Aprendizagem; Temas/Conteúdos; Orientações 

Didáticas e Instrumento/Avaliação. A formatação segue esse padrão em todos os quatro 

bimestres. Em relação à nomenclatura de cada documento, em 2014 a identificação é feita 

indicando o ano de cada ciclo, por exemplo: “Conteúdos de História 2014 - 1º ano do 4º 

ciclo”, o qual corresponde ao 8º ano. Nos documentos do ano seguinte, não há indicação 

de ciclo, e o nome aparece como no seguinte exemplo: “2017 - 9º Ano - Conteúdos de 

História”. Segundo nos foi informado por Janes Costa, essa mudança teve um caráter de 

facilitar a identificação, uma vez que existiam determinadas confusões com a 

nomenclatura anterior. Para padronizar nossa análise e comparação entre os dois anos, 

elaboramos a Tabela 4 de correspondência. 

 

Tabela 4 - Correspondência entre o nome dos documentos de 2014 e 2018 

Correspondência entre o nome dos documentos de 2014 e 2018 

Nome em 2014 Nome em 2018 

1º Ano do 3º Ciclo 6º Ano 

2º Ano do 3º Ciclo 7º Ano 

1º Ano do 4º Ciclo 8º Ano 

2º Ano do 4º Ciclo 9º Ano 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 A partir da Tabela 4 de correspondência, e das informações dos documentos de 

2014 e 2018, observamos nas colunas Eixo Temático, Objetivos de Aprendizagem, 

Temas/Conteúdos, Orientações Didáticas e Instrumento/Avaliação a ocorrência de itens 

referentes à História local. O Quadro 1, a seguir, foi elaborado com base nesses critérios. 

 

Quadro 1 - Referências à História local nos documentos de 2014 

Ano 1º Bim 2º Bim 3º Bim 4º Bim 

6º 

Promover a 

elaboração da 

História de 

vida dos 

alunos. 

Não há 

ocorrência. 

Migração e 

Trabalho. 

Conhecer a História da criação do Estado do 

Pará; Conhecer e valorizar a História da cidade 

onde mora; Formação do Município de 

Parauapebas; Povos Indígenas (local). 

Valorização do Patrimônio Municipal 

7º 
Não há 

ocorrência. 

Não há 

ocorrência. 

Não há 

ocorrência. 

Reconhecer as semelhanças e diferenças das 

Histórias locais e as dos livros; História local - 

Construção do Estado do Pará; Formação do 

Município de Parauapebas; Círio de Nazaré 

Patrimônio Cultural da Humanidade; Análise de 

documentos históricos para conhecer o processo 
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de construção do Estado/ municípios e sua 

formação cultural. 

8º 
Não há 

ocorrência. 

Não há 

ocorrência. 

Não há 

ocorrência. 

História local; Guerrilha do Araguaia; Massacre 

de Eldorado dos Carajás; Contexto Histórico do 

Município de Parauapebas; Conflitos Sociais, 

Políticos e Sociais; Cultura e Religião; Povos 

Indígenas (local). 

9º 
Não há 

ocorrência. 

Não há 

ocorrência. 

Não há 

ocorrência. 

Compreender o processo de formação, 

desenvolvimento do Estado e Munícipio e, 

caracterização da propriedade; 

História local - Projeto Grande Carajás; 

Formação do Município de Parauapebas; 

Conflitos Sociais; Macrocefalismo Urbano de 

Parauapebas; Patrimônio Mundial Étnicos, 

Cultural e Artístico. 

Fonte: Semed/Parauapebas – Elaborada pelo autor. 

 

Nos documentos de 2014, as temáticas com referência mais direta a questões 

locais se concentram no 4º bimestre do 6º ao 9º ano, inclusive, utilizando esse termo. A 

exceção é o 1º bimestre do 6º ano, no qual se pede a elaboração de uma História de vida 

dos alunos. As ocorrências assinaladas, em geral, são bem semelhantes entre si, dentre 

elas, destacamos: formação de Parauapebas e do Pará; povos indígenas; Círio de Nazaré; 

Guerrilha do Araguaia; Massacre de Eldorado; Projeto Grande Carajás; Conflitos Sociais; 

Macrocefalismo Urbano de Parauapebas. Nesse trecho a História local aparece como 

conteúdo, tendo como um dos referentes a proximidade geográfica. É importante ter em 

mente a possibilidade de todos esses exemplos não serem apreendidos como local por 

estudantes.  

Na entrevista que realizamos com Janes Costa, não nos foi informado o motivo 

para a concentração desses conteúdos majoritariamente no 4º bimestre. Com base em 

nossa percepção, duas possibilidades se apresentam. A primeira é que figuravam juntos, 

no mesmo bimestre, para que fossem trabalhados na mesma época do ano, possivelmente 

no aniversário da cidade. Porém, como essa data é no mês de maio, faria mais sentido a 

presença desses temas no 2º bimestre do ano letivo, que geralmente ocorre nesse mês. A 

outra possibilidade é que, ao inserir a História local como último conteúdo, esse só seria 

ensinado se todos os demais já tivessem sido ministrados pelos/as docentes. Nas 

entrevistas com os professores, analisadas no capítulo 3, veremos um pouco mais sobre a 

disposição da História local nas turmas do 3º e 4º ciclos. 

Nas sugestões indicadas no quadro anterior, aquela relacionada à formação do 

município é uma das mais recorrentes em todos os anos. Vimos, no primeiro capítulo, ser 

essa uma temática com múltiplas possibilidades de análise a partir dos três núcleos 

urbanos existentes na década de 1980 e de sua relação com o PGC. Os documentos da 
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Semed não fazem referência a esses núcleos, tampouco ao processo de emancipação da 

cidade. Todavia, isso não inviabiliza que essas temáticas sejam ensinadas em sala de aula. 

 O destaque seguinte se relaciona aos povos indígenas. Há, nos documentos, a 

palavra “local” entre parênteses, indicando que, apesar da existência de outros povos 

indígenas no Pará, na Amazônia e no Brasil, a opção seriam os habitantes dessa 

localidade. Há a menção ao Círio de Nazaré, festa religiosa anualmente realizada no mês 

de outubro, da cidade de Belém (PA), uma das mais conhecidas do estado. É um 

acontecimento interessante que pode ser debatido em sala de aula e relacionado com 

aspectos históricos e culturais. 

Há a sugestão de inserir, nas aulas de História, questões referentes aos conflitos 

violentos, como a Guerrilha do Araguaia e o Massacre de Eldorado. Como demonstrado 

no capítulo 1, ambos são acontecimentos recorrentes na literatura especializada sobre essa 

região no estado, e constituem temáticas importantes a serem ensinadas. Os dois outros 

temas destacados são o macrocefalismo urbano e os conflitos sociais. Eles podem, a partir 

de nossa percepção, suscitar debates referentes a falta de infraestrutura da cidade, baixa 

qualidade de serviços públicos, precarização do trabalho e migração intensa. 

De maneira geral, a presença desses conteúdos no 4º bimestre de todos os anos 

sugere uma quebra temporal, e assinalam uma divisão diferente daquelas recorrentes nas 

aulas do Ensino Fundamental, as quais, geralmente, apresentam uma linearidade 

cronológica evolutiva e sequencial. Separar um período de cada ano para abordar 

conteúdos voltados para a História local pode indicar uma preocupação e a defesa da sua 

importância aos responsáveis por organizar tal documento, assinalando um possível 

rompimento com o eurocentrismo. Dessa forma, os/as estudantes seriam convidados/as, 

anualmente, a aprender conteúdos relacionados à História local. Mesmo sem a 

possibilidade de comprovar se isso aconteceu nas aulas de História de todas as escolas, o 

fato de constar em um documento normativo e oficial do município já ilustra uma 

conquista para quem defende a pertinência desse aprendizado na Educação Básica. 

A seguir, o Quadro 2, elaborado com os mesmos critérios do anterior, tem base 

nos documentos de 2018. 

 

Quadro 2 - Conteúdos de História local em 2018 

Ano 1º Bim 2º Bim 3º Bim 4º Bim 

6º 

Promover a 

elaboração/construção 

da História de vida 

dos alunos. 

Identificar fontes 

históricas e suas 

contribuições 

para compreender 

Não há 

ocorrência. 

Reconhecer no seu cotidiano 

manifestações da relação entre 

sociedade e natureza. 
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o passado local 

de da região em 

que vive. 

Reconhecer sua condição de 

pertencimento a um grupo 

social 

7º 

Identificar fontes 

históricas e suas 

contribuições para 

compreender o 

passado local de da 

região. 

Não há 

ocorrência 

Povos Aruaques 

e Caraíbas, 

ambos da 

Amazônia. 

Não há ocorrência. 

8º Não há ocorrência. 
Não há 

ocorrência. 

Mineração; 

História local; 

Grão-Pará; 

Adesão do Pará. 

Não há ocorrência. 

9º 

Crise da economia 

gomífera, exploração 

de trabalho os 

seringais. 

Não há 

ocorrência. 

Não há 

ocorrência. 

Identificar a sociedade 

marajoara; Importância dos 

sítios arqueológicos no Pará; 

Formação e Desenvolvimento 

do Estado e Município; 

Atividades econômicas do 

Município; Ler representações 

do Município em mapas; 

Conhecer a História do bairro; 

Guerrilha do Araguaia; 

História local: Projeto Grande 

Carajás; Conflitos 

Sociais/Macrocefalismo 

Urbano de Parauapebas. 

Fonte: Semed – Elaborada pelo autor. 

 

 Diferente de 2014, em 2018 as sugestões de atividades não se concentram no 4º 

bimestre. Aqui, elas estão mais difundidas em outras etapas. No 1º bimestre do 6º ano, 

permanece a indicação de elaborar a construção de História dos/as discentes. Em seguida, 

pede-se para identificar fontes que auxiliem na compreensão da História local, entre as 

quais estão documentos pessoais, fotografias, narrativas orais, escritas iconográficas e 

materiais audiovisuais. Todas apresentadas como possíveis ferramentas para a 

compreensão de períodos históricos. No 3º bimestre dessa etapa, não há ocorrência desse 

conteúdo; no bimestre seguinte, pede-se a construção da relação entre sociedade e 

natureza, a partir do cotidiano do/a discente. Essa indicação pode ser uma oportunidade 

para inserir o debate da vida na Amazônia e o respeito ao meio ambiente. 

Já no 7º ano, novamente é sugerido aos/às discentes a identificação de fontes 

históricas para conhecer o passado da região. No 3º bimestre desse ano, aparecem os 

povos indígenas da Amazônia: Aruaques e Caraíbas. Nos documentos, não há nenhum 

indicativo do motivo da escolha dessas etnias, e uma das possibilidades é o fato de serem 

retratadas na coleção do livro didático usado nesse período; contudo, não há menção ao 

tema nas entrevistas com os docentes. O último bimestre desse ano não tem ocorrência 

voltadas para a História local. 
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No 8º ano, a única sugestão está presente no 3º bimestre: discutir a mineração e a 

adesão do Grão-Pará à Independência do Brasil. São duas temáticas; a primeira relaciona-

se diretamente com uma das principais atividades econômicas da cidade na atualidade, 

como vimos no capítulo 1. São justamente a mineração e os empregos oriundos dela os 

atrativos de uma parcela significativa da população que migrou para Parauapebas (PA). 

Ao sugerir esse tema em sala de aula, há a possibilidade de o/a discente relacionar essa 

influência da mineração da atualidade com a de outras épocas e lugares. Já a outra 

proposta indica uma possibilidade de abordar conteúdos envolvendo a História do estado 

do Pará no período da Independência do Brasil, no qual seja possível observar esse 

acontecimento histórico e seus desdobramentos no estado. 

No 1º bimestre do 9º ano, a recomendação é abordar a crise da borracha do início 

do século XX e o trabalho de exploração nos seringais, atividade econômica importante 

nesse período. O 4º bimestre possui aspectos semelhantes ao das temáticas de 2014. Aqui, 

aparecem acontecimentos ou questões relacionadas à História local, que não se 

apresentam de forma semelhante em todos os quatro bimestres do 6º ao 9º ano, como nos 

documentos de 2014. Assinalam para uma possibilidade de serem ensinados apenas no 

ano em questão. Por isso, essa é uma das diferenças mais significativas entre esses dois 

documentos. Enquanto no primeiro, como vimos, os conteúdos estão todos dispostos no 

4º bimestre, nesse aparecem mais diluídos e distribuídos entre os anos. Porém, o 9º ano 

concentra a maior quantidade de conteúdos voltados para a História local em comparação 

com os demais. No terceiro capítulo, quando serão observadas as divisões de aulas de 

História por turma, iremos perceber uma relação de desigualdade nesse quesito. 

De maneira geral, os documentos de 2014 e 2018 indicam tentativas de inserir 

conteúdos de História local nas escolas públicas da Educação Básica de Parauapebas 

(PA), com temáticas variadas, relacionadas com as mais diversas temporalidades. Como 

já exposto, essa inserção pode possibilitar narrativas em sala que fujam do caráter 

eurocêntrico e linear da História, com temas que dinamizam as reflexões nas aulas e 

mostram uma polissemia de oportunidades para o Ensino de História na Educação Básica. 

Não se trata de defender uma substituição da História europeia por uma local, mas sim de 

abrir espaços para outras narrativas na educação. 
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Os próximos documentos são denominados Fichas/Rotinas/Propostas23 de 

Planejamento. Para nossa pesquisa, foram disponibilizados aqueles referentes aos anos 

de 2014 (13 documentos), 2015 (20 documentos), 2016 (20 documentos), 2018 (16 

documentos) e 2019 (16 documentos), em um total de 85 arquivos. Os do ano de 2014 

são em menor quantidade, e não foram disponibilizados os de todos os bimestres e turmas. 

Isso se deve, acreditamos, ao fato de ser esse o ano de implantação, no qual a construção 

dos documentos estava iniciando. Em contrapartida, os anos de 2015 e 2016 somam 20 

arquivos cada, uma vez que há quatro Rotinas elaboradas para serem aplicadas de forma 

diagnóstica nas turmas.  

Por algum motivo, não tivemos acesso aos documentos de 2017, pois não estavam 

nas pastas que nos foram cedidas. Os anos de 2018 e 2019 contam com 16 arquivos cada, 

quatro para cada um dos anos finais do Ensino Fundamental. De maneira geral, com base 

nas entrevistas, podemos inferir que foram elaborados para auxiliar no planejamento de 

aulas anuais dos/as professores/as, pois possuem uma disposição de conteúdos e 

indicações para as aulas. Conseguimos identificar quatro modelos e estruturas dessas 

Rotinas, conforme mostram as Figuras 8 a 11 a seguir. 

 

Figura 8 - Modelo de Rotina de Planejamento 2014 

 
Fonte: Semed - Parauapebas (PA). 

 
23 Os documentos apresentam uma das três nomenclaturas a depender do ano. Para facilitar o entendimento 

usaremos o nome que mais se repete: Rotinas. As diferentes nomenclaturas é outro indicativo de como 

esses documentos foram revistos e alterados no período aqui analisado.  
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Figura 9 - Modelo de Rotina de Planejamento 2014 

 
Fonte: Semed - Parauapebas (PA). 

 

Figura 10 - Modelo Rotina de Planejamento 2015 

 
   Fonte: Semed - Parauapebas (PA). 
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Figura 11 - Modelo de Rotina de Planejamento 2018 

  
Fonte: Semed-Parauapebas (PA). 

 

Nos quatro exemplos anteriores, podemos perceber algumas mudanças, como o 

formato do cabeçalho e as informações a serem preenchidas pelos/as docentes. No 

documento da Figura 8, é preciso colocar apenas o nome da escola e do/a coordenador/a. 

Somente no segundo exemplo aparece espaço para ser preenchido com o nome do/a 

professor/a, e o espaço para indicar o nome do/a coordenador/a já não aparece, a exemplo 

dos outros dois documentos restantes. A partir do terceiro, já é necessário preencher com 

o nome da escola (identificado pelas siglas E.M.E.F – Escola Municipal de Ensino 

Fundamental), professor/a, ano/ciclo, turma e data (com espaços para escrever o dia e 

mês, uma vez que o ano já vem informado). Esses espaços em branco podem indicar que 

tais documentos deveriam circular entre os/as docentes da rede municipal para serem 

devidamente preenchidos e utilizados e, eventualmente, identificados a quem pertenciam.  

O documento da Figura 9 apresenta quatro colunas: Conteúdos, Duração, 

Atividades do Dia e Sugestões de Materiais. O primeiro continua sendo preenchido de 

forma idêntica à da outra Rotina; na duração, coloca-se o número da aula e o tempo de 

cada uma; as dicas de como proceder nas aulas ficaram na terceira coluna, agora com o 

nome de Atividades do Dia. Há uma mudança no que diz respeito aos materiais que, ao 

invés de serem indicados como necessários, passam a ser descritos como sugestão, uma 

alteração na forma narrativa da linguagem que pode significar uma imposição menor. 
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Vale lembrar que Janes Costa recorreu a uma analogia bélica para se referir ao período 

de implantação desse conjunto de documentos a partir de 2014, dessa forma, alterar as 

palavras de maneira a suavizar o tom pode ser percebido como uma concessão nas 

relações e disputas naquele período. Como já assinalado, reformulações foram constantes 

nessas Rotinas desde a sua criação. 

A Figura 10 apresenta uma mudança significativa em sua estrutura em relação às 

duas anteriores. Nela, após a parte de identificação, há uma sessão com o nome Objetivos 

de Aprendizagem, dividida em cinco colunas. Em alguns documentos, a quantidade de 

colunas desse item é menor, mas elas continuam aparecendo. Em seguida, existe a sessão 

com o Eixo Temático, sucedida por seis colunas com os nomes: Objetivos; Conteúdos; 

Duração; Procedimentos Metodológicos; Materiais Necessários e Avaliação. A primeira 

e a última estão sempre em branco. As colunas Conteúdos e Duração seguem o mesmo 

padrão do segundo modelo. O item que, nos dois documentos anteriores, fora denominado 

Desenvolvimento e Atividades do Dia, passa a ser descrito como Procedimentos 

Metodológicos. Essa nomenclatura pode ser entendida como um modo de fazer ou 

proceder. O nome Material Necessário reaparece, retomando a ideia do primeiro 

documento já discutido. Ao fim, temos uma nova coluna com o nome Avaliação, na qual 

deveria haver a forma avaliativa para mensurar se o que foi proposto e planejado teria 

sido alcançado. Esse caráter é comum em documentos dessa natureza, como os 

planejamentos de aulas, por exemplo. De acordo com Helenice Rocha (2015), o 

planejamento pode ser entendido como a primeira escrita da aula de História e “[...] 

planejar é distribuir conteúdos no tempo, estabelecendo formas pretendidas de ensinar e 

aprender” (ROCHA, 2015, p. 88). 

