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RESUMO 

Este artigo tem por objetivo avaliar os resultados da implementação do Projeto ―O 

jornal o Tibagi, como instrumento político no período de1964 a 1985, em Telêmaco 

Borba‖, desenvolvido com alunos do 3º ano do Ensino Médio do Colégio Estadual 

Maria Aparecida Militão. A análise foi realizada a partir dos resultados da aplicação 

do projeto em sala de aula, articulando-se com uma pesquisa bibliográfica com 

ênfase na história local e o uso dos textos jornalísticos como fonte histórica. A 

análise levou em conta também os resultados e proposições apresentadas nas 

atividades do Grupo de Trabalho em rede – GTR, espaço este, destinado a troca de 

experiências da prática pedagógica em torno da produção didática criada para esse 

fim.  

Palavras-chaves: história local; fontes históricas; textos jornalísticos.  

 

 

INTRODUÇÃO  

 

A educação deve cumprir a função social de formar o aluno para o exercício 

pleno da cidadania, termo esse muito presente em diversos textos e documentos 

oficiais nas escola e da educação por muitos anos, porém, pouco efetivos na prática, 

visto que a escola não tem sido eficiente no atendimento desse objetivo. 

Para que isso ocorra de fato, é fundamental que o alunodesenvolva a 

capacidade de realizar leituras da realidade que o cerca, podendo e devendo 

interpretar essa realidade dentro de um contexto histórico/social.  

Essa leitura da realidade passa necessariamente pela compreensão de 

alguns conceitos históricos e pelo conhecimento de sua realidade histórica local 

como ponto de partida de compreensão do conhecimento produzido historicamente 

pela sociedade humana, com suas contradições, com sua mudanças e 

permanências.  



A leitura e análise de jornais em sala de aula, se apresenta como uma 

importante ferramenta para o processo de desenvolvimento dessa capacidade de 

análise crítica da realidade histórica. 

Esse artigo tem por objetivo analisar a importância do uso do jornal como 

ferramenta do ensino de história em sala de aula, partindo da análise do projeto de 

intervenção implementado no Colégio Estadual Maria Aparecida Militão de Souza 

Pereira com alunos do 3ºano do Ensino Médio, no município de Telêmaco Borba.  

O trabalho foi desenvolvido através de revisão da literatura disponível em 

livros, revistas especializadas, ―sites‖ e artigos que abordam essa temática de 

extrema relevância para a dinamização do ensino de história, além de uma análise e 

discussão dos resultados da implementação do projeto na escola acima citada, 

compartilhando ainda as experiências apresentadas durante a tutoria do grupo do 

GTR, dentro do PDE. 

Além de propor uma recuperação da função do historiador como pesquisador, 

pretende-se ainda valorizar a cultura historiográfica local baseada em novas fontes 

de pesquisa como os textos jornalísticos, propondo modestamente preencher um 

vácuo na produção historiográfica do município que, ao completar meio século de 

existência, o mesmo possui uma produção historiográfica limitada a quatro edições 

de livros e duasou três dissertações que, geralmente atrelam a história do município 

ao surgimentodas Indústrias Klabin, o que não deixa de ser uma relação adequada 

do ponto devista historiográfico em função da importância desta empresa para a 

formação social, econômica e política local.  

Pretende-se ainda analisar o discurso do Jornal ―O Tibagi‖ entre os anos de 

1964, época de emancipação política do município de Telêmaco Borba e a 

instalação da ditadura civil militar no país, até o ano de 1985,fim do regime de 

exceção, tendo como pano de fundo as questões de cunho político. 

No entanto, evidencia-se a ausência de trabalhos e pesquisas, dentro de uma 

perspectiva da nova escola francesa e da escola de Annalestanto pela ausência de 

trabalhos mais reflexivos e aprofundadosacerca da implantação do grupo Klabin que 

remonta a década de 1940, quanto pelo pouco rigor sobre o que já foi produzido, 

uma que os autores não são afetos à disciplina de História. 



Ao longo do tempo o grupo constituiu-se num dos mais poderosos do 

paíspara consolidar-se como tal, utilizou-se de diversos instrumentos. Entre esse 

destaca-se a edição de um jornal chamado ― O Tibagi‖ que circulou entre os anos 

de1948 a 1990. 

