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Este e-book é resultado de uma parceria entre o Laboratório 
de Estudos e Pesquisas de Educação em Geografia 
(LEPEGEO) e o Laboratório de Ensino de História (LEH) 

do Centro de Ciências Humanas e da Educação (FAED) da 
Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC). Estes são 
laboratórios que desenvolvem pesquisas e estudos sobre o ensino 
e a formação de professores de Geografia e de História, desen-
volvendo ações de ensino, pesquisa e extensão, nestas áreas.

Em cada um dos vinte capítulos, encontramos um conjunto 
de reflexões com abordagens teóricas e práticas, relatos de expe-
riências e pesquisas, que convidam à reflexão e ao debate acerca 
do cenário da formação de professores.

Portanto, o livro “Formação de Professores em Geografia e 
História: saberes e práticas”, apresenta um conjunto de artigos 
que convocam o leitor à discussões e reflexões teóricas e práticas 
a respeito da formação de docentes de Geografia e de História, 
relatos de experiências, contribuições do PIBID e Educação de 
Jovens e Adultos (EJA). São textos que mostram os caminhos tri-
lhados no percurso de formação inicial e as conexões realizadas 
nos movimentos pedagógicos efetivados na Educação Básica.

O texto Geografia e gênero: uma proposta de práticas pedagó-
gicas para o ensino de Geografia, escrito por Amábili Fraga, Marcus 
Vinícius de Lima Xavier e Rosa Elisabete Militz Wypyczynski 
Martins, destaca a importância de trabalharmos com as questões 

APRESENTAÇÃO
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de gênero em sala de aula e ressalta algumas propostas de práti-
cas pedagógicas que exploram as questões de gênero no ensino 
de Geografia. Os autores enfatizaram, que as aulas de Geografia 
devem ser espaços de produção de conhecimento e construção de 
saberes, com planejamentos voltados para temáticas que proble-
matizem as questões do cotidiano e rompam com as desigualda-
des estabelecidas pelas relações de poder entre homens e mulheres.

De autoria de Bruno Belloc Nunes Schlatter, Leonardo Borghi 
Ucha e Rodrigo Souza dos Santos, o texto Professores de História 
como intelectuais transformadores: relatos de experiências de Porto 
Alegre (RS) reflete sobre a trajetória de formação de três profes-
sores de História da Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre, 
desde suas experiências particulares e compartilhadas como mes-
tres em ensino de História pelo ProfHistória, e como membros do 
Coletivo de Professores de História da Rede Municipal de Ensino 
de Porto Alegre. Essas ponderações fundamentam-se no conceito 
de “intelectual transformador” de Henry Giroux e nas análises de 
Ana Zavala a respeito do ensino de História, como campo de teo-
rização por parte dos próprios professores.

Greicy Steinbach e Anna Paula de Carvalho Couto 
Leopoldino no texto Contribuições do PIBID e da monitoria para 
a formação inicial de professores, discorrem sobre a relevância de 
ações de iniciação à docência como uma das formas de desen-
volver, desde o início da graduação, o interesse pela docência. As 
autoras compreendem que o Programa de Monitoria, no Ensino 
Superior, e o PIBID, na Educação Básica, apresentam-se como 
importantes espaços que servem de alicerces iniciais de uma for-
mação voltada à docência, de forma protagonista e qualificada. 
Salientam a importância da relação teoria e prática no percurso 
formativo dos estudantes dos cursos de licenciatura, haja vista 
ser este um caminho privilegiado para qualificar os saberes da 
profissão docente.



11

Formação de professores/as em Geografia e História

No texto Formar o profissional da História pesquisador e 
professor, Márcia Elisa Teté Ramos e Isabel Cristina Rodrigues 
apresentam os resultados de uma pesquisa com vinte e três par-
ticipantes da Residência Pedagógica e do PIBID em História, 
da Universidade Estadual de Maringá, no sentido de averi-
guar como estes alunos se veem como futuros professores de 
História, sobre a função do professor de História, bem como o 
que eles consideraram desafios e receios enfrentados na reali-
dade escolar. As autoras analisaram as respostas a partir da dis-
cussão sobre a trajetória histórica acerca do papel do professor, 
complexificando o ensino e a aprendizagem histórica como “tra-
dicionais” ou “renovados”, com o propósito de obter subsídios 
para um planejamento da formação de professores, que articule 
ensino e a pesquisa, e vise a constituição de um profissional que 
seja afeito à sociedade democrática.

A proposta do texto Ensino, pesquisa e extensão: trajetórias 
na formação do licenciando em Geografia, escrito por Ágatha da 
Rosa dos Santos e Carolina Araújo Michielin foi apresentar e 
refletir a respeito das trajetórias efetivadas no percurso forma-
tivo inicial do docente, procurando compreender de que forma 
a participação em atividades de ensino, pesquisa e extensão, e 
as disciplinas dos Estágios, podem contribuir para a qualifica-
ção da formação dos acadêmicos do curso de licenciatura em 
Geografia da FAED/UDESC. Elas abordaram como os cursos de 
formação docente têm o desafio de repensar seus desenhos cur-
riculares para que possam atuar nas transformações do cenário 
contemporâneo e proporcionar, ao futuro professor, a constru-
ção de uma formação profissional que corresponda às exigências 
de um contexto social, histórico, político e cultural, no qual se 
desenvolve a prática da docência.

O artigo Aspectos do papel mediador da língua escrita na 
formação inicial de docentes de História: experiência e encontro, 
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escrito por Maria Aparecida Lima dos Santos, apresenta a aná-
lise de um instrumento utilizado no contexto da execução do 
subprojeto PIBID/História, da Universidade Federal Fluminense 
(Unidade de Campos dos Goytacazes/RJ), ao longo dos anos de 
2013 e 2014. Teve como objetivo a promoção do debate sobre o 
papel mediador da escrita, na formação de graduandos dos cur-
sos de licenciatura em História. A narrativa, configurada como 
relato de experiência, mostrou a estrutura de um dos instrumen-
tos utilizados para a constituição da documentação do trabalho (o 
dossiê), tecendo comentários sobre o processo de produção escrita 
do plano de aula que uma das equipes, compostas por pibidia-
nos e estagiários, elaborou para os estudantes dos sétimos anos da 
escola pública estadual, parceira do projeto institucional.

Luiz Guilherme Augsburger e Ana Maria Hoepers Preve, 
no texto Duas máquinas emperradas ou “o que acontece aí?”: 
elementos para uma sensibilidade cartográfica como parte da 
formação de um educador, apresentam alguns elementos da 
“sensibilidade cartográfica” como parte da formação dos edu-
cadores, cujas maneiras de fazer, passam pelo modo de pensar e 
exercitar a questão sobre o que acontece no decorrer deste pro-
cesso. Para tanto, foram trazidos, dois relatos de oficinas como 
estratégia em Educação, ocorridas no Hospital de Custódia e 
Tratamento Psiquiátrico, onde esta prática se tornou crucial para 
o desenvolvimento de uma sensibilidade, a partir de “máquinas 
emperradas” e ao que acontece quando o esperado não ocorre 
nas oficinas.

No texto Faces da História: um jogo em sala de aula, João 
Felipe Alves de Morais apresenta um estudo de caso sobre a 
utilização de jogos para práticas de ensino-aprendizagem no 
espaço escolar. O jogo Faces da História foi criado pelo autor 
em 2018, como parte das atividades da disciplina de Ensino 
de História e suas Linguagens II, no curso de licenciatura em 
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História. Neste jogo, a temática abordada é a Ditadura Militar 
em Florianópolis (SC). Ele foi usado nas aulas de História da 
turma 91, 9º Ano, do Ensino Fundamental da Escola Estadual 
Básica Padre Anchieta, como parte das atividades praticadas no 
Estágio Curricular Supervisionado realizado em 2019, no curso 
de História da UDESC.

As autoras Élen Waschburger e Ivaine Maria Tonini, no 
texto As sem voz da História: rainhas modernas nos livros didá-
ticos de História, investigam as rainhas modernas encontradas 
nos livros didáticos de História, a fim de não apenas perceber 
como suas trajetórias são narradas, mas também, de tê-las como 
uma maneira de contribuição na luta pela igualdade de gênero, 
inserindo-as na análise da construção social do gênero pela his-
tória da sociedade. Para isso, as autoras se ancoraram teorica-
mente nos conceitos de gênero, representação, poder e discurso, 
pertinentes para a compreensão de como essas rainhas moder-
nas são retratadas nos livros didáticos de História.

O texto “Não deveria ser assim”: narrativas de estudantes 
sobre o Brasil escravocrata e suas reverberações no tempo presente, 
de autoria de Carolina Wanderley Van Parys de Wit, teve por 
objetivo, analisar as narrativas produzidas por estudantes do 8º 
Ano, em 2018, da Escola Básica Municipal Henrique Veras, em 
Florianópolis (SC), sobre as reverberações do processo de escravi-
dão do Brasil Império no tempo presente. O Brasil do século XIX 
foi marcado por diversas revoltas que influenciaram na estru-
tura social do período, nas quais tiveram a participação de sujei-
tos escravizados. As atividades realizadas pelos alunos, tiveram 
como foco essas disputas, que tinham como propósito, a busca 
pela liberdade. Foram analisadas, as respostas dos estudantes nas 
atividades desenvolvidas no percurso do estágio, em diálogo com 
autores que perpassam as temáticas, e colocam a produção de sala 
de aula como principal fonte de análise.
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Denise Wildner Theves e Lenir dos Santos Moraes com o 
texto Interações e reflexões interdisciplinares: saberes e sabores 
da docência em práticas na formação de professores, aponta-
ram para um recorte do trabalho articulado com licenciandos 
da Pedagogia que, ao ser mediado nos momentos de formação, 
oportunizou reflexões epistêmicas que envolveram a espaciali-
dade e a Matemática, nas práticas de docência. A formação de 
professores tem revelado a necessidade da aproximação dos seus 
conhecimentos, sua espacialidade e investigação de como se dá 
a compreensão sobre o desenvolvimento do raciocínio lógico. 
As autoras criaram propostas utilizando a Literatura Infantil 
como possibilidade de estabelecer momentos que relacionem 
os conhecimentos das crianças em sua leitura do mundo, bus-
cando, deste modo, ampliar e construir outras percepções.

A proposta do texto Um mergulho na docência: primeiras 
experiências e o ensino transformador através do projeto História 
PIBID, de Bianca Teixeira dos Santos, foi analisar os primeiros 
momentos da docência, entrelaçados por desafios e possibilida-
des e produzir reflexões acerca de didáticas e práticas de ensino, 
a partir de uma experiência realizada com o projeto História 
PIBID/CAPES/UDESC, no segundo semestre de 2018, durante 
uma saída de campo para a Praia do Sambaqui em Florianópolis 
(SC), com a turma 61, da Escola Básica Municipal Osmar Cunha. 
A autora destacou que essa vivência se fundamentou nas dis-
cussões a respeito da formação de professores e do exercício 
de educadores iniciantes, que exploram ferramentas, visando 
transformar aulas e conteúdos programados em momentos lúdi-
cos na vida dos estudantes.

Suelen Santos Maurício e Renata de Cássia Ferreira de 
Oliveira, no texto Interfaces da formação inicial de professo-
res de Geografia e a educação de jovens e adultos trabalhadores, 
desenvolveram ideias sobre a formação inicial de professores de 
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Geografia para a Educação de Jovens e Adultos (EJA), no con-
texto do século XXI, no âmbito de uma concepção ampliada 
das temáticas no seio das relações de trabalho e do processo de 
produção nas duas últimas décadas. Elas consideraram a classe 
trabalhadora, como a classe social da qual pertencem os estu-
dantes da EJA e seus professores. Denominaram-na, como pro-
letariado, pois, se consolidam nas relações produtivas em que 
se situam como força de trabalho, na reprodução da vida social, 
em um modo de produção capitalista, portanto, em uma relação 
diametral com a classe dominante.

No artigo A EJA e o ensino de História: políticas públicas, 
formação de professores e práticas curriculares, Aryana Lima 
Costa e Jocelito Zalla discutiram sobre as demandas do ensino 
de História para a modalidade de Educação de Jovens e Adultos. 
Por meio do percurso das políticas públicas voltadas para sua 
oferta e para seu debate, na formação inicial de professores de 
História no Brasil, eles enfatizaram a ausência das especificida-
des da EJA nessas duas esferas. Em seguida, apontaram algumas 
características próprias da modalidade que podem ser pautadas 
nas práticas de sua organização curricular, na formação inicial 
de professores e no campo do ensino de História, como objeto 
de pesquisa.