A Figura 11 tem diferenças sutis em relação à 10. Já não há a sessão Objetivos de 

Aprendizagem e o item Eixo Temático é substituído por Unidade Temática. Logo abaixo, 

novamente há seis colunas: Objetivos de Conhecimento; Conteúdos; Duração; 

Procedimentos Metodológicos; Projetos e Ações e Avaliação. Na primeira coluna, são 

inseridas as palavras “de Conhecimento” e, no item Objetos, nos documentos de 2019, 

essa sessão está preenchida, diferente do ano de 2018 em que é deixada em branco. Isso 

pode sugerir que há bem menos espaços para que o professor ou a professora adicionem 

informações nos documentos. As três colunas seguintes continuam como no ano anterior. 

Por sua vez, o item Materiais Necessários já não aparece nos anos de 2018 e 2019, e 

temos um novo, denominado Projetos e Ações, que está em branco, o que nos leva a 

pensar que eram questões a serem desenvolvidas pelos/as docentes. A coluna Avaliação 
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permanece como no exemplo anterior. Essas diferenças indicam mudanças periódicas nas 

Rotinas, as quais, como já indicado, eram discutidas e refeitas, com certa frequência, nos 

encontros de formações, a partir de novas percepções e necessidades de quem organizava 

esses documentos, como nos informou Janes Costa. 

De maneira geral, os documentos dos anos analisados possuem uma narrativa 

focada no masculino: o aluno, o professor, o homem. Poucas vezes há a ocorrência da 

flexão do gênero para o feminino. É importante destacar que, mesmo indicados como 

uma sugestão, de forma não impositiva, os verbos utilizados nas colunas 

Desenvolvimento, Atividades do Dia e Procedimentos Metodológicos, em sua maioria, 

estão no imperativo: inicie, analise, retome, oriente, explique, converse, promova. Há, 

ainda, frases como “o professor fará”, “o professor dará”, “o professor deverá”. São 

tempos e formas verbais que não indicam uma possibilidade, mas, praticamente, uma 

ordem. Se fossem escritas como sugestões ou possibilidades, as formas narrativas seriam 

outras, como “o professor poderá descrever, analisar, iniciar, retomar, explicar...”. Essa 

forma de narrativa também aparece em alguns casos; mas, as de cunho impositivo são as 

mais recorrentes. O tipo de narrativa empregado incide, de maneira direta, nas 

possibilidades de leitura do documento e nas discussões surgidas entre os pares. Já vimos, 

por exemplo, que essas escolhas podem ter influenciado diretamente aqueles seis meses 

de “guerra”, cujo objetivo era garantir que os/as docentes aceitassem o documento. 

Em relação ao caráter propositivo das Rotinas de Planejamento, Janes Costa nos 

informa: 

 

Por mais que a proposta estivesse pronta, sempre foi muito claro que o 

professor não era obrigado a seguir as orientações metodológicas. E sim a de 

conteúdo, porque realmente o aluno é seu direito de aprendizagem. [...] O 

professor sempre foi muito livre aqui, para que ele pudesse selecionar sua 

metodologia. E eu tinha o cuidado de estar muito próximo, de fazer o trabalho 

de campo. Comecei a ter uma afinidade muito grande com esses professores, 

de ir para sala de aula mesmo, de participar de atividades. (COSTA, Janes 

Vargem. Entrevista concedida a Luis Lima de Sousa, Parauapebas (PA), 30 

jun. 2021). 

 

 Com base nas afirmações, podemos supor que a cobrança maior da Semed se 

relacionava aos conteúdos presentes nos documentos, pois precisavam ser ensinados. O 

principal objetivo era garantir a existência de uma certa uniformidade, no ensino público, 

em toda a cidade. Contudo, o/a docente estava livre para empregar a metodologia que 

julgasse mais pertinente. Os/as docentes entrevistados por nós também não indicaram 

nenhum tipo de imposição relacionada à maneira de ensinar. Veremos, à continuação, 
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como esses conteúdos eram organizados e dispostos de acordo com a quantidade de aulas 

previstas por bimestre. 

Um outro ponto no qual podemos reter nossa atenção diz respeito à presença da 

funcionária da Semed, entrevistada por nós, em aulas de docentes de História. Ela nos 

conta que costumava visitar professores/as quando era convidada a observar alguma aula 

preparada com metodologia diferenciada ou quando era solicitada a pedido da 

coordenação. Para Janes Costa, sua função ganha um significado ainda maior quando 

os/as docentes se sentem à vontade para compartilhar suas práticas e se mostram 

disponíveis para serem observados em suas aulas, o que permite importantes 

contribuições. Ela afirma que sua presença nas escolas não é interpretada como 

intervenção ou intromissão, mas, sim, como um apoio no sentido de melhorar a qualidade 

das aulas. Ou seja, é um trabalho descrito como cooperação para o ensino de História. 

As Rotinas dos anos aqui analisados nos indicam a quantidade de aulas de História 

por bimestre. Isso é possível se excluirmos as Rotinas de 2014, uma vez que não temos 

as de todos os bimestres. Dessa forma, foi organizado o Quadro 3. 

 

Quadro 3 - Quantidade de aulas por turmas por bimestres, anos 2015, 2016, 2018 e 2019 

  1º Bim 2º Bim 3º Bim 4º Bim Total 

2015 

6º Ano 12 aulas 11 aulas 11 aulas 10 aulas 44 aulas 

7º Ano 19 aulas 16 aulas 17 aulas 15 aulas 67 aulas 

8º Ano 24 aulas 20 aulas 16 aulas 20 aulas 80 aulas 

9º Ano 12 aulas 11 aulas 11 aulas 10 aulas 44 aulas 

 

2016 

6º Ano 13 aulas 10 aulas 11 aulas 11 aulas 45 aulas 

7º Ano 18 aulas 15 aulas 15 aulas 16 aulas 64 aulas 

8º Ano 20 aulas 20 aulas 17 aulas 22 aulas 79 aulas 

9º Ano 14 aulas 10 aulas 10 aulas 10 aulas 44 aulas 

 

2018 

6º Ano 13 aulas 10 aulas 10 aulas 10 aulas 43 aulas 

7º Ano 15 aulas 15 aulas 15 aulas 15 aulas 60 aulas 

8º Ano 20 aulas 20 aulas 19 aulas 20 aulas 79 aulas 

9º Ano 12 aulas 10 aulas 10 aulas 10 aulas 42 aulas 

 

2019 

6º Ano 10 aulas 10 aulas 10 aulas 10 aulas 40 aulas 

7º Ano 15 aulas 15 aulas 15 aulas 15 aulas 60 aulas 

8º Ano 20 aulas 20 aulas 20 aulas 20 aulas 80 aulas 

9º Ano 10 aulas 10 aulas 10 aulas 11 aulas 41 aulas 

Fonte: Semed-Parauapebas (PA) – Elaborado pelo autor. 

 

 As aulas dispostas no quadro têm duração de 90 minutos, o que corresponde a dois 

horários de 45 minutos cada. Veremos, no próximo capítulo, que ter pelo menos dois 
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horários seguidos é uma das preocupações ao distribuir as aulas semanais entre os/as 

docentes. No quadro acima, o 8º ano é aquele com mais aulas de História, no qual o 

número total chega a 79 ou 80 aulas. O 7º ano aparece como o segundo em maior 

quantidade de aulas: 60 em 2018 e 2019; 64 em 2016 e 67 em 2015. Nas duas últimas 

colocações, aparecem o 6º ano e 9º anos, os quais figuram ora em 3º ou 4º lugar, a 

depender do ano, em uma quantidade de aulas indo de 40 a 45, no período aqui analisado. 

Há, ainda, um outro fator a se considerar quando observamos essas Rotinas, em geral, 

nelas há a indicação de que a última aula de cada bimestre seja usada para realizar a 

avaliação, salvo nos casos em que a avaliação esteja sendo feita de forma processual, ou 

seja, ao longo do período. Isso significa, possivelmente, uma aula em cada ano dedicada 

apenas a exames. 

Se retomarmos os dados dos Quadros 1 e 2, nos quais temos os conteúdos 

previstos para o trabalho em sala, veremos que o 8º ano é justamente aquele com menor 

quantidade de temas relacionados à História local, tanto em 2014 como em 2018. Em 

contrapartida, o 6º e o 9º anos possuem mais temáticas de História local. Sendo assim, há 

uma relação inversamente proporcional: o 8º ano apresenta maior quantidade de aulas e 

menos conteúdos de História local; o 6º e o 9º anos têm mais conteúdo de História local 

e menor número de aulas totais de História. 

Não estamos defendendo que todos os conteúdos dessa abordagem deveriam ser 

realocados para o 8º ano, por esse dispor de uma maior quantidade de aulas, por exemplo. 

Apenas estamos indicando como uma divisão desproporcional pode fazer com que 

conteúdos de História local tenha que concorrer ainda mais com outros, devido um menor 

número de aulas disponíveis. Essa distribuição desigual pode apontar para um sintoma 

em relação a organização dos conteúdos e o tempo disponível para ministra-los. Sendo 

pouco eficaz apenas propor História local nas turmas do 6º ao 9º ano sem providenciar 

tempo necessário. Consideramos todas essas colocações indicadas até aqui para analisar 

as Rotinas de 2014 a 2019, observando a presença de conteúdos envolvendo a História 

local. 

Em 2014, ano da implantação desse modelo de organização de conteúdo, as 

Rotinas que dispomos não são de todos os bimestres e anos, como já foi dito. Naquelas 

referentes ao encerramento do 4º bimestre, temos, no 6º ano (que trata o conteúdo sobre 

a Formação do Pará), a sugestão para iniciar uma aula com um levantamento dos 

conhecimentos dos/as discentes em relação a esse estado, sua localização e formação e 

quantidade de municípios. No texto, é sinalizado a disponibilidade, nas escolas, do livro 
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“História do Pará” de Benedito Monteiro, o qual poderia ser usado nessas aulas. São 

destacadas algumas páginas dessa obra em relação a temas, como: formação do Estado, 

sociedade e cultura do Pará, recursos naturais na História do Pará e problemas sociais na 

História do Pará. A disponibilidade desse livro pode indicar um esforço em adquirir 

material para que o docente trabalhe essa temática. Entretanto essa obra não é citada por 

Janes Costa, e tão pouco pelos/as outros/as três entrevistados/as, a sugestão de livro que 

aparece é de outro autor. Podemos inferir, que essa obra, assinalada nas Rotinas de 2014, 

já não seja utilizada com tanta frequência. 

Em outra indicação dessas Rotinas, localizada no conteúdo sobre História local e 

Povos Indígenas, pede-se que, de início, o hino de Parauapebas (PA) seja lido, debatido 

e cantado. É proposto trabalhar com História oral, para realizar entrevista com alguma 

“personagem histórico”, a ser convidado pelo/a docente. Entretanto, não há indícios dos 

critérios para definir essa personagem. Seria sua chegada no município, sua participação 

em algum acontecimento que o professor ou a professora considera relevante? Há, uma 

sinalização de pedir para os alunos/as selecionarem, em casa, recortes de jornais, revistas, 

fotos e imagens da internet relacionadas com o patrimônio do município. Por isso, os/as 

estudantes deveriam executar um levantamento de fontes para realização de um debate 

sobre a concepção de patrimônio. 

No 7º ano, as mesmas Rotinas indicam, para aulas sobre História local, 

inicialmente, debates em torno da formação do estado do Pará. Em relação a Parauapebas 

(PA), a ideia é de que se utilizem fotos e imagens da cidade para que sejam discutidos 

temas como migração, cultura, conflitos e identidades. Vimos, no capítulo 1, que essas 

são temáticas recorrentes sobre o município. As Rotinas dessa etapa propõem debater o 

Círio de Nazaré como patrimônio cultural. As duas propostas assinalam para debates em 

relação a construção do atual território do estado do Pará, e sua composição e disputas 

políticas. E sugerem usar uma das festas religiosas mais populares do estado como tema 

histórico.    

Para as aulas do 8º ano sobre História local, novamente há a sugestão de que os 

alunos levem para a escola fontes (como as já citadas) referentes à formação do 

município. Material que deveria ser socializado entre a turma, e serviria de base para o 

debate acerca da formação do município. É proposta a produção de um texto escrito sobre 

Parauapebas (PA), o qual deveria destacar povos indígenas, aspectos culturais, conflitos 

sociais, política, religião e economia. É aconselhado a leitura, em sala, do texto “A 

formação do município de Parauapebas”, entretanto, não há referência à sua autoria, 
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tampouco se encontrava nas pastas que nos foram entregues. É possível que se trate de 

um material divulgado e socializado nas formações. 

No 9º ano, em relação aos temas sobre Ditadura Militar, não aparecem sugestões 

de abordar as políticas de governo desse período para a Amazônia, a qual seria uma boa 

oportunidade para trabalhar a dimensão local da História. Em uma sugestão de aula, pede-

se novamente que os/as discentes tragam fontes sobre Parauapebas (PA), mas, nesse caso, 

são aquelas relacionadas ao cotidiano do município. Ao tratar de sua formação, pede-se 

que os esforços sejam destinados a problematizar as condições de trabalho, melhorias na 

qualidade de vida e migração. Há uma sugestão de utilizar o documentário “Crescimento 

de Parauapebas”, o qual não foi localizado na pasta enviada a nós, e por não haver uma 

referência ou endereço online, dificulta a localização na internet. Numa análise apenas do 

título podemos pensar que o mesmo aborde o índice de crescimento populacional da 

cidade em algum período de tempo. 

Em 2015, no 6º ano, a previsão era de que, já na primeira aula, no debate sobre a 

importância da História como disciplina, os discentes respondessem o que sabem sobre a 

História de Parauapebas (PA). Os relatos deveriam ser debatidos em sala, ressaltando 

pontos em comum. A atividade proposta é, novamente, trazer fontes relacionadas a fatos 

acontecidos no município, de preferência com datas. Em sala, elas seriam ordenadas em 

uma linha do tempo; a ideia é perceber mudanças e permanências na construção da cidade 

e fazer com que os/as discentes se sintam sujeitos da História. Tal proposta sugere ser 

uma alternativa de partir das experiências temporais dos/as discentes, ao invés de épocas 

e períodos mais distantes.  

Já no 7º ano, para ensinar a formação da “Europa Feudal”, pede-se que a aula seja 

iniciada partindo de questionamentos como: onde moramos, quem governa nossa cidade, 

como percebemos a relação de trabalho em nosso município. A ideia é partir desse 

presente e localidade para pensar e compreender o período medieval. Ou seja, a 

articulação com a História local e o tempo presente não deveria ocorrer somente nos anos 

e localidades mais próximos. Nos últimos conteúdos do 3º bimestre sobre os povos 

brasileiros, há os indígenas Aruaques e Caraíbas, ambos da Amazônia. Eles não aparecem 

nas Rotinas de 2014 a que tivemos acesso. Pede-se que os/as discentes façam um estudo 

sobre o modo de vida desses povos, destacando aspectos como região habitada, formação 

social, cultura, religião e trabalho. 

No terceiro bimestre do 8º ano, ao tratar de conteúdos relacionados ao ouro e sua 

extração no Brasil, no período colonial, o procedimento metodológico sugerido é de 
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apresentar para os/as discentes duas imagens do garimpo de Serra Pelada. As imagens já 

estão nas Rotinas, e retratam o período da extração do ouro em 1985. Em seguida o/a 

discente deveria responder as seguintes perguntas: você conhece o local retratado na 

imagem? O que os personagens da imagem estão fazendo? O que a imagem retrata? Em 

seguida, pede-se que se contextualize historicamente essa atividade econômica no País. 

Em outro item desse mesmo bimestre, a indicação é de que se problematize a não 

aceitação da Independência do Brasil por algumas províncias, dentre elas a do Grão-Pará. 

Assim, há a inserção do elemento local no debate sobre esse período histórico. Ou seja, 

as articulações com a História local nesses documentos não se restringem aos séculos XX 

e XXI. No bimestre seguinte, ao abordar as revoltas do período regencial, tem-se a 

Cabanagem, com a indicação de mostrar no mapa o local onde ocorreu. Em outra aula, a 

intenção é levar a turma a pensar os resquícios do trabalho escravo no Brasil. Um dos 

recursos sugeridos são as notícias sobre a libertação de trabalhadores em situação análoga 

à escravidão no Pará. 

 Nas Rotinas do 9º ano, 4º bimestre, para as aulas sobre a Ditadura Militar, a 

proposta é destacar os movimentos contra esse sistema de governo, ressaltando a 

Guerrilha do Araguaia como um acontecimento importante e pouco discutido nas escolas. 

No que diz respeito aos assuntos reunido no conteúdo de História local, temos: Projeto 

Grande Carajás, Formação do Município de Parauapebas; Conflitos Sociais etc. Ou seja, 

os mesmos descritos nos Conteúdos de História, como demonstrado nos Quadros 1 e 2. 

 Dessa vez, para tratar a História do município, é o/a docente que deve levar para 

a escola as fontes. Permanece a sugestão de que os/as discentes elaborem uma linha do 

tempo a partir desse material. Em seguida, há uma sugestão de trazer para a sala um 

morador que vivenciou todas essas transformações e realizar com ele uma atividade de 

História oral. Dessa forma, nesse documento, fica mais claro o perfil desse morador. A 

indicação ainda sugere que, para aqueles que elaboraram o documento, não seria algo tão 

difícil encontrar alguém na cidade com essas características. Novamente a recomendação 

é de uma figura masculina. 

Em 2016, nas Rotinas do 6º ano, consta novamente a proposta de iniciar o 1º 

bimestre partindo de questões relacionadas à formação do município. Em seguida, utilizar 

fontes sobre fatos de Parauapebas (PA), selecionadas pelos/as discentes em suas casas 

para confeccionar uma linha do tempo. Outra sugestão para essas turmas é uma análise e 

comparação entre as diversas formas de trabalho contemporâneo e aquelas da 

antiguidade, instigando os/as discentes a pensarem as diferenças e correlações possíveis. 
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No item Objetivos da Aprendizagem do terceiro bimestre do 7º ano, há o estímulo 

de trabalhar em sala de aula o movimento indígena no Brasil do século XX. Sugere-se, a 

promoção de debates sobre estereótipos, discriminações e preconceitos. Acreditamos 

serem essas possibilidades de inserir questões locais nas aulas de História, por tocarem 

em temas relacionados com esse conteúdo. Novamente, há alusão aos povos Aruaques e 

Caraíbas. Nas aulas na qual o assunto seria as capitanias hereditárias, o procedimento 

metodológico deveria ser a promoção de um debate sobre essa divisão de terras e sua 

relação com a atual estrutura fundiária do País, indicando a concentração de terras nas 

mãos de poucos proprietários e os conflitos decorrentes dessa questão, assim como os 

movimentos por reforma agraria. Sendo o conflito pela terra uma tônica no sudeste do 

Pará, esse item, em nossa percepção, se constitui um excelente conteúdo para questões 

locais. 

 No 8º ano, em seu terceiro bimestre, existe a sugestão de compreender a 

Cabanagem no contexto da Independência. Percebemos outra vez a relação entre a 

extração do ouro em Minas Gerais do século XVIII e o garimpo em Serra Pelada nos anos 

1980. Os indígenas aparecem como tema, além dos debates sobre fim da escravidão, 

racismo e trabalhos análogos ao da escravidão, ressaltando essa realidade em Parauapebas 

(PA), em cidades do sudeste do Estado e no Pará como um todo. Há a proposta de que o 

professor apresente um vídeo sobre a ocupação da Amazônia, o qual tem entre suas 

temáticas a exploração e destruição do meio ambiente. O link do vídeo ou sua referência 

não é indicada.  

