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Resumo 
Esta comunicação relata a experiência com o ensino de história entre os meses 
de abril e dezembro de 2009. Trabalhei com o 8º ano verde da Escola Estadual 
Coronel Benjamim Guimarães em Passagem de Mariana, a partir da proposta 
do PED-UFOP (Projeto de estímulo a Docência) – “Ensino de História e 
Identidades Locais”. Com a realização deste trabalho pedagógico afirmo que o 
enfoque da história local na sala de aula é uma estratégia promissora na 
formação da consciência histórica. A turma elegeu como objeto para estudo da 
identidade local de Passagem a religiosidade, sendo demarcada por dois 
lugares de memória do distrito. Tal mudança na metodologia escolar é 
decorrente do desenvolvimento de um saber histórico escolar mais voltado 
para os lugares e objetos de memória ainda presentes no cotidiano dos alunos. 
Palavras-chave: história, identidade, religiosidade  
 
Abstract 
This communication reports the experience with history teaching among the 
months from April to December of 2009. I worked with the 8th grade green 
class of Escola Estadual Coronel Benjamim Guimarães in Passagem de 
Mariana from the proposal of PED-UFOP (Project of teaching stimulation) – 
“History teaching and Local Identities”. With the achievement of this 
pedagogical work, I claim that the focus of the local history in the classroom is 
a prospective strategy in the historical conscience formation. The class has 
chosen as object for studying of the local identity of Passagem the religiosity, 
being demarcated by two places of memory in the district. Such a change in 
the school methodology comes from the development of a historical school 
knowledge directed to places and objects of memory still current in the daily 
routine of the pupils. 
Key-words: history, identity, religiosity 

 

                                                 
1 Licencianda em História pela Universidade Federal de Ouro Preto e Bolsista do PED-UFOP 

de História. 
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Conforme, Márcia de Almeida Gonçalves, a história local é produtora 

de uma determinada consciência histórica, ou seja, um saber ordenado e 

ordenador que, nessa qualidade, condiciona a própria percepção das 

experiências de vida partilhadas por determinados sujeitos. 2 Nesse sentido da 

discussão, o ensino de história tendo como pressuposto a história local mostra-

se propício no esvaziamento de uma noção de história oficial distante e 

externa à vivência do aluno.  

Na primeira oficina realizada com os alunos do 8º ano verde,3 sob a 

metodologia de um ensino por projetos (HERNANDEZ), busquei construir o 

sentido do termo identidade a partir das referências trazidas pelos discentes 

quanto aos hábitos sociais e aos espaços (natural e monumental) comumente 

associados a Minas Gerais. Do debate em sala, passou-se a uma atividade de 

análise iconográfica, destacando-se a pluralidade de associações possíveis 

entre um mesmo hábito ou espaço e grupos sociais, étnicos, religiosos etc. 

bem diversos. Daí a concepção da elaboração de identidade como o conjunto 

de representações (idéias ou imagens) conferidas a uma prática ou lugar por 

distintas pessoas ou coletividades. Vimos também que as identidades não se 

mantém constantes através do tempo, que eles se transformam de maneira 

imbricada às mudanças históricas, como indica Baumam:  

 
Tornamo-nos conscientes de que o ‘pertencimento’ e a 
‘identidade’ não tem a solidez de uma rocha, não são garantidos 
para toda a vida, são bastante negociáveis e revogáveis, e de que 
as decisões que o próprio indivíduo toma, os caminhos que 
percorre, a maneira como age – e a determinação de se manter 

                                                 
2 GONÇALVES, Márcia de Almeida. “História Local: o reconhecimento da identidade pelo 
caminho da insignificância”. In: MONTEIRO, Ana Maria; GASPARELO, Arlete Medeiros; 
MAGALHÃES, Marcelo de Souza (org). Ensino de História: sujeitos, saberes e práticas. Rio 
de Janeiro: Mauad/FAPERJ, 2007, p.177. 
3 A turma 8º ano verde é formada por trinta alunos entre a faixa etária 12 a 13 anos. A maioria 
reside em Passagem de Mariana cujo perfil socioeconômico encontra-se entre o baixo e 
médio, sendo este da minoria. Notei que parte dos alunos são introsados nas atividades 
culturais de Passagem, como na Banda São Sebastião e em atividades religiosas. Também são 
conhecedores dos ícones que constituem o perfil cultural passagense, como o Jornal Espeto, o 
espaço Osquindoteca entre outros.  
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firme a tudo isso – são fatores cruciais tanto para o 
‘pertencimento’ quanto para a ‘identidade’”.4   

 
 