Com o texto O ensino da Geografia nos Anos Iniciais: reflexões 
e contribuições para a construção do currículo, Ana Paula Rudolf 
e Gabrielle Luana Rosinski, trouxeram considerações acerca das 
contribuições do ensino da Geografia nos Anos Iniciais, e apon-
taram elementos importantes a respeito deste campo para a orga-
nização do currículo e da docência, em tal etapa de escolarização. 
Apresentaram os movimentos do ensino da Geografia no Brasil, 
com destaque para seu papel nos Anos Iniciais, e alguns elemen-
tos sobre a construção do currículo da Geografia e da docência na 
referida etapa de escolarização das crianças.



16

Apresentação 

Ana Carolina Reis Flores, no texto Representatividade 
e racismo estrutural: um debate a partir da indústria cinema-
tográfica no projeto PIBID, centra sua escrita na importância 
do professor investigador e reflexivo, nas aulas de História. A 
autora apresentou uma atividade desenvolvida em uma turma 
de 8º Ano do Ensino Fundamental da Escola Básica Municipal 
Almirante Carvalhal, no decorrer do projeto PIBID História, da 
UDESC. Durante o desenvolvimento da experiência, pela pro-
ximidade do debate com a turma, houve participação signifi-
cativa dos alunos, que passaram a debater o tema, levando em 
conta, suas próprias analogias e relações. Com esta atividade foi 
possível consolidar a importância do professor investigador, que 
busca relacionar o ensino de História com as vivências dos estu-
dantes, se debruçando sobre as leituras da turma fora dos muros 
da escola e resignificando o espaço da sala de aula.

No texto As tecnologias digitais e as metodologias ativas: 
uma revisão integrativa sobre práticas pedagógicas no ensino de 
Geografia, Kelly Cristina Onofri e Roselaine Ripa buscaram, por 
meio da Revisão Integrativa da Literatura (RIL), com foco em 
publicações que abordam o contexto da Educação Básica, iden-
tificar estudos primários que tratam das concepções de meto-
dologias ativas relacionadas com o uso das TDIC no ensino de 
Geografia, relativos ao Ensino Fundamental e Médio.

Luciana Rossato, no texto Escrita de si e experiência na for-
mação docente inicial dos discentes de História – PIBID UDESC 
(Florianópolis, 2018-2019), analisou como os bolsistas relataram 
as experiências vividas durante sua participação no PIBID. Para 
isso, utilizou os registros escritos nos cadernos de campo e as 
reflexões feitas por eles, nos relatórios finais, a fim de perceber 
os impactos do projeto na formação inicial dos licenciandos em 
História. Para esta análise, a autora dialogou com o conceito de 
experiência, de escrita de si e de formação docente, por entender 
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que os textos produzidos pelos graduandos se constituíam em 
uma escrita pessoal, que revelava saberes e práticas no processo 
de aprendizagem e profissionalização docente.

O texto Estágio Supervisionado em tempos atípicos: como 
formar professores de Geografia remotamente, escrito por Clara 
Inês de Campos Lopes, Thales Vargas Furtado e Ana Paula 
Nunes Chaves, apresentou relato de experiência do processo 
de formação docente inicial dos estudantes na disciplina de 
Estágio Curricular Supervisionado em Geografia II, do curso de 
Geografia da UDESC, vivenciado em 2020/02, durante a pan-
demia, no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
de Santa Catarina (IFSC), Campus de Florianópolis (SC). Com 
isso, os autores buscaram refletir e destacar as contribuições e 
adaptações efetivadas no decorrer da disciplina, que aconteceu 
de forma remota, por meio de plataformas digitais.

Em seu texto, intitulado A História na prática pedagó-
gica é objeto de estudo nos cursos de licenciatura?, Juliana Alves 
de Andrade refletiu sobre a maneira como a licenciatura em 
História no Brasil aborda o conhecimento pedagógico do con-
teúdo (História) nos componentes curriculares: Didática da 
História e Metodologia do Ensino de História. Para tal, analisou 
planos de curso (ementas) e informações coletadas em pesquisa 
exploratória, realizada com 32 docentes universitários. Os resul-
tados mostraram que, se faz necessário ampliar as experiências 
pedagógicas ligadas à reflexão sobre o conhecimento pedagógico 
do conteúdo nos cursos de licenciatura em História, sobretudo, 
em um contexto onde a importância desse conhecimento seja 
notória para o desenvolvimento da profissionalidade docente.

Os artigos que compõem este livro apresentam diferentes 
temáticas que fortalecem as conexões entre a Universidade e a 
Educação Básica, no âmbito da pesquisa, do ensino e da extensão. 
Mostram também como o processo de formação docente é com-
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plexo e envolve diferentes atores e experiências, o que resulta em 
muita riqueza na formação profissional e em uma grande diversi-
dade no perfil dos docentes que atuarão na formação das crianças 
e jovens no Brasil. Desejamos uma excelente leitura!

Florianópolis, maio de 2021.

Rosa Elisabete Militz Wypyczynski Martins 
Luciana Rossato
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GEOGRAFIA E GÊNERO
Uma proposta de práticas pedagógicas 

para o ensino de Geografia

Amábili Fraga
Marcus Vinícius de Lima Xavier

Rosa Elisabete Militz Wypyczynski Martins

O cenário da Educação perpassa por inquietações e inda-
gações que nos levam a refletir sobre as práticas peda-
gógicas instauradas no cotidiano escolar. Esses anseios 

estão relacionados à busca por uma educação que possa contri-
buir na formação dos estudantes, frente a uma sociedade que 
vive em constante mudança. Considerando que a escola contri-
bui na formação de seus sujeitos, é necessário reconhecermos 
que esse processo, muitas vezes, é vivenciado a partir de rela-
ções desiguais que precisam ser discutidas e questionadas. Nessa 
perspectiva, reconhecemos que os estudos de gênero necessitam 
estar presentes, tanto na sociedade, quanto nos espaços educati-
vos, porém, o que ainda vemos é uma grande resistência quando 
falamos em tratar deste tema nas salas de aula.

1 
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Neste sentido, destacamos ser fundamental, o debate e as 
pesquisas acerca destes temas e a necessidade de levarmos essas 
discussões para dentro das salas de aula da Educação Básica. Ao 
inserir as discussões de gênero na escola e problematizar as rela-
ções de poder empregadas nesse lugar, damos espaço e visibili-
dade para as diferentes identidades, para que tais sujeitos possam 
se conhecer e se reconhecer. Para Libâneo (2011), esse processo 
abarca um conjunto de práticas, influências, estruturas e ações 
que sugestionam a concepção do ser humano, tanto individual, 
como coletivamente, levando em consideração, a relação que isso 
exerce com o meio natural e social. Ou seja, “a educação é, assim, 
uma prática humana, uma prática social, que modifica os seres 
humanos nos seus estados físico, mental, espiritual e cultural, que 
nos dá uma configuração” (LIBÂNEO, 2011, p. 9).

Muitas vezes, observamos um grande distanciamento entre 
a realidade vivida pelos estudantes e os conteúdos que são traba-
lhados nas diferentes áreas ou disciplinas presentes no currículo 
da Educação Básica.

Nessa perspectiva, consideramos ser um desafio 
trabalhar a diversidade cultural em nossas esco-
las, tendo em vista, sua cultura homogeneiza-
dora. Historicamente, a Escola vem sendo uma 
instituição utilizada para influenciar os com-
portamentos sociais das classes, dos gêneros, 
das faixas etárias e dos grupos étnicos de acordo 
com as necessidades sociais de cada contexto. 
O processo de escolarização vem contribuindo 
para a naturalização de determinadas identida-
des forjadas no corpo social, que fazem parte de 
um espaço simbólico nos indivíduos e levam à 
imposição de determinados padrões de valores, 
comportamento, de beleza e formas de lidar com 
as sexualidades consideradas padrões nas socie-
dades (MORAIS; VELANGA, 2017, p. 307).
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Esta é uma realidade que, muitas vezes, pode ser percebida 
no desenvolvimento das propostas para as aulas de Geografia 
na Educação Básica. A organização do currículo, em grande 
medida, excludente e homogêneo, e as propostas pedagógicas 
padronizadas, colaboram para silenciar ou naturalizar as dife-
renças na escola. Neste sentido, é fundamental refletirmos sobre 
quais práticas são desenvolvidas em sala de aula, e que temas da 
Geografia Escolar podem auxiliar na formação dos estudantes.

Sendo assim, este artigo destaca a importância de discutir-
mos as questões de gênero em sala de aula e apresenta algumas 
propostas de práticas pedagógicas, que trabalham com as ques-
tões de gênero no ensino de Geografia. Para isso, foi organizado 
em duas seções: uma, que tem como foco ressaltar os saberes 
de gêneros na Geografia Escolar e, a outra, com propostas de 
práticas apresenta algumas práticas pedagógicas que podem ser 
incorporadas nas aulas de Geografia, para fomentar o debate 
acerca das questões de gênero.

Os saberes de gênero na Geografia Escolar
Iniciamos nossa escrita, fazendo o seguinte questiona-

mento: Até que ponto é uma preocupação pedagógica da escola, 
o debate a respeito das questões de gênero, e demais assun-
tos que afetam o cotidiano dos estudantes, como o racismo, a 
homofobia, o machismo ou o sexismo, por exemplo? De acordo 
com Madrid (2019), a Escola é um espelho da sociedade, de suas 
dominações, exclusões e estruturas, e cabe a ela estimular a 
reflexão e o debate sobre a sociedade e suas estruturas, para que 
se quebre construções machistas, misóginas, heteronormativas, 
racistas, patriarcais, homofóbicas e transfóbicas.

No que toca ao papel da Geografia, Silva (2009) cita que o 
movimento da Geografia Crítica, na década de 1990, contribuiu 
para que fossem deflagrados estudos e pesquisas que passaram 
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a questionar a cultura patriarcal, as desigualdades de gênero e 
demais paradigmas sociais vigentes.

A perspectiva crítica presente no movimento de 
transformação da Geografia nos anos de 1990, 
despertou a necessidade de atitudes reflexivas em 
relação ao modo de produzir a ciência e subver-
ter o poder instituído que naturaliza as injustiças 
cotidianas provocadas pela ordem compulsória 
da sociedade heteronormativa (SILVA, 2009, p. 6).

Nesta mesma perspectiva, as produções acadêmicas sobre 
as relações de gênero e os estudos sobre mulheres, tiveram um 
aumento significativo nos anos iniciais do presente século XXI, 
com o propósito de questionar a cultura autoritária e conser-
vadora que manteve, por séculos, práticas e discursos pauta-
dos pela homogeneização e não pelo respeito à singularidade de 
cada ser humano.

No sentido de pensar e construir práticas emancipatórias, 
a luta feminista das mulheres, têm contribuído de modo subs-
tantivo no combate à violência, a dominação e a desigualdade 
no campo social, cultural e político. Neste âmbito, a teoria femi-
nista destacou quatro conceitos que se tornaram indispensáveis 
para compreendermos a sociedade atual, sendo eles: o andro-
centrismo, o patriarcado, o sexismo e, finalmente, o gênero 
(GARCIA, 2011).

Neste lugar, quando falamos de gênero, admitimos que 
o mesmo se refere ao modo como as diferenças sexuais entre 
homens e mulheres são construídas. Esta construção estaria 
ligada às particularidades socioculturais, que se modelam de 
forma distinta para homens e mulheres, onde é estabelecido o 
que é considerado feminino e masculino, bem como o que é des-
tinado a cada um deles, imerso em um cenário político e iden-
titário. Seria, assim, o conhecimento a respeito das diferenças 
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sexuais e tudo o que é constituído a partir das relações sociais 
(SCOTT, 1995).

É importante salientar que a questão de gênero não é negar 
a biologia dos corpos, afinal, nos constituímos sobre corpos 
sexuados, mas, sim de que maneira nos construímos social 
e historicamente com base nesses corpos construídos por tais 
características biológicas. Para Garcia (2011), o feminismo pode 
ser compreendido como uma lanterna que nos permite enxer-
gar acontecimentos que foram conquistados sem a presença das 
mulheres e, por vezes, à custa delas. Essa lanterna possibilita 
reconhecermos que apesar de toda opressão, as mulheres conse-
guiram lutar em busca de democracia. “Esta é a luz que ilumina 
os quartos escuros da intolerância dos preconceitos e dos abu-
sos” (GARCIA, 2011, p. 14).

Ao transgredir para a sala de aula, observamos que a inser-
ção das questões de gênero dentro dos espaços escolares, pode 
contribuir para alcançarmos a equidade e o respeito aos direitos 
humanos na sociedade. Tratar das relações de gênero na edu-
cação, consiste em trabalhar com diversidades em movimento, 
desmistificando padrões construídos socialmente. Assim, a pos-
sibilidade de transformação das relações sociais encontra um 
ponto de apoio nos estudos de gênero na educação, confron-
tando uma sociedade heteronormativa. Portanto, combinar os 
estudos de gênero à educação auxilia na busca de políticas de 
construção do espaço respeitando as diferenças de gênero.

