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Resumo: O intuito deste artigo é mostrar como tem ocorrido o ensino de História no Brasil desde a época
colonial até a década de 1990. Paralelamente busca-se mostrar como ocorre o ensino de História de
Alagoas nas escolas da rede estadual do município de Arapiraca, reforçando-se a discussão da importância
da história local para a formação do educando e objetivando o diagnóstico da situação atual do ensino de
História de Alagoas, bem como das principais dificuldades encontradas. Para a realização desta pesquisa
foram utilizadas fontes bibliográficas nas temáticas de História da Educação; Ensino de História; Currículo
Escolar e História da Educação em Alagoas, além dos PCNs; a LDB e as matrizes curriculares estaduais de
2009; 2010 e 2011. Por fim, foi realizada uma pesquisa em 14 das 16 escolas estaduais existentes em
Arapiraca, buscando diagnosticar como vem sendo desenvolvido o ensino de História de Alagoas.
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Abstract: The purpose of this article is to show how it has been the teaching of history in Brazil since
colonial times until the 1990s. Parallel search is to show how the teaching of history in schools of Alagoas
state network of the city of Arapiraca, reinforcing the discussion of the importance of local history for
elementary education and objective diagnosis of the current situation of the teaching of History Alagoas,
as well as major difficulties. For this research literature sources were used in the themes of History
Education, History Teaching, School Curriculum and History of Education in Alagoas, and PCNs, the LDB
and curricular state 2009, 2010 and 2011. Finally, a survey was conducted in 14 of the 16 existing state
schools in Arapiraca, seeking to diagnose as it is being developed teaching History of Alagoas.
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Introdução

O objetivo que norteia este artigo saber como tem ocorrido o ensino de história de Alagoas na rede
estadual de ensino do município de Arapiraca e destacar sua importância para a formação do educando.A
relevância desse tema concentra-se na necessidade de haver uma maior valorização da História do nosso
Estado como disciplina escolar voltada para a educação básica.
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Dessa forma este trabalho busca abordar a trajetória do ensino de História no Brasil, possibilitando um
conhecimento sobre a trajetória do ensino de História em nosso país e para isso são utilizadas pesquisas
bibliográficas que tratam de educação, em especial sobre o ensino de história a citar, Piletti (1997); Reis
(2000); Fonseca (2004); sobre educação em Alagoas Costa (1931), além dos Parâmetros Curriculares
Nacionais para o Ensino de História (1998). Também são utilizadas legislações instituídas pelos órgãos
governamentais, sendo elas, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996); e as Matrizes
Curriculares da Educação em Alagoas nos anos de 2009, 2010 e 2011.

Aborda-se a inserção da História local no currículo escolar, respaldada nos Parâmetros Curriculares de
História, busca-se também definir questões curriculares tais como a base nacional comum e a parte
diversificada, onde está contida a disciplina de História de Alagoas.

Por fim, observa-se o ensino de História de Alagoas nas escolas estaduais do município de Arapiraca, a
partir da comparação das matrizes curriculares do Estado dos últimos anos destacando o que se refere à
disciplina de História de Alagoas. Foram realizadas entrevistas com as coordenadoras pedagógicas,
responsáveis pelas questões curriculares das unidades de ensino de 14 escolas estaduais de Arapiraca
buscando investigar como tem ocorrido esse ensino, suas conquistas, problemáticas e desafios. A partir de
tais questionamentos objetiva-se chegar a uma conclusão sobre a necessidade de valorizarmos mais a
História de nosso Estado, como meio indispensável à formação crítica dos educandos, tornando as aulas de
História mais práticas aproximando os conteúdos dados em sala de aula à realidade do aluno.

1. Trajetória do Ensino de História no Brasil

A concepção da História mudou através dos diversos debates científicos, ganhando contornos precisos
apenas a partir do século XVIII. Dessa forma, em cada época, a História vai ganhar uma função, ora sendo
usada pela Igreja, se constituído como história sagrada, ora pelo Estado como ferramenta para exaltar o
patriotismo ou por camadas emergentes para divulgar suas ideologias, seja como for, a História sempre
esteve a serviço de uma instituição.

No período colonial a educação escolar foi marcada pela atuação da Companhia de Jesus que veio ao Brasil
em 1549, essa educação era voltada para a catequese dos indígenas e o desenvolvimento de atividades
agrícolas e artesanais. Havia um empenho para garantir a eficiência do processo evangelizador, já que a
Coroa pouco se interessava pela educação nas terras coloniais, sua interferência se resumia em impedir
que fossem criadas universidades brasileiras com o fim de garantir certo grau de dependência e controle
sobre a formação intelectual das elites coloniais.

