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O ENSINO DE HISTÓRIA DE SERGIPE NA CIDADE DE ARACAJU

The Teaching Of History Of Sergipe In The City Of Aracaju

Stefanny Grazielle Silva Florêncio

RESUMO

A presente pesquisa tem por tema a produção de um conhecimento pertinenteatravés do ensino da

história de Sergipe na cidade de Aracaju e como objeto de pesquisa: a falta de professores sobre o

ensino da história de Sergipe. Através de entrevista com professores e com alunos das instituições,

públicas municipais, estaduais e privadas; o presente artigo terá como referencial teórico o livro de

Edgar  Morin;   e  tem como objetivo  abordar  a  forma  como é  trabalhado  o  ensino  da  história

local.Diante dos objetivos exposto observam-se as  seguintes  etapas  1.  Debater  com professores

sobre o tema; 2. Pesquisar instituições que trabalhem história local; 3. Entrevistar professores  e

alunos;  4.  Analisar  as  diretrizes  curricular  educacional  e  a  referencial  curricular  do  Estado  de

Sergipe; 5. Produzir o resultado obtido. Ao pesquisar a produção sobre a história de Sergipe, pode-

se encontrar obras que foram escritas não somente por historiadores, mas também por jornalistas,

geógrafos  entre  outros  autores  que  criam  e  recriam  diversas  memórias  sobre  monumentos,

municípios, ruas, obras de artese pintores regionais. A expressão pertinência, em seu modo geral,

leva a indagar: como o ensino de história de Sergipe, na cidade de Aracaju, contribui para produção

de um conhecimento pertinente? 

Palavras-chave:História Local, Sergipe, Globalização, Pertinência



ABSTRACT

The present research has as its theme the production of a relevant knowledge through the teaching

of the history of Sergipe in the city of Aracaju and as object of research: the lack of teachers on the

teaching of the history of Sergipe, through an interview with teachers and students of municipal,

state and private institutions; the present article will have as theoretical reference the book of Edgar

Morin; and aims to address the way that the teaching of local history is worked out; the following

steps are observed: 1. Discuss with teachers about the subject; 2. Search institutions that work local

history; 3. Interview teachers and students; 4. Analyze the educational curricular guidelines and the

curricular referential of the State of Sergipe; 5. Produce the result obtained. When researching the

production of Sergipe's history, one can find works that were written not only by historians but also

by  journalists,  geographers  and  other  authors  who create  and  recreate  diverse  memories  about

monuments, municipalities, streets, works of art and painters regional authorities. The expression

pertinence in its general way leads to inquire: how does Sergipe's history teaching in the city of

Aracaju contribute to the production of pertinent knowledge?

Keywords: Local History, Sergipe, Globalization, Relevance
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“De que vale um trabalho se vai ficar guardado na gaveta?”
- Luís Eduardo Pina Lima

“Pode-se propor ao ensino de História uma outra formulação sobre sua
finalidade: levar progressivamente o aluno a reconhecer a existência da
história  crítica  e  da  história  interiorizada,  a  viver  conscientemente  as
especificidades de cada uma delas, a distinguir suas diferentes exigências e
suas ligações inseparáveis”

- Henri Moniot



1. INTRODUÇÃO

Professores e estudantes do curso de históriase deparam com uma realidade não muito

aceitável,  em  que  grande  parte  dos  alunos  não  conhece  a  história  de  sua  comunidade,  bairro,

município  ou  até  mesmo  do  seu  estado.  Limitam-se  a  uma  parcela  da  história  nacional  e

internacional  desvinculada  e  isolada do contexto histórico e da realidade  na qual  se encontram

inseridos.

Nos últimos anos o ensino de história sofreu com algumas alterações. Entre elas, a carga

horária que foi reduzida, a nacionalização do conteúdo e o método de ingressaramnas instituições

de nível superior pública, que passou a ser o Enem.

A  disseminação  da  história  e  cultura  local  é  responsabilidade  do  Estado,  enquanto

regulador das diretrizes da deucação. Posteriormente, os professores que acompanham os alunos na

sua formação de conhecimentos críticos.

Olhando a produção sobre a história de Sergipe,  pode-se encontrar  obras que foram

escritas não somente por historiadores, mas também por jornalistas, geógrafos, entre outros autores

que  criam e  recriam diversas  memórias  sobre  monumentos,  municípios,  ruas,  obras  de  artes  e

pintores regionais. A bibliografia é extensa,mas nos leva a indagar acerca das dificuldades existente

no ensino da história de Sergipe na cidade de Aracaju.

O  livro  Os  Sete  Saberes  Necessários  À  Educação  do  Futuro  de  Edgar  Morin  será

utilizado como base do referencial teórico principal da pesquisa e como reflexão sobre pertinência

na  educação.  As  análises  de  livros  de  Circe  Bittencourt  e  de  Sousa  Boaventura  ajudarão  na

complacência do significado de história local, globalização bem como os artigos científicos iram

complementar as pesquisas e os debates.