Consideramos a questão de gênero uma responsabilidade 
da Escola e de seu papel social transformador. Para trabalhar 
a temática, a Geografia Escolar tem o poder de possibilitar a 
compreensão das complexidades humanas, utilizando o gênero 
como tema transversal. Nesses estudos é possível trazer para a 
educação escolar temáticas que produzam reflexões sociais. De 
acordo com Guidetti e Carvalho:
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O desafio de estudar gênero, promovendo dis-
cussões na escola é, portanto, de suma impor-
tância para que sejam desconstruídas ideias 
naturalizadas acerca do tema, veiculadas mui-
tas vezes pela mídia e reproduzidas em diver-
sas esferas da sociedade. Faz-se necessário que a 
Universidade, como lócus da formação docente, 
trabalhe na formação inicial das questões que 
permeiam a educação sexual. A Escola, por sua 
vez, deve tomar para si o compromisso de tra-
balhar com as crianças e adolescentes tais ques-
tões, por meio da formação continuada do corpo 
docente e, da proximidade e conhecimento da 
comunidade que atende, uma vez que só assim 
podem ser criadas possibilidades de transforma-
ção e emancipação dos alunos, livrando-os de 
ideais hegemônicos carregados de preconceitos 
e violências (2014, p. 7).

Ao debatermos gênero na escola, é necessário um olhar 
atento para a desconstrução de estereótipos que reforçam as 
desigualdades entre os gêneros, auxiliando, desta feita, na for-
mação de estudantes conscientes e de uma sociedade plural. A 
Geografia como uma ciência que estuda e analisa a organização 
e produção do espaço, tem um papel importante de abordar este 
conceito, a partir de diversas concepções de pensamento, que 
possibilitem a compreensão da diversidade das relações sociais 
presentes em nossa sociedade.

Nesta ótica, é possível abordarmos no ensino da Geografia 
temáticas ligadas às relações de opressão, de dominação e de 
exclusão, de identidades, estilos de vida e movimentos sociais, 
compreendendo mediante as práticas espaciais, que elas são 
resultantes da vinculação de gênero presente na sociedade. Reis 
(2015, p. 27) explica que “cada organização espacial é produto 
e condição das relações de gênero instituídas e hierarquizadas 
socialmente”. Com isso, avançamos na construção dos saberes 
geográficos, tornando-os saberes que contribuem para a forma-
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ção de um pensamento espacial para a vida, e a formação cons-
ciente da realidade e das contradições constantes na sociedade. 
Para Callai (2013), a educação geográfica pode ser uma possi-
bilidade de manusear um componente curricular da Educação 
Básica que discuta questões do mundo e da vida.

Já para Susana Veleda da Silva, é importante que a Geografia 
explore ideias que dialoguem com as demandas que são vividas 
na sociedade e afetam o cotidiano.

A Geografia brasileira, a exemplo da anglo-
-saxônica e espanhola, precisa estar atenta para 
esses novos movimentos sociais e lançar mão da 
categoria gênero, como mais um instrumento de 
análise do social que, consequentemente, pro-
duz diferentes espaços geográficos. Incorporar 
as contribuições teóricas do feminismo e estu-
dar empiricamente como o espaço é modificado 
por esses movimentos, é tarefa emergente para 
quem quer compreender os novos espaços geo-
gráficos (SILVA, 2000, p. 9).

Sendo assim, consideramos que podemos inserir gênero 
no ensino de Geografia a partir da desconstrução dos materiais 
didáticos, que por vezes, trazem tal temática resumida a gráficos 
e imagens, que mostram mulheres expressas em dados de taxas 
de natalidade e fecundidade, ou envolvidas em trabalhos referen-
tes ao lar ou profissões inferiores às masculinas. As questões eco-
nômicas e laborais também podem ser discutidas com base nas 
diferenças salariais e nas distintas oportunidades para homens 
e mulheres no mercado de trabalho, bem como, as demandas 
sociais que, além dos movimentos, trazem casos de violência con-
tra a mulher, o uso de drogas, a prostituição, entre outras.

É importante que os estudantes façam a leitura da socie-
dade a partir de uma perspectiva analítica e complexa das vivên-
cias humanas. Que percebam que vivemos em uma sociedade 
baseada em relações que representam as reproduções sociais e os 
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preconceitos historicamente construídos. Para revertermos esta 
realidade, é fundamental que, na escola, sejam problematizados 
temas relacionados aos diferentes marcadores sociais, para que 
os estudantes possam fazer uma leitura do mundo e construir 
uma consciência de que a sociedade é plural e diversificada.

Sendo uma ciência que busca desenvolver nos cidadãos a 
consciência dos seus direitos e deveres, é essencial que a Geografia 
promova discussões e estudos com elementos relacionados à pro-
dução do espaço e às relações que são efetuadas neste espaço.

A Geografia Escolar se constitui como um com-
ponente do currículo, e, seu ensino, se carac-
teriza pela possibilidade de que os estudantes 
percebam a singularidade de suas vidas e, reco-
nheçam a sua identidade e o seu pertencimento 
em um mundo onde a homogeneidade apre-
sentada pelos processos de globalização, trata 
de tornar tudo igual. É, portanto, uma matéria 
curricular que nos encaminha a compreender o 
mundo e, às pessoas a se entenderem como sujei-
tos neste mundo, reconhecendo a espacialidade 
dos fenômenos sociais (CALLAI, 2011, p. 129).

Já Giordani (2020, p. 268), elucida que a escola é um espaço 
de produção de conhecimento para além do que está prescrito 
ou proposto. É importante ir além, transgredir e “identificar 
as abordagens, ou mesmo as temáticas que constroem hoje, a 
Geografia Escolar, [...] em um campo de pesquisa, no qual a 
diversidade é algo potente, pela sua própria natureza em sua 
interação com o campo da educação”.

Posto isso, todos os temas que possibilitam a problematiza-
ção das desigualdades produzidas a partir das diferenças entre 
homens e mulheres, e que interferem na produção do espaço, são 
pautas que podem ser tratadas no ensino da Geografia, pois umas 
das funções elementares dela é, desenvolver nos estudantes, con-
dições para a análise geográfica dos fatos e fenômenos presentes 
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em nossa sociedade, e para que compreendam a dinâmica espa-
cial e histórica das ações e práticas do cotidiano.

O uso das práticas no ensino de Geografia: 
uma proposta

Podemos observar que a Geografia Escolar, tradicionalmente, 
tem sido trabalhada, baseada na fragmentação dos conteúdos em 
relação a realidade cotidiana dos estudantes, revelando um distan-
ciamento entre teoria e prática. Sendo assim, é possível observar-
mos um processo de ensino e aprendizagem mecânico, que torna, 
muitas vezes, as aulas de Geografia monótonas e pouco interessan-
tes. Para Callai (2001), os aspectos, tanto naturais, quanto humanos 
do espaço geográfico, são transpostos para as aulas de Geografia 
e segregados a partir de assuntos como clima, relevo, vegetação, 
população, entre demais conteúdos, sem que seja feita sua conexão 
com a realidade vivenciada pelo dia a dia dos estudantes.

Em busca de repensarmos as temáticas trabalhadas nas aulas 
de Geografia, apresentamos três práticas, que, além de movimen-
tar a sala de aula, ofereceram a oportunidade de diálogo com as 
questões de gênero no ensino desta disciplina. A sociedade atual 
vive em constante mudança no que toca os meios de comunica-
ção, as ciências e a tecnologia, acarretando, deste modo, trans-
formações na escola e na prática docente. Utilizar tais práticas 
como recurso didático vai ao encontro do movimento de reno-
vação das aulas de Geografia que, hoje, se mostram ineficientes 
em determinados momentos. As aulas expositivas e dialogadas 
são importantes e mesmo presentes nos dias atuais, ainda care-
cem de mudanças na utilização dos recursos disponíveis, possi-
bilitando, assim, o desenvolvimento de aulas mais dinâmicas e 
que despertem o interesse dos estudantes.

Entendendo a importância da abordagem da temática de 
gênero para as aulas de Geografia, e a ausência recorrente de tal 
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tema, nosso foco foi subsidiar o planejamento e a ação de prá-
ticas de ensino que pudessem ser incorporadas na docência de 
Geografia, que auxiliariam de forma mais lúdica, o debate e o 
aprendizado. Para associarmos o espaço geográfico com ques-
tões de gênero, sugerimos as seguintes práticas:

Questões de gênero pelo mundo
Materiais necessários: folha A4, caneta ou lápis.

Tempo de duração: 2 horas.

Dinâmica: Essa prática tem como objetivo a compreen-
são da importância da temática de gênero em diferentes luga-
res do Globo Terrestre. Cada estudante da turma, receberá três 
placas elaboradas com folha A4, com os seguintes dizeres: “É 
VERDADEIRO”; “É FALSO”; e “NÃO SEI”. A partir disso, o pro-
fessor iniciará a leitura de frases previamente elaboradas sobre 
questões de gênero ao redor do mundo. Ao término de cada 
frase, os estudantes escolherão uma das placas disponíveis, que 
acreditam representar a afirmação para a proposição exposta, e 
se dividirão em grupos na sala, de acordo com suas respostas.

Com a formação desses grupos, será aberto debate acerca 
do motivo de determinada afirmação ser verdadeira ou falsa. 
A partir daí, o professor poderá estimular o debate a respeito 
da temática e a razão da escolha das respostas (VERDADEIRO, 
FALSO e NÃO SEI). Com o debate gerado, será possível expli-
car para os estudantes qual a opção correta, utilizando fontes 
com embasamento científico. Desta forma, os grupos poderão 
identificar se sua opção de escolha estava correta ou não, tor-
nando esse momento, um momento de troca de aprendizagem. 
A seguir, destacamos algumas afirmações que poderão ser utili-
zadas para o desenvolvimento desta atividade:
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a) Na Arábia Saudita, as mulheres só adquiriram o direito de 
dirigir a partir de junho de 2018.

b) No Brasil, homens e mulheres ganham o mesmo salário, em 
cargos/ocupações similares.

c) O Brasil é o país que mais mata LGBTQIA+ no mundo.

d) Países como Arábia Saudita, Mauritânia e Iêmen crimina-
lizam relações homoafetivas, inclusive, com pena de morte.

e) As mulheres representam a maioria em altos cargos no 
Brasil, como em públicos e políticos, por exemplo.

f) A Argentina foi o primeiro país latino-americano a aprovar 
a união entre casais homoafetivos.

Ao final desta etapa, todos se sentarão em um círculo, e será 
questionado ao grupo como um todo, o quanto aprenderam com 
a atividade, se estavam equivocados com alguma informação, e 
qual a importância desses temas para uma sociedade democrá-
tica e igualitária, e como a cultura de cada lugar interfere nas 
práticas sociais do mesmo.

Todos os tipos de família
Materiais necessários: folhas de papel, lápis, canetas colo-

ridas e fita crepe.

Tempo de duração: 1 hora.

Dinâmica: Família costuma ser definida como o primeiro 
grupo ao qual uma pessoa pertence e cumpre um papel deter-
minante na sua socialização e no desenvolvimento da sua per-
sonalidade. É na família, também, que ocorrem as primeiras 
experiências afetivas, fundamentais para o desenvolvimento 
emocional de uma criança e, futuramente, pela forma como essa 
pessoa se relacionará com o mundo. Atualmente, com as discus-
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sões de gênero presentes na escola e na sociedade, percebemos 
que, apesar das mudanças e da luta das mulheres por reivindicar 
seus espaços e direitos, as tarefas do lar ainda são, muitas vezes, 
atribuídas a figura feminina e materna e que, as famílias se dão 
a partir de uma figura feminina e uma figura masculina.

Para problematizar essa visão estereotipada de família, 
acreditamos ser importante que os estudantes reconheçam 
que existem diferentes arranjos familiares. Assim, não importa 
como uma família está organizada, mas, sim que ela seja um 
lugar de afetividade, respeito e de solidariedade.

Essa prática tem como objetivo instigar os estudantes a 
conhecerem e reconhecerem os diferentes tipos de família exis-
tentes. Assim como a refletirem sobre a divisão das tarefas mas-
culinas e femininas, com base nos papéis atribuídos aos sexos. 
Discutiremos sobre as seguintes questões para iniciar os debates 
sobre a temática proposta: Como adolescentes e jovens contri-
buem para a manutenção da casa e da família? O que define a 
divisão de trabalho dentro de uma casa? O fato de ter nascido 
homem ou mulher? Ou a cultura é que estabelece quem faz o 
quê?, Como seria possível dividir melhor as tarefas e as decisões 
dentro da família?