Apesar do avanço das mídias eletrônicas, as mídias impressas, em especial 

os jornais, continuam sendo uma importante ferramenta para a compreensão da 

sociedade, na medida em que possuem um amplo alcance, além de influenciar 

aspessoas na apreensão da realidade, dando sentido aos fatos. A análise destes 

tiposde fontes históricas como o referido jornal, pode contribuir consideravelmente 

paraidentificar as estratégias discursivas deste meio de comunicação de como 

servirampara consolidar seu poder político do grupo por ele apoiado não só na 

região, masem todo o Estado. 

A maneira com que o historiador aborda e analisa um documento 

decomunicação de massa possibilita o conhecimento dos vários aspectos 

dasociedade do presente, bem como desvelar as sociedades do passado, 

constituindo-seem importantes fontes para a pesquisa histórica, facilitando o 

entendimento daHistória, na medida em que seu conteúdo é visto como fonte 

importante deaproximação do pensamento coletivo de uma época. Considerando 

que a luta pelopoder também se manifesta pelo domínio da opinião pública, há de se 

tomar osdevidos cuidados no uso do jornal como fonte de pesquisa, pois o 

profissional deimprensa, sofre a pressão pelo ―frescor‖ da notícia, a preocupação em 

ajustar anotícia ao espaço, a orientação política de quem mantém o jornal e 

porconsequência o seu emprego.  

Diante disso cabe destacar neste trabalho: até que ponto o jornal ―O 

Tibagi‖exerceu influência política na região no período estudado? Sendo o único 

editorial acircular no município e região, o mesmo tinha como função referendar o 

poder daempresa? Sua linha editorial estava alinhada com o poder(a) em nível 

municipal,estadual e nacional? 

É possível ainda analisar a forma com que a linha editorial procura influenciar 

ou aliar-se a determinadas linhas de atuação contra ou a favor de governos nas 

diferentes esferas de poder. 

 



1. A importância da história local no currículo escolar 

Há um consenso entre educadores, da necessidade de se romper com a 

prática dominante de uso recorrente dos livros didáticos e de conteúdos previamente 

estabelecidos, muitas vezes descontextualizados da realidade dos alunos. 

Na disciplina de História, o caminho para essa ruptura de mecanismos 

pedagógicos tradicionais é a utilização da História local com ferramenta ou fonte de 

pesquisa historiográfica. 

A historiografia durante séculos esteve ligada à utilização de fontes 

tradicionais como documentos oficiais, fósseis, entre outros, impondo ao historiador 

a função de recuperar os eventos, suas interconexões e suas tendências através da 

documentação e a partir dela fazer a narrativa histórica.(ALVES; GUARNIERI, 2007, 

p.36).  

Para Calonga (2012), esse trabalho tradicional chega a ser metódico e 

desprovido da análise crítica, onde o historiador propõe apenas descrever as coisas 

tais como aconteceram, limitando-se ao estudo de documentos escritos oficiais de 

eventos essencialmente políticos, sobretudo documentos militares, eclesiásticos e 

de governos, o que garantia a neutralidade diante do objeto de estudo. 

A leitura dos fatos históricos na perspectiva da história local, traz uma nova 

possibilidade de análise, aproximando a história da realidade do aluno contribuindo 

para despertar o interesse do aluno pelas temas tratados em sala de aula. 

―a história local tem sido indicada como necessária para o ensino 
porpossibilitar a compreensão do entorno do aluno, identificando o 
passadosempre presente nos vários espaços de convivência – escola, 
casa,comunidade, trabalho e lazer -, e igualmente por situar os problemas 
significativosda história do presente‖. [Grifos nossos] (BITTENCOURT, 
2009. p. 168).  

SegundoCalonga (2012), nas décadas iniciais do século XX, a escola de 

Annales, traz consigo novas perspectivas de análise sob a ótica das Ciências 

Sociais, essa corrente inovadora despreza o acontecimento e insiste na longa 

duração, deriva a sua atenção para a atividade econômica, a organização social e a 

psicologia coletiva. 

