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RESUMO

O presente artigo é resultado de uma experiência adquirida através de um projeto de extensão do curso de Licenciatura em História do Centro 
Universitário Estácio de Belo Horizonte, em parceria com o Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte (APCBH), no ano de 2015, na Escola 
Municipal Paulo Mendes Campos na região leste da capital mineira, com alunos do 6º ano do ensino fundamental.  O projeto de extensão teve 
como objetivos inserir os alunos na prática de pesquisa em acervos, possibilitando a utilização de fontes primárias na educação básica, no sentido 
de contribuir para a formação do professor e pesquisador. Portanto, este artigo resulta do projeto de extensão realizado. As oficinas pedagógicas 
foram realizadas com os alunos por meio do uso de fontes fotográficas com o intuito de estimular o ensino da história local. Com os resultados 
alcançados no projeto, desenvolveu-se um estudo de caso mediante a aplicação de oficinas pedagógicas de História na educação básica da rede 
municipal de Belo Horizonte, após análise de documentos encontrados no APCBH que possibilitou repensar a história da cidade. Através da 
revista "Alterosa" (1939-1964), plantas da cidade de Belo Horizonte, documentos públicos e privados e, principalmente, o acervo fotográfico de 
José Góes que retrata a cidade desde sua inauguração até a década de 1930. De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN’s, e as 
Diretrizes Curriculares – Estadual e Municipal, priorizou, nesta etapa da educação básica, o enfoque da história local como estratégia pedagógica 
para o ensino de História. Ao delimitar o objeto de estudo, procurou-se relacionar o uso de fontes no ensino de História com a prática docente 
junto aos alunos do 6º ano do Ensino Fundamental através de oficinas pedagógicas relacionadas com a história da capital mineira. A partir deste 
projeto, procurou-se, com este artigo, direcionar esta pesquisa para um estudo de caso. Nas oficinas pedagógicas vários elementos foram usados 
para auxiliar na relação entre a realidade do aluno e o conteúdo estudado. Fontes como a fotografia e o cinema serviram de embasamento para 
apresentar aos alunos a história de Belo Horizonte. A partir da utilização dessas fontes, elaborou-se uma discussão para melhor entendimento 
sobre o conteúdo ministrado. Diante desta experiência, buscou-se, aqui, analisar qual o papel das fontes dentro do ensino de história e as 
diversas possibilidades de aprendizado a partir do seu uso em sala de aula. Assim, o objetivo deste trabalho é refletir sobre as concepções, 
potencialidades e interfaces do uso de diversos documentos no ensino de História. Com o intuito de pensar sobre o uso de fontes no ensino de 
história, procurou-se, através de pesquisa bibliográfica, desenvolver um referencial teórico a partir de autores que levam a pensar o 
questionamento sobre o ensino de História e a utilização de documentos históricos pelo professor. Autores como Circe Bittencourt (2011), 
Shimidt e Cainelli (2010) e Selva Guimarães (2011) desenvolveram pesquisas sobre a metodologia do ensino de história no Brasil e as diferentes 
concepções historiográficas que influenciaram e influenciam o ensino dessa disciplina, apresentando-os como norteadores, contemplando os 
aspectos de ensino-aprendizagem através do uso de fontes em sala de aula. Igualmente, será abordado, através de um breve histórico, o ensino 
de História no Brasil a partir do século XX, mais precisamente a partir do surgimento da Lei de Diretrizes e Bases (LDB – 1971) até a criação dos 
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s – 1997). Em seguida, serão analisados o ensino de História e as diversas possibilidades de utilização das 
fontes dentro da sala de aula. Também, serão apresentados resultados das experiências com as pesquisas no Arquivo Público da Cidade de Belo 
Horizonte (APCBH), o que possibilitou a elaboração das oficinas pedagógicas.
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