Após discutirmos sobre esses pontos, cada estudante dese-
nhará em uma folha, uma família hipotética, ou seja, a cons-
trução do que considera ser uma família. Após esse momento, 
verificaremos que tipos de família apareceram nos “retratos”, e 
se para os estudantes existe um “tipo ideal” de família e qual 
seria este tipo, além de qual papel uma família possui em nossa 
sociedade e o que, de fato, é uma família para eles.

Ao finalizarmos essas discussões, cada participante do 
projeto escreverá em uma folha, as tarefas que serão realizadas 
em casa e marcarão se acreditam que essa tarefa seja dever do 
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homem, da mulher ou de ambos. Com as respostas comparti-
lhadas, poderemos rever as afirmativas de cada um e proble-
matizar o porquê dessas questões. Com isso, concluiremos o 
ingresso da mulher no mercado de trabalho, a maior igualdade 
entre os sexos, a redução do tamanho das famílias, o aumento 
do número de divórcios e o aumento do número de famílias 
constituídas por casais do mesmo sexo. Esses são alguns dos 
fatores que favoreceram tais mudanças na estrutura familiar, e 
abarcaram todas questões que podem ser trabalhadas a partir da 
Geografia Escolar relacionando gênero e espaço social.

O jornal dos gêneros
Materiais necessários: jornais, revistas, cola, tesoura, 

caneta hidrocor, lápis e folha branca.

Tempo de duração: 1 hora.

Dinâmica: Essa dinâmica tem a intenção de discutir as 
questões de gênero com base na produção de materiais coleta-
dos em jornais e revistas. A atividade denominada “Gêneros na 
mídia”, objetiva que os estudantes em conjunto criem seu pró-
prio material midiático a partir de fragmentos de jornais e revis-
tas que serão distribuídos em sala. Esse material a ser produzido 
deve trazer, de acordo com cada grupo, alguns questionamen-
tos relacionados a assuntos de gênero, assim como informa-
ções coletadas nas matérias dos jornais e revistas, que mostrem 
a realidade da participação de homens e mulheres nas diferen-
tes colunas que compreendem tais materiais, como a sessão de 
esportes, sessão de culinária, coluna social, coluna de política e 
demais temas que possam ser de interesse da turma.

Aqui, buscaremos valorizar o uso de materiais midiáticos 
impressos, como jornais e revistas, levando em consideração, 
que por mais que esses artefatos reforcem estereótipos de gênero, 
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é a partir deles que podemos problematizar essas questões e des-
mistificar tais discursos. Baseado nas informações coletadas, 
caberá ao professor desconstruí-las e tornar esse material, uma 
fonte de conhecimentos, pois são de fácil acesso para o trabalho 
em sala de aula. Como suporte teórico para a atividade, iremos 
propor a discussão acerca da história do movimento feminista 
até o início dos estudos da mulher, ou estudos de gênero. É 
importante abordar o conceito de gênero e o papel dessa cate-
goria dentro do ensino de Geografia, trabalhando e compreen-
dendo como essas questões influenciam na ocupação do espaço.

Com uma seleção de imagens, sugeriremos aos estudantes 
que façam mosaicos1 e montagens, considerando os espaços da 
mulher e do homem na política, esportes, trabalho e sociedade 
como um todo. A partir desta organização, os estudantes pode-
rão perceber como as questões de gênero se destacam e aparecem 
nas figuras em determinados setores ou lugares da sociedade. 
Com isso, o professor poderá discutir qual o espaço do feminino 
e do masculino na sociedade atual, e como a Geografia pode ser 
pensada mediante a isso.

Gêneros na memória
Materiais necessários: giz ou caneta de quadro, jogo da 

memória, Mapa-múndi, cartões de curiosidades e fita dupla face.

Tempo de duração: 2 horas.

Dinâmica: Essa atividade tem como objetivo compreender 
a categoria de gênero nas relações construídas pelas diferenças 
culturais entre homens e mulheres. Inicialmente, os estudantes 
deverão escrever no quadro, as palavras HOMEM e MULHER, 

1 Representam a colagem próxima de pequenas peças, formando um efeito visual 
(seja um desenho, figura, representação) que envolve organização, combinação de 
cores e de materiais, de acordo com a criatividade de cada um.
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e abaixo das palavras, atribuir características que considerem 
ser femininas ou masculinas. Concluída essa etapa da dinâ-
mica, o professor irá sugerir uma discussão acerca das relações 
de gênero, reconhecendo as diferenças culturais que foram cria-
das entre homens e mulheres. É importante mencionar, como 
ambos os gêneros ainda recebem tratamentos diferentes e como 
isso se reflete no mercado de trabalho, com salários desiguais e 
menos oportunidades para as mulheres. Ao retornar à primeira 
etapa da dinâmica, o professor trocará as palavras HOMEM e 
MULHER de posição, mostrando que tais características podem 
ser atribuídas tanto aos homens quanto para as mulheres. Nesse 
momento, deverá se inicar um debate, para que os estudantes 
possam questionar o exercício, assim como compartilhar expe-
riências e conhecimentos em relação às desigualdades de gênero.

Em continuidade, indicamos um exercício denominado 
“Gêneros na memória”, que consiste em um jogo da memória 
das profissões, onde os pares serão formados a partir de um 
homem e uma mulher exercendo a mesma profissão. Por exem-
plo, ao virar a carta que mostre um escritor, o estudante terá 
que encontrar como par, a carta referente a escritora, e assim, 
seguirá até os seis pares de profissões serem encontrados. Em 
cada par, conterá um exemplo de um profissional real e seu local 
de nascimento ou atuação de trabalho. A partir dessa informa-
ção, os estudantes receberão uma carta que conta alguma curio-
sidade referente ao profissional ou ao país informado nela. Ao 
final do jogo, as cartas de curiosidade deverão ser colocadas no 
Mapa-múndi, anexas aos países citados.

Nosso objetivo com a proposição destas práticas, foi o de 
fomentar o debate sobre as questões de gênero no ensino de 
Geografia, pois vivemos em uma sociedade marcada pela cons-
trução social dos papéis masculinos e femininos, configurados a 
partir de relações de poder. Destacamos, que as atividades pre-
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cisam ser adaptadas de acordo com a realidade de cada escola e 
turma a serem trabalhadas, buscando, desta forma, aproximar 
os conteúdos curriculares ao cotidiano dos estudantes.

Consideramos, portanto, que a Geografia é uma ciência que 
tem como um de seus objetivos, contribuir na formação crítica e 
autônoma. Destarte, é fundamental que o professor, ao organi-
zar o seu planejamento, fique atento aos textos e fontes que cir-
culam em sala, que tipo de imagens e linguagens são pensadas 
e escolhidas para serem veiculadas nas aulas de Geografia. Pois, 
estes materiais podem contribuir ou não para reforçar algumas 
construções sociais e culturais históricas, que definem os papéis 
masculino e feminino, na sociedade.

Algumas considerações
Nosso propósito com este artigo foi o de destacar a impor-

tância de discutirmos as questões de gênero em sala de aula, e 
em razão disso, apresentamos algumas práticas pedagógicas que 
possibilitaram o trabalho de questões de gênero, no ensino de 
Geografia, pois acreditamos que esta disciplina é uma ciência 
capaz de produzir sentidos acerca de temáticas e ideias presentes 
no cotidiano escolar, que, muitas vezes, são negligenciadas ou 
pouco desenvolvidas em sala de aula.

Giordani (2020, p. 268), destaca que “olhar para as práti-
cas culturais dos alunos revela os atravessamentos na cultura 
escolar, alargando as potencialidades das leituras espaciais”. Por 
isso, julgamos ser importante trazer para dentro da sala de aula 
debates a respeito das contradições que fazem parte do nosso 
dia a dia. Precisamos de estudos e pesquisas onde os estudan-
tes compreendam as complexidades da sociedade, bem como, as 
relações socioespaciais dos diferentes sujeitos que estão inseri-
dos nesse espaço.
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Dito isso, acreditamos que a Geografia tem um papel impor-
tante na formação da consciência crítica de crianças e jovens. 
Dessa maneira, consideramos que é preciso avançar para além 
de currículos prontos e prescritos por resoluções ou pelo livro 
didático. É preciso romper com as fronteiras temáticas e disci-
plinares da Geografia Escolar. A aulas de Geografia devem então 
ser espaços de produção do conhecimento e construção de sabe-
res, com planejamentos voltados para temáticas que problema-
tizem as questões do cotidiano e rompam com as desigualdades 
estabelecidas pelas relações de poder entre homens e mulheres.

Destacamos que as práticas aqui propostas são apenas 
alguns indicativos e sugestões para o trabalho das questões de 
gênero em sala de aula. Assim, esperamos que estas propostas 
possam apontar alguns caminhos para pensarmos outras prá-
ticas e outras formas de produção do conhecimento através do 
ensino da Geografia. Caminhos estes que possam questionar as 
desigualdades de gênero. 

Por conseguinte, é fundamental que a temática de gênero 
esteja presente no ensino de Geografia a partir do uso de práti-
cas pedagógicas que tenham relação com a vida dos estudantes. 
Dessa forma, é possível potencializar os conteúdos geográficos, 
tornando as aulas de Geografia mais dinâmicas e vinculadas com 
as diferentes condições que afetam a sociedade, tais como violên-
cia, pobreza, racismo, desemprego, saúde, educação, desigualda-
des sociais e espaciais nas diferentes escalas, entre outros temas.
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PROFESSORES DE HISTÓRIA 
COMO INTELECTUAIS 
TRANSFORMADORES

Relatos de experiências de Porto Alegre (RS)

Bruno Belloc Nunes Schlatter
Leonardo Borghi Ucha

Rodrigo Souza dos Santos

Somos três professores de História dos Anos Finais da Rede 
Municipal de Ensino de Porto Alegre, RS (RME/POA), que 
atuam em diferentes escolas e comunidades da capital do 

estado. Somos mestres em Ensino de História pela Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), curso no qual fomos 
colegas de turma entre os anos de 2018 e 2020. Fazemos parte 
do Coletivo das professoras e professores de História da RME/
POA, o CPHIS. E queremos, neste espaço, compartilhar e refle-
tir sobre os movimentos que têm impulsionado nossas forma-
ções enquanto professores da disciplina de História.

Pretendemos relatar um pouco das nossas experiências 
acerca da importância do Mestrado Profissional em Ensino de 
História para as nossas respectivas formações. Falar do quanto 
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esse curso de mestrado nos fez refletir é nos dar conta de que 
podemos ser – ou de que já éramos – professores-pesquisadores, 
e de que somos capazes de agir como professores de História 
na qualidade de intelectuais transformadores, na medida em 
que a pós-graduação em História da UFRGS, nos deu voz e nos 
empoderou. Para isso, vamos trazer neste texto relatos das nos-
sas experiências de pesquisa, assim como exposições a respeito 
das escolas de Ensino Fundamental. Sendo assim, é possível tra-
balharmos com a ideia de formações pensadas e realizadas pelos 
próprios professores de História. Vamos compartilhar ainda, 
neste artigo, as nossas práticas a partir do Coletivo CPHIS como 
um espaço de organização, formação, resistência e luta.

De professores a professores-pesquisadores
Déa Fenelon, Selva Guimarães Fonseca, Circe Maria 

Fernandes Bittencourt, Kátia Maria Abud, Marcos A. Silva, Zilda 
Iokoi, Ernesta Zamboni, Helenice Rocha, Conceição Cabrini e 
Flávia Eloísa Caimi são apenas algumas das muitas pessoas que 
se dedicaram a refletir, a pesquisar e a escrever sobre o ensino 
de História na Educação Básica. Entretanto, para quem concluiu 
a licenciatura em História entre 2004 e 2008, como nós, esses e 
outros nomes, reconhecidamente importantes para as reflexões 
em torno do ensino de História, eram até pouco tempo atrás 
quase desconhecidos. Isso porque em nossa formação acadêmica 
não houve um aprofundamento dos estudos sobre o ensino de 
História. É possível então afirmarmos que, como muitos outros 
professores de História em todo o país, nos formamos historia-
dores e nos tornamos professores em sala de aula, depois de ter-
minada a licenciatura.

Podemos dizer que o Mestrado Profissional nos deu, assim, 
a oportunidade de pensarmos academicamente o ensino de 
História, não subordinado ao campo maior da Pedagogia ou ao 
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da própria História, mas como uma área de pesquisa ímpar, que 
se forma em um espaço de fronteira entre ambos. Nesse contexto, 
nossas experiências de pesquisa foram também experiências de 
descoberta, onde nos reconhecemos enquanto professores-pes-
quisadores, e nos debruçamos e refletimos tanto sobre as prá-
ticas de ensino como sobre nossa formação profissional. Nos 
trabalhos que desenvolvemos, essa experiência e descoberta 
transpareceram de forma bastante viva.

