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2. Resumo do Trabalho
O presente projeto, cuja primeira etapa iniciou-se em 2019, sofreu alterações em função da Pandemia de
Covid-19. Nesta segunda etapa, iniciada em 2020, foram catalogadas questões e assertivas da História
catarinense nos vestibulares ACAFE, UDESC, UFSC e ENEM entre 2009 e 2019, no intuito de se
inventariar os conteúdos contemplados nestes concursos. Partiu-se do pressuposto de que muitos dos
conteúdos e abordagens propostos nos currículos do Ensino Médio em Santa Catarina orientam-se na
demanda intelectual que os vestibulares criam. Segundo ROSSATO (2009, p. 174), os temas da História
catarinense propostos nos currículos escolares “não contemplam a diversidade étnica e cultural dos
alunos que são atendidos pelo sistema estadual de educação”. Observa-se que na construção dos
currículos escolares de História Catarinense para o Ensino Médio, ainda se recorre a três bibliografias
principais: CABRAL (1987), PIAZZA e HÜBENER (1989) e SANTOS (1984). Estes trabalhos limitam-se ao
caráter factual da História e abordam de forma marginal a participação indígena e afro-brasileira na
construção do território catarinense. Sendo assim, são necessários trabalhos que contemplem as novas
perspectivas historiográficas, desta forma o presente projeto fundamentou-se no viés dos Excluídos da
História, englobado por PERROT (1988), aplicando tais perspectivas para refletir sobre os temas das
questões analisadas. Em termos metodológicos, os vestibulares foram fichados e, em seguida, as

questões catalogadas foram separadas em 11 temas, a partir dos quais produziram-se gráficos e listas de
questões dos vestibulares, que visam ser publicadas virtualmente. Além disso, os resultados das análises
foram organizados em um artigo, buscando problematizar a formulação destes concursos e suas
abordagens. Foi possível constatar que o tema mais presente foi “História e Geografia do Território
Catarinense”, sendo o “Movimento do Contestado” o segundo. Os temas “Populações Indígenas”;
“Afrodescendentes” e “História das Mulheres” aparecem sub-representados. Espera-se que a publicação
das listas de exercícios, do artigo e de comunicações relacionadas auxiliem novos olhares e abordagens
no ensino da História de Santa Catarina, contribuindo para o dever didático dos professores e a
reformulação dos próprios vestibulares.
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