No século XVIII influenciado pelas ideias iluministas o Marquês de Pombal promoveu uma campanha em
prol do ensino laico; dessa forma, enquanto o Estado queria formar cidadãos que contribuíssem com o
desenvolvimento da pátria. A Igreja queria formar devotos obedientes a ela. As divergências entre Igreja e
Estado acirraram-se a tal ponto dos jesuítas serem expulsos em 1759.

Segundo Piletti (1997), a expulsão dos jesuítas não promoveu melhorias tão eficazes quanto se pretendia,
pois as aulas régias que substituíram o sistema jesuítico possuíam imensas falhas:

Cada aula régia constituía uma unidade de ensino, com professor único, instalada
para determinada disciplina. Era autônoma e isolada, pois não se articulava com
outras nem pertencia a qualquer escola. Não havia currículo, no sentido de um
conjunto de estudos ordenados e hierarquizados, nem a duração prefixada se
condicionava ao desenvolvimento de qualquer matéria. O aluno se matriculava em
tantas aulas quantas fossem as disciplinas que desejasse. Para agravar esse
quadro, os professores eram geralmente de baixo nível, improvisados e mal pagos,
em contraste com o magistério dos jesuítas, cujo preparo chegava ao requinte.
Nomeados em regra por indicação ou sob concordância de bispos, tornavam-se
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proprietários das respectivas aulas régias que lhes eram atribuídas, vitaliciamente,
como sesmarias ou títulos de nobreza. (PILETTI, 1997; p. 36-37)

Isso significava que as reformas no campo educacional ocorrerem ao longo da História do Brasil sempre
colocando a educação a serviço de uma instituição, não priorizando o objetivo maior que é promover uma
transformação social voltada para as camadas mais desfavorecidas da sociedade brasileira.

A História, enquanto disciplina escolar se constitui após a independência, porque havia a necessidade de
fortalecer as estruturas do Império, destacando o ensino de uma história pátria que reforçasse as
contribuições da monarquia Portuguesa para com o Império recém-formado, e, mais do que isso, que
reforçasse o grande feito do imperador proclamando a independência e trazendo a “liberdade” para a
pátria. A educação é sem dúvida o meio mais eficaz de difundir um pensamento ou ideologia, e a História,
ganha status de disciplina escolar com adoção de métodos pedagógicos próprios, a ferramenta apropriada
para esse intento.

Associado a esse modelo de ensino, acrescentou-se a História do Brasil, cujas narrativas dos heróis
considerados construtores da pátria eram ressaltadas. A intenção de inserir a História do Brasil no
currículo escolar residia no fato do Brasil passar, na época, por um processo de organização política,
necessitando, com isso, legitimar um passado marcado pela atuação de heróis nacionais.

A História passa a se firmar como disciplina escolar e os interesses do Estado e da Igreja passaram a se
conciliar unindo-se História Sagrada com a História Profana. Assim a formação de crianças e jovens seria
feita pelos princípios cristãos e pelos fatos notáveis da história do Império; dessa forma, exaltava-se a
colonização portuguesa, a ação missionária da Igreja Católica e a monarquia.

Isso significa que o ensino de História no Brasil, nos fins do século XIX sofreu a influência européia
entrando no período republicano com ideais positivistas. Com a revolução de 1930, é que o ensino de
História ganha mais autonomia, principalmente a História do Brasil.

No pós Guerra, a História passou a ter interferência da Organização das Nações Unidas para a Educação,
Ciência e Cultura (UNESCO), interferência essa que abrangia as propostas curriculares, pois era necessário
que a formação dos alunos fosse voltada para a cidadania da paz, buscando evitar ênfases em datas de
guerras, ações etnocêntricas e preconceituosas.

Nas décadas de 50 e 60, o ensino de História voltou-se para as questões econômicas, pois se acreditava
que a industrialização seria responsável pelo desenvolvimento do país sob influência norte-americana,
espalhou-se a ideia tecnocrática, o que prejudicou as áreas humanas, pois nesse contexto se valorizava
bem mais o ensino técnico, assim a História e a Geografia tiveram suas cargas horárias diminuídas,
avançando os Estudos Sociais, área de integração dos diferentes saberes das Ciências Humanas,
estabelecendo um debate que logo em seguida é interrompido com o Golpe Militar.