Para o 9º ano, na coluna Objetivos de Aprendizagem do 1º bimestre, temos o item 

Contexto Local, porém esse não traz nenhuma sugestão de conteúdos para essa etapa. No 

bimestre seguinte, no conteúdo sobre II Guerra Mundial, não há menção ao “soldado da 

borracha”, o que seria uma interessante oportunidade para inserir questões locais dentro 

da discussão. Há, todavia, a proposta de abordar a Belle Époque no Norte e sua relação 

com o chamado ciclo da borracha. No último bimestre, a proposta é semelhante à dos 

anos anteriores, adicionada a sugestão de representar o município em mapas e considerar 

a História dos bairros. Pede-se que os/as discentes elaborem um jornal a partir de suas 

pesquisas sobre questões locais, o qual deveria conter as seguintes sessões: política, 

trabalho, economia, segurança, cultura, valorização do patrimônio local, religião, fofoca, 

piadas e curiosidades. É um mecanismo interessante para incentivar a pertinência de se 

aprender a História local. 
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As Rotinas dos anos de 2018 e 2019 apresentam sugestões de atividades baseadas 

em outras desenvolvidas por docentes de escolas do município. Um dos exemplos são 

aquelas feitas por um docente, que à época, lecionava na escola Chico Mendes II. De 

acordo com Janes Costa, inserir, nas Rotinas, exemplos de metodologias de docentes da 

cidade, se dava por dois motivos: mostrar ser possível realizar aulas diferenciadas; e 

valorizar quem fazia esse tipo de ação nas suas escolas.  

Nas Rotinas de 2018, o 6º ano (primeiro bimestre), ao debater “o que é História” 

deveria relacionar com temáticas que são do cotidiano dos/as discentes. Para aulas 

seguintes, a indicação é para elaborar produções tendo como pano de fundo a vida e a 

memória dos/as alunos/as. Para os bimestres posteriores, não há propostas de conteúdos 

voltados para a História local. No 7º ano, a recomendação era fazer uma releitura de uma 

obra do Renascimento, indicando reinvindicações do presente. Novamente aparecem os 

povos Aruaques e Caraíbas, e dessa vez, aconselha-se enriquecer o debate apresentando 

os povos indígenas que habitam a região de Parauapebas (PA), inclusive com a ideia de 

convidar pessoas ligadas a órgãos e institutos vinculados às causas indígenas. Novamente, 

aparece o trabalho análogo à escravidão no Pará como ponto de compreensão e análise. 

 As indicações para o 8º ano apresentam, de novo, relação com Serra Pelada e 

extração do ouro em Minas Gerais. Entretanto, indica-se a complementação do debate a 

partir da inserção de cidades com realidades parecidas com as de Parauapebas (PA) na 

exploração de outros minerais. Dessa forma, incentiva-se a discussão sobre urbanização, 

conflitos, geração de emprego e consequências com os fins dos projetos de exploração. 

São questões, a nosso ver, que dialogam com o exposto no capítulo 1. 

A Belle Époque surge, novamente, como conteúdo do 9º ano, mas, agora com a 

indicação de relacioná-la com a formação de Parauapebas (PA). Isso deveria ser feito não 

como causa e consequência, pois são de épocas distintas, e sim traçando paralelos e 

analogias possíveis. Os temas do 4º bimestre de anos anteriores aparecem aqui. Há, 

entretanto, a sugestão de uma pesquisa a ser realizada por diversos grupos das turmas 

com as seguintes temáticas: a formação do município; a sua localização geográfica; os 

primeiros habitantes; a estrutura da região antes da intervenção da Vale; a instalação da 

CVRD; o Projeto Grande Carajás; os conflitos sociais; a diversidade cultural e religiosa; 

o hino, o brasão e a bandeira da cidade. Podemos perceber o desenvolvimento de outras 

questões e maior citação da Vale, que tem um papel importante na dinâmica de 

Parauapebas (PA). 
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Para o ano de 2019, há a presença de algumas habilidades retiradas da BNCC24, 

indicando o início da incorporação da Base nessas Rotinas. No 6º ano, as indicações que 

envolvem a História local permanecem, sendo acrescentada a proposta de levar os/as 

alunos/as ao Centro de Mulheres de Barro, instituição em Parauapebas (PA) destinada a 

produção de artesanato baseado em peças antigas encontradas em escavações na região, 

para debater questões de arqueologia e História local. Novamente, pede-se que sejam 

realizadas produções textuais com base na vivência dos/as discentes. Ao estudar a 

formação de outras civilizações, eles devem ser incentivados a reconhecer, em seu 

cotidiano, as estruturas sociais de sua cidade. No último bimestre, a proposta é que os/as 

discentes façam uma relação entre questões do seu dia a dia e a migração, divisão social 

e condições de trabalho e aspectos no mundo antigo, como pesquisar sobre trabalhos 

análogos à escravidão na região em que vivem. 

 As propostas para o 7º ano apresentam aspectos semelhantes aos de 2018. Com a 

mesma atividade em relação aos povos indígenas já citados, a diferença é que os/as 

discentes serão convidados/as a compartilhar em suas respectivas turmas se já tiveram 

contato com indígenas. O 8º ano apresenta temáticas semelhantes àquelas da Rotina 

anterior: Serra Pelada; Ouro em Minas Gerais; exploração de outros minerais e suas 

consequências na atualidade. Por fim, nas Rotinas do 9º ano existem habilidade da BNCC 

que remetem a questões locais25. O trabalho em grupo, para as turmas, segue a mesma 

divisão de conteúdos e temas de 2018. 

 Portanto, podemos inferir que os documentos de 2014 a 2019 possuem as mais 

diversas articulações com a História local e, inclusive, em alguns momentos esse é mesmo 

o termo utilizado, em especial no 4º bimestre do 9º ano, em que ele ocorre com mais 

frequência. É possível notar modificações graduais e anuais feitas durante as formações 

citadas por Janes Costa, na sua entrevista. 

Os conteúdos gerais de História distribuídos nas Rotinas foram organizados com 

base no que estava previsto em alguns livros didáticos. Janes Costa não informa quais 

coleções fizeram parte dessa catalogação, mas indica que os/as docentes tiveram 

participação ativa. Nesse processo foi observado os objetivos de aprendizagens para cada 

ano para dispor os conteúdos que dariam conta dessa demanda. A partir daí cada docente 

 
24 Em relação as mudanças na BNCC ver CAIMI, 2016. 
25 São elas: (EF09HI02) Caracterizar e compreender os ciclos da história republicana, identificando 

particularidades da história local e regional até 1954; (EF09HI06) Identificar e discutir o papel do 

trabalhismo como força política, social e cultural no Brasil, em diferentes escalas (nacional, regional, 

cidade, comunidade). 
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deveria desenvolver suas aulas com sua metodologia própria. As Rotinas iriam conter 

apenas um caminho indicado, uma sugestão passível de ser seguida, problematizada e 

reconstruída. 

 Foi justamente em um desses processos de reavaliação que os/as docentes 

chamaram a atenção para a necessidade dos/as discentes estudarem História local desde 

o 6º ano e não somente no 9º ano e de acordo com nossa entrevistada “Foi um ganho 

muito grande ter inserido a História local dentro dos outros anos”. (COSTA, 2021)26. Ao 

recordar desse feito associando-o a uma vitória nos faz pensar em um possível embate 

entre os conteúdos de História local e os outros previstos para essas etapas da Educação 

Básica. O que pode ser observado nas mudanças que percebemos entre as Rotinas de 2014 

a 2019 analisadas por nós. A sugestão era de trabalhar com a História local para depois 

seguir para outros conteúdos. Portanto, a sugestão dessa temática parte dos/as docentes 

do município, sendo aceita pelos/as responsáveis por fazer as formações.  

 Para sensibilizar outros/as docentes para a pertinência da História local Janes 

Costa afirma ter proposto visitas a centros culturais e ter convidado lideranças indígenas 

para momentos nas formações, tal qual é visto nas próprias Rotinas. A intenção dessas 

ações era sensibilizar os/as docentes e mostrar as possibilidades para dinamizar as aulas. 

Outra estratégia, recomendada nas formações, para essas aulas era de começar com o/a 

professor/a contando sua própria trajetória para deixar os/as discentes a vontade para 

fazerem o mesmo. 

 A funcionária da Semed alega ter montado um acervo com fotos, relatos, jornais 

com notícias voltadas a História local, trabalhos de campo, convite para moradores 

antigos darem seus relatos, fontes de História oral para fornecer a docentes dos 

municípios que fossem trabalhar com esse conteúdo. Entretanto, ela não nos informa o 

ano de tais ações, já nas entrevistas analisadas no capítulo três, em alguns casos, são os/as 

docentes que foram atrás, por conta própria, desses materiais para preparar aulas de 

História local. 

 Nas formações que organizava cujas temática fossem relacionadas à História 

local, uma das estratégias utilizadas por Janes Costa era inserir discussões que 

permitissem aos docentes problematizar a realidade na qual estavam vivendo. Um 

exemplo é, justamente, a impossibilidade de desvincular Parauapebas (PA) da Amazônia, 

pois, de acordo com ela, para compreender essa cidade é preciso problematizar os grandes 

 
26 COSTA, Janes Vargem. Entrevista concedida a Luis Lima de Sousa, Parauapebas (PA), 30 jun. 2021. 
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projetos do governo para essa região e a visão construída ao entorno da Amazônia, 

mostrando aos discentes essas dinâmicas no espaço em que vivem. 

 Como sugestão para as aulas envolvendo a História local, Janes Costa nos conta 

que, por vezes, propunha-se a articular visitas ao Centro Mulheres de Barro, como vimos 

anteriormente, ou realizar aulas de campo em Carajás para que os/as discentes 

conhecessem os locais de extração do minério. As duas sugestões articulam 

temporalidades diversas. A primeira, ligada a achados arqueológicos, remonta os povos 

originários antes mesmo da chegada dos europeus; a segunda, possibilita abordar 

temáticas envolvendo a exploração de recursos naturais, o cuidado com o meio ambiente 

e a política de migração. Nas palavras de nossa entrevistada, “O aluno pode subir e ver 

isso na prática. Visualizar isso, ter contato com profissionais que estão lá dentro, que 

passou por todo esse processo histórico.” (COSTA, 2021).27 Nesses exemplos, encontra-

se a possibilidade de atravessar os muros da escola e aprender com outras materialidades, 

indo além dos textos usados em sala. Para a nossa entrevistada, visitar esses espaços era 

a oportunidade de observar certa materialidade da História. Dessa forma, as sugestões de 

Janes Costa para as aulas de História passam por sua visão acerca dessa disciplina. Para 

ela, o ensino de História oferece, para quem aprende, a capacidade de se perceber como 

um ser histórico e, a partir dessa noção, perceber-se como um construtor da História. 

 Vimos como as Rotinas aqui analisadas passaram por transformações diversas 

tanto em sua estrutura, a exemplo da disposição dos conteúdos. Isso, porque, a cada 

encontro, o documento era discutido entre os pares. Nossa entrevistada adiciona:  

 

E depois estudando mais, procurando mais, nós percebemos que aquilo ali não 

era uma rotina e se transformou no que nós chamamos hoje de proposta de 

conteúdo. Porque é uma proposta, pois o que o professor não podia alterar lá 

era os objetivos, que não se pode mexer, porque é garantia de aprendizagem e 

o conteúdo. Mas a metodologia o professor é livre para mexer (COSTA, Janes 

Vargem. Entrevista concedida a Luis Lima de Sousa, Parauapebas (PA), 30 

jun. 2021).  

 

 Aqui, fica um indicativo de que a preocupação e o foco do documento estavam 

voltados à organização dos conteúdos, que deveriam permanecer como estavam após o 

acordo das formações. As alterações permitidas eram apenas aquelas feitas nas 

metodologias. Não é possível mensurar de forma exata aquilo que foi ou não ensinado 

 
27 COSTA, Janes Vargem. Entrevista concedida a Luis Lima de Sousa, Parauapebas (PA), 30 jun. 2021. 
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nas escolas do município; sabemos, como vimos no capítulo um, que, na sala de aula, o/a 

docente encontra um mundo de possibilidades e transgressões passíveis de realização. 

 Foi possível perceber que, com a implantação da BNCC, nos anos seguintes, o 

documento passou a ter algumas modificações na sua linguagem e a contar com algumas 

habilidades retiradas da base nacional. Retrospectivamente, a avaliação feita por Janes 

Costa é de que as Rotinas representam um ganho no tempo de serviço do/a professor/a, 

que já recebe um material pré-organizado, com os conteúdos já dispostos no período em 

que devem ser ensinados. 

 As Rotinas de Planejamento de 2021 já têm significativas mudanças em relação 

às utilizadas em 2019. Isso se deve tanto à pandemia como ao caráter dinâmico dessas 

Rotinas. Como já exposto, são debatidas, reescritas e repensadas, periodicamente, por 

docentes e formadores/as. Dessa maneira, nossa dissertação não encerra as discussões 

sobre esse tema; apenas tenta contribuir para análises que envolvam o ensino de História 

local nessa cidade. 

Os documentos, aqui mobilizados, são vistos e compreendidos como um 

importante instrumento da cultura escolar de Parauapebas (PA) por meio do qual 

podemos analisar aspectos do ensino de História no município. É notório que as Rotinas 

não são as únicas fontes sobre tais questões, tampouco nossas análises com foco na 

dimensão local encerram as possibilidades de sua compreensão. Vimos que as propostas 

em relação à História local estão presentes do 6º ao 9º ano; contudo, isso não significa, 

como já foi assinalado, que foram implantadas, aceitas e trabalhadas tal qual constam nas 

Rotinas. 

 

 

  



92 

 

3 - NARRATIVAS DE PRÁTICAS DOCENTES: Parauapebas (PA) na sala de aula 

 

Esse capítulo tem como objetivo analisar as entrevistas realizadas com três 

docentes de duas escolas municipais de Parauapebas (PA). Como já antecipado na 

introdução, as nossas entrevistas foram realizadas por meio da plataforma Google Meet. 

Nossa intenção é compreender os seguintes aspectos: quais são suas práticas docentes e 

trajetórias profissionais; o que ensinam sobre História local; como distribuem os 

conteúdos dessa temática entre as turmas do 6º ao 9 ano do Ensino Fundamental II, e qual 

o uso dado às Rotinas de Planejamento analisadas no capítulo 2. 

 Dessa forma, estruturamos os capítulos em três tópicos. No primeiro, são traçados 

alguns apontamentos em relação às instituições de ensino onde cada um leciona. Para 

isso, utilizamos os PPPs e trechos das entrevistas. Em seguida, nossa atenção se voltará 

para as narrativas emitidas por nossos/as entrevistados/as em relação ao ensino de 

História. Por fim, iremos compreender o que se narra sobre Parauapebas (PA) nessas 

aulas, indicando os conteúdos que surgem nas entrevistas, as temporalidades interpostas 

e a relação com as Rotinas editadas pela Semed. 

 

3.1 Por dentro dos muros da escola 

 

 De acordo com dados da Semed, no ano de 2021, a zona urbana de Parauapebas 

(PA) contava com um total de 3428 escolas municipais de Ensino Fundamental29, as quais 

atendiam um total de 36.639 estudantes30. Há, também, três unidades do Centro de Ensino 

Personalizado Para a Educação de Jovens e Adultos (Cepeja), as quais contam com um 

total de 1.225 alunos/as. As 34 escolas organizam as turmas no sistema de ciclo, no qual 

o 1º ciclo corresponde a turmas de 1º, 2º e 3º anos; o 2º, turmas do 4º e 5º anos; o 3º, 

turmas do 6º e 7º anos, e o 4º, turmas do 8º e 9º anos. Atualmente, as turmas do 6º ao 9º 

ano, somadas, têm um total de 16.745 discentes. A cidade possui quatro turnos de aula, 

são eles: manhã, das 7h às 10h45min; intermediário, das 11h às 14h45min; tarde, das 15h 

às 18h45min, e noite, das 19h às 22h. 

 
28 Seis dessas escolas possuem ainda um prédio anexo, utilizado para dar conta da demanda de discentes 

por sala de aula. São elas: E.M.E.F Dorothy Stang; E.M.E.F Eunice Moreira; E.M.E.F Fernando Pessoa; 

E.M.E.F Mario Lago; E.M.E.F Nelson Mandela; E.M.E.F Olga da Silva Sousa. 
29 A sigla E.M.E.F é utilizada para Escola Municipal de Ensino Fundamental. Nesse trabalho optamos por 

suprimir essa sigla sempre que possível, com o intuito de dar mais fluidez ao texto. 
30 Desse total, 1.114 alunos/as são de turmas do EJA (Educação de Jovens e Adultos), distribuídos em 

sete escolas do município. 
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 Para essa dissertação, como já dito na introdução, optamos por pesquisar duas 

escolas em especifico, Carlos Drummond de Andrade e Chico Mendes II. Nossa intenção 

não é, a partir delas, construir um modelo ou retrato de todo município, e sim perceber 

como a História local é pensada, trabalhada, narrada e ensinada pelos/as docentes que 

nelas atuam. 

 A escola Carlos Drummond de Andrade fica localizada na avenida Santa Rita, nº 

71, bairro Rio Verde. A seguir, a Figura 12 mostra uma foto da fachada da escola em 

2021. 

 

Figura 12 - Fachada da Escola Carlos Drummond de Andrade, 2021 

 
Fonte: Acervo do autor. 

 

Fundada em 17 de abril de 1986, a partir de uma organização comunitária, o 

primeiro nome da escola foi Escola do Conselho Comunitário, que era mantida com uma 

singela contribuição da CVRD e da prefeitura de Marabá (PA). A partir de 1º de janeiro 

do ano seguinte, passou a ser conhecida pelo nome atual; essa mudança foi feita pela nova 

gestão executiva. Nesse período, as instalações físicas eram de madeira. Ao todo, a 

instituição tinha, na década de 1980, cinco salas de aula, uma secretaria, uma cozinha e 

dois banheiros. A água utilizada na escola era retirada de um poço de forma manual. 

Durante os anos e governos seguintes, passou por reformas e ampliações, mas continuava 
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com suas estruturas de madeira. Apenas no ano de 2004 é que essa estrutura passou a ser 

de alvenaria, conforme está descrito no PPP: 

 

No dia 23/12/2004, foi construída a nova escola, em prédio de alvenaria; com 

dois pavimentos, contando com 19 salas de aula, sala para biblioteca, de 

leitura, de informática, sala para os professores, sala da direção, sala da 

coordenação pedagógica, sala de almoxarifado, depósitos, cozinha, refeitório 

e banheiros. (PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO. Escola Municipal de 

Ensino Fundamental Carlos Drummond de Andrade. Parauapebas (PA), 2012, 

p. 52). 