Após esta fundamentação conceitual os alunos indicaram, em paralelo, 

dois lugares de convergência entre a religiosidade e as identidades locais: a 

Mina de Passagem de Mariana na qual a exploração aurífera com concessão 

inicia-se em 1729. O barão W. L. von Eschwege, segundo proprietário da 

Mina ergueu a primeira empresa mineradora do Brasil cujo nome era 

Sociedade Mineralógica de Passagem. Já a Companhia Minas da Passagem a 

qual se referem os entrevistados foi instituída em 1927. O segundo local 

elegido foi o Cruzeiro de Pedra, propriedade da Companhia Minas da 

Passagem na época. A capela neste espaço foi erguida por volta de 1978 pelo 

proprietário Walter Rodrigues em homenagem a Santa Gertrudes. Já a Cruz, 

conforme o entrevisto Sr. Antonio Pessoa, foi construída entre 1940 e 1942. 

Esses lugares foram visitados e em seguida foi proposto aos alunos a 

escolha de uma problemática para a execução com a turma do projeto de 

pesquisa, relativo à história e às identidades locais. O objeto selecionado foi 

“religiosidade”. Ao meu ver este foi escolhido porque constituiu o elemento de 

mais visibilidade na visita. Os alunos se atentaram para os símbolos religiosos 

de cada lugar, entendo-os posteriormente como índices da experiência 

religiosa. Isso se destacou nas fichas que preencheram sobre os lugares.  

A oficina seguinte dedicou-se à elaboração do conceito de fontes 

históricas e seleção daquelas que subsidiariam a pesquisa da turma sobre 

religiosidade em Passagem de Mariana. O recorte foi duplo, com os alunos 

optando pela realização de entrevistas com trabalhadores e levantamento de 

acervos fotográficos particulares. Tais testemunhos foram de considerável 

relevância para o estudo sobre a identidade de Passagem, pois como afirma 

Maria Auxiliadora Schmidt,  

 
                                                 
4 BAUMAN, Zygmunt. Identidade: Entrevista a Benedetto Vechi. Rio de Janeiro: Jorge Zahar 
Ed., 2005. p. 17 
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Esse trabalho pode facilitar a construção de 
problematizações, a apreensão de várias histórias lidas a 
partir de distintos sujeitos históricos, das histórias 
silenciadas, histórias que não tiveram acesso a História. Ela 
favorece recuperar a vivência pessoal e coletiva dos alunos 
e vê-los como participantes da realidade histórica, a qual 
deve ser analisada e retrabalhada com o objetivo de 
convertê-la em conhecimento histórico, em 
autoconhecimento. Desta maneira, podem, inserir-se a partir 
de um pertencimento, numa ordem de vivencias múltiplas e 
contrapostas nos espaços nacionais e internacional. 5 

 

As primeiras entrevistas mostraram-se assim muito oportunas, pois 

através delas foi possível aos estudantes diferenciar experiência histórica e 

discurso sobre ela (a narrativa deixando de consistir na descrição “do que 

aconteceu”). Os alunos também puderam confrontar diferentes relatos sobre 

um mesmo fato, tentando a seguir reconhecer os fatores para tal diversidade 

(distintas faixas etárias, estilos de formação....). Assim, por exemplo, a 

imagem de Santa Bárbara, disposta em um pequeno altar no interior da Mina 

de Passagem, poderia ser associada à fé católica ou ao culto afro e aos 

descendentes dos colonizadores portugueses ou africanos, tendo em vista os 

discursos dos entrevistados. De forma concomitante, os alunos também 

vislumbraram permanências e rupturas quanto aos marcos históricos desses 

discursos. Dessa forma, eles foram conferindo um aparato crítico à sua 

interpretação da realidade no tempo, isto é, formando sua consciência 

histórica.  

 As novas oficinas consistiram na realização de uma visita guiada à 

Mina de Passagem e ao Cruzeiro de Pedra, atividade de contornos 

extremamente lúdicos, mas que também suscitou uma reflexão (ou um 

“horizonte de expectativa”) sobre a preservação dos espaços identitários da 

comunidade. O descaso com esses lugares, em especial, com o Cruzeiro de 

Pedra, é uma das conseqüências da ausência de políticas que viabilizem 

recursos para a manutenção dos mesmos. Sobre isso a aluna Renata afirma:  
                                                 
5 SCHMIDT, Maria Auxiliadora. O ensino de História local e os desafios da formação da 
consciência histórica. In.: Ensino de História: sujeitos, saberes e práticas. p. 191  
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“... hoje infelizmente os objetos, a santa e os sinos que tinham lá dentro foram 

roubados. Como ninguém cuidou hoje está tudo cheio de mato, ninguém cuida 

e fica lá a Deus dará.” 6 

 

Patrimônio 

 

 Promoveu-se a partir desse momento uma discussão sobre o conceito 

de patrimônio cultural, observando-se uma sua compreensão a qual 

ultrapassou a associação do termo a bens arquitetônicos, como monumentos e 

edifícios antigos. O conceito passou a incluir, na leitura dos alunos, outros 

elementos como o espaço da natureza e as mais diferentes práticas humanas, 

por exemplo, no caso da pesquisa realizada pelos alunos, a religiosidade e a 

atuação no mundo do trabalho – aliás, duas dimensões intimamente 

conectadas no dia-a-dia dos mineiros que labutavam em Passagem.  