Porém, só a partir da terceira geração dos Annales, os caminhos abriram-se 

efetivamente aos impressos. Os historiadores pertencentes a esse grupo, incluindo-



se Jacques Le Goff, Duby, Ladurie, entre outros, propuseram novas aberturas, 

novos problemas e novas abordagens, trazendo à historiografia, nas palavras de Le 

Goff, uma ―revolução documental‖. (PARANÁ, 2008).  

Dentro dessa perspectiva da chamada revolução documental na pesquisa 

histórica destaca-se, entre outras fontes, o textos jornalísticos, como fonte histórica 

de grande importância.  

 

2. O uso do jornal como fonte histórica. 

 

De acordo com Silva (2005), a imprensa como fonte histórica tem sido alvo de 

recentes pesquisas. Essa autora aponta, no entanto que existe uma carência de 

reflexões teóricas mais apuradas sobre a sua utilização, destacando a retomado o 

conceito de imprensa como partido, proposto por AntonioGramsci. Porém, a maioria 

das análises, mesmo que buscando uma visão crítica, recorrea conceitos como 

―quarto poder‖ e ―liberdade de imprensa‖, o que faz com que acabem incorrendo na 

visão liberal, ou seja, aquela correntemente defendida e divulgada pela grande 

imprensa. 

Para Vieira (2010),no que se refere à disciplina de História, no ensino e na 

investigação sobre os mais variados temas e problemáticas, a utilização de materiais 

da Imprensa atualmente está cada vez mais generalizada. E, tais usos nos 

distanciam de um tempo em que a imprensa era considerada como fonte suspeita, a 

ser usada com cautela, pois apresentava problemas de credibilidade. 

De acordo com Dias (2010), existem duas possibilidades metodológicas 

básicas para se trabalhar a análise do jornal como fonte histórica. Em primeiro lugar 

a imprensa como fonte histórica, onde deve-se buscar contextualizar historicamente 

e ideologicamente a fonte para evitar as análises anacrônicas,buscando ―ler as 

entrelinhas‖, buscar o ―não dito‖, devendo ter o cuidado e uma atenção especial com 

o que,subliminarmente, foi passado ao leitor. 

O segundo ponto importante é entender o funcionamento da ―história do 

imaginário‖, pensando-a como um conjunto de representações coletivas e, 

consequentemente, a necessidade daarticulação com outros referenciais – a 



sociologia, a antropologia cultural, a psicanálise – parapodermos decifrar os códigos, 

o comportamento da população e as possibilidades de manipulaçãoda opinião 

pública pela mídia. 

Para Calonga(2012), a renovação das abordagens políticas e culturais 

redimensionou a importância da imprensa escrita,que passou a ser considerada 

como fonte documental, na medida em que enuncia discursos e expressões,como 

agente histórico que intervém nos processos e episódios. Além disso, problemáticas 

surgidas em processoshistóricos recentes enquadraram-se, igualmente, na esteira 

atual da História, isto é, os estudos relacionados àhistória do tempo presente.  

Segundo Silva (2006), no campo da história política a imprensa adquire 

importância como objeto historiográfico quando, consideramos a especificidade do 

político, em sua dinâmica própria, e as relações de mediação entre a sociedade e o 

Estado.  

Cruz e Peixoto (2007), alertam para a necessidade de um enfrentamento e 

uma reflexão apurada sobre a historicidade da Imprensa, problematizando suas 

articulações ao movimento geral, mas também a cada uma das conjunturas 

específicas do longo processo de constituição, de construção, consolidação e 

reinvenção do poder burguês nas sociedades modernas, e das lutas por hegemonia 

nos muitos e diferentes momentos históricos do capitalismo. 

Historiadores de diversos matizes teóricos reconheceram na imprensa 
escrita novas possibilidades de análises e ressignificações do passado. 
Contudo, a inserção dos impressos na produção historiográfica brasileira, 
especialmente o uso de jornais, revistas, folhetins e edições ilustradas, 
ainda é recente se comparado a Europa e Estados Unidos. Somente nos 
últimos anos, os trabalhos que se valham de jornais e revistas como fonte 
para o conhecimento da história do Brasil se consolidaram. Identificam-se, a 
partir daí, relativo aumento na utilização dos periódicos como documento e 
objeto de pesquisas, incluindo-se dissertações de mestrado, teses de 
doutorado, publicações de artigos e/ou livros. (CALONGA, 2012. p. 86). 
 