  

Isso significa que, por 18 anos, os/as alunos/as e professores/as frequentes nessa 

instituição tiveram que conviver com uma estrutura precária, quente, com pouca 

segurança, propensa a incêndios, e com um baixo número de salas de aula. Essa estrutura, 

além de trazer dificuldades para as atividades escolares, dificultava o acesso de novos 

estudantes por conta do espaço, pois as escolas eram descritas como insuficientes para a 

demanda desse período. Uma das salas da escola Carlos Drummond de Andrade pode ser 

vista nas Figuras 13 e 14, retiradas do PPP. 

 

Figura 13 - Sala de aula da escola Carlos Drummond de Andrade 

 
Fonte: PPP. Escola Municipal de Ensino Fundamental Carlos Drummond de Andrade. 

Parauapebas (PA), 2012, p. 67. 
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Figura 14 - Parte exterior da escola Carlos Drummond de Andrade 

 
Fonte: PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO. Escola Municipal de Ensino Fundamental 

Carlos Drummond de Andrade. Parauapebas (PA), 2012, p. 67. 

 

Mesmo que nosso objetivo principal não seja analisar todas as figuras do PPP 

dessa instituição, é possível fazer alguns comentários. Nessa mesma época, a poucos 

quilômetros de onde estava localizada, aqueles que residiam e estudavam no núcleo de 

Carajás tinham aulas em uma escola com uma estrutura física muito superior, indicando 

um contraste significativo nas condições de aprendizagem das crianças daqueles anos. Na 

primeira imagem, conseguimos contar, pelo menos, 19 estudantes, todos/as, 

aparentemente, sem uniforme. No momento da fotografia, parecem copiar nos cadernos 

alguma informação do quadro. A sala de aula pode ser considerada pequena, pois há 

poucos espaços entre as cadeiras. É possível verificar que a sala tinha pouca ventilação e 

era pouco iluminada. A Figura 14 nos mostra o exterior das salas, onde é possível observar 

alguns murais com possíveis atividades realizadas pelos/as alunos/as. Vê-se, também, um 

cartaz grande com a imagem de Jesus, aludindo a alguma data ou momento religioso. 

Podemos ver o telhado da escola e as cores com as quais foram pintadas as paredes. 

As duas imagens não têm data, apenas podemos inferir, diante do exposto, que 

foram tiradas antes de 2004, pois a estrutura física da escola ainda é de madeira. Em 

relação ao número de estudantes, o PPP indica que, no ano de 2003, a escola chegou a 

atender cerca de 1.600 e que, em 2008, esse número saltou para cerca de 2 mil. A título 

de comparação, em 2019, com o prédio já reformado e construído de alvenaria, o número 

total de estudantes matriculados teve uma redução para 713. Considerando que, de lá para 

cá, a população de Parauapebas (PA) cresceu de forma acentuada, como já vimos no 

capítulo 1, a diminuição do número de alunos/as se deve, entre outros fatores, à 

construção de novas unidades de ensino. 
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O PPP da escola descreve a comunidade em seu entorno como “[...] desprovida 

de suporte cultural, social e de lazer, com um alto índice de violência, promiscuidade e 

carência de valores éticos e espirituais.” (PROJETO POLÍTICO PEDAGOGICO. Escola 

Municipal de Ensino Fundamental Carlos Drummond de Andrade. Parauapebas (PA), 

2012, p. 5). Não há, no documento, nenhum dado ou fonte que corrobore tais afirmações. 

Tampouco é descrito o que se entende por suporte cultural, quais os tipos de violência e 

promiscuidade, e quais os valores éticos em questão. Além de trazer um outro termo 

complexo, quais “valores espirituais” esse documento quer ressaltar? Seriam aqueles 

relacionados a cultura cristã, por isso o cartaz com a imagem de Jesus? De toda forma, 

são termos que necessitam de uma explicação e exemplificação, sem as quais se tornam 

vagos e genéricos. Em outro trecho, é relatado o seguinte: 

 

A comunidade escolar, objeto de estudo para a construção do PPP está inserida 

no bairro Rio Verde, da cidade de Parauapebas, Estado do Pará. O bairro é um 

dos primeiros que se formou, na cidade, tendo como indicadores sociais: a 

violência, promiscuidade, carência de saneamento básico, ausência de posto  

de policiamento ocasionando falta segurança, com apenas um posto médico; 

uma praça, um correio, possui um banco e uma casa lotérica, e o banco do 

povo, com alguns um caixa eletrônico e muitos comércios de atividades 

socioeconômicas e algumas igrejas de várias denominações religiosas, como 

evangélicas e católicas (PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO. Escola 

Municipal de Ensino Fundamental Carlos Drummond de Andrade. 

Parauapebas (PA), 2012, p. 51). 

 

Novamente, não são citados dados ou fontes. Nesse trecho, é destacado que o 

bairro Rio Verde é um dos primeiros da cidade. Sabemos que, na época da elaboração do 

documento, o município já tinha 24 anos de emancipação, tempo suficiente para que 

alguns dos problemas citados fossem sanados ou amenizados via políticas públicas. Em 

seguida, são descritos aspectos físicos do bairro, indicando que a maioria das residências 

é de aluguel, mas não informa a porcentagem. Em outro trecho do PPP, tem-se a 

afirmação de que existia um considerável número de cortiços e condomínios, sem, 

novamente, indicar o número exato. É preciso lembrar que esse documento de um valor, 

reconhecimento e legitimidade na cultura escolar. O seu lugar de produção é a escola, 

nesse sentido as regras de atribuição de sentido nessa cultura não são as mesmas regras 

da ciência histórica. Talvez, por isso, algumas informações são postas sem dados 

comprobatórios. A população do bairro é descrita como proveniente de diversos estados, 

principalmente do Maranhão. E há uma sinalização para a necessidade de construção de 

mais uma escola. 
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 É possível supor que esse PPP foi redigido sem considerar ou apresentar dados 

estatísticos de órgãos oficiais, como o IBGE, ou da própria prefeitura. Tal ausência deixa 

o texto do documento com significativas lacunas. A versão utilizada, aqui, era a mais 

recente, segundo nos foi informado; ou seja, é um projeto que há mais de nove anos não 

teve uma atualização, que deveria ser característica desse tipo de documento. 

A segunda escola escolhida tem por nome Chico Mendes II; localiza-se à rua B, 

quadra especial, sem número no bairro Cidade Nova. Na Figura 15 a seguir, podemos 

observar a fachada da escola em 2021. 

 

Figura 15 - Fachada da Escola Chico Mendes II em 2021 

 
Fonte: Acervo do autor. 

 

Inaugurada em maio de 1984, como já assinalado no capítulo 1, a escola foi 

construída pela CVRD, em conjunto com outras obras, no então núcleo urbano de 

Parauapebas. Vimos em Ab’Saber (2004) de que forma essa construção foi mediada e 

negociada entre os escalões da estatal e dos membros do Geamam. No PPP dessa escola, 

fizeram questão de deixar registrada essa negociação, inclusive ressaltando o nome da 

escola, homenageando vultos da política nacional, como podemos perceber: 

 

[...] Foi construída pela CVRD (Companhia Vale do Rio Doce) inaugurada em 

Maio de 1984, tendo como objetivo atender as necessidades da nova população 

que se formava em função do Projeto de Ferro Carajás, inicialmente recebeu o 

nome de Escola Estadual General Euclydes Figueiredo, em homenagem ao pai 

do Presidente da República na época, por considerá-lo, um marco na 

Democracia do País. (PPP ESCOLA CHICO MENDES II, 2016, p. 8. Grifo 

nosso). 

 

 Nesse fragmento, chamamos a atenção para dois aspectos. O primeiro, relaciona-

se ao objetivo da edificação da escola: ela serviria à população local que migrou para a 
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região em função dos projetos realizados pela CVRD. Não são mencionados o grupo que 

articulou a construção da instituição, nem os argumentos que fundamentaram a decisão, 

e tampouco os incentivos governamentais que proporcionaram ou promoveram a 

migração para a região. Outro ponto-chave da narrativa em destaque é a associação do 

nome do presidente general da ditadura à um marco da democracia no País. Podemos 

perguntar que conceito de democracia tinha quem escreveu o documento dessa escola? 

Pelo que sinaliza a ditadura, “não existia”? Esses itens, presentes no próprio documento, 

constituem um ponto de partida importante para possíveis aulas sobre a ditadura militar 

e a migração para a região. 

Vale frisar a diferença na estrutura das duas escolas no momento de suas 

respectivas fundações. Enquanto uma foi construída, em 1984, já em alvenaria, a outra, 

feita dois anos depois, passou por quase duas décadas com estruturas de madeira. Com o 

aumento da população de forma expressiva, nas décadas de 1980 e 1990, cresceu também 

a demanda por instituições de ensino. Ou seja, a única unidade construída pela CVRD 

não dava conta das demandas locais surgidas a partir da implantação do projeto de 

extração do minério. 

 A escola Chico Mendes II ganhou esse nome, em 1993, que foi escolhido em uma 

votação em homenagem ao ambientalista. O segundo nome mais votado foi o de um 

discente que morreu atropelado por uma bicicleta no pátio da escola, Ivanildo Silva 

Bastos. Atualmente, o prédio tem suas salas cedidas a uma escola do ensino médio, 

mantida pelo estado, que funciona nos turnos tarde e noite, e mantem o nome de General 

Euclydes Figueiredo. A escola Chico Mendes II funciona nos turnos da manhã e 

intermediário. 

 De acordo com o seu PPP, a escola Chico Mendes II atende discentes de diversos 

bairros da cidade, entre eles, Cidade nova, Chácara do Cacau, Primavera, Altamira, Casas 

Populares, Rio Verde, Cidade Jardim e União. O documento afirma, também, que as 

famílias do município “[...] são oriundas de vários Estados do Brasil, especialmente do 

Nordeste.” (PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO. Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Chico Mendes II. Parauapebas (PA), 2016, p. 8). O Nordeste é apontado 

como um dos locais de origem desses migrantes. O texto indica que eles vêm para o 

município com três propósitos: “[...] 1º Conseguirem emprego na Serra dos Carajás; 2º 

Em busca de uma vida melhor, através de doação de terras, pelos Órgãos competentes, os 

chamados Assentamentos Cedere I, II e III; 3º A cobiça do Ouro – garimpo.” (PROJETO 

POLÍTICO PEDAGÓGICO. Escola Municipal de Ensino Fundamental Chico Mendes II. 
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Parauapebas (PA), 2016, p. 8-9). A associação somente a essas três causas não é 

corroborada por nenhuma pesquisa ou dado empírico, tal como acontece em alguns 

trechos do PPP da escola Carlos Drummond de Andrade, isso talvez por o referencial ser 

a vivência compartilhada pela comunidade escolar ao invés da pesquisa acadêmica. De 

todo modo, é interessante perceber como a migração é um tema recorrente, tanto nessas 

fontes como nas entrevistas realizadas para esta pesquisa. 

Nas escolas Chico Mendes II e Carlos Drummond de Andrade, os números de 

discentes do 3º e 4º ciclo, em 2021, foram de 574 e 388, respectivamente. Já no ano de 

2019, eram de 617 e 357, na mesma ordem. Apesar da diferença entre as duas datas, é 

possível apontar uma maior quantidade de discentes na primeira escola, por essa ter um 

prédio e um conjunto maior de salas. A seguir, no Quadro 4, podemos observar esses 

valores e a quantidade de turmas do 6º ao 9º ano em cada uma das duas instituições. 

 

Quadro 4 - Dados das escolas: turmas e discentes, ano 2019 

Número de turmas e discentes em 2019 

E.M.E.F Carlos Drummond de Andrade 

 6º Ano 7º Ano 8º Ano 9º Ano 

Número de turmas 3 4 2 3 

Número de alunos/as 87 119 68 88 

Média de alunos/as por turma 29 29,75 34 29,33 

 

E. M. E. F. Chico Mendes II 

 6º Ano 7º Ano 8º Ano 9º Ano 

Número de turmas 3 5 5 7 

Número de alunos/as 95 142 153 227 

Média de alunos/as por turma 31,66 28,4 30,6 32,42 

Fonte: Semed-Parauapebas /PA. Elaborado pelo autor. 

  

Considerando esses dados, é possível perceber um número maior de turmas na 

Chico Mendes II, principalmente do 7 ao 9º ano, uma vez que as duas escolas possuem a 

mesma quantidade no 6º ano. Outro dado relevante é a média de discentes por sala, com 

números que vão de 28,4 a 34 alunos/as por turma, a partir do que podemos ter uma 

dimensão do número aproximado de estudantes por turma. O mesmo percentual se repete 

na escola Chico Mendes II, segundo o PPP de 2016. 

Feito esse breve panorama das duas escolas, no Quadro 5 podemos observar a 

distribuição das disciplinas, que é a mesma para as escolas públicas da zona urbana. 

. 
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Quadro 5 - Distribuição das disciplinas nas E.M.E.F de Parauapebas a partir de 2014 

Distribuição das aulas semanais por disciplina 

 Quantidade de aulas por turma 

Disciplina 6º ano 7º ano 8º ano 9º ano 

Artes 2 2 2 2 

Ciências 2 3 2 3 

Educação Física 2 2 2 2 

Ensino Religioso 1 1 1 1 

Geografia 4 2 2 3 

História 2 3 4 2 

Informática 1 1 1 1 

Inglês 2 2 2 2 

Língua Portuguesa 6 6 6 6 

Matemática 6 6 6 6 

Fonte: Semed-Parauapebas (PA). Elaborado pelo autor. 

  

De acordo com a Semed, essa distribuição é comum a todas as escolas desde 2014, 

e sua elaboração é feita a partir do que é estabelecido por resoluções do Conselho 

Nacional de Educação (CNE) e adequações feitas pelo Conselho Municipal de Educação 

de Parauapebas (Comepa), a partir das necessidades e carências do município. 

Ressaltamos que, devido à inexistência de laboratório de informática ou falta de docentes 

capacitados, algumas escolas não ofertam aulas de informática. 

Das dez disciplinas oferecidas semanalmente, nas escolas da zona urbana do 

município, sete possuem a mesma quantidade de aulas em todas as turmas do 6º ao 9º 

ano. As únicas que têm valores diferentes são Ciências, Geografia e História. Nessa 

última, por exemplo, o 6º ano tem duas aulas semanais, enquanto o 8º conta com quatro. 

Essa disparidade, como veremos neste capítulo, afeta diretamente a prática dos/as 

docentes que trabalham nesse município na hora de planejar e executar as aulas. De 

acordo com a Semed, essa diferença se deve à dissolução da carga horária - entre 

Geografia, História e Ciências - da antiga disciplina de Estudos Amazônicos. A referida 

disciplina foi extinta, no município, sob alegação de que essas três últimas já abordavam, 

em teoria, temas relacionados à Amazônia. 

Outro dado interessante é que apenas a disciplina de Geografia do 6º ano e a de 

História do 8º ano possuem quatro aulas semanais, valor quase próximo às seis dedicadas 

a Língua Portuguesa ou Matemática. Essas duas últimas são aquelas que recebem um 

maior número, indicando prioridade e hierarquia, notadas, tanto nos PPP como nas 

entrevistas realizadas com os docentes dessas escolas. Isso ocorre porque acabam sendo 

as mais citadas e aquelas com que parte dos/as profissionais da educação mais se 

preocupam. Acreditamos ser pertinente uma divisão mais equânime entre as disciplinas, 

de forma a permitir que os discentes usufruam, temporalmente, e de maneira mais 
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homogênea, as aulas de cada uma dessas aéreas de conhecimento. A forma como se 

apresenta a divisão reforça a ideia de que as disciplinas são autônomas e que, entre elas, 

não há conexões. 

 

3.2 O que dizem os docentes 

 

Na entrevista gravada no dia 21 de junho de 2021, a partir das 19hr40min, o 

professor Alexandro Xavier Nunes, 45 anos de idade, natural de Belém (PA), mais 

precisamente do distrito de Icoaraci, já no início da conversa, relata ter adotado o segundo 

nome, sendo, em geral, conhecido por professor Xavier31. Ele também nos conta que, ao 

chegar em Parauapebas (PA), no ano 2014, e lecionar em suas primeiras turmas, por vezes 

ouviu a seguinte frase de seus/suas alunos/as: “o professor Xavier Nunes é diferente”. 

Isso se deve ao fato de que perceberam o quanto escreve pouco no quadro e constrói sua 

aula utilizando aspectos narrativos e visuais. 

 Dentre as profissões que já exerceu, cita as de artesão e artista plástico. Afirma 

sempre ter gostado de coisas do passado, inclusive de fotografias antigas. Tornou-se 

professor de História “sem querer”; não no sentido de ter sido forçado, mas de não ter 

planejado seguir essa profissão. Atribui essa escolha à admiração que tinha por um 

professor da mesma disciplina, o qual também é descrito por ele como “diferente”. No 

fim do ensino médio, optou por uma habilitação em magistério, o que o levou a trabalhar 

com as séries iniciais. Em seguida, realizou uma especialização direcionada a alunos/as 

surdos/as. 

Quando optou por cursar História, o fez na Universidade Federal do Amapá 

(UNIFAP), estado no qual viveu por um tempo. De sua faculdade, recorda de um docente, 

recém-falecido devido a complicações da Covid-19, que, já no primeiro semestre, diante 

do nervosismo de Xavier Nunes em apresentar um seminário, o tranquilizou dizendo que 

era perfeitamente compreensível sua dificuldade. Essa atenção parece tê-lo acalmado, e, 

atualmente, de acordo com ele, tenta fazer o mesmo com seus discentes e potencializar 

suas participações em sala. 

Ao ser questionado sobre como a sua graduação o preparou para atuar em sala de 

aula, afirma ter feito poucas disciplinas voltadas para a prática docente, pois era reduzido 

 
31 Vamos nos referir a ele como professor Xavier Nunes. 
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o número de disciplinas sobre aspectos do ensino de História. Déficit que o faz afirmar, 

sem titubear: 

 

Tu vai perceber que na graduação a gente não é tão preparado para estar em 

sala de aula. Essa prática aí de sala de aula a gente adquire mesmo no dia a dia 

como professor. Lá na faculdade, eu não sei se mudou alguma coisa, na grade 

de História, com alguma disciplina, com a carga horária maior para a prática 

de ensino. Então eu percebi que a gente só vai adquirir, de fato, conhecimento 

para ministrar aula, nessa pratica pedagógica e com essas experiências que a 

gente teve no passado em sala de aula e verificar qual estilo a gente vai adotar 

para ministrar aula. (NUNES, 2021).32 

 

 A percepção dessa ausência não é novidade. Ela também é apontada por Marieta 

Ferreira (2016) quando expõe a existência da separação, nos cursos de licenciatura, entre 

pesquisador/a e professor/a. Sendo de praxe o primeiro caso ser priorizado e privilegiado, 

seja no percurso da graduação com a quantidade das disciplinas, seja nas pós-graduações 

voltadas, estritamente, à pesquisa. Essa mesma autora apresenta, em relação a esse último 

exemplo, a pertinência do ProfHistória ao (re) aproximar ensino e pesquisa, e despertar o 

interesse de docentes na Educação Básica. 

