
 Dizemos que o objeto de estudo da história é o 
“passado”, por isso, frequentemente, ouvimos dizer que 
os profissionais da história lidam com “coisas velhas 
em meio às teias de aranha e ao cheiro de mofo”. Ledo 
engano... O campo da história se interessa mesmo é pelo 
tempo presente, pois é nele que vivemos e onde se dão 
todas as relações possíveis e imagináveis, seja no campo 
social e político, seja no campo cultural e religioso, entre 
outros.

 No entanto, a história precisa ser vista como 
processo. Nesse sentido, serve como instrumento para 
percebermos a forma como as relações foram sendo 
estabelecidas no tempo. Sendo assim, a história nos 
ajuda a perceber o quanto muitas coisas tidas como 
“naturais” foram sendo socialmente construídas ao longo 
do tempo e, portanto, podem ser desconstruídas e 
desnaturalizadas.

 A historiografia tradicional causa a “falsa” sensação de 
que a história só pode ser construída por pessoas do 
sexo masculino, descendentes de europeus, maiores de 
idade e ricos, justamente porque, durante muito tempo, 
os manuais de história se fundamentavam nos “grandes 
feitos dos grandes heróis”. Por causa disso, ao priorizarem 
uma história oficial respaldada pela chancela do Estado, 
acabavam deixando de fora as crianças, as mulheres, os 
diversos grupos étnicos, os camponeses, os operários, 
entre outros tantos.

 No entanto, de uns tempos para cá, podemos contar 
com uma nova e diversificada produção que tem 
contribuído para renovar e oxigenar tanto a historiografia 
geral como a regional, trazendo outros atores e 
problematizando temas até então invisibilizados, como 
as relações de gênero, a história da infância, os estudos 
em torno do Patrimônio Cultural, a história relacionada 
aos diversos movimentos sociais, os estudos diaspóricos, 
etc. 

 E toda essa produção, por sua vez, fruto de incansáveis 
pesquisas realizadas em arquivos e documentos “velhos”, 
“cheirando a mofo”, entre as “teias de aranha”, acaba 
chegando aos/às alunos/as da educação básica por meio 
dos/as professores/as de história. São esses profissionais, 
os “PROFESSORES”, que fazem, em sala de aula, o 
movimento de reflexão “presente-passado-presente”, 
como forma de ligar os desdobramentos do presente 
aos processos históricos socialmente construídos ao 
longo do tempo.
 
 O trabalho pedagógico do profissional historiador, 
cada vez mais interdisciplinar, leva os/as educandos/
as a se verem como parte dos processos históricos e 
com capacidade de intervenção no curso da história 
– cada vez mais plural –, de modo a prospectar um 
futuro diferente, mais inclusivo, mais tolerante, mais 
democrático, com menos discriminação, preconceitos e 
violência.

 Nesse sentido, a nova historiografia, que reflete 
diretamente no ofício da docência, contrariando a 
perspectiva mais tradicional, não apresenta a história 
como algo “dado” e, ao mesmo tempo, sustenta que 
o passado não pode ter um fim em si mesmo. Mais 
que uma história “dada”, procura-se trabalhar com 
“perspectivas históricas” e “possibilidades”. Uma história 
num constante processo de reflexão e construção.
Há, portanto, um papel social no ensino de história, que 
é pensar as “construções” e refletir sobre a necessidade 
da “desconstrução” e sobre a possibilidade de “novas 
construções”.
 
 E é assim que o Curso de História da Unesc tem dado 
grande contribuição à região sul catarinense, formando, 
ao longo destes 20 anos de história, profissionais 
qualificados para o exercício da pesquisa e do ensino 
de História, além da renovação da historiografia local e 
regional.
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