A esse respeito Martins (2006), afirma ser de extrema importância verificar 

como os meios de comunicação impressos interagem nacomplexidade de um 

determinado contexto, considerando que o conhecimento que temos da realidade é 

mediadopelos fatos divulgados pela imprensa escrita e radiotelevisiva. 

Fica então evidenciado que o jornal, assim como outras formas de 

comunicação e de imprensa tornam-se importantes fontes documentais para o 

historiador, pois o discurso daimprensa e sua linguagem não se restringem apenas a 



um conjunto de vocabulários, mas também, se apresentam como ferramentas 

capazesde desvelar o nível básico das relações sociais. Expressam-se, portanto, 

através dos jornais, as forças políticasdos grupos que compõe a sociedade.  

Dessa forma, pode-se entender que os materiais impressos não podem ser 

considerados como instrumentos de comunicação neutros ou isentos, ao contrário, 

atendem a diversos interesses econômicos, políticos e ideológicos, indo muito além 

da simples informação, podendo atuar: 

(1) no fomento a adesão ou ao dissenso, mobilizandopara a ação; 
(2) na articulação, divulgação e disseminação de projetos, ideias, 
valorese comportamentos; (3) na produção de referencias 
homogenias e cristalizadas para a memória social; (4) pela repetição 
e naturalizaçãodo inusitado no cotidiano, produzindo o 
esquecimento; (5) no alinhamento da experiência vivida globalmente 
num mesmo tempo histórico na sua atividade de produção de 
informação de atualidade; (6) na formação de nossa visão imediata 
de realidade e de mundo; (7) na formação do consumidor, 
funcionando como vitrine do mundo das mercadorias e produção das 
marcas. (CRUZ &PEIXOTO, 2007, p. 259). 
 

Para superar essas ―intenções‖ que o jornal impresso exerce ou procura 

exercer junto ao leitor, e transformar a mídia impressa em uma fonte histórica 

confiável é necessário 

a identificação cuidadosa do grupo responsável pela linha editorial, 
estabelecer os colaboradores mais assíduos, atentar para a escolha 
do título e para os textos programáticos, que dão conta de intenções 
e expectativas, assim como fornece pistas da leitura de passado e 
futuro compartilhada por seus propugnadores. Apresenta-se também 
como relevante, inquirir sobre suas ligações cotidianas com 
diferentes poderes e interesses financeiros. (VIEIRA, 2010. p. 06).  

 

Essa busca identificação que apontam para as intenções do mídia e do grupo 

que ela representa é fundamental para dar credibilidade ao jornal como fonte de 

pesquisa histórica.  

Porém, segundo Cruz e Peixoto (2007), em nossas práticas de pesquisa não 

devemos utilizar a imprensa como um espelho ou expressão de realidades passadas 

e presentes, mas como uma prática constituinte da realidade social, que modela 

formas de pensar e agir, define papéis sociais, generaliza posições e interpretações 

que se pretendem compartilhadas e universais.  

 

 



2. A implementação do projeto  

 

O estudo de jornal como fonte histórica foi dimensionado com o objetivo de 

analisar momentos importantes da história de Telêmaco Borba, utilizando-se como 

fonte primária o jornal ―O Tibagi‖. 

A motivação de buscar essa fonte de pesquisa foi o fato de que o município 

de Telêmaco Borba surgiu a partir da implantação das Indústrias Klabin nessa 

região, cuja instalação alterou profundamente as relações políticas, sociais e 

econômicas locais, a partir do momento em que a empresa passa a exercer forte 

influência em toda a região, influência essa legitimada pelas articulações políticas e 

pelo poder econômico, utilizando-se do jornal de sua propriedade para fortalecer seu 

poder local.  

Esse poder local tinha também, como instrumento de fortalecimento um 

jornal, de propriedade da Indústria, utilizado para legitimação do poder na esfera 

política, econômica e social.  

Para Calunga (2012), os jornais, por meio dos discursos, produzem 

estratégias e práticas tendentes a impor autoridade, uma deferência, e mesmo a 

legitimar escolhas, isto porque, é umproduto da sociedade que o fabricou segundo 

as relações de forças que aí detinham o poder. Os jornais procuram atrair o público 

e conquistar seus corações e mentes. A meta é sempre conseguiradeptos para uma 

causa seja ela empresarial ou política, e os artifícios utilizados para esse fim são 

múltiplos.  