 Esse alargamento conceitual foi de fundamental importância para o 

estudo em sala de aula dos bens intangíveis, conforme a adoção da nova 

terminologia relativa ao patrimônio. Esta viabiliza uma reconfiguração dos 

sujeitos e poderes conformadores da identidade nacional:  

 

A nossa formação histórica está marcada pela 
eliminação física do “outro”, ou por sua escravização, 
formas violentas de negação de sua alteridade. Os processos 
de negação do “outro” também se dão no plano das 
representações e no imaginário social. Nesse sentido o 
debate cultural na América Latina nos coloca diante desses 
sujeitos históricos que foram massacrados que souberam 
resistir e continuam hoje afirmando fortemente suas 
identidades na nossa sociedade...  7 

 
 

 

 

                                                 
6 Fala da aluna Renata – cena Capela Documentário “Expressões de Fé”. 
7 CANDAU, Maria. Sociedade multicultural e educação: tensões e desafios. p.13  
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Religiosidade 

 

 Mostrava-se também necessário fundamentar teoricamente o recorte 

temático selecionado pelos alunos. Optei pela vertente da história religiosa, 

que compreende os sentidos atribuídos a esta dimensão da experiência história 

como uma representação das relações e conflitos sociais. Neste enfoque, 

reportei-me à proposta historiográfica dos Annales, embora, como afirma 

Langlois,  

 

Mas se a história religiosa beneficiou-se incontestavelmente 
com os progressos da história das mentalidades, com ela 
talvez também tenha sofrido um pouco. Com efeito, vimos 
multiplicarem-se os ‘objetos históricos’ novos – a morte, a 
sexualidade, a criança – que se constituíram com frequência 
nas fronteiras da história religiosa, mas numa perspectiva 
completamente diversa. Problema fútil de limitação? Não 
somente. (LANGLOIS: 1993, p.661).  

 

O entrecruzamento entre o social e o religioso tornou-se mais 

apreensível pelos alunos a partir do significado atribuído à devoção de Santa 

Bárbara, uma vez que, em alguns depoimentos, ela foi associada ao orixá 

Iansã, integrante do culto de matriz africana. Visto que a discussão em torno 

da pluralidade de sentidos sobre o religioso com base nas concepções de 

sincretismo na sala de aula, optei por deixar que os alunos vislumbrassem o 

entendimento dessa terminologia nos discursos das fontes orais, também uma 

vez que a mesma realça os elementos comuns e conflituosos, assim como a 

idéia de fusão dos códigos católicos e afros, em muitas vezes vislumbrada 

como uma ação estratégica dos negros ou de dinâmica homogeinizadora, 

processo discorrido pelos europeus, a fim de promover a conversão. Nesta 

perspectiva, atualmente questionada e  superada na historiografia religiosa 

afro-brasileira, a mensagem pode ser remetida a tese e aos estudos pioneiros 

do médico Nina Rodrigues, fundamentados numa perspectiva positivista, 
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conforme evidenciado na passagem em qual indica as “zonas” da psicologia 

religiosa brasileira, sobretudo na Bahia:  

 

Na primeira, a mais elevada, mas extremamente 
tênue, está o monoteísmo católico que, compreendido por 
poucos, pelo menos ainda é sentido e praticado. A segunda, 
mais espessa e larga, é a idolatria e a mitologia católica dos 
santos profissionais, para usar a expressão de Taylos, e essa 
abrange a massa da população compreendendo brancos, 
mestiços, e negros mais inteligentes e cultos. Na terceira 
está, como resumo do animismo superior do negro, a 
mitologia jeje-iorubana, que a equivalência dos orixás 
africanos com os santos católicos, por nós amplamente 
descrita e documentada, está derramando na conversão 
cristão dos negros crioulos. 8 

   
 

