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APRESENTAÇÃO 

 

ENSINO DE HISTÓRIA E HISTÓRIA DO 
BRASIL RECENTE 

 

Neste dossiê trataremos sobre o ensino de história e as 

temáticas mais recentes da História do Brasil. Para isso, 

abarcamos as várias práticas e os espaços onde o exerciam a fim 

de pensar uma educação dentro e fora dos muros da escola. Essa 

multiplicidade de olhar se torna rica quando incorporamos os 

temas atuais em nossas aulas, levando o nosso aluno a usar o seu 

saber para analisar questões latentes ao seu cotidiano. 

Usar tal estratégia didática nos move por várias 

caminhos, principalmente por meio de um diálogo frutífero com 

as ciências da educação. 

Nesse sentido, Antonia Terra de Calazans Fernandes, 

“Leitor Ativo, leitor crítico: ler na aula de história”, nos 

leva a pensar novas propostas para a nossa atuação docente 

dentro da sala de aula. Por outro lado, Paulo Bernardo de 

Magalhães Pacheco, vem abrilhantar o dossiê com uma análise 

sobre os atuais desafios do ensino de história em Portugal: “Os 

atuais desafios do ensino de história”. 

Nesse mesmo rol, temos “A aprendizagem histórica 

para um aluno cego: um estudo de caso em Quixadá 

(1997-2019)”, das autoras Márvia Moreira do Nascimento e 

Isaíde Bandeira da Silva. E o ““Ensino de História e “Tempo 

presente”: olhares possíveis”, do autor Assis Daniel Gomes. 

Ambos os trabalhos buscaram dialogar com as questões recentes 

que envolvem as práticas do ensino e da didática histórica no 

Brasil. 

Por fim, temos uma entrevista com a professora Maria 

Helena Rolim Capelato, “Ensino de História e História do 

Brasil Recente”. Tal historiadora partilhou conosco as suas 

experiências na pesquisa e ensino de história. 
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Desejamos a todos e a todas uma boa leitura, 

 

Assis Daniel Gomes 

Editor Chefe do Boletim Zumé 
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