Para analisar a possibilidade de utilização do Jornal ―O Tibagi‖, como 

estratégia de imposição de autoridade e legitimação de poder, o projeto 

foidesenvolvido por meiode oficinas distribuídas em oito módulos,totalizando 32 

horas, cujos participantessão os alunos do 3º ano do Ensino Médiodo Colégio 

Estadual Profª Maria AparecidaMilitão, no Município de Telêmaco Borba. 

O jornal pode ser uma fonte privilegiada para nos aproximar do pensamento 

coletivo de uma época, uma vez que os documentos oficiais nem sempre são 

suficientes para a construção da historiografia. Assim, os jornais podem trazer à tona 

os elos fundamentais para recompor a história de uma comunidade,desvelando 



situações que os documentos legais, apesar de sua importância, nãonos 

proporcionam ter uma visão ampliada dos episódios do passado. 

A escolha do tema deveu-se ao fato de que o jornal pode ser utilizado como 

objeto de estudo da história por entender que a imprensa se apresenta 

constantementecomo instrumento de manipulação de interesses e de intervenção na 

vida social. 

Nessa perspectiva, o historiador deve negar a neutralidade desse veículo 

diante dos acontecimentos, e da realidade político-social na qual se insere. 

Particularmente no caso do Município de Telêmaco Borba, que teve sua criação 

umbilicalmente ligada à construção da fábrica de papel pelo grupo Klabin,o jornal ―O 

Tibagi‖, criado no mesmo período, constitui-se uma importante fonte para o 

conhecimento da história do município, mesmo sendo controlado pela maiorempresa 

até hoje aqui instalada. 

O projeto foi desenvolvido através da unidade didática voltada para 

reconstituir a história do município no aspecto da política partidária, tendo como 

pano de fundo a análise do discurso pelo jornal ―O Tibagi‖ no período que vai do ano 

de 1964, época da emancipação política e instalação da ditadura civil militar no país, 

até o ano de 1985, com o fim do regime de exceção.  

No módulo I, focou-se no estudo sobreo histórico da imprensa, desenvolvido 

em 3 aulas, cujo objetivo foi conhecer o histórico e a evolução do jornalismo no 

Brasil e no mundo, através de pesquisas relacionadas à imprensa, seguindo o roteiro 

pré-estabelecido, com temas como o surgimento da escrita, a Acta Diurna, a 

invenção da imprensa, os primeiros jornais no mundo e os primeiros jornais no 

Brasil. 

O módulo II, teve como objetivo compreender o poder da imprensa na 

sociedade, cujo objetivo foi identificar a importância e o poder exercido pela mídia na 

sociedademoderna. O trabalho Leitura, análise e discussão do texto, ―O jornal como 

fonte histórica‖, e ainda pesquisa em jornais e revistas de temas polêmicos e 

relevantes da atualidade. Foi utilizado ainda como tema as eleições de 2014 

analisando a linha editorial das revistas Carta Capital e Revista Veja.  



O módulo III, teve como destaque o poder da imprensa na história, com o 

objetivo deidentificar os casos mais expressivos do uso da imprensa na 

históriamoderna. Foram utilizados como fonte de pesquisa livros e ―sites‖ da Internet, 

com destaque para a propaganda oficial no estado nazista alemão, na era Vargas e 

no golpe militar de 64.  

O quarto módulo abordou a questão da história local, com a emancipação 

política de Telêmaco Borba, a partir da perspectiva do Jornal ―O Tibagi‖, cujo 

objetivo foi identificar o posicionamento do jornal ―O Tibagi‖ em relação à esse 

episódio, partindo da análise e reflexão de textos jornalísticos da época.  

Nos módulos V e VI os alunos foram estimulados a elaborar um jornal da 

escola, conhecendo sua estrutura e diferentes formatos, trabalhando também uma 

oficina de fotografia como fonte histórica na qual os alunos conheceram as técnicas 

fotográficas e sua aplicação no jornalismo, mediada por um fotógrafo profissional. 

Como fruto dessa atividade os alunos estão coletando fotografias antigas do 

município e do bairro em que o colégio está inserido, para uma posterior amostra á 

comunidade.  