Tal reflexão vai ao encontro do que afirma a pesquisadora 
uruguaia Ana Zavala (2015), para quem a prática de teorizar 
sobre ensinar História não é domínio exclusivo de pesquisado-
res de fora da sala de aula da Educação Básica. Para ela, mesmo 
que haja uma certa tradição que imponha uma separação e uma 
subalternização entre o que se produz na academia, que é a teo-
ria, e o que se realiza nas escolas, que é a prática docente, os 
professores, de formas distintas, teorizam sobre suas práticas, 
usando para isso, uma série de conceitualizações e ferramentas 
de análises provenientes de diferentes campos do saber.

Thiago Nascimento (2013) afirma que é preciso compreen-
dermos a temática da “formação de professores de História” 
como um campo de pesquisa que ainda está iniciando a sua tra-
jetória e que assim, os próprios professores de História atuam 
como narradores e como personagens. Ele aponta ainda que, 
desde a década de 1990, no Brasil, se configuraram discussões 
sobre a formação de professores reflexivos, ou seja, que sejam 
investigadores da sua própria prática, e que não sejam mais sim-
ples técnicos ou reprodutores de conhecimentos. Sem dúvidas, a 
pesquisa feita por Nascimento, bem como essa ideia de os docen-
tes refletirem acerca de suas próprias práticas, é de fundamen-
tal importância para pensarmos na formação dos professores 
de História da RME, de Porto Alegre (RS). Esta perspectiva nos 
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acompanhou no desenvolvimento de nossas pesquisas, como 
relatado a seguir.

A pesquisa de Bruno Belloc Nunes Schlatter desenvolveu 
uma metodologia de ensino fundamentada na pedagogia frei-
reana com apoio das redes sociais, trabalhando, deste modo, a 
leitura de realidade dos alunos segundo os conteúdos estudados 
em aula, através de postagens realizadas em uma página on-line 
criada para a turma. A oficina, dava continuidade a um traba-
lho feito com outras turmas a partir do ano de 2017, na mesma 
escola onde o professor ensina desde 2012, quando ingressou na 
rede. Partindo de um debate a respeito do conceito de protago-
nismo em ensino, do passado prático de Michael Oakeshott, e 
do conceitual freiriano de uma pedagogia voltada para a leitura 
e transformação da realidade, buscamos, com base no ensino de 
conteúdos de História, incentivar os alunos a voltarem-se para 
questões do presente, e a realizarem postagens na página que 
relacionassem o conteúdo estudado às questões da sua realidade.

Durante a execução da pesquisa, percebemos como a rede 
social se trata de um espaço privilegiado para a expressão dos 
jovens, e que possui um grande potencial a ser explorado na 
produção e disseminação dos seus saberes. Chamou a atenção, 
principalmente, a naturalidade com que as postagens voltaram-
-se para temas considerados “sensíveis”, como as questões de 
raça, sexualidade e gênero, cuja presença em sala de aula, muitas 
vezes, é questionada por grupos e setores conservadores alheios 
à realidade escolar, mas que fazem parte da vivência e dos inte-
resses dos estudantes, portanto, se referem a temáticas sobre as 
quais eles têm demandas de expressão e escuta, que não podem 
ser ignoradas.

Já a pesquisa realizada por Leonardo Borghi Ucha propôs 
possibilidades de decolonização das aulas de História a partir do 
protagonismo dos estudantes na investigação histórica da comu-
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nidade onde se insere a escola, e onde o professor atua há mais de 
10 anos. O trabalho, inspirado em reflexões acerca da Educação 
Popular, da Pesquisa Participante e da Reconstrução Coletiva da 
História, respectivamente de Paulo Freire, Orlando Fals Borda, 
Alfonso Torres Carrillo e outros autores que pensaram pedago-
gias decoloniais, partiu da crítica da colonialidade presente no 
ensino de História e da percepção da ausência da história local 
na historiografia da cidade e nas aulas de História. Baseados 
nisso, foram elaborados coletivamente, com os estudantes, um 
projeto de pesquisa da história local, uma metodologia de traba-
lho colaborativa, que colocou em diálogo documentos e memó-
rias, e uma série de ações pedagógicas nas salas de aula, com 
o grupo de investigadores no turno inverso das aulas e com a 
comunidade do entorno da escola, tendo como objetivo princi-
pal produzir narrativas históricas desse território por meio de 
conversas realizadas em rodas de memórias. Além disso, a pes-
quisa buscou também aproximar a escola da comunidade, possi-
bilitando aos estudantes-investigadores, não somente pensar as 
historicidades dos bairros onde moram, como também a supe-
rar os estigmas e fortalecer os laços junto aos moradores mais 
velhos e aos lugares de importância histórica para esse territó-
rio, como as associações comunitárias locais.

Na sua dissertação, Rodrigo Souza dos Santos contou que 
atua como professor de História na RME/POA há quase 7 anos. 
Em 2014, ele finalmente conseguiu ingressar na rede, o que era 
um antigo desejo, tendo em vista, a sua vontade de lecionar em 
uma rede que possuísse a sua história marcada pelo projeto pro-
gressista e libertador do Escola Cidadã nas duas últimas décadas 
(desde o início dos anos 1990) e, cujas escolas, estão localiza-
das, com raras exceções, nos bairros mais periféricos e pobres 
da capital gaúcha. Narrou, ainda, que começou a alimentar esse 
interesse no ano de 2000, quando, então, estava no segundo 
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ano da graduação do curso de licenciatura na Faculdade Porto-
Alegrense (FAPA), e assistia às aulas da professora de Didática, 
Carla Beatriz Meinerz – naquele momento, também professora 
de História na EMEF Chico Mendes, e atualmente professora 
da UFRGS – e que trazia os seus relatos sobre a triste, difícil 
e desafiante realidade dos estudantes de uma escola municipal 
situada na periferia de Porto Alegre, atingida por carências das 
mais diferentes ordens.

Essa aspiração pela RME/POA e a própria atuação em si, na 
rede, foram fatores determinantes para que Rodrigo iniciasse a 
sua pesquisa de mestrado a partir da investigação da formação de 
professores de História da RME/POA, e da questão da liberdade 
de ensinar. Esse estudo teve início com a aplicação de um ques-
tionário respondido por colegas professores de História de pra-
ticamente 90% das escolas municipais de Ensino Fundamental 
de Porto Alegre. Na sequência da pesquisa, houve uma série de 
encontros do grupo de discussões com os docentes dessa disci-
plina. Nesses encontros, existiu uma mistura de pesquisa-parti-
cipante com pesquisa-ação. Colocando, desta forma, em prática, 
uma proposta de formação docente que buscou envolver os cole-
gas professores de História, tendo por base as contribuições do 
educador português António Nóvoa (2009). Nesse sentido, cons-
truiu-se uma rede de trabalho coletivo entre colegas de profissão 
com o intuito de pensar o que significa ser professor de História 
hoje. Tínhamos a intenção de ouvir perspectivas, proposições e 
críticas desses docentes e de que, por intermédio da pesquisa de 
dissertação, que os professores pudessem dialogar com os pró-
prios professores. Tudo isso, somado às análises de fontes biblio-
gráficas e de cadernos pedagógicos do Projeto Escola Cidadã da 
RME/POA, resultou na escrita da referida dissertação.

Ter cursado o Mestrado Profissional em Ensino de História 
(ProfHistória), na UFRGS, foi, seguramente, para nós três, um 
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grande impulso no movimento das nossas formações enquanto 
professores dessa disciplina. À vista disso, queremos comparti-
lhar um pouco das experiências vividas com nossos professores 
de curso e com os nossos colegas, nos dois anos aproximada-
mente, durante os quais fomos mestrandos. Tais professores, ao 
longo do curso de mestrado, sempre fizeram questão de pau-
tar as suas aulas, pela escuta atenta dos nossos relatos de expe-
riências docentes da disciplina, em escolas da Educação Básica. 
Normalmente, isso acontecia em um ambiente de roda, onde 
a circularidade de desabafos, angústias, frustrações, conquis-
tas, planos, informações, conhecimentos e teorias, preponde-
rava. Concerniam em relatos de experiências que interagiam 
com as leituras prévias de bibliografias sugeridas a respeito 
do ensino de História, nas diferentes disciplinas do mestrado. 
Verdadeiramente, para nós, esse curso de pós-graduação teve o 
papel vital de aproximar as escolas da RME/POA com a univer-
sidade (no caso, a UFRGS), de estreitar as relações de experiên-
cias de ensino na Educação Básica com a pesquisa, de borrar as 
fronteiras entre as nossas condições de professores-pesquisado-
res e pesquisadores-professores, e de nos proporcionar pesqui-
sas qualificadas, que resultaram em nossas dissertações e artigos 
(GIL; PEREIRA; PACIEVITCH; SEFFNER, 2017). Por fim, teve 
o papel fundamental de nos fazer repensar práticas escolares e 
de nos empoderar.

Ademais, continuamos dialogando com os nossos colegas 
de mestrado ao longo do ProfHistória na UFRGS, e também 
em diversos eventos ligados à História e ao Ensino de História. 
Para tanto, criamos um grupo de WhatsApp ativo até hoje, 
onde temos trocado experiências de sala de aula e entre redes de 
ensino públicas (tanto a estadual do Rio Grande do Sul, como 
as municipais) e particulares, além de compartilhado materiais 
dos mais diversos tipos, como textos, livros, vídeos, filmes, pla-
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nejamentos de aulas, etc. Temos debatido intensamente assuntos 
que nos afetam enquanto professores, no que diz respeito à polí-
tica, economia, culturas, tecnologias, dentre outros. Também 
nos colocamos engajados em movimentos sociais e em coleti-
vos, resistindo e lutando contra os ataques sofridos nas áreas da 
Educação e da História/Ensino de História.

Professores de História como “intelectuais 
transformadores”

Neste momento, cabe aqui uma descrição reflexiva acerca 
dos ataques que temos sofrido, no sentido de compreendermos 
que tais ideias e forças representam tentativas de amordaçar 
e de calar os docentes de um modo geral, e aos professores de 
História, em particular. Podemos afirmar que são estas, ideias 
e forças neoliberais e neoconservadoras. A respeito das ideias 
e das forças neoliberais, Martha Nussbaum (2015) reconhece 
que, no afã de obter crescimento econômico, os diferentes paí-
ses e os seus respectivos sistemas de educação não se dão conta 
de que isso não significa necessariamente produzir democracia. 
Busca-se criar uma gama de trabalhadores obedientes do ponto 
de vista técnico e que sejam treinados para colocar em prática, os 
projetos das elites no mundo inteiro. Nesse âmbito, Nussbaum 
externa o temor de que as competências ligadas às humanidades 
e às artes – percebidas por ela como decisivas para o funciona-
mento de qualquer democracia – estejam correndo o risco de 
se perderem no meio do alvoroço competitivo dos países por 
mais e mais crescimento econômico. No tocante ao ensino de 
História, a referida autora, alerta que os neoliberais não dese-
jam que o ensino tenha como objetivo o combate de injustiças 
de classe, de gênero, de etnia e/ou de religião, tendo em vista 
que isso estimularia o pensamento crítico a respeito do presente 
pelos estudantes.
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As ideias e as forças neoconservadoras também se mos-
tram como uma ameaça à educação democrática e ao ensino de 
História. Os movimentos neoconservadores são representados 
por grupos cristãos fundamentalistas e neopentecostais, sejam 
eles católicos, evangélicos, partidos políticos (que compõem a 
conhecida Bancada da Bíblia no Congresso Nacional), empresas 
como o Brasil Paralelo, grupos como o Movimento Brasil Livre 
(MBL), Revoltados On-line e Escola Sem Partido (ESP). Este 
último, aliás, tem interferido em diferentes episódios da educa-
ção brasileira nos últimos anos, como, por exemplo, na definição 
do Plano Nacional de Educação (PNE) e dos planos estaduais 
e municipais da mesma área, na questão da Base Nacional 
Curricular Comum (BNCC), e em projetos de leis que visam 
modificar, especialmente, a LDBEN ou criar leis que incorpo-
rem os conteúdos pregados pelo ESP (LIMA; HYPOLITO, 2019). 