Durante o regime militar, instalado em 1964, há um reforço da herança tradicional, destacavam-se os
fatos políticos e as biografias de brasileiros célebres, entre os quais, os principais personagens do novo
regime, como forma de ser exercido um controle ideológico, descartando qualquer possibilidade de
resistência ao regime autoritário. Não havia espaço para interpretação e análise crítica, dessa forma, a
educação e principalmente, o ensino de a História, enquanto disciplina escolar não se voltava para o
questionamento da ordem vigente.

O regime dedicou-se a educação cívica, tornaram-se obrigatórias as disciplinas Educação Moral e Cívica e
Organização Social e Política Brasileira para todos os níveis de ensino com a introdução de Estudos dos
Problemas Brasileiros no ensino superior tendo o intuito moralizador e de obediência ao Estado. Quanto ao
ensino de História, ocorreu a introdução da disciplina Estudos Sociais que agrupava a História, a Geografia
e a Educação Moral e Cívica, “... a finalidade básica dos Estudos Sociais seria ajustar o aluno ao meio,
preparando-o para a ‘convivência cooperativa’ e para suas futuras responsabilidades como cidadão, no
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sentido do ‘cumprimento dos deveres básicos para com a comunidade, o Estado e a Nação.” (FONSECA;
2004; 57-58). Percebe-se com isso, que todas as reformas empreendidas na educação brasileira durante o
regime foram o sentido de formar cidadãos obedientes ao Estado, cidadãos que não questionassem o
regime político vigente.

Na década de 80 entre as propostas sugeridas para o ensino de História estava o modelo marxista, a
proposta marxista atendia a situação do momento, pois o Brasil passava por lutas contra o regime militar,
com isso, era natural que as ideias marxistas de luta de classes ganhassem simpatia nacional, mesmo
porque, importantes grupos que lideravam esse processo de ensino ligavam-se às tendências políticas de
esquerda e movimentos socialistas.

No entanto, algumas críticas sugiram contra o movimento marxista, tais críticas se voltavam para o fato
de que, no estudo marxista haveria o enquadramento de qualquer sociedade as leis gerais marxistas, não
se considerando as especificidades de cada sociedade. Além de seguir um principio etapista tal como o
positivismo que caminhava linearmente para o progresso, o marxismo caminhava a partir de uma
sucessão de modos de produção para um fim determinado, o comunismo.

A Nova História, de origem francesa, influenciou o ensino brasileiro em fins dos anos 80 e inicio dos anos
90, procurando expandir a história das mentalidades e do cotidiano; a disposição do professor estava um
elenco considerável de publicações didáticas e paradidáticas que se apresentavam como vinculadas a
essas tendências inovadoras.

Entre as principais propostas da Nova História está a interdisciplinaridade, outra contribuição foi à nova
representação do tempo que nesse novo contexto não seguiria a sucessão, mas sim, a simultaneidade “os
eventos são inseridos em uma ordem não sucessiva, simultânea. A relação diferencial entre passado,
presente e futuro enfraquece-se, isto é, a representação sucessiva do tempo histórico é enquadrada por
uma representação simultânea.” (REIS, 2000, p. 18).

Apesar das modificações a teoria e as propostas pedagógicas inovadoras divergem da prática, pois o
cotidiano escolar tem permanecido com elementos tradicionais, elementos que, por serem tão fortes,
mesmo com as inovações ainda não foram destruídos completamente.

1. A inserção da História Local no Currículo escolar

Muitas vozes foram esquecidas pela História, durante muito tempo o que prevaleceu foi um discurso
dominante marcado pela imposição de uma ideologia; os grupos dominados ficavam a margem da
História, a exemplo da História do Continente Africano, que apenas se conhecia a partir da chegada do
homem europeu; antes dessa chegada, a História africana era desconsiderada; a própria História do
Continente Americano, é outro exemplo desse esquecimento, pois pouco é o destaque dado a História da
América Pré-colombiana.

Na historiografia alagoana ainda há vozes no esquecimento, que aos pouco estão sendo resgatadas
através de trabalhos monográficos, dissertações de mestrado e teses de doutorado.

A Secretaria de Educação do Estado de Alagoas não disponibiliza manual didático de História de Alagoas
para o ensino fundamental, pois segundo, a responsável pelo Setor de Livros Didático da referida
Secretaria não houve proposta de uma equipe editorial, muito menos de autores para produzir um livro
didático de História de Alagoas a ser utilizado na rede pública de ensino de nosso estado.

No ensino temos o obstáculo da pouca valorização da História alagoana na escola de Educação Básica,
onde os educandos deveriam receber a base de sua formação, enquanto agentes ativos da compreensão e
transformação social.