Diante desse contexto, buscaremos compreender: como o ensino de história de Sergipe

na cidade de Aracaju contribui para produção de um conhecimento pertinente? Para isso, iremos

aprofundar os conhecimentos bibliográficos sobre a Globalização e os seus impactos na educação;

evidenciar a importância do estudo e do papel contra hegemônico da História Local em meio a esta

[globalização];  Questionar  as  condições  do  ensino  de  história  de  Sergipee  como é  abordado a

pertinência  e  o  ensino  de  história  em  Sergipepara  posteriormente,  analisar  os  resultados

encontrados.

.

2. REFERENCIAL TEÓRICO



2.1 - O Contexto No Ensino Da História De Sergipe

No  Brasil,  existem  as  Diretrizes  Curriculares  Nacionais  (DCN’s)e  os  Parâmetros

Curriculares Nacionais (PCN), são normas obrigatórias para a Educação Básica que orientam

o  planejamento  curricular  das  escolas  e  dos  sistemas  de  ensino.  Essas  diretrizes  deram  a

estrutura para a Base Nacional  Comum Curricular (BNCC) e a Secretaria da Educação de cada

Estado que baseado na BNCC estruturou o Referencial Curricular.

No Estado  de  Sergipe,  a  estrutura  do  Referencial  Curricular  divide  em duas  partes:  a

primeira  contém  características  princípios  e  conceitos  e  a  segunda  trás  propostas  de  ensino-

aprendizagem  através  de  uma  tabela  com  as  competências  gerais,  habilidades,  conteúdos  e

conceitos básicos para todas as disciplinas e séries do ensino infantil, fundamental e médio, é de

acesso a todos pelo site da Secretaria do Estado da Educação do Esporte e da Cultura (SEDUC),

download gratuito. 

Ao  analisar  o  Referencial  da  disciplina  de  história,  percebe-se  que  objetiva  o

desenvolvimento de competências gerais; habilidades necessárias para formação e identificação de

culturas e identidades brasileiras e locais, pois os conteúdos mostram como incluir a história local e

faz com que possa entender o processo e o papel da história na sociedade; e o conceito básico é o

título do assunto. Além de estar dividido por etapas: os primeiros anos história local e do cotidiano,

o fundamental  maior relação da história cultural, social e da cultura e os anos finais estudam a

história das representações, dos poderes e das políticas.

Diante desse contexto, na teoria, a educação é o completa, uma vez queoferece um sentido

ao aluno relacionando a história cultural, social econômica e política. Os docentes desenvolvem a

pertinência dos alunos, além de fazê-los agentes ativos, desenvolvendo competências referente a

leitura, análise e contextualização, assim possuindo o domínio de apontar a história local e global

como correlacionadas e não como conteúdo divergente.

Ao ingressar os filhos da escola, é iniciado o investimento dos pais para o filho em busca

do mercado de trabalho, e as instituições de ensino trabalham cada vez mais voltado para isso. A

educação  focou  nesse  objetivo,  tanto  que,  desde  o  início  do  século  20 houve um crescimento

significativo nos cursos técnicos e na segunda década foi intensificado, e é trabalhado cada vez mais

um sistemas metódico, sistemático voltado para o campo de trabalho, tornando-o pouco produtivo -

apático no contexto de ser cidadão - formador de conceito e de história.



A prática educacional  diverge  da teoria.  Os livros  didáticos  são baseados no conteúdo

global  e  possui  um viés  positivista,  nos  três  livros  analisados  foi  perceptível  que  eles  trazem

conteúdos exaustivos focado em datas e relatam uma história elitista, onde aborda uma visão de

pessoas importantes e não da maioria dos participantes ativos, com discursos liberalistas que levam

os discentes a ter uma educação atrasada, despertando o instinto de uma aprendizagem repetitiva,

decorativa e não adquirem um conhecimento contido no assunto.

É  necessário  no  desenvolvimento  do  aluno  uma  relação  com  o  professor  e  com  as

disciplinas, o abismo que existe entre ambos deve ser preenchido. É importante que o discente seja

ativo na educação, que participe de debates provocados em sala de aula, que seja participativo na

sua comunidade e se tornem formadores e produtor de história a  partir da sua vivência junto com a

sociedade.  A  valorização  do  aluno  como  sujeito  promove  aulas  mais  participativas  e  tanto

produtivas.

A pertinência é importante na formação de cidadãos, através dela a realidade social dos

alunos pode ser ativada ajudando-os a alcançar os objetivos do mercado de trabalho, tornando-os

produtores de discursos, histórias, reformas educacionais. Aliás, um ser exemplo para a sociedade

futura, em contrapartida a ausência da mesma promove um ser vazio, improdutivo, reprodutor de

discursos.

Afim de propagar essa prática, a classe dos docentes necessitam de uma valorização para

promover uma educação de qualidade, a qual transforme a educação em um aprendizado inovador

despertando o instinto crítico dos alunos e  não cometer o erro de uma educação  bancaria,  que

deposita o conhecimento e os alunos recebe esse depósito sem debate, crítica ou algo relacionado,

tornado a classe dos educadores  de opressores e do alunado oprimido, como afirma Paulo Freire na

sua obra “Pedagogia do Oprimido”.

2.2 - A Relação da História Global com a Local

A educação continuada possui uma importância e desperta o interesse dos alunos, o ensino

superior é a decisão que os estudantes têm para sua carreira acadêmica e profissional. Inicialmente

para  ingressar  na  Universidade  Federal  de  Sergipe  (UFS)  era  realizado  o  Processo  Seletivo

Simplificado (PSS).



