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RESUMO:

O presente trabalho busca a partir da articulação entre os Parâmetros Curriculares Nacionais brasileiros e
suas diretrizes, no que concerne ao ensino e aprendizagem da história na educação básica, apresentar
caminhos de significação do ensino da história com o propósito de atender o que o currículo nacional
denomina de “competências históricas”. Destacamos neste artigo como principal mecanismo de
significação do ensino-aprendizagem desta disciplina o procedimento da micro-história, a partir de um
processo de diminuição da escala, fazendo com que o aluno possa perceber-se como agente histórico de
seu tempo, experimentado de modo efetivo o jogo de articulações que determinados indivíduos, assim
como ele próprio, promovem com a temporalidade que estão inseridos, sendo ponto de partida para
entendermos seu mundo de pertencimento. A pesquisa foi realizada a partir da prática docente e da
bibliografia relacionada.
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RESUMEN:

El presente trabajo de la articulación entre el Programa Nacional de Brasil y sus directrices sobre la
enseñanza y el aprendizaje de la historia en la educación básica, proporcionan caminos significado de la
enseñanza de la historia con el fin de cumplir con lo que se llama el plan de estudios nacional de
"habilidades históricas." Hacemos hincapié en este artículo como el principal mecanismo de importancia de
la enseñanza y el aprendizaje de esta asignatura el procedimiento de micro-historia, de un proceso de
disminución de escala, haciendo que el alumno perciba a sí mismos como agente histórico de su tiempo,
así que experimentaron articulaciones de juego efectivos que determinadas personas, como él, que
promueven la temporalidad que se insertan, por ser el punto de partida para comprender su mundo de
pertenencia. La encuesta se realizó desde la práctica docente y la bibliografía relacionada.

Palabras clave: La educación, la historia, la microhistoria, la enseñanza, el aprendizaje.

INTRODUÇÃO:
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“Ser membro de uma comunidade humana é situar-se em relação ao seu passado
(ou da comunidade) ainda que para rejeitá-lo. O passado é, portanto, uma
dimensão permanente da mente humana, um componente inevitável das
instituições, valores e outros padrões da sociedade humana. O problema para os
historiadores é analisar a natureza desse ‘sentido de passado’ na sociedade e
localizar as mudanças e permanências”[3].

A história é, essencialmente, um produto humano, característico de uma sociedade que reflete a todo o
momento sobre sua existência. Por isso, há diversas histórias e maneiras de se pensar a história. Neste
contexto, ao pensar o ensino e a aprendizagem em história, é preciso questionar o que vamos buscar no
passado, ou como vamos possibilitar o acesso do aluno ao passado ou, ainda, como é possível fazer com
que o aluno estabeleça uma relação ativa com o passado.

Talvez a reafirmação daquele velho discurso da importância da história como um mecanismo de olhar para
o seu passado para compreender seu presente não gere mais efeitos positivos diante dos alunos, que
necessitam de respostas mais concretas e ao mesmo tempo em que o faça perceber este passado como
algo ativo e até mesmo palpável, concreto, perceptível aos olhos de um simples curioso.

Ensinar história é ajudar o aluno a situar-se historicamente, a compreender a historicidade de sua
realidade e das relações humanas nela estabelecida. O conhecimento histórico é uma forma de
racionalidade, que inclui uma série de habilidades mentais que torna possível um olhar crítico sobre o
cotidiano, fundamentado na compreensão de seu cotidiano. Assim afirma Braudel:

“[as experiências do passado] só podem ser compreendidas se tomadas em seu
conjunto; mais ainda, que eles devem ser aproximadas umas das outras, que a
luz do presente frequentemente lhes convém e que é a partir do que vemos hoje
que julgamos e compreendemos o passado”[4].

Desse modo fica claro que para construir conhecimento histórico, o aluno precisa participar de diversas
experiências com o passado que, partindo de suas ideias e seus conhecimentos prévios, permitem o
desenvolvimento do que as Diretrizes Curriculares Nacionais propostas pelo Ministério da Educação – MEC
chama de competências históricas[5].

