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Resumo: Aos nossos dias tem crescido o número de pesquisas e estudos em História
que utilizam a oralidade como aporte metodológico. Este Simpósio procura reunir
pesquisas sobre a utilização de fontes orais no ensino de História no âmbito das práticas
de docência na Educação Básica, tomando como referência as questões teóricometodológicas sobre interdisciplinaridade e interculturalidade. A perspectiva deste
Simpósio Temático é problematizar de que maneira, em que medida e em quais sentidos
é possível introduzir no contexto dos processos de ensino-aprendizagem em História na
Escola Básica, experiências de vida de sujeitos que, inseridos no entorno das Unidades
Escolares e como possuidores de conhecimentos – aqui entendidos como populares e
tradicionais – podem contribuir para o aprendizado da história local e/ou regional. Dito
de outra forma, a intenção é problematizar como através da História Oral o ensino de
História pode revelar-se ao mesmo tempo como metodologia e estratégia didática à
medida que torna possível tanto aos docentes quanto aos discentes o aprendizado de
conteúdos e temas da disciplina através do contato direto com diversas formas e
experiências de vida capazes de promoverem em bases mais significativas o
aprendizado da história Local e/ou Regional.
Justificativa: Neste Continente, não apenas no Brasil, os processos de colonização
adotaram diversas estratégias para promover o desmantelamento de outras formas de
pensar e sentir o mundo, de outras epistemologias. Isto implica em dizer que, em larga
medida, ainda vigora em diversos países latino-americanos, como o Brasil, formas de
formação profissional que continuam legitimando as universidades e demais instituições
de pesquisas como detentoras isoladas do poder de produção de conhecimentos. Estes,
em larga medida, baseados em uma única matriz epistemológica. Dessa maneira, este
Simpósio possibilita promover o ensino da História em bases mais significativas,
sobretudo,
para
os
discentes.
Justifica-se, ainda, como oportunidade de reconhecer os múltiplos saberes necessários à
formação humana e profissional de pessoas que embora não possuam formação
específica ou de nível superior, nas comunidades onde residem, prestam inúmeros tipos
de serviços em diversas áreas do conhecimento: benzedeiras, rezadeiras, marisqueiros,
pescadores, mateiros, artesãos, yalorixás, babalorixás, caciques, pajés, dentre uma
infinidade de outros sujeitos que possuem saberes e práticas populares e tradicionais

que são constituidores dos processos de formação das identidades socioculturais. Lido
numa outra chave, essa proposição temática de Simpósio coaduna-se com as questões e
os debates ocorridos, sobretudo em países latino-americanos que tem proposto a
descolonização do saber.
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