O responsável pela formulação e direcionamento deste Exame é o Ministério da
Educação (MEC) que aos poucos elevou o papel do Enem para a melhor forma de
ingressar  no  ensino  superior.  A  princípio,  apenas  algumas  universidades
particulares aceitavam a nota do Enem como processo de seleção. Posteriormente,
com o surgimento do Programa Universidade para Todos (ProUni) e a necessidade
de  um  bom desempenho  no Enem para  garantir  esta  bolsa,  houve  uma  grande
procura,  sendo que  em 2005 aproximadamente  3 milhões  alunos  realizassem a
prova.(Fonte: https://www.enemvirtual.com.br/historia-do-enem/)

A princípio em 1998 foi criado o Enem tinha por objetivo avaliar a qualidade do ensino

médio  brasileiro,  com  as  transições  dos  anos  algumas  universidades  começaram  a  aderir  a

pontuação do exame como avaliação para  ingressar  a universidade,  ademais  com fundações de

projetos educacionais o Ministério da Educação (MEC), reformulou o Enem e em  2009 cerca de 51

instituições de ensino superior  (IES) começaram a utilizar  as notas do Enem, porém a UFS só

aderiu esse processo seletivo em 2013, em 2014 iniciou a ingressão pela junção do Enem com o

SISU (Sistema de Seleção Unificado).

A SEDUC e outras secretarias começaram a utilizar o resultado do Enem como avaliador

do ensino  médio;  conclusão  do ensino médio;  disponibilidade  de  bolsas  estudantis  e  fundo de

financiamento para educação de ensino superior.

As mudanças interferiram na formação do aluno tanto no ensino fundamental, quanto no

ensino médio, os livros didáticos tiveram que ser modificados, as formas de lecionar para todas as

disciplinas tiveram que ser adaptada a nova realidade e os docentes começaram a capacitar-se para

as aulas.

Na disciplina de história essas mudanças interferiram no conhecimento local, havia uma

deficiência  nos  conteúdos  da  história  de  Sergipe,  mas  atualmente  existe  uma  inexistência  em

algumas instituições de ensino, com a educação comum e igualitária para todos os estados e o Enem

os contextos dos conteúdos começaram a ser globalizado, superficial, os acontecimentos e registros

que a história trás possui uma importância para a população, ela contendo o conhecimento saberá as

consequências e como evitar certos acontecimentos.

Segundo Giddes a  globalização  seria  a intensificação de relações  sociais mundiais que

unem localidades distantes de tal modo que os acontecimentos locais são condicionados por eventos

que  acontecem a  muitas  milhas  de  distância  e  vice-versa.  Isto  é,  a  aproximação  das  relações

comerciais, sociais, culturais, políticas, jurídicas, dentre outros setores que antes eram restritos.

A influência da globalizaçãopode ser vista em todos os nossos âmbitos sociais, porém deve

ser ressaltada na economia, política e na identidade nacional. Ao analisar o avanço da globalização



Bob  Jessop  caracterizou  três  tendências  causadoras  de  transformações  no  poder  do  Estado:1.

Desnacionalização  do  Estado,  reorganização no Estado;2.  Desestatização  dos regimes  políticos,

mudança  da  expressão  governo  para  governação  em  relação  ao  social  e  econômico;3.

Internacionalização  do  Estado  Nacional  expressa  no  aumento  do  impacto  estratégico  do  contexto

internacional na atuação do Estado.

Ao trazer isso para o contexto brasileiro, devemos ressaltar que em um espaço no qual o

Estado nacional,  historicamente,  nunca  foi  unanime e soberano  inquestionável,  é  extremamente

mais complicado lidar com tais consequências.  Sendo que já enfrentamos agravantes,  devido ao

tamanho continental, as diferenças regionais e a desigualdade social.

Assim, é necessário encontra ou formular uma identidade nacional  compreendida como

uma articulação ente o econômico, o social e o cultural junto ao político consolidado pela ação do

Estado. M

[...] a globalização das última décadas, em vez de se encaixar no padrão moderno
ocidental de globalização – globalização como homogeneização e uniformização –
sustentado tanto por Leibniz, como por Marx, tanto pelas teorias da modernização,
como  pelas  teorias  do  desenvolvimento  dependente;  parece  combinar  a
universalização  e  a  eliminação  das  fronteiras  nacionais,  por  um  lado;  o
particularismo,  a  diversidade  local,  a  identidade  étnica  e  o  regresso  ao
comunitarismo, por outro. (SANTOS, 2002 p.25)

Desse modo, não podemos caracterizar a globalização apenas como algo ruim, devemos

citar também que apesar de tudo, a partir dela foi possível conhecer centros de resistências. Quer

dizer, lugares que em meio a toda essa revolução, continua vivendo e propagando a cultura do seu

povo. Por exemplo, aqui no nosso estado, podemos nomear os grupos de reisado, samba de coco,

entre outros. Este é outro pilar da globalização, conhecido como Globalização Anti Hegemônica.

Aguçar a pertinência dos alunos nas series iniciais promove um desenvolvimento no local,

a comunidade quando está junto com as suas instituições o interesse e o conhecimento do aluno são

despertados.  Relacionar a história local com a global sem perder o foco na ingressão do ensino

superior é importante não apenas para o aluno, mas também para comunidade,a cidade e o Estado,

porque o desenvolvimento inicia na educação para depois perpassar nas demais áreas.