A HISTÓRIA EM SALA DE AULA E AS DIRETRIZES CURRICULARES:

No que concerne à educação básica brasileira, o ensino de história deve promover a criança ou jovem a
alcançar o desenvolvimento significativo de conceitos e categorias básicas para a compressão desse campo
do conhecimento, apropriando-se de noções de tempo, espaço, sujeito histórico, fato histórico,
permanências, rupturas, continuidades, descontinuidades, dentre outras[6].

Especificamente nos anos inicias, do 1º ao 5º ano, o ensino de história tem por objetivo, de acordo com os
Parâmetros Curriculares Nacionais, sete pontos que precisam ser desenvolvidos durante o processo de
ensino aprendizagem, para possibilitar ao aluno um desenvolvimento qualitativo referente à apreensão da
história:

“1. Identificar o próprio grupo de convívio e as relações que estabelecem com
outros tempos e espaço.

2. Organizar alguns repertórios histórico-culturais que lhes permitam localizar
acontecimentos numa multiplicidade de tempos, de modo a formular explicações
para questões do presente e do passado.

3. Conhecer e respeitar modos de vida de diferentes grupos sociais, em diversos
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tempos e espaços, em suas manifestações culturais, econômicas, políticas e
sociais, reconhecendo semelhanças e diferenças entre eles.

4. Reconhecer mudanças e permanências nas vivencias humanas, presentes em
sua realidade e em outras comunidades, próximas ou distantes no tempo e no
espaço.

5. Questionar sua realidade, identificando alguns problemas e refletindo sobre
algumas possíveis soluções, reconhecendo formas de atuação política institucional
e organizações coletivas da sociedade civil.

6. Utilizar métodos de pesquisa e produção de textos de conteúdo histórico,
aprendendo a ler diferentes registros escritos, iconográficos, sonoros e etc.

7. Valorizar o patrimônio sociocultural e respeitar a diversidade, reconhecendo-a
como direito dos povos e indivíduos e como um elemento de fortalecimento da
democracia”[7].

Com isso espera-se que, ao longo dos primeiros anos da educação básica, os alunos gradativamente
possam ler e compreender sua realidade, posicionar-se, fazer escolhas e agir criteriosamente, ficando
claro que a inserção da história enquanto disciplina no currículo tem:

“a proposta (...) concebida para proporcionar reflexões e debates sobre a
importância dessa área curricular na formação dos estudantes, como referências
aos educadores, na busca de práticas que estimulem e incentivem o desejo pelo
conhecimento. O texto apresenta princípios, conceitos e orientações para
atividades que possibilitem aos alunos a realização de leituras críticas dos
espaços, das culturas e das histórias do seu cotidiano”[8].

No ínterim de construir as tais “competências históricas” no alunado, é que percebemos o caminho
criterioso percorrido nos Parâmetros Curriculares Nacionais para a escolha dos conteúdos que devem ser
expostos em sala de aula, compondo desse modo o Currículo Nacional, onde fica clara a intenção de
fundamentar a análise das informações históricas a partir do vivido, ou seja, a partir de práticas de
contextualização promovida pelo professor para que se possa aproveitar ao máximo o dito conhecimento
prévio dos alunos, estando assim articulados com os temas transversais.