Quanto à formação do professor em meados do século XIX, em Alagoas, era muito deficiente, pois como
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explica Craveiro Costa (1931; p. 9), não se fazia grandes exigências pedagógicas para exercer a profissão
de professor:

Bastava, para ser professor primário, que o candidato soubesse ler e escrever, fosse
versado em doutrina cristã e um tanto destro nas quatro operações fundamentais da
aritmética. Era o regime do filhotismo político, voltando a invadir vitoriosamente o
magistério e banindo por completo as exigências da habilitação pedagógica.

Com isso não se exigia habilitação pedagógica para lecionar, pois a função de professor era exercida a
partir de favores e interesses políticos. A reforma educacional de 1854 trouxe certo interesse em mudar
esse quadro melhorando a educação em Alagoas. Foi criado um curso normal que só veio a funcionar
1869, buscando investir na formação docente, com duração de dois anos.

No curso normal tínhamos História de Alagoas, o que significa que o conhecimento ou o pouco
conhecimento adquirido durante a aprendizagem dessa matéria era teoricamente repassado para o ensino
primário e secundário. Hoje, século XXI, temos nos cursos licenciatura em História, a disciplina História de
Alagoas, um conhecimento que se adquire e deve ser adaptado e repassado a educação básica, o que nem
sempre acontece.

Com a política de melhoria educacional em fins do século XIX, o governo apenas se preocupava em criar
escolas e nomear professores; a estrutura escolar, os métodos de ensino, a busca pela eficiência escolar
não eram preocupação governamental.

Craveiro Costa (1931; p. 23) mostra o estado deplorável em que se encontrava a educação em nosso
estado já com a chegada da república:

As casas escolares eram ‘infectos casebres’, privadas de todo o conforto, onde se
imobilizavam diante de um individuo arvorado em professor algumas dezenas de
crianças, a se imbecilizarem nas rotineiras tarefas do silabário, da tabuada e do
catecismo. Não havia uma só escola instalada em prédio próprio; todas funcionavam
em casas comuns, de aluguel, desprovidas dos requisitos mais elementares de
higiene. O mobiliário, em algumas era antiqüíssimo, em outras era o próprio
mobiliário modestíssimo do professor; em muitas ‘caixas vazias de querosene’, e
havia escolas em que os alunos se sentavam no próprio solo (...)

Em suma, o quadro educacional que Alagoas tem apresentado contribui com a manutenção da ordem
vigente, com um domínio político onde a mesma elite se perpetua no poder brigando supostamente entre
si não em favor do povo, mas em favor de si própria. Não é de interesse governamental ver um ensino
baseado em métodos críticos e reflexivos, não é de interesse tornar a educação um poderoso meio de
transformação, pois historicamente nunca se teve intenção em terras brasileiras, em especial em Alagoas,
em promover a igualdade social, onde as classes baixas da sociedade se aproximam cada vez mais das
classes altas, através de uma distribuição de renda eficiente.

A partir do que estabelecem os Parâmetros Curriculares Nacionais e entendendo a importância da História,
verifica-se a necessidade da História Local, que por sua vez, precisa está integrada ao conhecimento da
História de nosso Estado. Não há como entender a História de Arapiraca, por exemplo, sem inseri-la no
contexto da História Alagoana. A consciência política, cultural e social indispensável para a transformação
da realidade do nosso Estado parte justamente da compreensão de nossa História.

A História problema nos demonstra que uma questão atual pode ser compreendida a partir de uma busca
de explicações no passado. Entender como Alagoas adquiriu os piores índices sociais em grande parte
pode ser através da compreensão da formação histórica de Alagoas desde a colonização até o presente.
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Muitas vezes, a própria escola torna-se um local estranho para a comunidade que a cerca, pois essa escola
não busca interagir com a comunidade. O professor também, em alguns casos, atua como um repassador
de conhecimentos retirados dos livros didáticos e essa situação gera um distanciamento entre o aluno e a
sua realidade, pois a escola não possibilita essa aproximação.

O sistema de ensino ainda precisa priorizar mais a inserção do estudo local na prática da escola, que por
sua vez, também pode incluir esse estudo em diversas áreas do conhecimento, inclusive, em História,
formando alunos críticos e reflexivos sobre a realidade da comunidade em que vivem. A valorização da
História de Alagoas é um passo muito importante para o conhecimento e consequente interferência de
nossa realidade mais próxima.

Na escolha dos conteúdos, os Parâmetros Curriculares Nacionais (1998) também destacam que os
conteúdos de História devem estabelecer semelhanças e diferenças entre passado e presente, entre os
espaços local, regional, nacional e mundial, os métodos didáticos também devem promover reflexões
entre o presente e o passado, partindo do local ao mundial.

A nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) (1996) em seu Art. 26 contempla a
existência de uma parte diversificada que complementa a base nacional comum. Essa parte diversificada
ficaria a critério dos Estados, pois se trata de oferecer uma educação que vise às características locais.
Tanto a base nacional comum, como a parte diversificada agrupam disciplinas que compõem os currículos
que têm como objetivo abranger as experiências escolares.

O currículo deve ter disciplinas do núcleo comum e do núcleo diversificado. As disciplinas da base comum
valem para o todo o território brasileiro e são obrigatórias, a parte diversificada, por sua vez, serve “...
para atender às peculiaridades locais, isto é, às características da região em que se situa a escola, às
atividades lá desenvolvidas ...” (PILETTI,1986, p.66).

A resolução nº 2 de 7 de abril de 1998 do Conselho Nacional de Educação que trata em seu Art. 3º, inciso
VI, que as escolas usarão a parte diversificada para enriquecer a base nacional comum, introduzindo de
forma específica projetos e atividades de interesse da comunidade local.

A história local torna-se importante para a formação do educando, pois possibilita a compreensão da
realidade desse aluno, o principio dessa formação começa quando o aluno percebe que a história vai além
de se conhecer fatos e personagens que de certa forma estão distantes de sua realidade. Conhecer a
História de Alagoas é o primeiro passo para tornar o aluno mais que um reprodutor de informações, e sim
um pesquisador que auxiliado pelo professor atuará na elaboração de uma história do cotidiano,
percebendo-se dessa forma, como personagem ativo da história, entendendo melhor o ambiente em que
vive.

1. O ensino de História de Alagoas: uma abordagem das escolas de ensino fundamental em
Arapiraca

Arapiraca é o segundo maior município alagoano, geograficamente localizada no centro do Estado é
conhecida como a terra do fumo devido à atividade fumageira, considerada a principal atividade
econômica do município. Atualmente Arapiraca, se destaca no cenário alagoano pelo seu crescimento
econômico e urbano, sendo o comércio a atividade que mais cresce, atendendo não só a demanda
arapiraquense, mas de muitos outros municípios circunvizinhos que não possuem um comércio abrangente
e variado. Dessa forma, a população desses municípios acaba se deslocando para Arapiraca a fim de
realizar suas compras.

A educação provida em Arapiraca atende a população de municípios vizinhos, principalmente o ensino
superior. Além disso, como alguns municípios circunvizinhos não oferecerem o ensino médio, aqueles pais
que desejam oferecer um ensino de qualidade para seus filhos recorrem às escolas particulares de
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Arapiraca.

No ensino superior, além das faculdades particulares, Arapiraca conta ainda com duas universidades
públicas, a Universidade Estadual de Alagoas e a Universidade Federal de Alagoas, cujos alunos em grande
número são oriundos de municípios vizinhos, tais como Taquarana, Campo Alegre, Limoeiro de Anadia,
Lagoa da Canoa, Girau do Ponciano, Anadia, Maribondo entre outros.

Segundo dados do IBGE (2009) ao todo, em Arapiraca existem 16 (dezesseis) escolas estaduais; 70
(sessenta) municipais; 31 (trinta e uma) escolas privadas; além dessas unidades de ensino, desde 2010
existe uma escola tecnológica federal atendendo não só alunos de Arapiraca como também de outros
municípios.

Analisando-se a matriz curricular de algumas escolas, evidencia-se que, História de Alagoas está inserida
na parte diversificada da matriz curricular. No entanto, a orientação estadual consolidada pela portaria nº
13 de 30 de janeiro de 2009 da Secretaria Estadual de Educação e Esporte de Alagoas é de que haja uma
hora semanal de ensino de História de Alagoas no 8º e 9º ano do nível fundamental, ficando a critério das
escolas a metodologia utilizada para esse ensino.

Comparando as últimas matrizes curriculares da rede estadual de educação, observa-se que em 2009 o
ensino de História de Alagoas acontecia através de disciplina específica, inserida na parte diversificada da
matriz curricular, com isso na matriz curricular de 2009, o aluno do ensino fundamental tinha duas aulas
de História semanais e uma hora aula de História de Alagoas no 8º e 9º ano do Ensino Fundamental

A matriz curricular de 2010, apesar de manter a base nacional comum, altera a parte diversificada,
mantendo a língua estrangeira moderna. Já a História de Alagoas passou a fazer parte da disciplina de
História contida na base nacional comum, ampliando a carga horária de História para 03 horas aulas no 8º
e 9º ano do ensino fundamental, sendo uma aula específica de História de Alagoas, já no 6º e 7º ano são
ministradas 03 aulas de Geografia, sendo uma delas de Geografia de Alagoas, essas orientações
permanecem na matriz curricular de 2011.