O pertencimento  histórico  já  foi  sadio,  no início do século XX, era  discutido sobre o

nacionalismo brasileiro na educação, onde todos os grupos escolares tinham aulas de moral e cívica,



segundo Rosa Fatima de Souza “Educar é melhor que instruir” através da educação local a nação

seria ascendida.

A  prática  pertinente  permite  com  que  a  economia,  bairro,  cidade,  estado  tenham um

ascensão, mediante ao que é estudado e aplicado na sua localidade promove o conhecimento do

próximo, além de cultivar geração, a falta desse pertencimento nega a sociedade participações em

todos os contextos e traz escassez ao local, porque estará sempre cultivando a economia, cultura, o

turismo do outro e resulta em uma falência da sua cultura.

2.3 A Multidimensionalidade e Complexidadeda HistóriaLocal em Sergipe

O  ensino  de  história  perpassa  por  outras  áreas  e  ensinos,  promover  uma

multidisciplinariedade e multidimensionalidade demonstrar ao aluno que há uma relação entre as

ciências humanas as ciências exatas e as ciências naturais e entre o ser humano e a sociedade é

importante e por mais que alguns interpretem como algo antigo, a história, é construída e permeia o

tempo presente.

A progressão da educação está isolada provocando um abismo entre as humanidades e as

ciências. Existem ferramentas como a mídia ou tecnologias que impulsiona a junção dessas matérias

que atualmente são vistos como extremos. Por mais que hajam propostas educacionais onde isolas

as ciências os docentes devem utilizar a dificuldade como impulso para adequar a realidade.

A história na escola, deve-se acima de tudo ao seu papel enquanto formador de identidade

nacional,  já  que  somente  conhecendo  o  passado  e  os  caminhos  traçados  em  nossa  história

poderíamos nos ver  e  reconhecer  não apenas  enquanto  brasileiros.  A junção da história  com a

ciência faz com que o aluno e os professores sejam participantes da sociedade e formadores de

história.

O  conhecimento  pertinente  deve  não  apenas  identificar  as

multidisciplinariedadesisoladamente, mas pluralizar a visão sobre e a construção do conhecimento e

nos fragmentos  históricos,  incumbir  o  entendimento unificado contextualizando e entendendo a

economia, a política, a sociedade.



3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

3.1 - Tipo de pesquisa

A presente pesquisa tem como objetivo principalentender a importância da pertinência no

ensino de História de Sergipe, seu planejamento é, por tanto, baseado nas análises de bibliografias,

depoimentos,  debates  e  entrevistas  com  professores  que  tiveram  experiencia  com  o  problema

pesquisado,  instituições,  alunos  e  comunidades  na  cidade  de  Aracaju.  A  observação  direta  na

pesquisa desenvolvida com os entrevistados capta suas informações.

3.2 - Caracterização da organização

Sergipe é o menor estado brasileiro e segundo o IDEB possui uma das piores estruturas e

educação do Brasil ocupando 20° lugar, após debate com professores de história sobre a diferença

dos conteúdos da matéria para ingressar nas IES e das provas dos concursos públicos do Estado, foi

preparado um cronograma para desenvolver a pesquisa.

O universo investigado compreenderá a importância de estudar a história do Estado de

Sergipe e o porque alguns dos professores não inclui dentro do seu plano de aula os conteúdos sobre

Sergipe na disciplina.

3.3 - Instrumento utilizado 

O processo de elaboração da pesquisa foi dividido em 5 partes:

 1° passo: Debates com professores sobre o tema e definir a problemática da pesquisa; 

 2° passo: Pesquisar instituições e bibliografias que abordem ou que trabalhem história local

e a pertinência; 

 3° passo: Entrevistar professores e alunos e comunidade; 

 4°  passo:  Analisar  as  DCN’s,  as  bibliografias  e  o  referencial  curricular  do  Estado  de

Sergipe;



 5° passo: Produzir o resultado obtido.

A  escolha  das  instituições  e  docentes  foram  partes  das  pesquisas,  baseadas  nas

experiencias obtida durante a formação e das observações realizadas em algumas comunidades e

instituições divergentes. 

Foram entrevistados quatro professores dois homens e duas mulheres, um aluno e três

pessoas de comunidades diferentes uma Senhora de idade, um senhor de idade e uma jovem, onde

tiveram suas identidades ocultas e analisado quatro instituições em comunidades diferentes.



4 RESULTADOS DA PESQUISA

Ao analisar o Referencial Curricular de Sergipe referente ao presente ano (2019), consta

as diretrizes e os conteúdos obrigatórios que devem ser utilizados em sala de aula.