Apresentam-se os conteúdos disponibilizados da seguinte forma:

“as relações de trabalho existentes entre os indivíduos e as classes, por meio do
conhecimento sobre como se processam as produções, as comercializações e a
distribuição de bens, as desigualdades sociais, as transformações das técnicas e
das tecnologias e a apropriação ou a desapropriação dos meios de produção pelos
trabalhadores;

as diferenças culturais, étnicas, de idade, religião, costumes, gêneros, sistemas
econômicos e políticos;

as lutas e as conquistas políticas, travadas por indivíduos, por classes e
movimentos sociais;
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as relações entre os homens e a natureza, numa dimensão individual e coletiva,
contemporânea e histórica, envolvendo discernimento quanto às formas de
dominação e preservação da fauna, flora e recursos naturais;

reflexões sobre a constituição da cidadania, em diferentes sociedades e tempos,
relacionadas à saúde, à higiene, às concepções sobre a vida e a morte, às
doenças endêmicas e epidêmicas;

as imagens e os valores em relação ao corpo, relacionados à história da
sexualidade, dos tabus coletivos, da organização das famílias, da educação sexual
e da distribuição de papéis entre os gêneros nas diferentes sociedades
historicamente constituídas”[9].

O ensino e aprendizagem da história na educação básica são subdivididos em ciclos, que compreendem as
oito séries do ensino básico. A fragmentação ocorre em quatro ciclos, compostos cada um de duas séries
onde a disponibilidade dos conteúdos é feita seguindo sempre uma ordem iniciando com a história do
aluno e de sua família, partindo para história da sua escola, do seu bairro, sua cidade, seu Estado e do
país, só chegando ao terceiro ciclo, que a criança dá início a análises de história geral nos mais diferentes
tempos.

A disposição de conteúdos ocorre da seguinte maneira: No primeiro ciclo, que engloba as primeiras e
segundas séries o eixo temático funda-se na história local e do cotidiano enfocando, preferencialmente as
diferentes histórias pertencentes ao local em que o aluno vive, onde se busca dimensionar essas histórias
em diferentes tempos. No segundo ciclo, que compreende a terceira e quarta série da educação básica, o
foco dado é a história das organizações populacionais, onde enfoca-se preponderantemente as diferentes
histórias que compõem as relações entre o local e coletivo, levando sempre em consideração outros
tempos e espaços, contempla, ainda, diálogos entre presente e passado e os espaços locais, nacionais e
mundiais[10].

Já quando chegamos ao terceiro e quarto ciclos há uma ampliação do olhar sobre a história, onde essa,
ganha proporções antes não percebidas pelo aluno, exigindo a partir daí uma profundidade e
especialização maior do professor para se utilizar de ferramentas que possam trazer conteúdos que
parecem tão distantes no tempo e espaço, para próximo do aluno, fazendo com que ele se sinta parte
daquilo.

No terceiro ciclo, que compreende as quintas e sextas séries da educação básica tem como eixo temático a
história das relações sociais, da cultura e do trabalho, enfocando preferencialmente orientar estudos de
relações entre a realidade histórica brasileira, a História da América, da Europa, da África e de outras
partes do mundo. Chegando ao quarto e último ciclo, que engloba a sétima e oitava série perceberemos
uma ampliação ainda mais contundente, onde destaca-se como eixo de análise a história das
representações e das relações de poder, tendo como foco essas relações na história brasileira e de outras
partes do mundo[11].

O que se busca de modo objetivo com essa divisão é fazer com que o estudante perceba como está
organizado o pensamento histórico, de modo a permitir o conhecimento de momentos históricos nas suas
singularidades, favorecer estudos de relações de semelhanças, diferenças, permanências e
transformações, continuidades e descontinuidades entre diferentes épocas e espaços, em estudos que
contemplam de modo plural a cultura.

MICRO-HISTÓRIA: ORIGEM, CONCEITOS E PROPOSTAS:

A Microstorie ou micro-história é um dos termos mais difundidos com que se tentou catalogar o debate
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historiográfico nos últimos anos. Uma tentativa de defini-la incorreria em homogeneizar um diálogo
frutífero em torno dos limites e possibilidades da escrita da história iniciado no contexto cultural italiano a
partir da década de 1960. Ressalvando as ambiguidades, convencionou-se falar sobre uma perspectiva
historiográfica particular[12].