Através das pesquisas realizadas na Secretaria de Educação e Esporte de Alagoas (SEE) e na 5ª
Coordenadoria de Ensino de Alagoas não foi encontrado nenhum documento que justifique a introdução de
História de Alagoas na disciplina de História que faz parte do núcleo comum, uma vez que o núcleo comum
é padrão e seguido por todos os Estados da federação brasileira. Já a parte diversificada atende as
peculiaridades locais, com isso entende-se que História de Alagoas por ter um conteúdo específico que só
atende ao nosso Estado deveria permanecer no núcleo diversificado, como disciplina específica.

Com o intuito de verificar como tem ocorrido o ensino de História de Alagoas em nosso Estado, tendo
como campo de pesquisa, Arapiraca, segundo maior município alagoano, pode-se dizer que esse ensino
tem se desenvolvido no município arapiraquense como reflexo da formação dos estudantes alagoanos.
Portanto, na investigação realizada com 14 escolas estaduais desse município, verificou-se que algumas
ainda trabalham a História de Alagoas, como disciplina específica, outras inserem o conteúdo em História e
os demais trabalharam História de Alagoas como tema de projeto escolares.

No total das 14 escolas investigadas, evidenciou-se que ensino o de História de Alagoas é desenvolvido
com deficiência. Em 02 escolas verificou-se que o ensino existe como matéria específica; em 10 escolas o
ensino está inserido na disciplina de História como estabelece a matriz curricular do Estado. Apenas uma
escola realiza o ensino através de projetos educativos e uma não desenvolveu ensino de História de
Alagoas no ano de 2010, não sendo apresentada justificativa para o não desenvolvido desse ensino. A
partir desses dados percebe-se que 92,8% das escolas pesquisadas possuem certa preocupação em
desenvolver e valorizar o ensino de História de Alagoas, no entanto, não há uma regulamentação que
direcione esse ensino em todas as escolas estaduais.

Ainda segundo alguns gestores escolares a disciplina de História de Alagoas é recente, no entanto havia já
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por parte de algumas unidades de ensino e professores de História interesse em desenvolvê-la, antes
mesmo de a disciplina ser inserida na parte diversificada do currículo escolar alagoano. Dessa forma
entende-se que a História de Alagoas ficou, durante muito tempo, a mercê das estratégias dos
professores.

Entre as 14 escolas, apenas uma apontou a falta de professores para ministrar a disciplina como a
principal dificuldade da escola, tendo em vista que a referida unidade de ensino contava apenas com
monitores para ministrar as aulas, faltando, portanto professores, inclusive para lecionar as disciplinas da
base nacional comum obrigatória; 10 escolas apontaram a falta de material didático como à principal
dificuldade da escola para desenvolver a disciplina; uma escola apontou além da falta de material didático,
a falta de horário para ministrar o ensino de História de Alagoas, pois as poucas aulas não permitem que o
professor dê conta de todo o conteúdo e duas escolas não apresentaram dificuldades para ministrar o
referido ensino.

A partir desses dados percebe-se que a dificuldade que aparece com maior frequência nos
estabelecimentos de ensino de Arapiraca é a falta de material didático, ou seja, 71,4% das unidades de
ensino não possuem um recurso primordial para os professores e principalmente para os alunos que não
possuem manual didático e com isso praticamente não têm outra forma de tirar suas dúvidas sobre
História de Alagoas fora do ambiente escolar.

Nas escolas pesquisadas foram encontrados dois livros didáticos que tratam de História de Alagoas; um
publicado em 1989 intitulado Alagoas e seu espaço e outro publicado em 1995 com o título de Construindo
Alagoas, ambos são voltados para as sérias iniciais do ensino fundamental.

A primeira observação a ser feita sobre os dois livros é que não se tratam de livros de História de Alagoas,
mas sim de Estudos Sociais, visto que pelos anos das publicações ainda tínhamos essa disciplina no
currículo escolar. Por se tratar de Estudos Sociais os assuntos abordados misturam a História de Alagoas
com a Geografia de Alagoas.

A primeira publicação, Alagoas e seu espaço, dos autores Josete Lima Peixoto, Luciana Aires Suruagy e
Vera Lúcia Costa abordam, através de uma linguagem de fácil compreensão, com ilustrações e atividades
de memorização, assuntos tais como; a localização de Alagoas; nossos primeiros habitantes; a atividade
canavieira; os holandeses em Alagoas; o Quilombo dos Palmares; o clima, a hidrografia; as atividades
econômicas; os símbolos, as cidades históricas, o folclore, entre outros.