O Ensino  Médio,  definido  no texto  da Lei  de Diretrizes  e  Bases  da Educação
Nacional, como etapa conclusiva da Educação Básica, apresenta como finalidade
geral,  vincular  a  educação  com  a  prática  social  e  o  mundo  do  trabalho,
consolidando  a  preparação  do  jovem  para  o  exercício  pleno  da  cidadania,
capacitando-o para o aprendizado autônomo e permanente,  possibilitando, dessa
forma, sua inserção qualificada e crítica na sociedade, desenvolvendo, ainda, as
condições necessárias para a continuidade dos estudos. (Referencial Curricular de
Sergipe pg. 229, 2019)

Com essa perspectiva, a função do Referencial é nortear e padronizar os conteúdos que

são  abordados  e  passados  para  os  alunos.  Visando  a  compreensão  da  cidadania,  a  autonomia,

capacitação e pertinência do aluno. E, os autores desta nova edição, buscam:

[...] oferecer uma História que faça sentido para o aluno, portanto, se faz necessário
a articulação entre a história social, cultural econômica e política, no âmbito da
interação entre a macro e a micro-história, e relação de complementaridade entre a
história  nacional  e  a  história  local.  (Referencial  Curricular  de  Sergipe pg.  229,
2019)

Em contraponto, ao questionar o depoente N°1 (professor de história formado em uma

faculdade particular, com mais de 30 anos de idade, lecionando a 7 anos, do gênero masculino)

afirma que raramente abordaa História de Sergipe em sala de aula.  Ele declara que são muitos

conteúdos  que  precisam ser  abordados,  porém é  muito  pouco tempo;  e,  geralmente,  ele  acaba

priorizando os conteúdos que englobam a história nacional e a história mundial.

A depoente N°2 (professora de história formada pela UFS, com 32 anos, lecionando a

10 anos,  do gênero  feminino),  afirma que a grade  de horário  não é suficiente para abordar  os

conteúdos e a instituição não disponibiliza recursos para que seja realizado mudanças, a adaptação

realizada nas aulas não permite que detalhe conteúdos importantes, mas declara que é interessante

mas não é relevante abordar o conhecimento regional.

No Anexo 1 nós  temos o plano  de aula de uma  professora  que  trabalha  na  Escola

Municipal de Ensino Fundamental (EMEF), nele temos todo o planejamento escolar das turmas do



5ª ao 9ª  ano,  de História,  da Instituição  N°1.  E, como é possível  ver,  em nenhum dos anos é

ensinado nenhum conteúdo referente ao Estado de Sergipe. A depoente N°2. Afirma:- “Não faz

parte da minha prática de ensino abordar a História de Sergipe. Existem inúmeros outros assuntos

que eu acredito ser mais relevante.”.

O depoente N°3(Prof.M.e. formado em uma faculdade e mestre da UFS de 35 anos,

leciona a 9 anos, do gênero masculino.), trabalha com turmas do ensino médio e fundamental de em

uma escola particular da capital, afirma que: “Para se trabalhar a história de Sergipe hoje, tem que

ser no nível fundamental 1 e/ou 2. No ensino médio não tem condições, por ter uma grande gama de

assuntos, pouco tempo e o foco precisar estar sempre no Enem.”

Esses  profissionais,  apesar  de  trabalharem  em  esferas  diferentes  da  sociedade,  são

regidos pelo mesmo Referencial Curricular, o mesmo citado acima e, que traz a História como eixo

central  para  a  formação cidadã,  ressaltando a necessidade  de abordar  e  relacionar  conteúdo da

história local e da história nacional.

Posteriormente,  entrevistamos  a  depoente  N°4  (professora  recém-formada22

anos,lecionou por 2 meses, gênero feminino), relata a dificuldade enfrentada na IES durante sua

graduação:“A falta  de matérias específicas sobre a história  de Sergipe  deixa o curso um pouco

incompleto. Sobre nossa própria história, apenas em algumas matérias, poderíamos fazer links com

assuntos daqui e estudar sobre, ou quando a universidade criava projetos e eventos sobre a cultura

local. Se torna um vazio no curso por não podermos ver à fundo sobre a nossa própria história e isso

deixa a graduação um pouco deficiente sim.”.

E, quando questionada acerca da importância de abordar os assuntos e conteúdos sobre

a história local, a depoente N°4 diz:

A graduação me possibilitou muitas portas intelectuais de melhorar quem eu sou
enquanto ser humano por poder analisar as coisas de uma forma mais crítica e
igualitária, assim como me possibilita até hoje. Várias conceitos antigos e errados
puderam ser modificados ou recriados para que tudo se torne mais transparente.
Sobre a história de Sergipe eu abordaria sim, com certeza. Creio que, atualmente,
os arquivos e acervos cresceram para estudo mas ainda é uma temática um pouco
desvalorizada e não falada como deveria ser. Sergipe é rico em cultura, por todos
os interiores e até mesmo a história política daqui, mas infelizmente não há muito
foco  nessa  parte  da  nossa  história,  pelo  menos  eu  não  tive  e  não  vejo  tanto
incentivo para conhecer mais sobre nossa própria formação.

4.1 -Aluno 



O depoente N°5 (aluno de 17 anos do gênero masculino) afirma que só estudou a história

de Sergipe no ensino fundamental e que nesse período não dava importância aos estudos, porém no

ensino médio sentiu carência do conteúdo que já não era abordado, pois o foco do(a) docente e da

instituição é o Enem. Com relação a importância de estudar sobre a história local o N°5 diz que: “É

importante nós estudar sobre Sergipe, pois conhecer o que é nosso faz com que tenhamos orgulho e

cuide do que é nosso, e também porque é cobrado nos concursos públicos do Estado.”. Através do

depoimento desse aluno é notório que o objetivo final da educação básica na prática diverge da

teoria exposta pelo governo no referencial teórico.