Tem suas origens no debate italiano centrado na da Revista Quderni Storici, na década de 1970,
protagonizado principalmente pelos historiadores Edoardo Grendi, Giovanni Levi e Carlo Ginzburg. A partir
da década de 1980 o debate articulou-se às discussões correntes no âmbito da história e produziu
investigações de fôlego, publicadas em uma coleção, editada em Turim, por Giulio Einaudi, sob o título que
dá nome à série: Microstorie[13].

De acordo com Giovanni Levi, essa prática historiográfica não tem um corpo de ortodoxia estabelecida
para se servir, e sim alguns elementos comuns de natureza teórica, como a redução da escala, o debate
sobre a racionalidade, a pequena indicação como um paradigma científico, a opção pelo particular (não,
entretanto, em oposição ao social), a atenção à capacidade receptiva e à narrativa, uma definição
específica do contexto e a rejeição do relativismo. Ressalta ainda que os historiadores que aderem a esse
método têm-se envolvido em contínuos intercâmbios com as ciências sociais e estabelecido teorias
historiográficas sem se referir a qualquer sistema coerente de conceitos ou princípios próprios[14].

Entende-se que a micro-história serve como uma tentativa de corrigir os aspectos que não funcionavam na
“história tradicional”, uma alternativa para vincular cultura e sociedade e ao mesmo tempo refutar o
relativismo, o irracionalismo e a redução do trabalho do historiador a uma atividade puramente retórica
que interprete os textos e não os acontecimentos. Além de ser toda ação humana vista como o resultado
de uma constante negociação, manipulação, escolhas e decisões do indivíduo, diante de uma realidade
normativa, ou seja, a estrutura oferece brechas e contradições sob as quais o indivíduo exerce uma
relativa liberdade de criação[15].

Nas palavras de Ginzburg, a consciência da escala de observação, constitui o núcleo central da
micro-história, e a partir daí, um modo diferente de se colocar em relação aos próprios leitores, de
justificar a escolha do tema, de provar as próprias afirmações e de narrar, variam de acordo com as
posições e influências articuladas pelo debate, ratificando a heterogeneidade da micro-história[16].

De modo geral, a decisão de reduzir a escala para analisar a trajetória de Antônio José, e a partir dela
refletir sobre o passado, segue os passos dos historiadores que trabalham a partir dos debates da
micro-história, buscando realizar uma análise microscópica, e ao mesmo tempo, densa e intensiva das
fontes utilizadas. Mesmo porque entendemos que a redução da escala revelará fatores previamente não
observados em um escala macro.

UM EXEMPLO PRÁTICO DA MICRO-HISTÓRIA EM SALA DE AULA:

A micro-história nos mostra que a vida de sujeitos em sua individualidade nos dá muitas informações
sobre o contexto no qual ele está inserido, afinal, os sujeitos são agentes e pacientes do seu tempo, sendo
de grande valia partir desses indivíduos, que podem ser anônimos ou não, para entender fatos
considerados importantes na história do Brasil e do mundo.

É aí que percebemos que na vida cotidiana dos alunos, que se desenrola dentro e fora das salas de aula,
pode está a matéria prima para a construção do conhecimento histórico macro, sendo assim, um ponto de
partida para reflexões historiográficas mais gerais e que aparentemente não tem a ver com a realidade.

A proposta aqui é exatamente desmistificar aquele velho conceito de ensino história que só estava
preocupado com os grandes nomes e acontecimentos como nos aponta Ruiz:

“Até agora a História era ensinada como se se tratasse de quadros já acabados.
Cenas que eram apresentadas aos alunos como se fossem slides, para, a partir
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daí, tecer algumas considerações sobre como se chegou a essas mesmas cenas:
o Renascimento, os descobrimentos, as Conquistas, a Reforma, a
Contra-reforma... e as suas conceituações paralelas, o individualismo, o desejo de
expansão, os novos mercados, o extermínio das populações indígenas, o espírito
protestante e o católico...”.[17]

O que se constrói nesse novo modelo de ensino de história é o interesse pela cultura, ou melhor, é a
procura dos aspectos políticos, econômicos e sociais a partir de uma análise cultural. O que gera a
promoção de um interesse maior entre os alunos, assim como afirma Pinsky e Pinsky:

“Nessa nova abordagem, não há porque não dar conta dos novos objetos que o
método histórico incorporou nos últimos anos, em que tendo como destaque o
quadro cultural, estudam-se aspectos mais íntimos como a vida privada e as
dimensões da experiência humana ligadas à sexualidade, aos costumes, aos
afetos e as às crenças” [18].