Nos módulos VII e VIII, as oficinas versaram sobre o conhecimento de 

técnicas de manuseio e preservação do jornal, como fonte primária. Em seguida, 

para aplicar os conhecimentos dessa oficina os alunos passaram ao manuseio e 

análise do jornal ―O Tibagi‖, (figura I) buscando identificar a linha editorial desse 

veículo de comunicação mantendo uma relação entre o golpe militar de 64 e a 

emancipação política de Telêmaco Borba, a visão do jornal acerca do AI 5 em 1969, 

a postura do jornal diante da distensão do regime militar em 1979 e ainda o ano da 

transição do regime militar para o regime civil em 1985. 

Figura I: alunos manuseando jornal em sala de aula. 



 

Fonte: arquivo do autor. 

 

3. Resultados e discussão 

 

Muito se discute nos meios acadêmicos e no espaço escolar acerca da 

função do ensino da história e a missão do professordessa disciplina, o historiador. 

As possibilidades do trabalhoem sala de aula são inúmeras, como por exemplo a 

história local e o uso de diferentes fontes históricas. 

Infelizmente, verifica-se umadependência do ensino tradicional pautado 

apenas no uso do livro didático ou na abordagem e métodos convencionais, abrindo 

mão de ferramentas importantes como o resgate da função de pesquisador ou da 

busca de fontes alternativas como jornais, fonte oral e desenvolvimento da história 

local.  

Há uma preocupação, justificável, por parte dos profissionais do ensino da 

história em preparar o aluno para o vestibular ou ENEM, priorizando dessa forma 

conteúdos da base nacional comum ou presentes nos PCNs, numa perspectiva de 

história geral, nacional ou regional, abrindo mão assim das possibilidades 

apresentadas pela história local.  

O que é um equívoco, pois a historia local não se dissocia de forma alguma 

da história global, sendo possível utiliza-la de forma contextualizada fazendo uma 

ligação entre o micro e o macro.  



Em seu célebre artigo sobre ―A História Local‖, Pierre Goubert 
chamaatenção para o fato de que a emergência da história local dos anos 
1950 havia sido motivada precisamente por uma combinação entre o 
interesse em estudar uma maior amplitude social (e não mais apenas os 
indivíduos ilustres, como nas crônicas regionais do século XIX) e alguns 
métodos que permitiriam este estudo para regiões mais localizadas — mais 
particularmente as abordagens seriais e estatísticas, capazes de trabalhar 
com dados referentes a toda uma população de maneira massiva. Ao 
trabalhar em suas pequenas localidades, os historiadores poderiam desta 
maneira fixar sua atenção ―em uma região geográfica particular, cujos 
registros estivessem bem reunidos e pudessem ser analisados por um 
homem sozinho‖ coincidência entre a região examinada e uma unidade 
administrativa tradicional como a paróquia rural ou o pequeno município, 
podemos acrescentar, permitia por vezes que o historiador resolvesse todas 
as suas carências de fontes em um único arquivo, ali mesmo encontrando e 
constituindo a série a partir da qual poderia extrair os dados sobre a 
população e a comunidade examinada. (BARROS, 2006. p. 471.). 
 

A análise de elementos da história local torna-se, fundamental para o 

desenvolvimento do senso crítico dos alunos, partindo de sua realidade local para 

um universo mais amplo dos conteúdos de história.  

Esse estudo vai sendo aperfeiçoada e enriquecido na medida em que se 

diversificam as fontes de pesquisa  como o jornal, o que ficou evidenciado na 

implementação desse projeto.  

De acordo com Viudes (2009), a imprensa pode ser uma importante 

ferramenta para a compreensão da sociedade, em função do largo alcance e de sua 

influência na maneira como as pessoas apreendem a realidade edão sentido para os 

fatos.  

Napolitano (2005), destacano entanto que o grande desafio é perceber as 

fontes em suas estruturas internas de linguagem e seus mecanismos de 

representaçãoda realidade, a partir de seus códigos internos.  

Ao utilizar a imprensa de qualquer natureza nas aulas de história ou em 

pesquisa de campo é preciso que se estabeleça se o jornal vai ser fonte ou objeto 

do estudo historiográfico, tendo o cuidado de se fazer uma leitura crítica de sua linha 

editorial, do contexto histórico e do grupo que o mesmo representa, já que não 

existe imprensa totalmente neutra.  