Diferindo-se de Rodrigues pela referência teórica, seu contemporâneo 

Waldemar Valente ateve-se a uma nova abordagem conceitual, associando o 

sincretismo com situações de conflito religioso imposta pelo choque do 

conglomerado fetichista negro-africano com o Catolicismo luso-brasileiro.9  

Na produção contemporânea destacam-se trabalhos com novas 

terminologias, como a de Canclini, “hibridismo”. A análise de processos 

culturais a partir desta terminologia na história e sociologia tem ênfase no final 

do século XX, sendo seu argumento a dinâmica existente entre as identidades, 

tendo em vista o contexto da globalização e as relações interculturais, ou o 

interculturalismo o qual enfatiza as singularidades que permeiam uma relação 

cultural, por vezes tensional e conflituosa. No trabalho de Canclini fica 

evidente a contraposição à idéia de identidades delimitadas por essências 

autocontidas e aistóricas.10  

Este argumento, todavia, não caracteriza o viés interpretativo assumido 

por lideranças religiosas afrodescendentes, como a de Mãe Stella, ialorixá do 

Ilê Axé Opô Afonjá, que na II Conferência Mundial da Tradição dos Orixás e 

                                                 
8 RODRIGUES, Nina. Os africanos no Brasil. São Paulo: Madras, 2008. p. 198 
9 VALENTE, Waldemar. Sincretismo religioso afro-brasileiro. São Paulo, Ed. Nacional. p. 13 
10 CANCLINI, Nestor García. Culturas Híbridas: Estratégias para entrar e sair da 
Modernidade. p. 23 
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Cultura, afirma: “Cabe aos mais novos acordar para a realidade das coisas e 

ver que não há mais necessidade desta mistura vã, porque [ela] não constrói 

para lado nenhum. Como dar acarajé no pé de Santa Bárbara? Isso não tem 

sentido. [...] A verdadeira religião por si só se valoriza. Não precisa enconstar-

se em outra para mostrar que tem valor” 11. Portanto, se pode observar o 

movimento discursivo a respeito da questão do sincretismo religioso, assim 

como novos paradigmas e até novas terminologias em volta da problemática 

que o conceito levanta.    

 O próximo desafio era apresentar o resultado da pesquisa da turma em 

uma linguagem cinematográfica, conforme as diretrizes do projeto. Promovi 

oficinas voltadas à decodificação dos fatores constituintes de um roteiro 

fílmico, com destaque aos elementos da trama histórica (tempo, espaço, 

sujeitos, poderes, cultura). 12 A turma optou então pelo documentário como 

gênero do filme a ser produzido, pois conforme indicado por Rosana 

Cerqueira, “O cinema documentário pode ser considerado como uma fonte de 

pesquisa e ensino da história? Sim, mas esse gênero cinematográfico pode, 

também, significar para realizadores, estudiosos e espectadores uma prova da 

‘verdade’, uma vez que trabalha diretamente com imagens extraídas da 

realidade.” 

A proposta da produção de um documentário em 12 minutos foi muito 

instigante para os alunos, que gravaram novos depoimentos, buscando cruzar, 

através deles, distintas experiências e visões sobre a história. Embora, face à 

premência de tempo, a edição final tenha ficado sob a minha responsabilidade, 

o documentário “Muito labor, maior fé em Passagem de Mariana” foi, 

certamente, a síntese de um esforço e de uma reflexão coletiva, levado a cabo 

nas atividades de prática de ensino de História.  

 

 

                                                 
11 Entevista concedida a Rosane Santana na revista Neon, ano I, nº 4, abril de 1999 
12 Na análise de roteiro, foram exibidos os vídeos “Paisagem de meninos” e “Falcão: Filhos do 
Tráfico”. 
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Considerações finais  

 

 A experiência de um ano como bolsista do projeto PE-UFOP reforçou 

minha anterior convicção na possibilidade de promoção de um ensino de 

História que seja, ao mesmo tempo, significativo para os alunos e dignificante 

para o professor. Um dos fatores cruciais para a crise da educação na América 

Latina é a debilidade da autoridade/identidade do professor na modernidade: 

 
A crise da autoridade na educação guarda a mais 

estreita conexão com a crise da tradição, ou seja, com a 
crise da nossa atitude frente ao âmbito do passado. É 
sobremodo difícil para o educador arcar com esse aspecto 
da crise moderna, pois é de seu ofício servir como mediador 
entre o velho e o novo, de tal modo que sua própria 
profissão lhe exige um respeito extraordinário pelo passado. 
13 

 

Nesse sentido, considero que repensar as identidades locais numa 

abordagem histórica contribui para uma releitura crítica e uma apropriação 

efetiva (ao invés de um esquecimento) dessas tradições, memórias e 

identidades, sendo no caso deste trabalho as religiosas. Tudo isso é de suma 

importância para o estabelecimento de relações éticas e politicamente mais 

justas entre os sujeitos, os grupos e as instituições sociais, proporcionando, 

portanto, atender devidamente as suas demandas.   
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