Partindo da apresentação desses novos interesses do ensino de história nos propomos a lançar a lupa de
análise sobre Antonio José da Silva (1705-1739), um microcosmo capaz de nos conduzir ao complexo
sistema socio-cultural no qual estava inserido. A partir da trajetória deste indivíduo, busca-se construir a
teia de relacionamentos e as inter-relações que essa comunidade estabelece entre si e com outros grupos
e instituições.

Nascido no Rio de Janeiro foi levado junto com a família para Lisboa, Portugal, por ocasião da prisão da
sua mãe Lourença Coutinho, cristã-nova, acusada de crimes de judaísmo. Durante toda a sua vida esteve
sob a vigilância do Tribunal do Santo Ofício da Inquisição, sendo preso por duas vezes, ambas acusado de
crimes de judaísmo[19]. Se na primeira prisão em 08 de agosto de 1726, aos 21 anos, Antônio José
conseguira a liberdade, mediante reconciliação com a Igreja Católica e após sentença de confisco de bens,
abjuração em forma, cárcere e hábito penitencial perpétuo, instrução na fé católica e penitências
espirituais, da segunda, em 1737, não obtivera o mesmo êxito, pois em 1739, foi condenado à morte na
fogueira em espetáculo público no Campo da lã[20].

Entre as prisões, Antônio José tentou refazer a vida formando-se em direito canônico, como o pai João
Mendes da Silva, e casando com Leonor Maria de Carvalho, em 1734, com a qual um ano depois teve a
única filha do matrimônio. É nesse contexto que começa a escrever comédias, para apresentação no
Teatro do Bairro Alto em Lisboa, com as quais adquiriu grande fama e as alcunhas de “Judeu”, “Plauto
fluminense” e “Plauto português”. Toda a família de Antônio José, de ascendência hebraica, pais, avós,
tios, primos, sobrinhos e esposa também saíram penitenciados em autos de fé[21].

O que a trajetória desse indivíduo teria para nos dizer sobre o complexo sistema social ao qual estava
inserido Como despertar no aluno o interesse por histórias de uma temporalidade tão distante, utilizando
uma trajetória de vida como fio condutor

Uma gama de possibilidades temáticas se abre ao professor, tanto na periodização em que o indivíduo
está inserido, quanto em temporalidades anteriores, tendo em vista que as tradições culturais são
elaboradas e reelaboradas a partir da fusão entre antigos e novos padrões. Como exemplos, citamos: O
governo de D. João V; A organização social, segmentada e hierarquizada no domínio luso, assim como a
pluralidade existente nas classificações; A relação entre Igreja e Estado e o significativo poder da Igreja; A
legislação vigente em Portugal, e em extensão à América portuguesa; A intolerância religiosa no contexto
pós-reformas; A manutenção da disciplina na sociedade; A pluralidade de práticas religiosas provenientes
de Portugal, para além do catolicismo; entre outros eixos que podem ser ampliados a depender do
planejamento docente.

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES FINAIS:
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“[A história como] ‘Ciência dos homens’, (...). É ainda vago demais. É preciso
acrescentar: ‘dos homens, no tempo’. O historiador não apenas pensa ‘humano’.
A atmosfera em que o seu pensamento respira naturalmente é a categoria da
duração” [22].