Esses movimentos neoconservadores tendem a influenciar 
os sistemas de ensino quando almejam ditar conhecimentos, 
valores e comportamentos que devem ser padronizados e ofi-
cialmente definidos como legitimamente aceitos (APPLE, 2015). 
As ideias e forças neoliberais e neoconservadoras ficam bas-
tante evidentes, naquilo que Michael Apple (2003) denomina de 
“modernização conservadora”, e no que bell hooks (2017) chama 
de o “patriarcado capitalista da supremacia branca” e, ainda, no 
que Nilma Lino Gomes (2017) denuncia como o “sofrimento 
humano causado pelo racismo, pelo patriarcado e pelo capita-
lismo global, pela discriminação e colonização do poder, do ser 
e do saber”.

Pensando na contraposição às ideias e forças neoliberais e 
neoconservadoras na Educação, Henry Giroux (1997) expressa 
a necessidade de formarmos professores na condição de profis-
sionais reflexivos, e mais ainda, de constituirmos “professores 
como intelectuais transformadores”, pois parte da ideia de que 
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as escolas não podem ser vistas como espaços neutros, tampouco 
que os professores devem assumir uma postura de neutralidade. 
Ao contrário, as escolas são “esferas controversas”, que assimi-
lam e expressam disputas sobre formas de autoridade, tipos de 
conhecimento, valores morais e versões de passado e de futuro.

Giroux destaca que uma das ameaças mais significativas 
aos professores nas escolas públicas tem a ver com o desenvol-
vimento de ideologias instrumentais, cujas suposições peda-
gógicas propõem a separação do binômio concepção-execução 
do trabalho em sala de aula, a padronização do conhecimento 
escolar com o intuito de apenas administrá-lo e controlá-lo, e 
a desvalorização do trabalho crítico e intelectual dos docentes. 
Suposições estas igualmente presentes no rol de propostas de 
movimentos neoliberais e neoconservadores no Brasil, atual-
mente. Ele fala das ameaças a partir de uma série de reformas 
educacionais, que mostram pouca confiança na capacidade dos 
professores das escolas públicas de oferecerem uma liderança 
intelectual e moral para a juventude. A contribuição teórica de 
Giroux passou pelo exame de dois problemas importantes.

O primeiro problema refere-se ao que ele denomina de a 
“proletarização do trabalho docente”, que é a tendência de redu-
zir os professores ao status de técnicos especializados dentro da 
burocracia escolar. Isso passa pela separação entre a concepção e 
a execução, o que para nós, na RME/POA, ficou muito explícito 
quando a Secretaria Municipal de Educação (SMED) nos impôs, 
na metade do ano de 2020, durante a pandemia da covid-19, a 
plataforma privada Córtex, acompanhada de outras plataformas 
ditas “parceiras”, tais como Matific, Elefante Letrado, Dragon 
Learn e Escola de Inteligência, que representam os interesses 
privados sobre a educação pública. Ainda segundo Giroux, a 
proletarização atravessa pela padronização do conhecimento 
escolar, pela desvalorização do trabalho crítico e intelectual, por 
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aquilo que ele chama de “pedagogias de gerenciamento”, onde 
a vida escolar gira em torno de especialistas em currículo, ins-
trução e avaliação, aos quais se reserva a tarefa de concepção, 
ao passo que os professores são reduzidos à simples tarefa de 
implementação.

O segundo problema importante apontado por Giroux diz 
respeito à necessidade de termos “professores como intelectuais 
transformadores”, o que inclui pensar e tornar o “pedagógico 
mais político”, isto quer dizer, inserir a escolarização na esfera 
política, nas relações de poder, através de reflexões e de ações 
críticas dos estudantes, que terão a oportunidade de desen-
volver uma crença profunda e duradoura na luta para superar 
injustiças econômicas, sociais e políticas, além de se humaniza-
rem. Também está incluso no pensar e tornar o “político mais 
pedagógico”, a utilização de formas de pedagogia que tratem os 
discentes como agentes críticos, que problematizam os conheci-
mentos, que fazem uso do diálogo crítico, que argumentam em 
benefício de um mundo qualitativamente melhor para todos, e 
que lhes conceda voz ativa e uso de uma linguagem criteriosa, 
considerando as diversidades culturais, étnico-raciais, históri-
cas, de gênero e de classe. Essa perspectiva coincidiu com a de 
Paulo Freire, que é uma inspiração e referência para nós três. 
Segundo o pernambucano, é necessário não somente dizer que 
a educação é um ato político. É necessário “assumir realmente a 
politicidade da educação” (FREIRE, 2001, p. 25). 

Tendo em mente, as considerações de Giroux, e de acordo 
com os resultados apurados nas nossas pesquisas de mestrado 
comentadas anteriormente, podemos presumir que os professo-
res de História da Rede Municipal de Porto Alegre são sim inte-
lectuais transformadores. Isso ficou bastante claro, por exemplo, 
na avaliação feita pelo professor Bruno, que procurou se valer 
da pedagogia de Paulo Freire para trabalhar com a disciplina de 
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História, a partir da leitura de realidade dos estudantes, em um 
ambiente que, muitas vezes, já é de seu domínio e uso cotidiano, 
o digital/virtual. Esse fato, também ficou explícito na pesquisa de 
Leonardo, visto que foram propostos caminhos que decoloniza-
ram suas aulas de História. Estes sentidos, trouxeram os próprios 
estudantes como protagonistas, junto a diferentes moradores do 
lugar, na investigação histórica, coletiva e cooperativa do terri-
tório em que estão inseridos. Do mesmo modo, durante a pes-
quisa de Rodrigo – que abrangeu grande parcela dos docentes da 
disciplina de História da RME/POA, incluindo os autores deste 
artigo – tanto nos questionários aplicados, quanto nos encontros 
do grupo de discussões, emergiram diversas formas de resistência 
derivadas do diálogo crítico com os professores de História e que 
vão ao encontro à ideia de pensarmos nesses docentes como agen-
tes reflexivos e intelectuais transformadores. 

Compartilhamos, nos encontros, variadas experiências 
pedagógicas, principalmente, depois que esses colegas foram 
desafiados a discutirem temas sensíveis no ensino de História 
(também conhecidos como assuntos socialmente vivos), que 
dizem respeito às questões como escravização, religiões, 
nazismo, ditadura civil-militar brasileira, gênero e sexualidade. 
Experiências como o uso de debates, seminários, filmes, blogs, 
redes sociais, saídas a campo e projetos de valorização da his-
tória e da cultura afro-brasileira, são demonstrativos dos tra-
balhos desenvolvidos pelos professores de História nas escolas 
municipais de Porto Alegre.

Esses trabalhos foram marcados pelo bom senso, pela 
prudência e por cuidados, que ficaram bastante evidentes em 
procedimentos e atitudes, como: buscar o embasamento em 
argumentos nas aulas de História e em fontes científicas; valo-
rizar e respeitar as vivências e histórias de vida dos estudantes; 
problematizar o senso comum; abrir o espaço da sala de aula 
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para os debates e para a possibilidade do contraditório, o que 
vai de encontro à ideia de dialogicidade de Paulo Freire; sensibi-
lizar os alunos quanto às experiências traumáticas presentes na 
história e que valorizam os direitos humanos, bem como ques-
tões de empatia e de alteridade. Estes são procedimentos e atitu-
des que estimam a vida e os seus movimentos. Surgiu, portanto, 
das falas e das escritas dos professores de História da RME/POA 
uma noção muito forte de sobrevivência, palavra recorrente nas 
manifestações dos colegas e que se refletiu em suas formas de 
resistência. Ou seja, constitui-se em sobreviver como sinônimo 
de resistir.

Os encontros do grupo de discussões, realizados em um 
“ambiente de roda” (MOURA; LIMA, 2014) possibilitaram que 
nós, professores de História da RME/POA, tivéssemos a oportu-
nidade de nos aproximar e de nos conhecer. Porém, mais do que 
isso, os encontros permitiram que pudéssemos construir e colo-
car em prática, juntos, uma experiência de formação docente 
baseada nas próprias ações dos professores e em seus trabalhos 
escolares, que se configuraram também em um espaço de troca 
de experiências e de oportunidade de desabafos, onde os colegas 
expressaram os seus temores. 

Formação, que, por meio de uma rede de trabalho coletiva, 
inspirada nas contribuições de António Nóvoa, nos ajudou a 
pensar o que significa ser professor de História hoje, na RME 
de Porto Alegre (RS). Seguindo na mesma linha do que pensa 
Thiago Nascimento (2013), construímos uma formação na qual 
os próprios professores de História foram os narradores e os seus 
personagens. Os encontros se deram em momentos e espaços de 
construção comum, onde os colegas dispuseram-se a participar, 
dialogaram acerca da sua docência e compartilharam suas expe-
riências. Sendo assim, esta formação de professores reflexivos, 
ou seja, que são investigadores das suas próprias práticas e não 



50

Bruno Schlatter; Leonardo Ucha; Rodrigo dos Santos 

meros reprodutores de conhecimentos, os coloca na condição de 
intelectuais transformadores.

O CPHIS como um espaço de organização, 
formação, de resistência e luta

Ainda durante a pesquisa de Rodrigo Souza dos Santos, ao 
longo dos encontros e por iniciativa dos professores reunidos, 
foi criado o Coletivo das professoras e professores de História 
da Rede Municipal de Educação de Porto Alegre, o CPHIS, cujo 
lançamento ao público ocorreu no dia 30 de novembro de 2019, 
em um seminário marcante, sob o título de: “A quem incomoda 
o ensino de História?”. Na ocasião do seminário, um grupo de 
professores de História fez a leitura de uma Carta-Manifesto, na 
qual foi apresentada a origem e a identidade do grupo. Foi feita 
também uma apreciação da realidade percebida e foram afir-
mados os princípios e compromissos assumidos pelo Coletivo. 
Apesar de ter sido auto-organizado e construído há pouco 
tempo, o CPHIS já carrega em si gerações de educadores e ati-
vistas, que desde há muito, vêm operando no cotidiano escolar, 
nos espaços de representação da categoria e na gestão das polí-
ticas públicas para qualificar a educação na esfera municipal de 
Porto Alegre (RS).

Junto ao CPHIS, temos resistido ao abandono da educação 
pública municipal, à precarização das condições de trabalho, aos 
ataques à carreira e aos salários, à sanha privatista, às mudanças 
na rotina escolar, ao abandono da política de formação, ao des-
prestígio do trabalho docente, e às tentativas de amordaçamento 
da liberdade de ensino. Mas nossa ação não é uma façanha ape-
nas de resistência. Optamos por enfrentar o projeto em curso 
em nossa cidade, no estado do Rio Grande do Sul, assim como 
no país, com a criação de uma organização plural, junto com 
nossos colegas, com suporte nas ferramentas de nossos saberes 
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e fazeres. Assim, somamos forças na luta contra-hegemônica, 
desde a especificidade que nos caracteriza. Nosso coletivo nas-
ceu para acrescer o bom combate contra as diversas formas de 
dominação, de opressão e de exploração, assumindo como um 
dos nossos princípios, o de nos opor todas as formas de pre-
conceito e discriminação, tais como a misoginia, o machismo, 
o racismo, a LGBTfobia, a intolerância religiosa, a xenofobia e a 
discriminação etária, geográfica e por pertencimento identitário 
(SANTOS et al., 2020).

Nesse processo, o CPHIS tem se mostrado um coletivo de luta 
e de fundamental importância, seja quando pensamos na forma-
ção dos professores de História da RME/POA, seja quando temos 
que lidar com ameaças à nossa liberdade de ensinar. Dentro dessa 
caminhada de formação e de lutas, realizamos em 2020, de modo 
virtual, em função da pandemia da covid-19, o ciclo de debates “A 
História se move...”. Para além de realizarmos o ciclo de debates, 
pensamos, dentro do coletivo, que seria oportuna a sistematiza-
ção dos nossos encontros virtuais1. Nesse sentido, publicamos, ao 
longo de 2020, uma série de Cadernos Temáticos do CPHIS, que 
recebeu o mesmo título, “A história se move...”. Com a síntese do 
tema abordado em cada encontro, bem como referências e reco-
mendações de materiais didáticos para o seu aprofundamento, 
subsidiamos a reflexão entre nossos colegas e em nossas escolas, 
com um convite ao processo formativo. 

Tanto no ciclo de debates quanto nos cadernos temáti-
cos dialogamos acerca de vários temas. O primeiro deles, foi 
o relacionado à branquitude, às relações étnico-raciais e ao 
antirracismo na disciplina de História, oportunidade na qual 
interagimos com a pesquisa acadêmica do professor Cléber 
Teixeira Leão, colega da turma de 2018, de ProfHistória/UFRGS 

1 Toda essa trajetória de formações e de lutas do nosso coletivo está registrada e 
disponível na nossa página: https://www.facebook.com/CPHIS.
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e que pertence à Rede Estadual de Ensino do Rio Grande do 
Sul (LEÃO, 2020). Em um segundo encontro, debatemos com 
uma de nossas professoras do mestrado, a respeito das tecnolo-
gias digitais no ensino de História, focando em três aspectos: as 
desigualdades de acesso acentuadas durante a atual pandemia, 
o controle cada vez maior das tecnologias por grandes corpo-
rações do sistema capitalista e as mudanças provocadas pelos 
suportes digitais na cultura escolar. 