Ainda com relação às disciplinas de prática de ensino, o professor Xavier Nunes 

nos informa ter ficado marcado de forma negativa por uma docente que o reprovou nesse 

componente curricular. Isso fez atrasar sua formação em um ano além do previsto para 

sua turma. Ter sido reprovado, nessa disciplina, em específico, é um contraste nítido em 

relação a prática desse professor em suas aulas na escola Carlos Drummond de Andrade. 

Pois, segundo ele, suas aulas são avaliadas como diferentes e eficazes. 

Ao terminar o curso de graduação, o professor Xavier Nunes voltou a exercer o 

ofício de artesão e artista plástico. Profissão essa que o sustentou por algum período, nesse 

interim ele foi preparando-se e estudando para concursos públicos. Nas primeiras 

tentativas, não logrou êxito. No ano de 2010, foi aprovado no município de São Miguel 

do Guamá (PA); em 2014, no de Parauapebas (PA) e, em 2017, no do Estado do Pará. 

Atualmente, trabalha como professor do estado e do município de Parauapebas (PA), e 

na escola Carlos Drummond de Andrade é o responsável por todas as turmas de História. 

De acordo com sua concepção, a educação é um mecanismo para o desenvolvimento de 

um país mas que, no Brasil, os governantes ainda a concebem como um preparatório para 

 
32 NUNES, Alexandro Xavier. Entrevista concedida a Luis Lima de Sousa, Parauapebas (PA), 21 jun. 

2021. 
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o mercado de trabalho. Por conta disso, o foco da aprendizagem acaba sendo apenas em 

disciplinas como Matemática e Língua Portuguesa. 

A existência de ar-condicionado nas salas de aula é um dos aspectos físicos citados 

com mais entusiasmo por esse entrevistado em relação à escola na qual trabalha. Ele 

afirma que essa foi uma das primeiras instituições de ensino do município, e acrescenta a 

informação, com base em relatos, de que foi construída em poucos dias para atender à 

demanda local. Desde sua chegada, em 2014, presenciou uma reforma que melhorou 

consideravelmente o prédio como um todo. Nessa instituição, a organização dos horários 

é feita pela coordenadora, e, como de praxe em diversas unidades de ensino, tenta-se 

adequar a disposição das aulas durante a semana às necessidades dos/as professores/as. 

À vista disso, dificilmente o discente encontrará coesão entre as aulas das disciplinas que 

têm durante um dia letivo, o que pode levar o ensino a ser visto como fragmentário. 

A segunda entrevista que realizamos foi com a professora Caroline Barroso 

Miranda33. Inicialmente, havia sido marcada para o dia 21 de junho de 2021, mas na 

véspera dessa data um colega de trabalho, também professor de História faleceu. 

Respeitando o luto e o momento de perda, sugerimos a alteração do dia. Logo, a entrevista 

ocorreu no dia 24 de junho de 2021, às 9h, e teve duração de 1 hora e 39 minutos. 

Atualmente, ela leciona no município de Parauapebas (PA) e de Santa Maria do Pará (PA) 

(pelo concurso do Estado), cidade que fica a cerca de 790 quilômetros de Parauapebas 

(PA). 

É natural de Belém (PA), estudou até a 4ª série em escola particular. A partir da 

5ª série (atual 6º ano), foi para escola pública e considera esse um dos momentos-chave 

de sua trajetória, pois foi lá que participou de grêmio estudantil e teve contato com 

docentes com os quais passou a ter uma afinidade de alinhamento político. Descreve sua 

escola de ensino médio como uma das mais concorridas da época. Antes de finalizar essa 

etapa, foi aprovada no curso de ensino médio e técnico do Centro Federal de Educação 

Tecnológica (Cefet), como não conseguiu creditar o período que estudou na outra escola, 

teve que concluir o ensino médio nas duas instituições. 

A docente relata que sua mãe é formada em Biblioteconomia, e que foi a primeira 

da família a concluir um curso superior. Essa graduação talvez explique a existência de 

uma biblioteca na casa de infância, onde ela lia bastante. Afirma ter existido sempre um 

incentivo de sua mãe para que os/as filhos/as fizessem um curso superior. Aliadas a isso, 

 
33 Vamos nos referir a ela como professora Caroline Miranda. 
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ela cita as políticas públicas de governo da época, responsáveis por expandir e diversificar 

o acesso ao ensino superior. 

Diante disso, pensava em duas opções de graduação: História ou Engenharia 

Rodoviária, esta ligada à sua formação de Técnica em Estradas pelo Cefet, com que 

afirma ter certa afinidade. O curso escolhido acabou sendo História, pois gostava muito 

dessa área e tinha admiração por docentes dessa disciplina, em especial os/as ligados/as 

à escola pública. Afirma ter odiado essa matéria no colégio particular, e o sentimento 

mudou quando encontrou na instituição pública; uma professora a inspirou. Ter um/a 

docente de inspiração também foi o caso do professor Xavier Nunes, como vimos há 

pouco. 

Para entrar na Universidade Federal do Pará (UFPA), Caroline Miranda fez 

cursinho preparatório. Relata que o vestibular para História era um dos mais concorridos 

entre as licenciaturas. Sua primeira estratégia foi tentar entrar no curso de Geografia para 

depois realizar uma mudança interna, mas não conseguiu ser aprovada. Até que, em 2009, 

conseguiu ingressar no curso de História. Entre outras graduações para os quais passou e 

não escolheu, cita Letras pela Universidade Estadual do Pará (UEPA) e Direito em uma 

instituição particular. 

Seu curso de História na UFPA era na modalidade bacharelado e licenciatura. Seu 

pensamento inicial era se dedicar à pesquisa, porém, no primeiro ano de curso entrou no 

Pibid e foi direto para a sala de aula, o que, em suas palavras, gerou uma paixão pela 

docência: 

 

Eu entrei na universidade pensando em seguir a carreira na pesquisa. Eu morria 

de medo de sala de aula. Só que no primeiro ano da universidade eu acabei 

entrando no projeto do Pibid, foi o primeiro ano de Pibid na rede nacional. A 

UFPA conseguiu 30 bolsas de História no Pibid, e eu fui jogada para a sala de 

aula. Na escola Deodoro de Mendonça, uma escola central de Belém, fica no 

bairro Nazaré, mas recebe alunos das áreas periféricas. E eu acabei me 

apaixonando pela docência. E eu aprendi a dar aula por conta do Pibid. 

(MIRANDA, 2021).34 

 

É interessante perceber, em seu relato, tal mudança de postura e pensamento, e a 

relação que nossa entrevistada constrói com o programa em questão. Entrar em sala de 

aula enquanto uma futura docente, a fez repensar seu objetivo profissional e optar por 

trabalhar com discentes do Ensino Fundamental. Caroline Miranda afirma ter 

permanecido no Pibid por três anos, em seguida, por um ano e meio, passou a ser bolsista 

 
34 MIRANDA, Caroline Barroso. Entrevista concedida a Luis Lima de Sousa, Parauapebas (PA), 24 jun. 

2021. 
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do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Cientifica (Pibic). A duração de seu 

curso se estendeu um pouco mais devido à greve de profissionais da educação superior 

em 2012. Por esse motivo, formou-se somente em 2013. E conseguiu um contrato de 

quatro meses na escola, na qual atuava pelo Pibid, e, em seguida, foi aprovada no 

concurso de Parauapebas (PA) no ano de 2014. 

Na sua chegada ao município, inicialmente lecionou na escola Benedicto 

Monteiro, localizada no bairro Guanabara. Ficou lá até metade de 2015, quando descobriu 

a disponibilidade de carga horária na escola Chico Mendes II, e passou a atuar nas duas 

instituições; nesta, no horário intermediário, na outra, à tarde. Nesses anos iniciais, relata 

ter enfrentado algumas dificuldades, em relação a conseguir carga horária superior a 100 

horas. Sendo, por exemplo, necessário ingressar com uma ação coletiva no Ministério 

Público para solucionar a questão com a prefeitura. Como resquícios desses embates 

judiciais, afirma ter sofrido algumas perseguições e assédio moral no trabalho. 

Para a docente, entrar em uma sala de aula logo após se formar é um choque de 

realidade. Inclusive no seu caso, que já tinha experiência como bolsista, pois acredita que 

na graduação a licenciatura entrava apenas como um “enfeite”. Exemplo disso é ter tido 

apenas duas disciplinas pedagógicas e um estágio dividido em quatro etapas, o que 

resultou em poucas discussões envolvendo o ensino de História. As outras cadeiras 

focavam em questões voltadas a debates historiográficos, e o Pibid era um dos poucos 

contrapontos que a aproximou do ambiente da docência. 

De acordo com seu relato, a mudança de prefeito em Parauapebas (PA) reflete em 

alterações significativas nas dinâmicas das secretarias, como a da educação. De acordo 

com ela, houve uma melhora em alguns requisitos, como a distribuição de carga horária 

e a possibilidade de conseguir licença para estudar. No seu caso, quando entrou para o 

mestrado profissional em História, no processo seletivo de 2017, obteve licença no ano 

seguinte para iniciar seus estudos. Um colega seu, que havia sido aprovado anteriormente, 

não teve o mesmo êxito. Isso reflete uma realidade de muitos/as outros/as docentes que 

almejam cursar um mestrado ou doutorado, mas esbarram na burocracia e na falta de 

políticas de capacitação profissional. O que encontramos, de uma forma geral, são os 

professores trabalhando em três turnos, sem tempo para desenvolver pesquisas no campo 

do ensino. 

Aqui, é importante ressaltarmos a pertinência de os docentes, em caso de 

aprovação em mestrado ou doutorado, conseguirem uma licença remunerada. Em razão 

de pós-graduações dessa natureza demandarem um tempo do qual o/a docente que 
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continua lecionando pode não dispor. Então, ao invés de criar empecilhos para a saída 

desse profissional para se capacitar, as secretarias de educação de estados e municípios 

deveriam incentivar seus/suas docentes a fazê-lo. Acreditamos que essa é uma forma de 

investir na Educação Básica e a valorizar. No caso da professora Caroline Miranda, ela 

afirma que o mestrado a fez repensar sua prática em sala de aula.35 

No que diz respeito ao cotidiano da escola Chico Mendes II, a professora Caroline 

Miranda afirma “O problema do Chico Mendes é que a gente divide com o Estado. Então, 

as turmas são super lotadas. E por dividir com o Estado as salas acabam ficando mais 

danificadas.” (MIRANDA, 2021)36. É importante observar que, nesse trecho, aparecem 

dois problemas provenientes da divisão do prédio da escola: grande número de alunos por 

salas e deterioração do espaço físico, exemplificado nas condições físicas das salas de 

aula e de outros equipamentos. Em seus relatos, informa que, devido ao mal 

funcionamento do ar-condicionado de algumas salas, em alguns dias chegou a dar aula 

embaixo das árvores da escola ou no refeitório para amenizar o calor e ter um rendimento 

melhor. Segundo ela, a coordenação, inicialmente, não gostava da ideia, mas para a 

professora essa era a alternativa, a curto prazo, para ser possível ensinar. Apesar dessas 

problemáticas, alega que a escola tem uma boa estrutura, mas que necessita de 

manutenção. Cita a existência e o uso de biblioteca, sala de informática, sala de vídeo e a 

prática de usar recursos tecnológicos, como o projetor, em suas aulas. 

Para a professora Caroline Miranda, o ensino de História na Educação Básica tem 

como função tornar os/as discentes pessoas reflexivas. Para ela, não faz sentido ensinar 

somente datas e fatos sem uma análise de passado e presente. No seu ponto de vista, a 

disciplina História serve para formar uma consciência histórica, que envolve uma 

consciência social e racial do local em que se vive. Tal concepção, à luz do que propõe 

Michel Certeau (2017), indica o lugar de produção do discurso de nossa entrevistada, 

indicando o seu percurso enquanto pesquisadora e docente. 

Em seguida, entrevistamos a professora Mariléia Regina Fernandes37 no dia 30 de 

junho de 2021. Assim como aconteceu com sua colega de escola, essa data foi resultado 

de uma remarcação devido ao falecimento de um dos professores de História da escola 

 
35 Mestrado Profissional em História pela UFPA. Sua pesquisa envolve o feminismo negro entrelaçado 

com a didática da história de Jörn Rüsen e uma análise de livros didáticos de 2001 a 2017. E tem por 

título “O (não) lugar da mulher no ensino de História em Ananindeua”. 
36 MIRANDA, Caroline Barroso. Entrevista concedida a Luis Lima de Sousa, Parauapebas (PA), 24 jun. 

2021. 
37 A partir daqui nos referimos a ela como professora Mariléia Fernandes. 
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Chico Mendes II. O total de tempo de gravação foi de 55 minutos e 30 segundos. A 

professora Mariléia Fernandes é natural de Minas Gerais, e chegou ao Pará no ano de 

1989, mais especificamente na cidade de Sapucaia (PA), a qual fica a 150km de 

Parauapebas (PA). Aquela cidade, onde vivia a maioria de seus familiares, é descrita 

como um município pequeno e com poucos recursos e perspectivas de crescimento. 

Ao concluir o ensino médio, Mariléia Fernandes, optou pela habilitação em 

magistério. Começou a lecionar no ano de 1994, quando lhe ofereceram emprego nessa 

cidade que, à época, tinha alta demanda por docentes. Durante esses 27 anos na docência, 

atuou em todas os anos (séries) da Educação Básica (Ensino Fundamental e Médio). 

No ano de 2000, entrou para a faculdade de História na cidade de Tucumã (PA), 

onde havia um polo da UFPA. Formou-se quatro anos depois com o título de licenciatura 

e bacharelado. A graduação é descrita por ela — com um sorriso no rosto — como a 

melhor fase da sua vida; um período de aprendizagens e experiências significativas. Entre 

as disciplinas com as quais teve mais afinidade, cita Antropologia e Brasil. Inclusive, a 

História do Brasil é aquela com a qual mais gosta de trabalhar em suas classes. 

Ao finalizar a graduação, ela afirma ter dedicado um período significativo 

estudando, preparando-se e candidatando-se a vagas em concursos públicos. No ano de 

2005, foi aprovada para a cidade de Sapucaia (PA), e, em seguida, o certame do estado. 

Em 2006, obteve êxito na prova do município de Parauapebas (PA), onde passou a morar 

desde o ano seguinte. Dessa maneira, entre os/as docentes que entrevistamos, ela é a que 

está a mais tempo na educação desse município. 

 

Como eu já trabalho há muito tempo eu percebo várias diferenças. Atualmente 

nós temos uma geração diferente. Quando eu comecei a trabalhar os alunos 

tinham mais foco, eles geralmente iam para a escola com objetivo de realmente 

buscar conhecimento, hoje não é tanto. Eu percebo isso. E vem aquelas 

perguntinhas “professora, para que estudar isso, algo que já aconteceu a tanto 

tempo?” Então assim, nós professores de História, temos essa dificuldade. É 

como se a maior dificuldade nem fosse ensinar o conteúdo em si, pois eu 

considero a maior dificuldade convencer o aluno a querer aprender. [...]  

(FERNANDES, 2021).38 

 

Ao observar todos esses anos, retrospectivamente, a professora afirma, com certa 

convicção, que antes os/as discentes tinham mais foco na aprendizagem, o que foi se 

perdendo de lá para cá. Atualmente, considera que a maior dificuldade não é nem tanto 

ensinar o conteúdo em si, mas convencer o/a discente a querer aprender. O sentido move-

 
38 FERNANDES, Mariléia Regina. Entrevista concedida a Luis Lima de Sousa, Parauapebas (PA), 30 jun. 

2021. 
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se, a questão não é a dificuldade de aprendizado do estudante, mas persuadi-lo a querer 

aprender História. Parte dessa estratégia, afirma Mariléia Fernandes, é relacionar o 

presente com o passado. 

Em janeiro de 2007, ao chegar na nova cidade, a qual nunca havia visitado, diz ter 

gostado. Em março daquele ano, retornou a Sapucaia (PA) somente para se desligar do 

antigo emprego e mudar-se de vez. Parauapebas (PA), naquela época, era, para nossa 

entrevistada, uma cidade maior e com mais possibilidade de crescimento profissional. 

Possivelmente, com um salário mais atrativo e com um número maior de escolas em que 

poderia atuar. Sua primeira instituição foi justamente a Chico Mendes II; de acordo com 

ela, nesse período, a maioria dos docentes de lá era novata, muitos de Belém (PA). 

Movimento semelhante aconteceu em 2014, quando diversos candidatos da capital foram 

empossados no município, a exemplo do professor Xavier Nunes e de Caroline Miranda. 

Em agosto de 2007, A professora Mariléia Fernandes foi, também, convocada no 

concurso do estado e lotada em sua antiga cidade; sua única alternativa foi tomar posse e 

organizar seus horários para dar conta das duas demandas. 

Ela trabalhou na escola Chico Mendes II até 2011, quando pediu transferência 

para uma outra, denominada Eduardo Angelim, com a intenção de aumentar sua renda ao 

acrescentar carga horária. Permaneceu nessa escola por dois anos, e foi nessa instituição 

que conheceu seu marido. Ficou na escola Eduardo Angelim até retornar novamente para 

o Chico Mendes II, em 2014, e conseguir a lotação na Escola Euclides Figueiredo pelo 

estado. Ou seja, trabalha no mesmo prédio com turmas do Ensino Fundamental e Médio. 

Entre as diferenças em lecionar para essas etapas, ela aponta a maturidade de quem 

frequenta o Ensino Médio; também indica uma preferência de aula para esse período da 

Educação Básica, que, de acordo com ela, permite um maior aprofundamento das aulas 

dos docentes e aumento no nível de exigência. Em cada série, há uma mudança de 

linguagem e metodologia, pois essas precisam ser adaptadas de acordo com a faixa etária 

e o perfil dos discentes. De acordo com Dominique Julia (2001), os conteúdos modificam-

se tendo como base o/a discente a que se destinam. Acreditamos que essa não é o único 

fator para a mudança de conteúdo. Ela também pode ocorrer devido a projetos políticos 

educacionais, interesses de classe, demandas sociais e formação docente. 

Ensinar História, para a professora Mariléia Fernandes, é conscientizar quem 

aprende sobre aspectos históricos de sua vida e trajetória. De acordo com ela, cabe a quem 

ensina tornar o conteúdo de suas aulas mais atraentes, e, no caso de História, isso passa 

diretamente por realizar uma ligação entre passado e presente. Tal movimento na 
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narrativa temporal é presente em todo o seu relato. Isso implica um certo consenso da 

necessidade em relacionar os elementos ao período nos quais são fabricados e/ou 

modificados. 

Percebemos, a partir das entrevistas, que, nas duas escolas, ao dividir os horários, 

são levadas em consideração as demandas profissionais do/a docente. Tenta-se adequar e 

organizar de tal maneira que o/a professor/a consiga atuar em duas ou mais escolas, 

quando necessário. Isso se verifica no caso dos/as três entrevistados/as por nós. Outro 

fator que por vezes é considerado é a tentativa de deixar, pelo menos, duas aulas de 

História uma seguida da outra, para evitar que o aproveitamento dos estudantes e docentes 

seja menor pelo pouco tempo disponível. 