Assim como nos apresenta Marc Bloch[23] o oficio do historiador é analisar o homem imerso na sua
temporalidade, ou seja, como produto e reprodutor do seu contexto, do vivido, marcado de maneira
indelével pelas circunstâncias que o produziram, sendo nas cicatrizes intransponíveis que o tempo produz
que o historiador atua a procura dos indícios, como no exercício descrito por Ginzburg com o processo de
entrelaçar provas e possibilidades, o verdadeiro e o verossímil, buscando através dos alfarrábios da
história as estratégias da produção da memória, vasculhando cuidadosamente no silêncio que é construído
através das inúmeras possibilidades que temos como fontes[24].

A proposta que aqui se apresenta enquanto possibilidade de promoção do ensino-aprendizagem da história
a partir da micro-história tem como pretensão trazer o indivíduo à tona como sujeito ativo de sua própria
história, sendo este construção de seu tempo, mas ao mesmo tempo também construtor de um ideal de
mundo que muitas vezes choca-se com a estrutura na qual está inserido. Essa situação deixa claro que a
história não é feita só pelos grandes nomes, grandes feitos e heróis ou pelas grandes instituições a partir
de sua documentação oficial e tendenciosa, assim como apregoou por muito os ideais positivistas.

O que se procura a partir da utilização da “lupa” em sala de aula é fazer com que o aluno se perceba
agente histórico, vendo em sua vida cotidiana, da sua família, do seu bairro, cidade, Estado e país
inseridos em um contexto espacial e temporal bastante complexo, com teias que se entrecruzam e fazem
com que sejam influenciados mutuamente, onde a história do presente, ou aquela onde ele está inserido
como ator, é produto de um contexto anterior ao mesmo tempo em que constrói o que chamamos hoje de
futuro.

Neste ínterim conseguiremos construir no aluno o que os Parâmetros Curriculares Nacionais chamam de
“competências históricas”, fazendo com que ele perceba-se como parte de um todo e ao mesmo tempo
responsável pela construção de sua história, que é a história de sua família, sua comunidade, sua cidade,
seu país e assim por diante. O trabalho para os educadores não é fácil, afinal o próprio Bloch já nos avisa
que a história é a mais difícil de todas as ciências[25] apresentado ainda como desafio para os
mediadores do conhecimento que não imagina (...) elogio mais belo do que saber falar, ao mesmo tom,
aos doutos e aos escolares[26] ficando claro o desafio que os mestres educadores têm.

O que aqui se apresenta é uma das inúmeras possibilidades de interpretação do tempo, ou melhor, da
trajetória do homem no tempo, ficando como exemplar desse possível caminho da construção de uma
relação ativa com o passado, os percursos entrecruzados por Antônio José da Silva diante do mundo ao
qual pertencia.

[1] Mestranda do curso de História da Universidade Federal de Sergipe (UFS/PROHIS) sob orientação do
Prof. Dr. Marcos Silva e membro do Grupo de Pesquisa Diáspora Atlântica dos Sefarditas CNPq/UFS.
Bolsista CAPES. E-mail: souzajosevania@gmail.com.
[2] Mestrando do curso de História da Universidade Federal de Sergipe (UFS/PROHIS) sob orientação do
Prof. Dr. Antônio Lindvaldo Sousa e membro do GPCIR (Grupo de Pesquisa Culturas, Identidades e
Religiosidades) CNPq/UFS. E-mail: leomatos.f@gmail.com.
[3] HOBSBAWM, Eric. Sobre História. São Paulo: Companhia das Letras, 1998, p. 22.
[4] BRAUDEL, Fernand. O Espaço e a História no Mediterrâneo. São Paulo: Martins Fontes, 1988. p.04.
[5] Competências podem ser definidas como a capacidade de mobilizar diversos cognitivos para enfrentar
um tipo de situação. Esses recursos cognitivos podem ser conhecimentos teóricos, um saber fazer prático,
valores, julgamentos, intuições baseadas na experiência, habilidades, percepções, avaliações e
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