Na análise do jornal ―O Tibagi‖ realizada na implementação do presente 

projeto foi possível identificar claramente esses elementos e ainda estabelecer uma 

relaçãoentre as notícias locais veiculadas naquele periódico entre os anos de 1965 e 

1985, e o posicionamento do grupo ao qual representa com os acontecimentos da 

história politica nacional e internacional, como o golpe militar de 64, a emancipação 

política de Telêmaco Borba, a visão do jornal acerca do AI 5 em 1969, a postura do 



jornal diante da distensão do regime militar em 1979 e ainda seu posicionamento em 

relação à transição do regime militar para o regime civil em 1985. 

A leitura desses fatos históricos a partir da realidade local partindo de uma 

leitura crítica com a utilização e manuseio de fontes históricas concretas foi 

enriquecedor do ponto de vista pedagógico e historiográfica, despertando grande 

interesse por parte dos alunos e abrindo assim novas possibilidades para o ensino 

da história em sala de aula.  

As contribuições da Escola de Annales para a historiografia são 

fundamentais, mas precisam de efetividade na suaimplementação, no sentido de 

serem melhor aproveitadas em sala de aula, abrindo espaço para a história numa 

perspectiva inter  e transdisciplinar. Quando os alunos aprendem e estudama arte, a 

técnica da fotografia ou desenvolvam habilidades na elaboração e produção de 

reportagens e textos jornalísticos na própria escola, o que a amplia o leque de 

opções para o ensino da história em sala de aula, rompendo assim com práticas 

convencionais e muitas vezes limitadoras para o aluno, quando o professorapenas 

se encarrega   de transcrever e narrar o fato pesquisado de uma forma tradicional, 

agindo de forma imparcial. 

 

4. Considerações finais 

 

São grandes os desafios para o ensino de história na atualidade, 

especialmente diante da necessidade de se formar cidadãos desalienados, críticos, 

conscientes e politizados.  

Esse perfil de aluno se molda a partir da leitura correta da realidade social e 

política da sociedade e que se vive, utilizando diferentes ferramentas de pesquisa e 

defontes historiográficas diversas.   

O uso defontes historiográficas diversificadas permite ao professor de história 

desenvolver um trabalho crítico e construtivo superando o ensino de história 

tradicional baseado apenas no livro didático e nos princípios da história positivista. O 

uso do jornal é uma dessas possibilidades.  

Para Jobim, é evidente que é preciso especial disposição de espirito para ler 

um artigo de jornal do passado e julgá-lo corretamente. Só um historiador 



impregnado da atmosfera do tempo em que o artigo foi escrito, tendo presentes as 

circunstâncias históricas em que se produziu, é que pode captar o eco das intensas 

vibrações sociais que porventura tenha provocado (JOBIM, 1992:26). 

A utilização dessa ferramenta,como fonte ou objeto de estudo, fica mais 

interessante e desafiadora na medida em que trata-se de um instrumento de 

reprodução de discursos de um grupo ou classe, voltados para impor autoridade ou  

a legitimar escolhas.  

Dessa forma o jornal apresenta-se como uma importante fonte de pesquisa 

histórica, especialmente para a história local, muitas vezes renegada pelos livros de 

história ou colocada em segundo plano pelo currículo escolar oficial.  

No entanto alguns cuidados devem ser tomadas ao utilizar essa importante 

fonte histórica que é muitas vezes utilizado na articulação, divulgação e 

disseminação de projetos, ideias, valores e comportamentos e aindano alinhamento 

da experiência vivida globalmente num mesmo tempo histórico na sua atividade de 

produção de informação de atualidade, sem deixar de atuar na formação do 

consumidor, funcionando como vitrine do mundo das mercadorias e produção das 

marcas, como afirma Cruz e Peixoto (2007).  

Torna-se então necessário que o historiador busque identificar o grupo 

responsável pela linha editorial, os títulos e textos programáticos, que dão conta de 

intenções e expectativas, assim como fornece pistas da leitura de 

passadocompartilhada por seus editores buscando identificar suas ligações 

cotidianas com diferentes poderes e interesses financeiros.  
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