4.2 - Comunidade 

O depoente N° 6 (moradora de uma comunidade, com 70 anos, gênero feminino) afirma

que não teve educação, pois teve que trabalhar desde cedo, mas conhece a história da comunidade e

do Estado a N°6 diz: - ”Antes a história era contada por várias pessoas e o que as crianças estudam

eu já vivi, então é importante que elas estudem o que passou para não viver os dias que vivemos”.

Com o depoimento da N°6 podemos ressaltar uma pratica esquecida pela sociedade, o conto de

histórias,  que  possuiu  uma  grande  importância,  onde  não  apenas  desperta  o  pela  leitura,  mas

também absorção do conhecimento de sua região.

 O depoente N°7 (morador de uma comunidade, com 80 anos, gênero masculino) relata que

as instituição não relaciona com a comunidade até porque os alunos nem da comunidade são, ele diz

que: - “foi-se o tempo que as crianças estudavam, hoje só tem menino grande que sai logo da escola

e  nem assiste  aula,  passam e  não dão  bom dia  ou  boa  tarde.”,  quando ele  respondeu  sobre  a

importância da história de Sergipe ele riu e disse: - “Eu só sei que moro em Aracaju e que Sergipe é

pequeno, não lembro do tempo que estudei todo, mas lembro que tinha um livro que falava sobre

tudo de Sergipe e todos naquele tempo era mais fácil trabalhar que estudar”. 

O depoente  N°8  (moradora  da comunidade,  com 18  anos de  idade,  gênero  feminino),

afirma que estudou na mesma instituição no ensino fundamental e médio é que a matéria de história

era lecionada por dois professores, história do Brasil e história geral, no ensino fundamental ela

possuía um livro da instituição sobre história de Sergipe, mas não era muito trabalho, porque não

era importante e diz que: “Não tem necessidade de estudar sobre Sergipe, ninguém que eu conheço

está mais aqui, eu apenas preciso aprender sobre o lugar que irei.

4.3 - Instituição 

Foi analisado estrutura de 4 instituições, após conversas com professores e diretores das

instituições  foi  solicitado  planos  de  aula  da  disciplina  de  História  e  apenas  duas  instituição



disponibilizou, sendo que, apenas uma permitiu o registro. Ao observar o edifício de 1/4 nota-se que

falta não apenas na forma de lecionar, como também na estrutura e nas tecnologias.

Debatendo  com  os  responsáveis  das  instituições  foi  abordado  sobre  a  relação  da

comunidade  com as  escolas,  ¼ afirma  que  a  comunidade  participa  da  educação,  que  eles  tem

reuniões e com a educação do EJA há uma relação entre ser humano e sociedade, permitindo uma

multidimensionalidade.

Com a instituição 2/4 a comunidade não relaciona diretamente com a educação, contudo

participa  de  formas  indiretas,  que por  influência  conquista  melhorias  para  comunidade e todos

usufruem.



5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

No século em que vivemos podemos apontar inúmeras evoluções que aconteceram na

educação brasileira, como a mudança do PSS, para o Enem, o DCN para o BNCC, e os ministérios

e secretarias de educação promoverem melhorias teóricas, porém com uma pratica divergente com a

programada

Nesse contexto podemos compreender que para a formação da pertinência é necessário

compreender o contexto no qual a educação está inserida, a relação da educação com a sociedade

promovendo uma multidimensionalidade e uma multidisciplinariedade.

Ao analisar o resultado da pesquisa é notório que há uma deficiência tanto na formação

dos docentes, tanto quanto dos discente, por mais que essa ausência não seja generalizada ela existe

e para  desenvolver  a  pertinência  do ser com seu local  é  necessário  que haja uma mudança na

formação  dos  professores  e  uma  apresentação  do  referencial  curricular  para  poder  norteá-los

quando lecionar.

Diante do exposto ao longo desse trabalho, buscamos aprofundarmo-nos num tema não

tão divulgado e pouco discutido, para mostrar a importância do ensino de História e, acima de tudo,

da abordagem da História Local  não apenas para o conhecimento, mas também como forma de

auxílio para a formação da identidade e da pertinência.

Com tudo isso, concluímos que é de imensa importância para toda e qualquer pessoa

conhecer  a sua história,  a história  da sua cidade, seu estado e seu país;  para que junto as suas

experiências pessoais, elas possam se constituir e se identificar não somente como pessoas, mas

como pertencentes a um lugar que a partir do seu passado formou-se como é.
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7 APÊNDICES

APÊNDICE A – Questionário

Questionário destinado ao professor

Gênero [  ] F  [  ]M   

Idade : _______

Tempo de cátedra? _____

1. Você trabalha história de Sergipe nos ensinos fundamentais e médio?

2. Conhece o referencial curricular do Estado?

3. Qual a importância de estudar a história de Sergipe?



APÊNDICE B – Questionário

Questionário destinado ao aluno

Gênero [  ] F  [  ]M   

Idade: _____

Serie: _____

1. Você estudou a história de Sergipe? Justifique sua resposta!

2. Qual a importância de estudar a história de Sergipe?



APÊNDICE C – Questionário

Questionário destinado a comunidade e a instituição

Gênero [  ] F  [  ]M   

Idade: _______

Comunidade [  ] Instituição [  ]