Chama a atenção ao se tratar da atividade canavieira quando os autores colocam “Veja que bonitas fotos
sobre CANA-DE-AÇÚCAR eu lhe apresento. Procure outras, faça um painel e explique como é a economia
da cana-de-açúcar atual em seu município.” (PEIXOTO; SURUAGY; COSTA; 1989; p.19)

A abordagem que o livro traz sobre alguns assuntos a exemplo da atividade canavieira não promove
nenhuma discussão a cerca da concentração fundiária em nosso Estado, a maioria das nossas terras
agricultáveis são destinadas ao cultivo de cana; Alagoas é um grande produtor de cana-de-açúcar, mas
não temos um Estado rico, pelo contrário, temos os piores índices sociais do Brasil, seja em violência, taxa
de analfabetismo, concentração de renda, cabe ao professor discutir esses temas de forma adequada e
coerente com a realidade do aluno, mostrando para o mesmo que a cana de açúcar promove riqueza, mas
não significa que esta seja para todos os alagoanos.

Outro livro existente sobre História de Alagoas é a obra de Guilherme Palmeira, Construindo Alagoas,
também de Estudos Sociais, publicado em 1995 e voltado para séries iniciais do ensino fundamental.
Nessa obra quase não há assuntos voltados para História de Alagoas, os assuntos são mais ligados a
Geografia alagoana, no entanto, o livro orienta para a realização de debates tais como “O povo deve vigiar
como é gasto o dinheiro de impostos e taxas. Deve estar atento ao trabalho dos governantes e políticos”
(PALMEIRA; 1995; p. 91)
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Debates com temáticas esclarecedoras são importantes para a formação crítica do aluno, por isso
podemos dizer que o livro mencionado traz uma abordagem mais reflexiva, consequentemente ajudando a
desenvolver em sala de aula uma metodologia que promova de fato a conscientização dos educando
enquanto agentes transformadoras da realidade em que vivem.

Atualmente não foi encontrada pela autora desse trabalho, nenhuma outra publicação referente à História
de Alagoas, sendo esta a principal dificuldade apontada pelas coordenadoras escolares de rede estadual de
Arapiraca. Alguns professores tomam a iniciativa de formularem materias didáticos, como apostilas a
serem utilizadas nas aulas de História de Alagoas, fato relatado por algumas coordenadoras, sendo
louvável a iniciativa de cada professor que procura melhorar o ensino de História em nosso Estado.

Entre esses materiais didáticos formulados através da iniciativa de alguns professores está uma apostila
de História de Alagoas destinada aos alunos do ensino médio de uma das escolas pesquisadas; a referida
apostila trás informações sobre a Geografia alagoana, os lugares onde foram encontrados artefatos
arqueológicos; nossos primeiros habitantes; os primeiros núcleos de povoamento; a invasão holandesa; as
culturas da cana-de-açúcar, do algodão e do fumo; o Quilombo dos Palmares; entre outros assuntos
abordados.

As referências bibliográficas que servem de fonte de pesquisa para a apostila são outras apostilas
utilizadas por cursos pré-vestibulares demonstrando, com isso, o intuito de preparação para o vestibular,
trazendo informações factuais da nossa historiografia.

Os Caetés habitavam as margens do rio São Francisco e em todo o litoral
alagoano, eram ferozes e antropófagos (comem carne humana-canibal), eles
entraram na história em 1556, como responsáveis pela captura e morte do Bispo
D. PERO FERNANDES SARDINHA. Esse fato fez com que o Rei de Portugal D.
JOÃO III, enviasse ao Brasil uma expedição sob o comando de JERÔNIMO DE
ALBUQUERQUE, para punir os Caetés e expulsá-los da região. (ROCHA, p.4)

Nesse trecho da apostila observa-se que não há indicação de uma abordagem historiográfica que mostre a
intencionalidade de utilizar a morte do Bispo Sardinha como uma forma de justificar o extermínio dos
Caetés e com isso ocupar suas terras. Entende-se que tal abordagem deve partir do professor, mas os
textos; apostilas; manuais ou livros didáticos de História não podem se prender a versões definitivas,
contradizendo o ofício do historiador que é reescrever a História de forma a preencher cada vez mais as
lacunas do nosso passado.