Neste citado encontro, que contou com a mediação de 
Leonardo, o professor Bruno, foi um dos seus debatedores 
quando trouxe para o diálogo, os resultados da sua pesquisa no 
ProfHistória. Na sequência, abordamos questões que envolve-
ram a atual pandemia, especificamente, a fome e a segurança 
alimentar que vêm afetando de maneira representativa, as 
comunidades atendidas por nossas escolas municipais em Porto 
Alegre (RS), ligando a Geografia, a História e a Nutrição, com 
a presença do babalorixá de terreiro de matriz africana e líder 
comunitário, Baba Diba de Iemonjá. 

Em um quarto encontro, promovemos uma interação 
dos saberes e fazeres de movimentos sociais e populares com 
o ensino de História, tomando como inspiração, um conceito 
do pensador Walter Benjamin, que consiste em ponderarmos e 
escrevermos a história a contrapelo, a partir do ponto de vista 
dos oprimidos, dos excluídos e dos silenciados. Dando segui-
mento ao ciclo de debates, no quinto encontro, houve a apre-
sentação dos resultados da pesquisa de Rodrigo no mestrado. 
Nessa ocasião, discutimos os avanços e os riscos das políticas 
neoliberais e neoconservadoras no cenário educacional, desta-
cando o papel dos intelectuais críticos e dos intelectuais orgâ-
nicos contra-hegemônicos no processo de resistência possível e 
necessária para assegurar o direito à educação pública de quali-
dade, socialmente referenciada e sem cerceamentos à liberdade 
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de cátedra, sobretudo, no ensino de História. E, para encerrar o 
ciclo, no sexto e último encontro, debatemos a luta pela demo-
cracia ao longo da história do Brasil, tema extremamente opor-
tuno no atual contexto político do nosso país.

Há de se destacar, também, que o nosso CPHIS, logo que 
foi criado, participou de um movimento local denominado 
“Frentaço pela Democracia”, juntamente com outras 63 entida-
des. O “Frentaço” pressionou a anulação da votação ilegal do 
projeto Escola Sem Partido em Porto Alegre (RS). O Projeto de 
Lei (PL) nº 124/2016, lutou pela realização de Audiência Pública 
na Câmara Municipal de Vereadores de Porto Alegre, de modo 
que houvesse um amplo debate sobre o conteúdo desse plano. 
Tal projeto de lei representa um avanço em nível local das ideias 
neoconservadoras baseadas no movimento Escola Sem Partido, 
e que se incluem negativamente às ideias representadas pelos 
avanços neoliberais nos últimos 15 anos na RME da capital gaú-
cha, tendo em vista, o desmonte do projeto da Escola Cidadã, em 
nossa cidade.

Em sua ainda curta trajetória, o coletivo tem se expres-
sado publicamente, em especial, neste triste e desigual contexto 
da pandemia da covid-19, lutando e demandando por inúme-
ras questões que afetam a educação pública e as comunidades 
escolares onde nos inserimos. Em recente nota, demonstramos 
o nosso repúdio à imposição, por parte dos governos municipal 
de Porto Alegre e estadual do Rio Grande do Sul, do retorno às 
aulas presenciais sem garantias de segurança sanitária. Exigimos 
com essa ação, a vacinação urgente e já, assim como a inclusão 
digital, o auxílio financeiro emergencial em nossas comunida-
des escolares e as garantias para o exercício pleno da cidadania. 
Em todas as oportunidades, o CPHIS sempre reiterou a sua luta 
por uma educação antirracista, pela liberdade de ensino e por 
uma escola sem mordaça.  
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No último mês de março de 2021, o CPHIS fez o lança-
mento, juntamente com a Associação dos Trabalhadores em 
Educação do Município de Porto Alegre (ATEMPA), de um 
novo ciclo de debates, tendo como tema principal, o centenário 
de aniversário do educador Paulo Freire (1921/2021). O lança-
mento do “Ciclo de Debates Paulo Freire: Presente!”, aconteceu 
no dia 31 de março, e marcou a nossa resistência e luta constante 
contra o golpe civil-militar de 1964, e contra as novas tentativas 
de implantação de ditadura em nosso país. Para nós, educado-
res críticos, essa é uma grande oportunidade para celebrarmos o 
legado do educador pernambucano, cidadão do mundo, que é o 
patrono da Educação brasileira. Ainda que sob tempos difíceis, 
o centenário de Paulo Freire é uma excelente oportunidade para 
retomarmos e debatermos as ideias, obras e as lutas desse anda-
rilho da utopia, que dedicou sua vida para a construção de uma 
educação pública democrática e emancipatória.

Reflexões finais
A partir das ponderações descritas ao longo deste texto, 

pudemos expressar como a experiência do Mestrado Profissional 
foi transformadora e enriquecedora. Ele serviu como um 
momento de tomada de consciência, onde enxergamos o pen-
samento crítico que muitas vezes já possuíamos a respeito de 
nossa prática docente, mas que não estava ainda formulado e 
evidenciado em nossos fazeres e reflexões. O fato de nos colo-
carmos em diálogo com outros professores de História, e com 
professores universitários, trocando ideias e tramando estudos, 
certamente nos aproximou de elaborações teóricas mais com-
plexas, o que, de diferentes maneiras, nos auxiliou a teorizar 
acerca de nossas práticas e trajetórias individuais e coletivas. 
Contribuiu, assim, para que pudéssemos nos enxergar enquanto 
professores-pesquisadores.
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E isso cooperou, também, para que pudéssemos nos pensar 
como professores de História na condição de intelectuais transfor-
madores, na medida em que, as nossas três pesquisas, que envol-
veram as nossas escolas e as nossas formações, deram-se a partir 
de perspectivas freireanas e decoloniais para o ensino de História 
e para a educação. Daí decorreu a dimensão política dos nossos 
trabalhos, com o envolvimento e o protagonismo de professores 
e estudantes, que se debruçaram e buscaram transformar as suas 
realidades, marcadas por diversas formas de exclusão. 

A dimensão política que também ficou evidenciada, com 
base na construção e auto-organização do CPHIS, nasceu do 
interesse entre professores de História e a preocupação de refle-
tirmos sobre as formações que têm se concretizado nos ciclos 
de debates e nos cadernos temáticos. O CPHIS vem se consti-
tuindo como um lugar onde nos enxergamos como professores 
de História da rede municipal de ensino. É um lugar de ensino 
e aprendizado entre pares, onde circulam ideias para a trans-
formação individual e coletiva. É também um lugar de resis-
tência e de luta contra os efeitos perversos na educação pública, 
advindos das ideias neoliberais e neoconservadoras. Além disso, 
e apesar da sua curta existência, o coletivo tem se manifestado 
publicamente e tem defendido várias bandeiras, tais como uma 
educação antirracista, a liberdade de ensino com uma escola 
sem mordaça, e condições de segurança sanitária e alimentar 
em tempos de pandemia, resistindo e lutando contra as diversas 
formas de exploração, dominação e opressão. 
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CONTRIBUIÇÕES DO PIBID 
E DA MONITORIA PARA A 

FORMAÇÃO INICIAL 
DE PROFESSORES

Greicy Steinbach
Anna Paula de Carvalho Couto Leopoldino

Por meio deste artigo, objetivamos refletir acerca do 
papel da monitoria e do PIBID na relação com a for-
mação docente, apreendendo-os como atividades que 

visam contribuir para a qualificação na Educação. O texto apre-
senta o processo e os resultados de uma pesquisa1 de mestrado 
sobre a monitoria realizada na Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC). Embora sendo o estudo de um caso, os resul-
tados podem servir para cotejar ações de outras Instituições de 

1 STEINBACH, Greicy. A monitoria no Ensino Superior: um estudo de caso na 
UFSC. 2015. 232 f. Dissertação (Mestrado) – Centro de Ciências da Educação, 
Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2015. Disponível em: 
https://repositorio.ufsc.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/156743/336116.
pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acesso em: fev. 2021.

3 
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Educação Superior (IES) e trazer contribuições para os debates 
sobre formação de professores.

A discussão sobre a relação universidade, escola e formação 
de professores é um tema recorrente na realidade educacional 
brasileira, que tem sido temática central de pesquisas e estudos 
desde a década de 1980. Um dos registros desse debate, encontra-
-se no livro organizado por Catani et al. (1987), que socializa as 
discussões apresentadas no seminário Dependência Econômica e 
Cultural, Desenvolvimento Nacional e Formação de Professores, 
realizado na Universidade de São Paulo (USP), em 1985. Essa 
discussão aconteceu em um contexto de redemocratização do 
país, momento em que houve a primeira eleição direta para 
governadores estaduais após o Golpe Militar de 1964, e onde 
vários intelectuais assumiram participação ativa nos governos, 
em diversos estados brasileiros. 

O objetivo do seminário foi promover um questionamento 
sobre a educação nacional, “buscando privilegiar sua dimensão 
social e política, e definir os marcos gerais para a formação de 
professores” (IDEM, p. 7). Alguns diagnósticos ficaram eviden-
tes naquele momento: a universidade havia relegado ao segundo 
plano a formação de professores e afastou-se da construção de 
uma nova escola, por outro lado, a desagregação do estado auto-
ritário exigia repensar a sociedade, o Estado e a escola, e isto 
propiciou o reencontro entre a universidade e a escola pública.

Passados 36 anos daquele seminário, podemos considerar 
que o diagnóstico apresentado se mantém atual, pois a forma-
ção de professores continua com algumas fragilidades e ainda 
apresenta muitas divergências e hiatos na relação entre a uni-
versidade e a escola pública. Através do “Programa Institucional 
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de Bolsa de Iniciação à Docência” (PIBID)2, como uma política 
indutora, de iniciativa do Governo Federal, reconhecemos a 
necessidade de investimentos na formação de professores e de 
incentivo para que os cursos de licenciatura assumam um papel 
de protagonistas nesse processo, propondo o estreitamento das 
relações entre universidade e a escola de Educação Básica3.

Os estudos no campo da Pedagogia Universitária chamam a 
atenção para o fato de que a formação requerida para a docência 
no Ensino Superior tem se concentrado no conhecimento do con-
teúdo do exercício profissional ou acadêmico das áreas específi-
cas, não havendo exigências legais de formação pedagógica. Isso 
contribui para perpetuar a crença de que, para ser bom professor, 
basta “dominar” o conteúdo. A docência, no entanto, é uma ativi-
dade complexa, permeada por tensões cotidianas que demandam 
uma preparação cuidadosa, tendo em mente a multiplicidade de 
saberes que estão em jogo, para que os professores atinjam um 
bom desempenho nesta importante tarefa formativa.

Na formação inicial, podemos identificar a realização de 
algumas disciplinas ou de estágios de docência nos cursos de 

2 O PIBID oferece bolsas de iniciação à docência aos alunos de cursos presenciais 
que se dediquem ao estágio nas escolas públicas e que, quando graduados, se 
comprometam com o exercício do magistério na rede pública. O objetivo é ante-
cipar o vínculo entre os futuros professores e as salas de aula da rede pública. 
Com essa iniciativa, por meio do PIBID, se faz uma articulação entre a Educa-
ção Superior (por intermédio das licenciaturas), a escola e os sistemas estaduais e 
municipais. Pretende-se, com o programa, unir as secretarias estaduais e muni-
cipais de Educação e as universidades públicas, a favor da melhoria do ensino nas 
escolas públicas em que o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) 
esteja abaixo da média nacional, de 4,4. Entre as propostas do PIBID está o incen-
tivo à carreira do magistério nas áreas da Educação Básica com maior carência 
de professores com formação específica: Ciência e Matemática de quinta a oitava 
séries do Ensino Fundamental e Física, Química, Biologia e Matemática para o 
Ensino Médio. Disponível em: http://mecsrv125.mec.gov.br. Acesso em: jan. 2021.

3 Esclarecemos que a monitoria tem como objetivo despertar o interesse pela 
carreira docente no Ensino Superior, já o foco do PIBID é a iniciação à docência 
para a Educação Básica.
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pós-graduação, porém isto não acontece em todos os casos. Nas 
instituições, a participação na construção do Projeto Político 
Pedagógico do curso e nos processos de avaliação institucional, a 
interação com os núcleos de apoio pedagógico e o envolvimento 
em programas de profissionalização docente, são possibilidades 
de formação ou atualização didático-pedagógica difusas e pouco 
estruturadas, que configuram um campo ainda não muito defi-
nido para a formação do professor da Educação Superior.