Podemos observar um ponto em comum entre nossos/as entrevistados/as: serem 

docentes do município e do estado via concurso público. Em alguns casos, como os das 

professoras Mariléia Fernandes e Caroline Miranda, isso demandou o trabalho em dois 

municípios diferentes por um certo período. Isso levou a uma adequação dos horários em 

suas escolas para atender a essa questão, e envolveu uma rotina de viagem semanais. No 

caso da professora Carolina Miranda, essas viagens não foram intensas devido às 

suspensões de aula por causa da pandemia. O fato de as três pessoas entrevistadas por nós 

trabalharem em duas etapas da Educação Básica, Ensino Fundamental e Médio indica um 

convívio diário com práticas docentes diferentes, pois são unânimes em afirmar que há 

diferença no ensino para discentes das diversas faixas etárias. 

No relato do professor Xavier Nunes, são as experiências em sala de aula, como 

professor e aluno, aliadas à sua prática como docente que o permitiram moldar, 

constantemente, a si e a sua maneira de dar aula. Por isso, considera fundamentais as suas 

recordações como aluno, elas possibilitam categorizar os/as docentes com os quais teve 

contato, e os separar entre aqueles passíveis de serem inspirações e outros alvos de 

distanciamento. Nesse ponto, é profícuo um diálogo com Augustín Benito (2017), quando 

nos convida a refletir acerca das culturas presentes no ambiente escolar, e como elas se 

fazem presente no agir dos/as profissionais e dos/as discentes que ali estão: 

 

O mundo da prática, ou da experiência, assume um papel essencial na 

construção do conhecimento sobre a escola e na fundamentação da cultura 

efetiva em que se materializam as ações e os discursos executados e 

interpretados pelas instituições educativas, os quais configura, o habitus 

profissional dos professores. (BENITO, 2017, p. 29) 
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Portanto, a cultura escolar é capaz de construir saberes em diversas 

temporalidades, seja no presente para o/a professor/a na sua prática cotidiana, seja para 

alunos/as, que, no futuro, ao recordar de seus/as docentes, tomam a decisão de quais 

seguir. Para nosso entrevistado, esses conhecimentos os ajudam na sua forma de ministrar 

aulas, o que nos remete à seguinte afirmação: “[...] a maior parte dos docentes foi 

processando e construindo, na própria experiência do cotidiano da escola, os códigos 

operativos da arte de ensinar, nos quais forjaram seu habitus profissional, quer dizer, sua 

cultura empírica” (BENITO, 2017, p. 46). Entretanto, não podemos inferir que somente 

a prática em sala de aula dará conta de construir esse saber. É preciso que esses debates 

adentrem e ganhem ainda mais espaço no ambiente acadêmico, pois se as críticas teóricas 

na História fizeram a sua escrita mais plural, é de se esperar que essa mesma teoria, 

quando entendida, por exemplo, nos moldes do que propõem Jörn Rüsen (2015), permita 

reflexões importantes para o ensino de História. 

De acordo com a professora Caroline Miranda, foram as experiências no Pibid que 

lhe ensinaram a dar aula. Aqui, há uma diferença no relato do professor Xavier Nunes. 

Enquanto ele afirma ter aprendido dar aula com base em suas vivências como aluno e 

novo professor. Longe de eleger um modelo adequado, acreditamos que os dois relatos 

em questão apontam para um conhecimento que se constitui dentro da cultura escolar a 

partir da prática docente, seja como bolsista ou professor regente. A sala de aula é descrita 

como um lugar de aprendizagem para quem ensina; descrever a escola dessa forma é ir 

contra as visões que a colocam apenas como espaço de transmissão de saber do/a docente 

para o/a discente. A vivência cotidiana nessa instituição possibilita ao profissional da 

educação aprender e refletir sobre sua profissão. 

Um dos pilares que guiam as aulas do professor da escola Carlos Drummond de 

Andrade, segundo o seu relato, é considerar que, caso elas não sejam bem ministradas, 

tornam-se chatas e pouco atrativas. Por isso, de acordo com ele, é necessário um 

investimento no preparo daquilo que será feito em sala. Ao tocar nesse tema, nosso 

entrevistado atesta a existência de documentos disponibilizados pela Semed, os quais 

funcionam como um pré-planejamento. Sobre as Rotinas, que já foram analisadas no 

segundo capítulo, o professor Xavier Nunes afirma: “Eu, particularmente, não sigo muito 

aquelas orientações” (NUNES, 2021)39. Isso nos leva a supor que ele tenta ministrar suas 

 
39 NUNES, Alexandro Xavier. Entrevista concedida a Luis Lima de Sousa, Parauapebas (PA), 21 jun. 2021. 
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aulas de uma forma metodologicamente diferente das sugeridas nesses documentos, 

seguindo, possivelmente, apenas a divisão dos conteúdos ali presentes. 

Apesar dessa ressalva, ele reconhece a importância das Rotinas, pois ao recordar 

do seu trabalho na cidade de São Miguel do Guamá (PA), onde lecionou antes de vir para 

Parauapebas (PA), afirma que no primeiro município não existia um documento com 

proposta parecida de sistematização e organização. E tampouco o cargo de coordenador 

pedagógico naquela cidade fazia sentido, pois, de acordo com ele, os profissionais eram 

ausentes em suas funções e formações. Diferente da realidade que encontrou em 

Parauapebas (PA), onde, segundo ele, há uma participação efetiva nas formações. Nas 

três entrevistas, o professor e as duas professoras afirmam que nos municípios em que 

trabalhavam anteriormente não existia um documento semelhante às Rotinas de 

Planejamento, e indicam esse documento como um facilitador nas atribuições dos/as 

docentes. Isso implica um caráter singular dessas Rotinas e da atuação de profissionais 

envolvidos nas formações. 

 Outro aspecto importante de se destacar é que Mariléia Fernandes, assim como 

Caroline Miranda, recorda e cita o nome de Janes Costa. Já Xavier Nunes não fala esse 

nome na sua entrevista, mas atribui um papel importante aos funcionários responsáveis 

pelas formações. Isso indica, ao nosso ver, um período de formações significativas que 

impactam diretamente na prática dos docentes do município. Sem querer aferir a 

qualidade desses encontros, nossa intenção é somente destacar sua importância para as 

aulas que acontecem no município. E como esses espaços de socialização tornam-se 

também locais de aprendizagem e trocas de experiências, as quais envolvem âmbitos da 

cultura escolar. 

Antes da existência das Rotinas de Planejamento, Mariléia Fernandes nos conta 

que as seleções dos conteúdos eram feitas nas formações. Com o advento desse 

documento, ela acredita que o trabalho de profissionais da educação foi facilitado, 

principalmente na etapa do planejamento. Ao partir de um modelo pré-estabelecido o/a 

docente só faria as adequações necessárias de acordo com aquilo que julgasse pertinente 

para suas turmas. 

Em relação ao cotidiano na escola, o professor da Carlos Drummond de Andrade 

afirma iniciar o ano letivo com um processo de conquista, o qual tem como função fazer 

seus/suas discentes observarem a importância dos estudos e de como as escolhas do 

presente afetam nosso futuro. Essa visão temporal tem base em suas convicções sobre a 

utilidade da História em nosso dia a dia. O docente vê essa disciplina como uma ponte 
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entre o passado e o presente, na qual é possível transitar entre as épocas e aprender com 

elas, e tem como finalidade entender o agora. Para aprender História, no seu ponto de 

vista, o/a discente deve mobilizar a habilidade de ler. O professor Xavier Nunes, afirma, 

alicerçado nos anos que atua na escola Carlos Drummond de Andrade, que muitos/as 

alunos/as, ao longo do Ensino Fundamental, perderam o gosto pela leitura. 

Também nesse sentido, a professora Caroline Miranda relata alguns problemas 

voltados para a educação e o ensino de História. De acordo com ela, “Em Parauapebas os 

alunos eram muito viciados em aprovação automática.” (MIRANDA. 2021).40 Ela 

também observou que estavam acostumados a participar pouco das aulas e apenas 

responder questionários de cunho decorativo ou realizar resumos do livro didático. 

Devido à familiaridade deles/as com esse modelo, durante um ano e meio nossa 

entrevistada teve muita dificuldade de fazer seus/suas discentes assistirem a aula com 

atenção e participar das discussões. Segundo seu relato, foi uma época em que existia 

pouca concentração deles/as nas aulas, essa percepção era partilhada por outros/as 

docentes. Essa realidade refletia no rendimento no processo de avaliação: 

 

Quando a gente dava nota baixa, a gente era pressionado na rede. Faziam 

reunião na escola, e ficavam dizendo que a média da escola ia cair. E eu falava: 

“olha gente, não posso fazer nada. Vai cair, mas não posso fazer nada. Vocês 

tem que chamar os pais dos alunos, se a gente manda dever de casa eles [os 

alunos] tem que fazer. A escola é isso”. (MIRANDA. 2021).41 

 

Novamente, a aprovação automática aparece como uma das causas de problemas 

educacionais no município. As notas baixas em História também são citadas por Janes 

Costa, como vimos no capítulo 2, é justamente esse um dos motivos que leva a secretaria 

a criar as Rotinas de Planejamento. Um outro problema, citado nas três entrevistas, diz 

respeito à desmotivação para a leitura e à dificuldade de interpretação, o que nos permite 

supor um certo déficit nesse quesito, e um indicativo da necessidade de incentivar a leitura 

nessas escolas. 

Em relação às aulas de História ministradas por nossos/as entrevistados/as, o 

professor Xavier Nunes costuma começar suas aulas fazendo uma introdução do assunto, 

e por vezes conceitos e palavras tem os seus significados históricos debatidos em sala. 

Ao utilizar termos, como “introdução” para definir sua aula, esse entrevistado nos remete 

 
40 MIRANDA, Caroline Barroso. Entrevista concedida a Luis Lima de Sousa, Parauapebas (PA), 24 jun. 

2021. 
41 Ibid. 
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ao que propõe Ilmar Mattos (2006), quando nos convida a entender as aulas dos docentes 

como um texto. O professor da escola Carlos Drummond de Andrade afirma prezar pelo 

uso de recursos visuais, e isso pode estar relacionado a sua profissão de artista plástico. 

Essa preferência predomina até quando vai escolher a coleção de livros didático, optando 

por aquelas que apresentam um maior número de imagem. Para além do texto, as aulas 

se tornam narrativas permeadas por diversos recursos para a aprendizagem. 

Por sua vez, as aulas de começo de ano da professora Caroline Miranda costumam 

iniciar como uma breve apresentação sua e a proibição de práticas de racismo, machismo 

e homofobia, seguida da explicação do que se trata cada um. Ela afirma que mesmo se a 

direção ou coordenação não fizesse nada contra quem pratica tais atos, em sua sala eles 

não são permitidos. Outro comportamento de seus/suas alunos/as que ela cita ter alterado 

é em relação à prática de sair a qualquer hora da sala ou a fazer muito barulho durante a 

explicação do conteúdo. Para isso, quando os/as discentes iniciavam conversas paralelas, 

a professora ficava em silêncio para constranger quem estivesse falando e atrapalhando. 

Então, esse/a aluno/a tinha seu nome anotado em uma lista posteriormente enviada à 

coordenação, o que também resultava na perda de pontos. O resultado, de acordo com 

ela, foi que as turmas passaram a se comportar com receio de perder pontos ou de ser 

tirado da sala. Essas são ações construídas e pensadas na lida diária da sala de aula, e 

sugerem uma reflexão da prática do docente e da eficácia de sua atuação nas aulas. 

Essa professora diz elaborar suas aulas mensalmente, observando os dias 

disponíveis. Nesse processo, costuma realizar a leitura previa do livro didático, 

observando suas fragilidades e potencialidades. Em relação ao uso desse material, afirma: 

“Eu acho que é essencial trabalhar com livro didático. Principalmente nas escolas 

públicas, porque é dinheiro público gasto nisso. Mas a gente pode trabalhar com livro 

didático o problematizando.” (MIRANDA, 2021)42. Para ela, é fundamental ir às “falhas” 

do livro e fazer um contraponto. Por falha, entendemos algo que diverge daquilo em que 

acredita a professora. Nesse ponto, há uma notória diferença entre sua prática e a do 

professor Xavier Nunes, o qual afirma que o livro didático é uma espécie de professor 

particular do/a aluno/a, devendo ser consultado para aprofundamento dos temas e tratado 

como um recurso um caráter de complemento. Todavia, os dois docentes afirmam 

preferir, no processo de escolha, aqueles com mais recursos visuais. 

 
42 MIRANDA, Caroline Barroso. Entrevista concedida a Luis Lima de Sousa, Parauapebas (PA), 24 jun. 

2021. 
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O professor Xavier Nunes e a professora Caroline Miranda, ao serem questionados 

sobre “quando consideram obter êxito no ensino de História?” emitem respostas 

parecidas: 

 

Quando eu tô falando, tô fazendo essa análise do passado e do presente, e eles 

me interrompem e dizem “ah, não professora. Eu acho isso, isso e isso”. [...] 

Quando eles conseguem refletir, quando conseguem me mostrar que estão 

conseguindo não só entender o conteúdo, mas conseguir refletir sobre a 

sociedade em que vivem. (MIRANDA, Caroline Barroso. Entrevista 

concedida a Luis Lima de Sousa, Parauapebas (PA), 24 jun. 2021). 

 

Quando a gente percebe que os alunos “atrapalham” muito as aulas no sentido 

de perguntar e de já trazer informações: “professor, eu sei disso”; “ah, 

professor é tal coisa”... Então eu percebo que a gente alcançou êxito no assunto 

quando há interação dos alunos. Olha eu tenho um aluno do sexto ano [cita o 

nome da criança], que deve ter seus 10 ou 11 anos, eu estou falando aqui o 

assunto e ele já antecipa lá a informação. (NUNES, Alexandro Xavier. 

Entrevista concedida a Luis Lima de Sousa, Parauapebas (PA), 21 jun. 2021). 

 

Os dois verbos utilizados nas narrativas são “interromper” e “atrapalhar”, 

respectivamente, e são usados no sentido de indicar interação dos estudantes com o/a 

docente sobre o tema tratado em sala. Isso pode indicar uma prática de avaliação feita no 

cotidiano das aulas e não somente via teste escrito; uma avaliação que considera muito 

mais importante uma participação oral do que um questionário escrito e decorativo. E os 

trechos citados são justamente dos/as docentes que afirmam ter em suas aulas uma prática 

voltada para diálogos e não somente escrita. Já a professora Mariléia Fernandes confirma 

o êxito de seus/suas alunos/as com a aprovação no vestibular após terminarem o terceiro 

ano, afirmando ficar bastante satisfeita quando é parada por ex-alunos para lhe agradecer 

por tudo que ensinou e por leva-los a acertar diversas questões em exames como o Exame 

Nacional do Ensino Médio (Enem). 

Sem querer eleger qual das concepções é a mais adequadas, pois se referem a 

seguimentos diferentes, cumpre a nós observar como elas influenciam diretamente na 

prática do docente em sala. Quem avalia somente por exames costuma ter uma ação 

diferente de quem avalia considerando as participações em sala. Isso implica, inclusive, 

a escolha das temáticas para as aulas, uma vez que quem as planeja pensando em questões 

de vestibular irá, possivelmente, privilegiar os temas mais recorrentes nesses exames. E 

os/as docentes que optam por levar para as aulas temáticas mais significativas, podem 

considerar os anseios dos/as alunos/as na hora de escolher um conteúdo. 
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3.3 O que se narra sobre Parauapebas (PA) 

 

Quando Michel Certeau (2017) destaca o papel do lugar de produção do 

historiador, ele coloca esse local como um ponto fundamental para compreender a 

operação historiográfica e o produto advindo dela. Ora, se considerarmos a educação 

enquanto produção, é salutar perceber o local no qual ela é produzida; por isso, 

anteriormente apresentamos aspectos relacionados às duas escolas e aos/às docentes de 

História que nelas atuam. Sendo o conhecimento adquirido pelo/a discente parte desse 

processo, é primordial observar o seu local de produção. 

Não estamos falando somente da escola, dos seus regimentos, das diretrizes, dos 

currículos, das bases e das habilidades, estamos nos referindo, também, ao espaço (e seus 

múltiplos significados) no qual esse/a aluno/a está inserido/a. Ou seja, a forma com que 

o João, morador de Parauapebas (PA) formula seu conhecimento sobre mineração pode 

ser diferente de um outro João, morador de São Paulo (SP). O motivo dessa dissimetria 

não é somente atribuído ao local de cada um no sentido único do aspecto geográfico. 

Entre ambos, existem diferenças como os professores e suas formações, as relações e os 

sentidos atribuídos ao que se aprende. Isso posto, a importância de questões locais e dos 

lugares de aprendizagem são fundamentais para entender sobre o ensino de História. 

Como já mencionado na introdução desta dissertação, em nossas entrevistas as 

questões envolvendo o ensino de História local estiveram presentes. No roteiro que 

elaboramos, elas figuravam entre as últimas, em uma tentativa de observar se pareciam 

nos relatos de forma espontânea ou não. No relato da professora Caroline Miranda, a 

primeira menção à História local é feita quando ela nos respondia a respeito do que 

entende por História e sua importância na Educação Básica: 

 

Qual é o principal sentido da História na Educação Básica? É promover a 

reflexão crítica. Formar cidadãos críticos, analisando a sociedade e as coisas a 

seu redor. Por isso, que a História local é muito importante da gente trabalhar, 

os aspectos dessa História local. Porque eles se sentem mais próximos. 

(MIRANDA, 2021).43 

 

Podemos inferir que ao associar o objetivo de aprender História com a dimensão 

da História local, essa entrevistada remete a uma prática recorrente na sua atuação em 

sala de aula. Essa perspectiva, segundo ela, faz com que o/a discente se sinta mais 

 
43 MIRANDA, Caroline Barroso. Entrevista concedida a Luis Lima de Sousa, Parauapebas (PA), 24 jun. 

2021. 
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próximo daquilo que é estudado. Incentivando a capacidade de analisar o seu entorno, e 

as relações históricas presentes no seu cotidiano. É um conteúdo, na sua percepção, mais 

significativo para quem aprende. Logo em seguida, quando questionada a respeito da 

habilidade que melhor contribui para o/a discente aprender História ela responde: 

 

Eu acho que trabalhar com o aspecto da História local é uma habilidade que a 

gente pode conseguir desenvolver e ser efetiva. E sempre tentar trabalhar com 

essa relação [passado e presente], tentar sair do anacronismo [...] Eu acho que 

as habilidades que eles podem desenvolver é realmente esse senso crítico, e a 

gente pode trabalhar isso a partir dessa análise. A História local é muito boa 

para a gente conseguir desenvolver isso nos alunos, porque eles se sentem 

fazendo parte, se sentem fazedores de História. É importante eles entenderem 

que eles fazem parte da História, não só da História deles, mas do momento 

em que estão vivendo. E trabalhar com História do tempo presente é muito 

importante para esse conceito. (MIRANDA, 2021).44 

 

Além de ser um conteúdo presente em suas aulas na Educação Básica, ela defende 

ser uma habilidade eficaz na aprendizagem histórica, pois permite que aquele que aprende 

consiga se ver enquanto agente da História, como sujeito histórico. Por essa razão, é 

sempre frutífero estabelecer a relação entre passado e presente, assim como abordar a 

História do tempo presente. Na sua concepção, as duas alternativas têm pontos de 

conexões potentes para o ensino de História local. Caroline Miranda indica que essa 

prática de inserir a História local em suas aulas contribui para que os/as discentes se 

percebam como atores da História, observando o seu entorno e fazendo as relações entre 

passado e presente. Essa relação temporal pode possibilitar importantes aprendizados 

envolvendo a realidade local, o que é uma alternativa àqueles conteúdos presentes no 

livro didático, nos quais pouco há em relação a aspectos locais dos/as discentes, pois é 

um material elaborado sem levar em considerações essas questões. Mencionar o uso da 

História local de forma espontânea indica uma familiaridade com esse conteúdo, 

apontando sua recorrência nas aulas dessa professora, que atribui uma eficácia 

significativa a esse assunto. 