1. Qual a relação das instituições de ensino com a comunidade?

2. Na sua opinião é importante as instituições relacionar-se com a comunidade?



8 ANEXOS

PLANO DE UNIDADE DO 6ª ANO

COMPETÊNCIAS: O ensino de história levará em consideração os conceitos básicos da

disciplina  que  serão  desenvolvidos  em  todas  as  unidades,  de  modo  que  o  aluno  consiga

compreender a verdadeira  importância da disciplina estabelecendo relações  entre  o passado e o

presente, bem como de que forma se deu o processo de hominização,, além de passear pelo mundo

antigo e perceber o legado cultural deixado pelas antigas civilizações 

HABILIDADES:

-Despertar  nos  alunos  o  interesse  pelo  conhecimento  do  passado,  enquanto  meio  para

compreender o presente e buscar melhorar o futuro.

-Demonstrar como cada cidadão é um sujeito atuante da história.

-Refletir sobre a importância da preservação do patrimônio histórico como construção da

nossa identidade.

-Auxiliar  o  aluno  no  desenvolvimento,  construção  e  aquisição  de  capacidades  que

viabilizem a  sua  formação para  o  exercício  da cidadania,a  atuação  no  mundo do  trabalho  e o

fortalecimento da democracia.

-Possibilitar uma viagem pelo tempo a fim de conhecer as civilizações antigas e os seus

legados históricos.

CONTEÚDOS:

I- UNIDADE:

*Introdução à História( função, fontes históricas, sujeito histórico e o papel do historiador)

*A contagem do tempo 

*Cultura material e imaterial

*Patrimônio histórico

II-UNIDADE

*A origem da humanidade

*As primeiras comunidades, da aldeia à cidade



*A pré-história e suas fases

III-UNIDADE

*O povoamento da América

*A Mesopotâmia 

*A China

IV-UNIDADE

*Egito e Núbia

*Hebreus, fenícios e persas.

V-UNIDADE

*A civilização grega

*Cultura e cotidiano na Grécia antiga

VI-UNIDADE

*A civilização romana

*Expansão e crise do império romano

PLANO DE UNIDADE DO 7 ANO

COMPETÊNCIAS:  Neste ano o aluno deverá ser capaz de perceber a continuidade do

processo histórico da humanidade saindo da idade antiga e adentrando a uma nova era conhecida

como idade média marcada pelo processo de ruralização, formação do feudalismo, o grande poder

da igreja católica junto às cruzadas e as transformações que vão desemborcar na transição para a

idade moderna nos campos político, econômico, religioso, científico e cultural culminando com as

grandes  navegações  marítimas  que  levam á  conquista  da  América  e  dos  povos  indígenas  que

habitavam essa região.

HABILIDADES:

-Compreender como se deu a desintegração do império romano pelos bárbaros marcando o

fim da idade antiga e o início da idade média.

-Perceber as diferenças entre feudalismo e capitalismo.

-Refletir  sobre  a  importância  e  as  grandes  contribuições  deixadas  pela  igreja  católica



durante a idade média.

-Entender as mudanças que foram acontecendo no continente europeu  a partir do século X

que contribuíram para a desintegração do feudalismo e surgimento do absolutismo e mercantilismo.

-Analisar o processo de crise da Igreja católica e surgimento das igrejas protestantes.

-Demonstrar os principais artistas e obras de arte produzidas durante o Renascimento.

-Compreender como as grandes navegações marítimas contribuíram para o conhecimento

de novos mundos e povos.

-Analisar o processo de conquista e colonizaçõ do Brasil pelos portugueses.

CONTEÚDOS:

I UNIDADE:

*A idade média e suas características

*Formação do feudalismo

* O poder da Igreja católica

*As cruzadas

*O renascimento comercial e urbano

* A peste negra

II UNIDADE:

*Absolutismo

*Mercantilismo

*Reforma protestante

*renascimento

III UNIDADE:

*As grandes navegações marítimas.

* Os povos indígenas na América prè-colombiana

* A conquista da América pelos europeus

IV UNIDADE:

*A conquista do Brasil



* O processo de colonização DO Brasil

* A produção da cana de açúcar e a escravidão no Brasil

PLANO DE UNIDADE DO 9º ANO

COMPETÊNCIAS: Além dos conceitos históricos básicos acrescidos da noção de ficção,

narrativa,  curta  e  longa  duração,  o  ensino  de  História  contemplará  a  experiência  republicana

brasileira desde a sua proclamação até a República contemporânea, os fenômenos do socialismo,

totalitarismo, guerras  mundiais,  a divisão do mundo em dois blocos,  as crises  econômicas e as

peculiaridades da globalização.

HABILIDADES:

-Entender porque o século XX foi considerado “a era dos extremos” ou “o breve século”

-Refletir sobre as condições que contribuíram para a deflagração da 1ª guerra mundial bem

como sobre as consequências desse fenômeno.

-Analisar  os  aspectos  políticos,  econômicos  e  sociais  que  levaram  ao  processo

revolucionário na Rússia transformando-a numa potência.

-Demonstrar  a  força  do coronelismo e da  dominação  social  que marcaram a república

velha no Brasil, comparando com o processo político existente no Brasil atualmente.