Entendemos que é papel da Secretaria de Educação e Esporte de Alagoas fornecer recursos didáticos, pois
é muito importante que os alunos tenham um livro para recorrer nos momentos de estudos esclarecendo
suas dúvidas, e para isso é necessário que haja propostas de manuais didáticos a serem enviados ao
Ministério da Educação (MEC) e consequentemente aprovados para que assim haja a distribuição nas
escolas.

Infelizmente nossos historiadores ainda não se empenharam o bastante na empreitada de formular um
livro didático com uma proposta que vise à conscientização social e o resgata da nossa História, enquanto
alagoanos, é incompreensível que os únicos livros que as escolas possuem como referência de pesquisa
sejam dois livros de Estudos Sociais, publicados em 1989 e 1995. Se esta é maior dificuldade apontada
pelas coordenadoras escolares para desenvolver o ensino de História de Alagoas, então que seja a
primeira dificuldade a ser rompida, cabendo ao Estado incentivar a formulação de um livro didático de
História de Alagoas, cabendo também aos historiadores alagoanos o interesse em resgatar e socializar
nossa História na rede de ensino alagoana.

Entre as 14 escolas da rede estadual de ensino de Arapiraca, 08 informaram que os Projetos Pedagógicos
contemplam a inserção de História de Alagoas de forma abrangente ressaltando a importância da História
de Alagoas; 03 informaram que os Projetos Pedagógicos contemplam de forma superficial a inserção da
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disciplina e 03 informaram que os Projetos Pedagógicos não contemplam a inserção da disciplina de
História de Alagoas.

Sabemos que mesmo que o Projeto Pedagógico contemple de forma abrangente a inserção de História de
Alagoas e ressalte sua importância para a formação do educando, como informado pela maioria dos
gestores escolares, na prática nem sempre esta valorização acontece, pois ainda em nossas escolas
encontramos a cultura do Projeto Pedagógico ser apenas um documento burocrático da unidade de ensino,
isto é, nem sempre ele é revisto e de fato adaptado a realidade escolar, o que promove muitas vezes sua
ineficiência.

Apesar de 09 das 14 escolas desenvolverem o ensino de História de Alagoas no 8º e 9º ano como
estabelece a matriz curricular estadual, na realidade esse ensino ocorre em variados anos e segmentos,
incluindo unidades de ensino que ofertam o ensino de História de Alagoas nos anos iniciais, no ensino
médio e na Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Não há uma regulamentação que institua e justifique a necessidade do ensino de História de Alagoas ser
desenvolvido em determinado ano ou segmento, o que temos é apenas uma orientação na matriz
curricular para que tal ensino seja desenvolvido no 8º e 9º ano da educação fundamental, também não
sendo apresentada por parte da Secretaria de Educação e Esporte uma justificativa para que a História de
Alagoas esteja no currículo do 8º e 9º ano. Por estarmos tratando apenas de uma orientação entendemos
que, as escolas podem, ou não, seguirem a orientação estabelecida na matriz curricular e desenvolverem
o ensino nos anos e segmentos que considerarem mais adequados ou com maiores necessidades, o que
vem sendo feito pelas escolas da rede estadual de ensino de Arapiraca.

Por fim as entrevistas realizadas nas escolas possibilitaram o diagnóstico da situação atual do ensino de
História de Alagoas, dentro das possibilidades de cada unidade de ensino a História alagoana vem sendo
trabalhada pelos professores, no entanto, essas possibilidades de trabalho ainda são poucas, pois existe a
dificuldade de ampliar e valorizar o conhecimento da História alagoana na educação básica.

Considerações Finais

A realização desse artigo possibilitou um esclarecimento sobre os objetivos que nortearam e ainda
norteiam o ensino de História em nosso país, mas que isso, esta pesquisa possibilitou entendermos a
importância de melhorar o ensino de História de Alagoas, reforçando a compreensão da nossa realidade,
muitas vezes ainda obstruída pela falta de um processo educativo voltado para a vivência do aluno.

Conclui-se que nossos historiadores necessitam enveredar cada vez mais pela historiografia alagoana,
preenchendo as lacunas existentes, mas que isso, necessitam tornar seus escritos conhecidos,
transformando-os, inclusive, em trabalhos de cunho escolar e consequentemente úteis à formação
discente da educação básica

Também possibilitou reforçar a importância do ensino da História local, como forma de melhor o
entendimento da nossa realidade mais próxima. Por fim, este trabalho diagnosticou como vem sendo
desenvolvido o ensino de História de Alagoas na rede estadual de ensino de Arapiraca, observando que
mesmo havendo interesse das unidades escolares e dos professores em incentivarem esse ensino ainda
existem dificuldades para melhorá-lo, sendo a principal dificuldade a falta de material didático sobre
História de Alagoas.
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