O docente da escola Carlos Drummond de Andrade também menciona essa prática 

a partir de uma de nossas perguntas: 

 

Olha, no conteúdo, nos planejamentos organizados pela Semed já tem essa 

diretriz para trabalhar a História local. Está situada, inicialmente, nas turmas 

do 6º ano para falar de História local. Parauapebas (PA) já vem com essa 

orientação no nosso planejamento. (NUNES, 2021).45 

 
44 Ibid. 
45 NUNES, Alexandro Xavier. Entrevista concedida a Luis Lima de Sousa, Parauapebas (PA), 21 jun. 2021. 
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No trecho citado, podemos perceber algumas questões. O primeiro diz respeito à 

familiaridade de Xavier Nunes com as Rotinas editadas pela Semed, indicando que são 

lidas por ele. Há, também, uma familiaridade com a disposição dos conteúdos de História 

local, pois afirma que alguns se concentram nas turmas do 6º ano. O professor relata que 

costuma trabalhar com esse conteúdo. Nesse sentido, mesmo sem mencionar 

espontaneamente o ensino de História local, como fez Caroline Miranda, ele demonstra 

ter conhecimento da previsão do conteúdo e diz usá-lo nas aulas. E ele continua: 

 

A gente fala em História local, mas tem pouca coisa relacionada a História 

local. O que a gente tem que delimitar na História local? Tem o Centro 

Mulheres de Barro, localizado próximo a feira do bairro Rio Verde, lá tem 

algumas coisas relacionado a História local. Eles tentam colocar uma 

identidade no artesanato com essa História local, baseada em algumas peças 

arqueológicas encontradas aqui. Então, eles tentam usar esse grafismo, essas 

imagens que têm dessas peças e criar essa identidade. Geralmente os 

professores vão. Eu ainda não levei meus alunos para esse lugar, mas uma das 

estratégias é levar eles nesse Centro Mulheres de Barro, para mostrar a História 

local, no sentido da pré-História. (NUNES, 2021).46 

 

 Entre os problemas apontados, está o baixo número de recursos didáticos 

relacionados a História local. Uma das poucas alternativas é levar os discentes ao Centro 

Mulheres de Barro; tal indicação, inclusive, está presente nas Rotinas, como visto no 

capítulo dois. O professor Xavier Nunes diz não ter levado discentes de sua turma para 

essa visita. Por seu relato, é possível perceber uma certa familiaridade com o referido 

centro e as atividades artísticas ali desenvolvidas, e a relação delas com a História local, 

principalmente aquela vinculada aos povos originários e achados arqueológicos de épocas 

mais distantes. 

Já a professora Caroline Miranda, ao falar de suas aulas com História local, diz: 

 

Em Parauapebas (PA), tem aquela exposição que fizeram com algumas 

descobertas arqueológicas, com o 6º ano eu direciono para esse aspecto de 

focar em Parauapebas (PA) e depois trabalho com aspectos ligados a política 

local, a determinadas dinâmicas de migração. Tento trabalhar, quando falamos 

da expansão do Brasil, falar da expansão de Parauapebas (PA), fundação da 

cidade, como foi que surgiu. (MIRANDA, 2021).47 

  

 
46 Ibid. 
47 MIRANDA, Caroline Barroso. Entrevista concedida a Luis Lima de Sousa, Parauapebas (PA), 24 jun. 

2021. 
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 A exposição mencionada para as aulas do 6º ano é a mesma citada por Xavier 

Nunes. Nos relatos desses docentes de duas escolas diferentes, há ações semelhantes para 

as turmas quando o conteúdo é a História local. Essa convergência pode ser explicada 

devido às Rotinas e às formações elaboradas pela Semed. Nos dois relatos é possível 

identificar a relação entre a História local com aspectos políticos, arqueológicos, 

migração, proximidade geográfica e dimensão espacial. No que diz respeito aos recursos 

mobilizados para as aulas sobre História local, Caroline Miranda menciona: 

 

Não tem material disponível pela Semed. Eu faço pesquisa, eu fiz um banco 

de dados. Essa parte das pinturas rupestres e da pré-História eu já tenho, 

material que não foi disponibilizado pela Semed, mas tem no centro e eu tirei 

foto, e eu uso os textos. Trabalho no aspecto geral, mostro Parauapebas e digo 

“aqui também teve isso antes da fundação e tal”. E falo das etnias indígenas, 

isso eu trabalho pesquisando mesmo, lendo artigos científicos que falam das 

etnias indígenas que atuavam ali na região e os pesquisadores. (MIRANDA, 

2021).48 

 

 Essa colocação da falta de recursos didáticos, de certa forma, nos leva a pensar 

que mesmo ao inserir o conteúdo de História local nas Rotinas, não há mecanismos para 

garantir que ele seja executado nas aulas. Ou seja, indica, possivelmente, que as questões 

voltadas para a História local carecem de um maior enfretamento institucional. Pois, as 

possibilidades de experienciar aulas com esse conteúdo estão na alçada de iniciativas 

individuais.   

 Diante da falta de materiais didáticos, a estratégia de Caroline Miranda foi 

fotografar a exposição e exibir as imagens em aulas usando projetor. Outra preocupação 

da docente é inserir em suas aulas de História local os indígenas que habitavam a região; 

nesse caso, planeja sua aula com base em pesquisas em textos científicos. Essas ações 

permitiram a Carolina Miranda ter, hoje, o que chama de banco de dados, um acervo 

particular que utiliza nas aulas desse conteúdo. 

Aqui, há um possível contraponto no que é relatado por Janes Costas, como 

mostrado no segundo capítulo, quando diz ter feito a distribuição de material voltado para 

História local. Também é provável que a distribuição desse material tenha sido feita após 

a saída de Caroline Miranda para o mestrado, ou distribuído somente entre parte dos/as 

docentes da rede. 

Pesquisas dessa natureza para planejar aula envolvendo a História local não é uma 

exclusividade de quem trabalha nesse município, pois “[...] para engajar-se num trabalho 

 
48 Ibid. 
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de História local, os professores vão provavelmente ter que realizar suas próprias 

investigações para coleta e produção de material.” (COSTA, 2019, p. 134). De qualquer 

forma, é importante destacar que, em geral, os materiais provêm de textos acadêmicos, 

os quais, via de regra, quase nunca têm uma escrita visando aos profissionais da Educação 

Básica. A nosso ver, é latente a ausência de um material didático sobre a História local 

elaborado para os/as professores/as dessa cidade. Uma alternativa seria a adoção de 

políticas educacionais municipais que tivessem como objetivo editar esse tipo de recurso 

para que sejam usados pelos discentes; sua produção poderia ser em conjunto com os/as 

docentes que já ensinam sobre História local. 

Para as aulas do 9º ano Carolina Miranda relata: 

 

Trabalhar História local com eles é muito melhor no 9º ano, porque eles 

conseguem visualizar melhor essa questão da formação da cidade de 

Parauapebas (PA), mas tem como fazer essas relações, relacionar o cotidiano 

deles. Trabalhar com a História do tempo presente envolve, para mim, 

diretamente o aspecto de trabalhar com História local.[...] Eu pego texto 

acadêmicos e tento trabalhar relacionando com aspectos mais gerais. 

(MIRANDA, 2021).49 

 

 Ela infere que o nível de cognição é indicador de uma maior facilidade em ensinar 

a História local, nesse caso, para o 9º ano. Nessa etapa, quando envolve a formação da 

cidade, em geral, os discentes conseguem tecer relações com o cotidiano de forma mais 

efetiva. Para organizar as aulas, a mesma estratégia de pesquisar textos acadêmicos é 

usada. Outro ponto destacado na citação anterior é a preocupação em sempre relacionar 

a História local com aspectos gerais. 

No 9º ano, a História local aparece, nas aulas do professor da escola Carlos 

Drummond de Andrade, articulada com temáticas como a Ditadura Militar e os Grandes 

Projetos para a Amazônia; a Guerrilha do Araguaia; a mineração na região; a Guerra Fria 

e o surgimento de Parauapebas (PA): 

 

No 9º ano, falamos da História local discutindo o processo de integração dessa 

região está dentro do contexto da Ditadura Militar, da questão das guerrilhas, 

que essa região aqui ela foi ainda mais povoada nesse período. E até a questão 

da Vale e a mina [de minério] foi descoberta nesse contexto de Ditadura Militar 

e Guerra Fria. Então, a gente acaba relacionando o surgimento de Parauapebas 

a esse contexto histórico. (NUNES, 2021).50 

 

 
49 Ibid. 
50 NUNES, Alexandro Xavier. Entrevista concedida a Luis Lima de Sousa, Parauapebas (PA), 21 jun. 2021. 
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Nessas aulas, percebemos que o professor possivelmente se esforça para articular 

temáticas ditas gerais com aspectos locais; essa proposta vai ao encontro da ideia de 

entender a História local relacionando-a com outros recortes possíveis. Os temas 

indicados apontam para uma compreensão de que eles são questões que envolvem 

diretamente aspectos locais da cidade de Parauapebas (PA), permitindo compreender as 

dinâmicas e permanências no presente. 

Por sua vez, Caroline Miranda, ao ensinar História local, costuma abordar 

aspectos sobre a política local, as etnias indígenas que habitam a região, as dinâmicas de 

migração, o Grande Projeto Carajás e o surgimento e expansão da cidade. Como já dito, 

suas aulas de História local estão mais adequadas às turmas do 9º ano. Quando aborda 

temáticas sobre a migração, ela informa que isso envolveu a mudança de um considerável 

contingente de pessoas negras, pobres e nordestinas, que se mudaram para essa região nas 

últimas três décadas do século XX. 

No que diz respeito à relação feita entre Parauapebas (PA), Amazônia e Brasil, a 

professora Caroline Miranda responde: 

 

Olha eu começo explicando que nós estamos na Amazônia. Porque, 

basicamente, eles não entendem que a gente está na Amazônia. Para eles 

Amazônia é uma selva. E eu falo “gente, todos nós, somos amazonidas”. Então 

a gente está dentro da Amazônia. Parauapebas (PA) está dentro da Amazônia. 

Eu começo explicando isso. E vou, no caso do 9º ano, quando falamos dos 

grandes projetos, e falo do Projeto Grande Carajás. E envolve todo o aspecto 

de vim para cá, da exploração do trabalho. (MIRANDA, 2021).51 

 

 Logo no início, a estratégia mobilizada é explicar aos discentes que a cidade de 

Parauapebas (PA) está na Amazônia, logo, todos/as eles/as também estão. Ao estabelecer 

essa relação, a docente busca desconstruir a ideia de que a Amazônia é apenas uma selva. 

Apresenta os projetos governamentais pensados para esse lugar e a forma como um deles 

— o PGC — influenciou diretamente na migração de pessoas para a cidade de 

Parauapebas (PA) em busca de emprego. Tecer esses comentários pode sugerir uma 

preocupação com esse conteúdo. Estratégia semelhante é utilizada pelo professor Xavier 

Nunes: 

 

A gente faz essa relação [entre Parauapebas e Amazônia] apesar de eles não 

compreenderem que aqui é região Amazônica. Eles acham que a região 

 
51 Ibid. 
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amazônica é só no estado Amazonas. Mas depois dessa relação eles conseguem 

entender que eles entendem que é uma região maior. (NUNES, 2021).52 

 

 De acordo com esses relatos, é possível inferir que uma parte significativa dos/as 

alunos/as dos/as referidos/as docentes passa os cinco anos anteriores do Ensino 

Fundamental sem, efetivamente, relacionar o lugar em que vive com a Amazônia. Nos 

seus relatos, professores/as afirmam ser comum que seus/suas alunos/as se espantem com 

tal informação, e associem a Amazônia somente à área de floresta localizada em um 

espaço diferente daquele onde vivem. 

A Amazônia é lembrada por Caroline Miranda como uma temática ausente nos 

livros didáticos, e essa percepção pode ter sido aguçada após as discussões que teve em 

sua graduação e, em especial, no mestrado, ocasião em que trabalhou, mais precisamente, 

com a problemática do livro didático analisados em sua dissertação. Portanto, pesquisar 

e refletir sobre sua prática enquanto docente permite que essa profissional avalie os 

elementos presentes/ausentes no seu dia a dia, de forma a problematizar e aprender sobre 

o ensino de História. 

Durante as três entrevistas, não há menção ao número exato de aulas dedicadas à 

História local, mas, em todas, os entrevistados afirmam realizar comentários sempre que 

percebem uma articulação possível com características as locais. As turmas de 7º e 8º 

anos parecem não contar com tantas aulas, especificamente, voltadas para a História local, 

em comparação com o 6º e 9º anos. Uma das poucas referências à História local, em 

turmas de 7º e 8º ano, aparece no relato de Caroline Miranda quando afirma trabalhar no 

7º ano com aspectos que envolvem a migração interna que ocorre na cidade ou tratar da 

Reforma Protestante e utilizar o conceito de indulgência para estabelecer relação com 

algumas práticas religiosas de determinadas igrejas neopentecostais, o que, a seu ver, 

aproxima mais da História do tempo presente. Já no 8º ano, a migração retorna como 

possibilidade de análise sobre a mineração desenvolvida em Carajás e Serra Pelada, além 

daquelas realizadas em outros períodos históricos do Brasil. O professor Xavier Nunes 

afirma fazer, nas aulas dessas turmas, mais comentários e associações com temas locais 

do que propriamente a transmissão de conteúdo. 

Contrariamente, as turmas de 6º e 9º anos são aquelas com menos aulas semanais 

de História, gerando uma concorrência desse conteúdo com tantos outros cujo ensino é 

 
52 NUNES, Alexandro Xavier. Entrevista concedida a Luis Lima de Sousa, Parauapebas (PA), 21 jun. 

2021. 
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previsto anualmente. Daí a necessidade de entender a História local articulada com outras 

áreas, sendo possível, como propõe Erinaldo Cavalcanti (2018), perceber as dimensões 

locais da História. Ou seja, ao abordar conteúdos de História, é profícuo relacionar com 

as narrativas locais que permeiam o cotidiano dos discentes. Nesse sentido: 

 

[...] propomos, antes de tudo, que se investigue como as situações se 

apresentam localmente e, a partir daí, iniciemos a discussão delas, e que 

também não nos limitemos a elas, buscando ver quais são, verdadeiramente, 

os problemas que as pessoas enfrentam e por meio deles discutamos essas 

questões apresentadas como temas transversais, em um movimento 

verdadeiramente transversal (GARCIA; ALVES, 2008, p. 87). 

 

 Considerando o exposto, ainda que em turmas de 7º e 8º anos não existam aulas 

específicas de História local, esse conteúdo pode estar presente nas relações com temas 

transversais para uma prática nessa direção. 

De acordo com a professora Caroline Miranda, durante sua atuação na escola 

Chico Mendes II, não recorda de nenhuma formação cuja temática específica tenha sido 

a História local. Porém, afirma ter existido alguma depois que saiu para o mestrado, após 

o lançamento do livro À margem do Projeto Ferro Carajás: Uma pequena contribuição 

à História social e cultural de Parauapebas (1980-2004) de Avone Rocha (2019). Esse 

autor é também docente da Educação Básica no município. Seu livro foi escrito a partir 

de um desdobramento de pesquisas realizadas no seu trabalho de especialização sobre a 

cultura afro na localidade. O artigo de conclusão dessa especialização foi escrito em 

conjunto com a professora Mariléa Fernandes. Ela informa ter participado de formações 

nas quais foi utilizado o livro desse autor para debates envolvendo a História local. 

Esses trabalhos nos levam a acreditar que, para além da difícil e árdua jornada da 

Educação Básica, esses/as docentes organizam seu tempo de maneira a dar conta das 

demandas de pesquisa. Inclusive, no caso da professora Mariléia Fernandes, a 

especialização teve uma nova perspectiva em relação à História local do município, e uma 

sensibilidade com esse conteúdo. Entretanto, ter alguns professores da Educação Básica 

pesquisando e produzindo temáticas locais não deve nos fazer perder de vista a ausência 

de políticas públicas as quais tornem essa ação mais corriqueira. Medidas que permitam 

ao docente da Educação Básica produzir pesquisas, oferecendo condições de tempo e 

remuneração.  E, se não há um direcionamento ou um planejamento que envolvam temas 

locais, simplesmente os/as docentes podem se ater a seguir o livro didático sem tecer 
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nenhuma relação com o cotidiano. Talvez, por isso os/as discentes, como mencionado a 

pouco, ficaram espantados ao mencionar que eles estão na Amazônia. 

Mariléia Fernandes, ao entrevistar moradores/as da cidade, teve oportunidade de 

entrar em contato com memórias de pessoas com um passado relacionado a Parauapebas 

(PA). Vale recordar que “A memória é, sem dúvida, aspecto relevante na configuração 

de uma História local tanto para historiadores como para o ensino.” (BITTENCOURT, 

2008, p. 168). Ciente dessa importância, os docentes, ao utilizarem a História oral em 

sala, como é indicado nas Rotinas de Planejamento, contribuem para a consolidação 

dessas narrativas e diversificação do ensino de História. 

Para essa docente, durante o ano letivo, um período favorável para trabalhar com 

História local é justamente o mês de maio, no qual é comemorado o aniversário da cidade: 

 

Inclusive a gente tem até escritores locais, o Avone. Ele escreveu, faz pesquisa 

em cima da História local. Lá a gente faz trabalho também [...] E tenta, 

principalmente, no mês de maio, que é o aniversário do município a gente 

trabalha a História local. Geralmente os professores fazem um trabalho 

interdisciplinar, acaba atendendo todas as séries e faz um trabalho 

diferenciado, mais chamativo, com apresentações, com exposições e 

apresentação na parte cultural. (FERNANDES, 2021).53 

 

Essa efeméride permite um diálogo com a História local e os trabalhos em 

conjunto com outras disciplinas, sendo uma condição para que tão ação ocorra. Nessa 

época, já aconteceram, por exemplo, atividades com todas as turmas envolvendo 

apresentações e exposições culturais. Na sua percepção, esse é conteúdo com o qual 

seus/suas discentes gostam de aprender. Ao utilizar uma data comemorativa, há a 

possibilidade de problematizar os elementos históricos envolvidos, tais como o hino do 

município, o processo de emancipação, o investimento dos recursos provenientes da 

exploração do minério, as migrações, os impactos no meio ambiente e os povos 

originários. 