-Perceber a luta dos menos favorecidos pela transformação do contexto histórico a que os

brasileiros estavam submetidos durante a república velha.

-Estimular  atitudes  contrárias  ao  racismo,  ao  preconceito  e  a  qualquer  forma  de

discriminação.

-Compreender  o  avanço  tecnológico,  o  desenvolvimento  de  armas  nucleares  e  o

surgimento de uma nova política de alianças a partir do final da 2ª guerra mundial.

-Analisar as desigualdades entre ricos e pobres no mundo contemporâneo.

-Verificar as mudanças sofridas pelo Brasil e pelo mundo nos últimos anos.

CONTEÚDOS:

I-UNIDADE:

*Os principais conceitos da História: tempo, memória, patrimônio, identidade.



*A primeira guerra mundial

*Revolução russa

II-UNIDADE:

*A crise de 29 nos Estados Unidos

*A ascensão dos regimes totalitários de esquerda: fascismo e nazismo

III-UNIDADE:

*A república velha no Brasil

*Movimentos sociais na República velha

*A era Vargas

IV-UNIDADE:

*O retorno e o suicídio de Vargas

*Segunda guerra mundial

*O mundo dividido pela guerra fria

V-UNIDADE:

*Redemocratização  e  populismo  no  Brasil.(  governos  de  J.K,  Jânio  Quadros  e  João

Goulart)

*A ditadura militar no Brasil

VI-UNIDADE

*A república nova e a Constituição de 1988

* A globalização e as questões atuais.

PLANO DE UNIDADE DO 8 ANO

COMPETÊNCIAS:O aluno deverá ser capaz de compreender a função e a importância da

história  enquanto  ciência  que  investiga  o  passado  da  humanidade,  compreendendo  as

transformações  vividas  por  ela  ao  longo  do  tempo,  especificamente  os  fatos  históricos  que

marcaram o século XVIII no Brasil e no mundo, considerado o século das grandes revoluções.

HABILIDADES:



-Compreender as mudanças ocorridas principalmente no continente europeu por meio das

revoluções política, econômica e ideológica.

-Entender de que forma o iluminismo contribuiu para mudar a forma das pessoas pensarem

e viverem.

-Perceber  como  a  revolução  industrial  inaugurou  uma  nova  maneira  de  produzir  as

mercadorias, bem como as relações de trabalho e as classes sociais surgidas a partir de então.

-Analisar o processo da revolução francesa e os desdobramentos que esta teve inclusive

para o resto do mundo.

-Estudar como aconteceu a expansão do Brasil pelo interior.

-Refletir sobre os ciclos econômicos do Brasil e a importância que a época do ouro teve

para o país.

-Analisar todo o processo que levou à independência do Brasil

-Compreender o contexto e os fatos históricos que marcaram o Brasil império.

Refletir sobre o processo de abolição da escravatura no Brasil.

CONTEÚDOS:

I UNIDADE:

*A escravidão no Brasil

* O processo de expansão territorial do Brasil

* O século do ouro no Brasil

II UNIDADE:

*O Iluminismo

* A revolução industrial

* A revolução francesa

* O império napoleônico

III UNIDADE:

*As revoltas anti-coloniais

*O processo de independência do Brasil



* O primeiro reinado

IV UNIDADE:

*O período regencial

* O segundo império

* A abolição da escravatura

PROJETOS:

-Atividades lúdicas de leitura onde o aluno possa despertar o interesse pela mesma

contribuindo assim para um melhor aprendizado cognitivo.

-Preservação do patrimônio: Nossa escola como continuação do nosso lar.

-Resgate das tradições juninas e valorização dos artistas locais

-Participação e valorização da família no contexto escolar.

-Consciencia negra: respeito não tem cor, tem consciência.

-Jogos inter-classe

-Feira de conhecimento: as invenções da humanidade

TEMAS  TRANSVERSAIS:  Ética,  Cidadania,  Sexualidade,  Alteridade,  Pluralidade

cultural, Sociedade, Democracia, Meio ambiente e Patrimônio cultural.

METODOLOGIA:  Aulas  expositivas  e  participativas,  elaboração  e  correção  de

exercícios, leitura de textos complementares, apresentação de seminários, exposição e análise de

filmes,  pesquisas,  estudos  dirigidos,  análise  de  músicas  poesias,  uso  de  mapas,  debates  e

desenvolvimento de projetos.

AVALIAÇÃO: A avaliação será contínua e cumulativa desenvolvida por meio de provas

com questões  objetivas  e  subjetivas,  trabalhos  escritos  e  apresentados,  seminários,  pesquisas  e

participação nas aulas.

FILMES:

Gladiador.Estados  Unidos,  2000.Direção:  Ridley Scott.Distribuição:  Universal  Pictures,

155 min.

O  príncipe  do  Egito.Estados  Unidos,1998.Direção:Steve  Hickner.Distribuiçõ:  universal



pictures, 99 min.

O menino de pijama listrado. Estados Unidos, 2008. Direção: Mark Herman.Distribuição:

Miramax filmes,195 min.

O que é isso companheiro? Brasil,1997.  Direção: Bruno Barreto.Distribuição:Miramax

filmes, 195 min.
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