Dos três relatos, o da professora Mariléia Fernandes é o único com menos 

indicações de aulas voltadas para a História local; em uma das poucas vezes que 

aparecem, como no trecho anterior, são atividades e projetos interdisciplinares. Isso talvez 

se explique porque na escola Chico Mendes II ela já tenha trabalhado por diversos anos 

com turmas do 8º ano, nas quais os conteúdos de História local não são previstos com 

tanta ênfase nas Rotinas como o é no 6º e 9º anos. A despeito disso, a docente demonstra 

 
53 FERNANDES, Mariléia Regina. Entrevista concedida a Luis Lima de Sousa, Parauapebas (PA), 30 jun. 

2021. 
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ter afinidade com a pertinência desse conteúdo, citando, inclusive, a leitura do livro de 

Avone Rocha (2019). 

Na escola Chico Mendes II, existem projetos que contam com a participação 

dos/as docentes e são citados por nossas duas entrevistadas que ali trabalham. Entre 

aqueles realizados na escola, a professora Caroline Miranda recorda de um envolvendo a 

consciência negra e outro, os indígenas. Esse último contou, inclusive, com a participação 

da formadora Janes Costa. Ainda que não sejam descritos por nossas entrevistadas como 

História local, quando elegem trabalhar com esses povos originários, além de tratar da 

História indígena estão fazendo uso da História local. Pois são indígenas que vivem na 

área do munícipio, e têm ligação direta com a História da cidade por já habitarem esse 

espaço antes da CVRD iniciar a exploração da mina de ferro em Carajás e da chegada dos 

fazendeiros e coletores de castanha. 

De acordo com Caroline Miranda, para um docente ganhar bem tem que, pelo 

menos, acumular 15 turmas; tal percepção parece ser partilhada por Xavier Nunes e 

Mariléia Fernandes. Se considerarmos uma média de 30 alunos/as por turma, com essa 

quantidade estipulada cada docente terá um total aproximado de 450 estudantes. Sendo 

pouco provável conhecer todos/as por seus respectivos nomes ou a trajetória. Em nosso 

entendimento, uma estratégia válida para que se vejam como seres históricos é trabalhar 

com a História local, pois é um assunto comum a todos/as, não por generalizar, mas por 

abrir espaços para que percebam suas vidas como parte da História do município e da 

região em que vivem, e como são afetadas por processos gerais e globais. 

Esses/as docentes, ao optarem por trazer a História local para suas aulas, inserem 

importante discussão e aprendizado a seus/suas discentes, pois “Se, no lugar de partirmos 

de racionalizações abstratas de um saber previamente produzido, começarmos o processo 

educacional na realidade que o aluno vivencia em seu cotidiano, poderemos chegar a uma 

educação muito mais integrada” (GALLO, 2008, p. 32). Porém, isso requer tempo 

disponível, uma sensibilidade para essas questões e uma formação que os habilitem. 

Os pontos de intersecção entre História local, Amazônia, História do tempo 

presente e História indígena, os quais reforçam, a nosso ver, a pertinência de cada uma 

delas. Portanto, é possível afirmar que as duas professoras da escola Chico Mendes II e o 

professor da escola Carlos Drummond de Andrade vão além do proposto nas Rotinas ou 

de qualquer outro documento de caráter curricular. Isso nos lembra que 
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[...] embora tenhamos currículos movidos por intenções oficiais, que 

prescrevem conteúdos a serem ensinados, o que efetivamente é aprendido 

nunca é literalmente o intencionado porque a transmissão se dá num contexto 

cultural de significação ativa dos materiais recebidos. (MONTEIRO, 2013, p. 

04). 

 

 Dessa maneira, até mesmo as Rotinas são passíveis de serem usadas em salas 

como fonte para o debate sobre História local, problematizando os temas ali dispostos. 

Uma outra temática plausível de ser abordada nas aulas envolvendo a História local é 

estudar a própria escola. Curiosamente, essa proposta não aparece nas Rotinas, tampouco 

nas entrevistas. Ao nosso ver, existem no passado das duas instituições possíveis 

discussões que contribuiriam para que os/as discentes percebessem a historicidade dos 

espaços que frequentam. Aspectos como o material usado na construção das escolas, as 

primeiras salas de aulas, o perfil dos docentes que por ali passaram, os problemas 

enfrentados no passado e no presente, o nome escolhido, as disputas políticas e o processo 

de escolha dos gestores são algumas das possibilidades. 

Nas entrevistas, foi possível perceber a recorrente narrativa de que há poucos 

horários disponíveis para a disciplina de História, tal qual o quadro mostrado no início 

deste capítulo. Dessa carência, resulta que nem tudo que é previsto nas Rotinas de 

planejamento é trabalhado em sala, pois há uma disparidade entre a quantidade de 

assuntos a serem discutidos e o tempo hábil para fazê-lo. O que resta, como, por vezes, 

se ressalta nas entrevistas, é fazer escolhas e tentar aquilo que seja significativo para o/a 

discente. 

 Por meio das narrativas, há a percepção de que as temporalidades, na História 

local do 6º ano, envolvem os períodos arqueológicos e os habitantes originários. Já no 9º 

ano há um diálogo com a História do tempo presente e com acontecimentos do século XX 

e XXI, em especial aqueles que envolvem o território amazônico. Por sua vez, nas turmas 

de 7º e 8º anos não é citada nenhuma aula em específico, mas é dito que, por vezes, os 

conteúdos estão relacionados com o presente e cotidiano dos/as estudantes, ou em datas 

comemorativas, como o aniversário da cidade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao longo desta pesquisa, foi possível traçar alguns aspectos importantes 

relacionados ao ensino de História local nas escolas Chico Mendes II e Carlos Drummond 

de Andrade. As Rotinas elaboradas entre os anos de 2014 e 2019 distribuem esse conteúdo 

entre as turmas do 6º ao 9º ano, porém há uma significativa concentração nas turmas de 

6º e 9º anos, sendo elas as que possuem menor disponibilidade de cargas-horárias de 

História em comparação com as outras. Com as contribuições da entrevista com Janes 

Costa, podemos perceber parte dos meandros de formação e mudanças que esses 

documentos passaram nesse período. 

Os/as docentes de Parauapebas (PA) são citados como os/as responsáveis por 

propor temáticas voltadas para a História local. Em contrapartida, a partir das entrevistas 

com três profissionais da educação das duas escolas, percebemos a concentração desse 

conteúdo nas turmas já assinaladas. Apesar de propor uma quebra da lógica temporal 

fundamentada no eurocentrismo, esse ainda é muito presente no ensino de História do 

município. Entre os conteúdos propostos para o ensino de História local, podemos 

perceber uma dinâmica que tem como intuito inserir diversos aspectos do 

passado/presente do município: formação da cidade, migração, exploração de recursos 

pela Vale, Guerrilha do Araguaia, povos indígenas que habitavam a região e descobertas 

arqueológicas, além de relacionar esses conteúdos com a Amazônia Legal. 

As entrevistas com as três historiadoras e docentes (Janes Costa, Mariléia 

Fernandes e Caroline Miranda) e com o historiador e docente (Xavier Nunes) assinalam 

para aulas que buscam relacionar passado e presente. Nas aulas de História local das 

escolas Chico Mendes II e Carlos Drummond de Andrade, há um esforço para inserir a 

discussão voltada para a Amazônia Legal, na qual os/as discentes são convidados/as a se 

perceberem como habitantes da região, compreendendo as dinâmicas que isso envolve. 

Percebemos um esforço em articular os conteúdos de História local com outras narrativas 

ditas nacionais ou globais. Tal esforço assinala para uma tentativa de fazer com que o/a 

discente se perceba enquanto agente da História. 

Os/as docentes apontaram para a existência de formações com foco na História 

local, o que, aparentemente, remete a um esforço da Semed em proporcionar momentos 

direcionados a esse conteúdo, ao invés de somente inseri-lo no currículo municipal. 

Apenas oferecer um momento de formação e não garantir as condições para aulas voltadas 

a História loca é sintomático. Pois, é perceptível a necessidade de um material didático 
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elaborado e distribuído pela Semed, o qual sirva de recursos para essas aulas. Sua 

construção pode ser coletiva, a partir do que já vem sendo feito, ensinado e proposto nas 

escolas da cidade. 

Em relação aos PPPs utilizados em nossa pesquisa, acreditamos que são 

documentos pertinentes aos trabalhos que envolvem as escolas. Além disso, podem 

indicar caminhos e propostas importantes para aqueles que os constroem. A nosso ver, 

aqueles mobilizados neste texto carecem de uma formatação mais coerente, que poderia 

ter sido feita a partir de um modelo da Semed. Por vezes, alguns trechos foram copiados 

de outros documentos, segundo nossa investigação, disponíveis na Internet sem a devida 

citação de fonte. Por isso, acreditamos que reformulações futuras ganham muito se 

atentarem para a escrita, pois, para ser lido por mais pessoas é preciso que seja sucinto, 

objetivo e com uma narrativa atraente para docentes, discentes, pais, mães e demais 

responsáveis. Quanto maior a contribuição e a leitura dessas pessoas, mais eficaz e 

democrático esse documento se tornará. Por fim, acreditamos ser necessário que 

apresente projetos e discussões de todas as disciplinas existentes no currículo da escola. 

Nos casos aqui analisados, apenas duas disciplinas se sobressaem como as mais 

pertinentes: Língua Portuguesa e Matemática. 

Em relação ao nosso objetivo inicial, cumpre dizer que foi alcançado de forma 

parcial. Pois, ao findar essa pesquisa conseguimos identificar as representações dos/as 

docentes em relação ao ensino de História local nas aulas de cada um/a. Foi possível 

perceber algumas perspectivas dos/as entrevistados/as em relação a esse conteúdo. As 

Rotinas tem uma contribuição pertinente na inserção da História local nas duas escolas. 

Esse conjunto de fontes, nos permitiu apenas analisar como a História Local está 

representada, logo não foi possível saber de que maneira os/as docentes vivenciaram a 

aplicação desse conteúdo em suas aulas.  

De maneira geral, nosso trabalho analisa apenas parte do ensino da História local. 

Isto posto, esta dissertação não tem por pretensão esgotar as possibilidades de análise 

nessa temática. Esta pesquisa de mestrado, com esse foco de estudo, só foi viável graças 

a fontes, como as Rotinas de 2014 a 2019, e os PPPs, que foram armazenados e, 

posteriormente, nos foram disponibilizados. Ao optar por guardar tais documentos, há a 

possibilidade de que esses sejam problematizados e analisados, como tentamos fazer ao 

logo desta dissertação. Portanto, acreditamos na pertinência de as escolas e secretarias 

sistematizarem um arquivo em suas unidades, seja físico ou digital, que seja acessível a 

pesquisadores/as. Tais ações tendem a contribuir com o fortalecimento e o 
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reconhecimento da importância da escola. De maneira geral, são documentos que podem 

possibilitar outras leituras e investigações além das que estão expostas aqui. 

 Todavia, com a reforma do Ensino Médio do ano de 2017, a disciplina de História 

deixou de ser obrigatória nessa modalidade de ensino. Ou seja, o componente tem garantia 

confirmada somente no Ensino Fundamental. Sendo assim, esse nível da educação torna-

se o único no qual a História local poderá ser trabalhada com mais afinco, tendo em vista 

que a disciplina de História sequer será obrigatória na etapa seguinte. Portanto, a nosso 

ver, pesquisas que envolvam o ensino de História são cada vez mais pertinentes, pois 

podem ser uma forma de defender a existência dessa disciplina na Educação Básica. É 

importante ficarmos atentos diante do crescimento de projetos e ações cujo objetivo seja 

negar a importância de se aprender História. E não perde de vista a importância de atores 

políticos, e a influência que tem de instituir leis e mudanças no ensino de História. 
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ANEXO A – DECLARAÇÃO CESSÃO ENTREVISTA XAVIER NUNES
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ANEXO B – DECLARAÇÃO CESSÃO ENTREVISTA CAROLINE MIRANDA 
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ANEXO C – DECLARAÇÃO CESSÃO ENTREVISTA JANES COSTA 
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ANEXO D – DECLARAÇÃO CESSÃO ENTREVISTA MARILEIA FERNANDES 
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ANEXO E – ROTEIRO PARA ENTREVISTAS COM DOCENTES54 

 

Comece falando um pouco de você, seu nome completo. Quais lembranças você tem de 

sua cidade de origem, qual escola estudou, quais lembranças tem de sua infância, 

trajetória pessoal, vida profissional, você realizou alguma pós-graduação? 

O que recorda da época em que tomou a decisão de ser professor de História 

O que você lembra da época que fez vestibular para seu curso 

Em relação a sua formação, quais lembranças você tem de seu curso de graduação, em 

qual instituição foi formado, em qual ano? 

Quais lembranças você tem das disciplinas pedagógicas? Elas tiveram qual importância 

na sua formação e atuação profissional? 

Ao terminar o curso, o que fez em seguida? 

Há quanto tempo você trabalha como professor de História em Parauapebas? 

O que você lembra desse início de sua atuação profissional no município? 

Fale um pouco de suas lembranças ao chegar no município, dificuldade e mudanças. 

Fale um pouco sobre a escola que você trabalha, seu dia a dia, aspectos positivos e 

negativos, há quanto tempo trabalha nela, como avalia a estrutura física, em quantas 

turmas trabalha. 

Como se dá a organização dos horários de cada componente curricular? 

Em quantas e quais turmas você leciona aula na escola Chico Mendes? 

O que é a História para você? 

O que é ensinar História para o ensino fundamental e o ensino médio? 

Para você qual deve ser o foco (objetivo) do Ensino de História em sala de aula? 

Quais habilidades dos alunos melhor contribuem para o aprendizado de História? 

Sabendo da impossibilidade de trabalhar todos os conteúdos de História na sala de aulas, 

quais são aqueles que estão presente em sua rotina de trabalho em cada ano/série?  

Qual o critério de escolha desses conteúdos? 

Qual o direcionamento da Semed para organização desses conteúdos? 

Como era sua relação com as Rotinas de Planejamentos? Como funcionava a organização 

delas? 

Na organização das Rotinas o que é levado em conta? 

 
54 As perguntas listadas nesse anexo serviram como guia, nem todas foram feitas a todos/as entrevistados/as, 

pois ao responderem uma por vezes falavam de algum questionamento que iriamos fazer. Portanto, elas 

serviram mais como um norte para pontos os quais queríamos tocar em nossas entrevistas. 
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No que essas Rotinas impactaram em seu planejamento? 

Havia tido contato com documentos semelhantes em outras instituições ou secretarias? 

Em algum momento você lembra de algum debate sobre História local nas formações ou 

em sua atuação em sala de aula? 

Quais Histórias de Parauapebas e Amazônia estão presentes no seu planejamento? 

Quais fontes você costuma utilizar em aulas sobre a História de Parauapebas? 

Conte um pouco sobre suas aulas de História local: os materiais utilizados, os locais 

visitados, as séries em que ocorrem; os aspectos da História local que foram trabalhados. 

Como é o planejamento de suas aulas sobre História local? 

Você tem registro de suas aulas sobre História local, como projetos, atividades, vídeos e 

fotos? 

Qual livro didático adotado na escola? Como foi o processo de escolha? 

Como você costuma utilizar o livro didático em suas aulas? 

Esse livro atende suas expectativas? 

Você sente falta de algum conteúdo nesses livros didáticos? 

Quais conteúdos desse livro didático você mais gosta de trabalhar em cada ano? 

Quais as diferenças entre as turmas do 6º, 7º, 8º e 9º anos? 

Como essa diferença impacta na sua forma de lecionar para cada série? 

Quais recordações você tem de suas aulas de História no início da pandemia? 

Como você avalia seu desempenho nesse período? E o desempenho de seus alunos e 

alunas nesse período de pandemia? 

Qual as maiores dificuldades encontradas? 

Como funcionam suas aulas durante a pandemia? 

Quais aprendizagens para o ensino você consegue destacar desse período? 

Qual seu desejo para a educação para o período pós-pandemia? 

O que é a escola enquanto instituição para você? 

Como professora qual é um dos seus maiores desejos profissionais? 

Quando você considera ter alcançado êxito no ensino de História para seus alunos? 
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ANEXO F – ROTEIRO PARA ENTREVISTAS COM JANES VARGEM 

COSTA55 

 

Comece falando um pouco de você, seu nome completo. Quais lembranças você tem de 

sua cidade de origem, em qual escola estudou, quais lembranças têm de sua infância, 

como foi sua trajetória pessoal, vida profissional, formação acadêmica, vida acadêmica e 

especializações feitas. 

O que recorda de sua atuação profissional em Parauapebas (PA), desde quando chegou 

até agora? Quais cargos ocupou? Quais a diferenças entre eles? 

O que entende por História? 

O que entende por Ensino de História? Qual seria o seu objetivo? 

O que são as Rotinas de Planejamento? 

O que você lembra de período em que esses documentos foram elaborados? Como surgiu 

a ideia? Quem participou? Existe material semelhante para outras disciplinas? 

Você recorda quais as justificativas para a criação desse documento? 

Quais critérios para divisão dos conteúdos de História? 

Quais lembranças têm do processo de implantação desses documentos? 

Quais as principais mudanças eles passaram e por quê? 

Você lembra qual foi a reação dos professores com esses documentos? 

Como se deu a escolha desses conteúdos nessas Rotinas? 

Podemos perceber a presença de temáticas voltadas para a História local nesses 

documentos; o que você se lembra da inserção de conteúdos sobre a História local? 

Quais materiais didáticos foram disponibilizados pela Semed para trabalhar a História 

local? Quais livros, textos e materiais didáticos sobre Parauapebas você lembra que foram 

sugeridos para serem utilizados em sala de aula? 

Quais relações você estabelece entre História de Parauapebas e Amazônia? 

Como você avalia a importância da História local para o Ensino de História? 

Como é feita a divisão de conteúdos por ano/série? 

Como foi a implantação de alguns exemplos de aulas de professores do município 

presentes nas Rotinas mais recentes? 

Na organização das Rotinas, que documentos oficiais foram utilizados? 

 
55 As perguntas listadas nesse anexo serviram como guia, nem todas foram feitas a todos/as entrevistados/as, 

pois ao responderem uma por vezes falavam de algum questionamento que iriamos fazer. Portanto, elas 

serviram mais como um norte para pontos os quais queríamos tocar em nossas entrevistas. 
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Qual a principal contribuição das Rotinas de Planejamento para as aulas de História?  

Como você avalia esse documento de 2014 até hoje? 

Com a aprovação da BNCC, quais impactos nesse documento? 

Quais dificuldades apontadas pelos professores de História nas suas aulas? 

Como a pandemia afetou o ensino em Parauapebas? 

Quais foram os desafios enfrentados pelo ensino de História na pandemia? 

Foi elaborado algum documento de planejamento voltado para o contexto da pandemia? 

Fale um pouco sobre ele. 

Quais suas expectativas para o ensino após a pandemia? 

Para você, quando o professor alcança êxito no ensino de História? 