No presente texto, inicialmente, apresentamos os aportes 
teóricos sobre a formação inicial de professores e o exercício 
da docência. Na sequência, destacamos dois programas insti-
tucionais que têm ações importantes para o aprimoramento do 
futuro docente: o PIBID, na Educação Básica e o Programa de 
Monitoria, no Ensino Superior. Por fim, apresentamos as con-
tribuições tanto do PIBID, quanto da monitoria, como espaços 
de aprendizagem e de crescimento coletivo, pois possibilitam a 
vivência da docência em sala de aula, diretamente com estudan-
tes da Educação Básica e da graduação.

A formação inicial de professores
De acordo com o Fórum de Pró-Reitores de Graduação das 

Universidades Brasileiras (FORGRAD), atividades de extensão e 
de pesquisa são expedientes vitais ao processo de ensino-apren-
dizagem na graduação. Na argumentação do FORGRAD, é per-
tinente que procuremos contextualizar a produção científica e o 
exercício profissional aos condicionantes da própria sociedade: 
“O ensino com a extensão aponta para a formação contextuali-
zada às agudas questões da sociedade contemporânea, não uma 
extensão como aparição episódica, complementar, assistencia-
lista, mas parte da essência do processo formativo” (FORGRAD, 
2014, p. 27). Assim, o princípio da indissociabilidade, que asso-
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cia ensino e pesquisa à extensão, estabelece o contexto social 
como pano de fundo de toda a aprendizagem.

Para Dantas (2007), o processo formativo de professores 
refere-se a um conjunto de situações que, interligadas, con-
figuram a profissão. Dependendo do cenário produtivo ou do 
desenvolvimento da sua aprendizagem, o professor vai tomando 
consciência de sua profissão. No entanto, o processo é com-
plexo, visto que o sujeito que aprende precisa interagir social e 
historicamente, visando construir suas representações mentais 
mediante a construção de conceitos, possibilitando a aquisição 
de sentidos e, ao mesmo tempo, a aproximação dos significados/
conceitos científicos adquiridos por meio de aprendizagens for-
mais (VYGOTSKY, 1984).

Desta maneira, a formação do professor em qualquer nível 
da Educação, deve ocorrer em um clima de pesquisa, de refle-
xão, de crítica, como estratégias de aprendizagem e de constru-
ção da profissão (RAMALHO et al., 2004). Em atendimento a 
tal orientação, mencionamos a importância de os estudantes que 
se interessam pela docência, serem envolvidos, desde cedo, em 
projetos de ensino (citamos a monitoria e o PIBID, por exemplo) 
que contribuam para o início de uma cultura formativa, voltada 
ao exercício da docência na Educação.

Percebemos, assim, que à docência, tanto na Educação 
Básica como no Ensino Superior, se constitui de fato, em uma 
profissão e, para que ela se consolide, é necessária uma forma-
ção específica, considerando que, para ser professor é preciso ter 
o domínio dos conhecimento específicos de uma determinada e 
os conhecimentos pedagógicos, essenciais na dinâmica do pro-
cesso de ensinar e aprender.

A docência é uma atividade complexa, uma vez que envolve 
o conhecimento sobre a relação professor x aluno, sobre questões 
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metodológicas, planejamento, utilização de novas tecnologias 
no ensino e na avaliação. Inclui a necessidade de participação 
na elaboração do projeto pedagógico do curso, na revisão cur-
ricular, na articulação da disciplina com a totalidade do curso 
e com a realidade social e profissional, além da participação em 
processos avaliativos internos e externos.

Os cursos de licenciatura, em geral, se limitam à formação 
docente com base em estágios curtos e se isentam da responsa-
bilidade com o egresso, ou, de maneira muito pontual, aplicam 
pesquisas sobre o papel da graduação na sua formação. Ir além 
da constatação das dificuldades dos ingressantes, significa tam-
bém pensar e propor uma formação mais próxima do contexto 
de atuação, propiciando o real convívio dos licenciandos com o 
cotidiano da cultura escolar o mais cedo possível. Nóvoa destaca 
esta realidade dos docentes em fase inicial:

Um momento particularmente sensível na for-
mação de professores é a fase de indução pro-
fissional, isto é, os primeiros anos de exercício 
docente. Grande parte da nossa vida profissional 
joga-se nestes anos iniciais e na forma como nos 
integramos na escola e no professorado. Neste 
sentido, este momento deve ser organizado 
como parte integrante do programa de forma-
ção em articulação com a licenciatura e o mes-
trado (NÓVOA, 2009, p. 38).

Portanto, notamos que o exercício da docência necessita 
superar uma concepção de ensino aliada à transmissão de con-
teúdos e uma visão de aprendizagem reduzida à mera assimi-
lação dos conteúdos curriculares. Ser professor exige saberes, 
conhecimentos, qualificações e habilidades que vêm ao encontro 
de uma formação específica. A ausência desses elementos resulta 
em uma prática pedagógica repetitiva, desmotivante e descon-
textualizada. Como mencionado por Freire (1997), o magistério 
se define pela relação entre sujeitos e, nesse sentido, não existe 
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docência sem discência. Para o autor, a prática docente é rígida, 
metódica, crítica e ética. A docência, nessa compreensão, deve 
traduzir-se em um permanente fazer-se, um descobrir-se, um 
realizar-se. Em outras palavras, a atividade docente não pode 
limitar-se a técnicas de ensino, e deve constituir-se em uma prá-
tica reflexiva.

Nesse âmbito, os desafios para quem pretende iniciar-se no 
mundo da docência são recortados por uma grande complexi-
dade, expressa, sobretudo, no compromisso de investir em uma 
profissão que tem como desafio, a melhoria da qualidade do 
ensino. E, como assinala Campos (2004), programas de monito-
ria, de iniciação à docência, pesquisa e extensão são importantes 
para formar profissionais que tenham competência e compro-
misso, e que possam, em breve, assumir a responsabilidade com 
a educação, com a docência e com a aprendizagem.

De acordo com Ambrosetti et al. (2013, p. 169) o conheci-
mento profissional deve ser constituído nas “vivências e análises 
de práticas concretas que permitem constante diálogo entre prá-
tica docente e formação teórica e, ainda, entre as experiências 
concretas nas salas de aula e na pesquisa, entre os professores e 
os formadores universitários”.

Sendo assim, a seguir, destacamos dois programas institu-
cionais que têm ações importantes para o aprimoramento do 
futuro docente: o PIBID e o Programa de Monitoria.

O PIBID e a reconfiguração do papel docente e das 
práticas de ensinar na Educação Básica

A relação entre ensino e pesquisa certamente merece maio-
res cuidados e aprofundamento conceitual. É certo que deve 
haver uma forte articulação entre ensinar/aprender e pesquisar. 
Como afirma Cury (2009), só se pode ensinar e aprender signifi-
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cativamente, fecundamente, quando está em pauta a experiência 
do processo de construção do conhecimento.

Para edificar essas pontes entre o pesquisar, o ensinar e o 
aprender, não obstante, são requeridos saberes próprios, que 
levam em conta o estudante, a cultura e as condições objetivas 
e contextuais da aprendizagem. A necessária reconfiguração 
do papel docente e das práticas de ensinar e aprender, tem feito 
emergir o campo da Pedagogia Universitária, que debruça-se 
sobre as práticas pedagógicas e de reorganização curricular no 
contexto das mudanças paradigmáticas que assolam a realidade 
de todo o processo educativo.

O ensino com pesquisa, que materializaria a concepção de 
indissociabilidade centrada na aprendizagem, pressupõe um des-
locamento da docência, centrada no professor, para a docência 
centrada no estudante. Romper com a perspectiva epistemológica 
tradicional, constitui um processo rigoroso, que envolve reflexões 
e apropriação teórica dos campos da docência, da aprendizagem e 
da avaliação. Essas, por sua vez, podem interferir na compreensão 
de currículos e práticas pedagógicas inovadoras, que aproximam 
as dimensões do ensino e da pesquisa. No contexto preponderante 
da carreira universitária, há poucos espaços para a construção 
desses saberes e um reconhecimento frágil da sua legitimidade. 
Continua-se, então, com a preponderância dos currículos tradi-
cionais, tomando somente como retórica, a propalada indissocia-
bilidade entre ensino e pesquisa.

A precisão da implementação de políticas públicas voltadas 
para a valorização dos profissionais da Educação, que contemple 
de forma articulada a formação inicial, a formação continuada e 
a relação direta com a Educação Básica, resulta na proposição do 
Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), 
que é fruto de uma ação conjunta do Ministério da Educação e da 
Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 



66

Greicy Steinbach; Anna Paula Leopoldino 

Superior (CAPES), com o objetivo de fomentar programas de ini-
ciação à docência, de estudantes de instituições públicas e priva-
das de Ensino Superior no Brasil.

O PIBID teve seu primeiro edital lançado pelo MEC, em 
dezembro de 2007, compreendido como parte de um conjunto 
de ações do Governo Federal, iniciadas em 2001, com a promul-
gação das Diretrizes Nacionais para a Formação, em nível supe-
rior, de Professores para a Educação Básica (Resoluções CNE/
CP nº 01/20024 e 02/20025). Desde o início, o programa apresen-
tou-se com um duplo objetivo: por um lado, aspirava integrar-se 
a um conjunto de ações que visam a formação inicial e a perma-
nência na docência, junto aos estudantes de licenciaturas; e por 
outro, dispunha-se em contribuir para a elevação dos processos 
de aprendizagem de alunos, em especial, de escolas que apresen-
tam baixo IDEB, localizando-se, assim, no âmbito do PDE.

Entre os propósitos do PIBID na UFSC, podemos destacar 
sua colaboração para a criação e fortalecimento de iniciativas for-
mais, voltadas para a produção de conhecimento sobre ensinar 
e aprender, e, fundamentalmente, atuar na valorização e poten-
cialização da carreira do magistério, tendo como princípios fun-
dantes: o incentivo à pesquisa, a implementação sistemática de 
práticas inovadoras e interdisciplinares, a articulação dinâmica e 
refletida entre teoria e prática, vivenciada nas experiências cons-
truídas dialógica e respeitosamente, com as escolas e profissionais 
da Educação, com os quais o projeto têm envolvimento.

4 A Resolução CNE/CP nº 01/2002, institui as Diretrizes Curriculares Nacionais 
para a Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, curso 
de licenciatura e de graduação plena. As referidas diretrizes constituem-se em 
um conjunto de princípios, fundamentos e procedimentos a serem observados na 
organização institucional e curricular de cada estabelecimento de ensino, e apli-
cam-se a todas as etapas e modalidades da Educação Básica.

5 A Resolução CNE/CP nº 02/2002, institui a duração e a carga horária dos cursos 
de licenciatura, de graduação plena e de formação de professores da Educação 
Básica, em nível superior.



67

Contribuições do PIBID e da monitoria 

O PIBID na UFSC6, totalizou 14 núcleos, com quatro sub-
projetos de áreas prioritárias (Língua Portuguesa, Biologia 
e Física), sendo um, subprojeto interdisciplinar abrangendo 
as áreas de Química e Matemática, com três núcleos. Um dos 
núcleos sitou-se no Campus Blumenau (SC). Em relação a área 
geral, estão cadastrados sete subprojetos (Educação Física, 
Geografia, História, Sociologia, Filosofia, Educação do Campo, 
Pedagogia, e um interdisciplinar de Língua Espanhola e Língua 
Inglesa). Em relação a coordenação de áreas, foram cadastra-
dos 14 coordenadores de área bolsistas e 15 coordenadores de 
área voluntários. Ressaltamos, que para além dos coordenado-
res cadastrados tem-se a participação de oito coordenadores que 
atuaram em suas respectivas áreas.

Desta forma, constatamos que o PIBID, em sua atuação por 
meio de uma rede de parcerias e cooperação entre universidades 
e escolas, se constitui como possibilidade de qualificação da for-
mação inicial de docentes, já que, através das práticas desenvol-
vidas no programa, os futuros professores têm a oportunidade 
de aprender em parceria com professores mais experientes, e de 
compartilhar com eles, seus conhecimentos pedagógicos. Além 
disso, contam com a parceria da universidade, que vai produzindo 
o acesso à novas ideias e a novos conhecimentos em cada área.

Para Ristoff e Bianchetti (2012), a boa receptividade de um 
programa como o PIBID, desde o primeiro momento, esteve 
ligado às promessas de impactos positivos, não somente pelos 
eventuais resultados específicos esperados, como também pelo 
próprio processo de sua implantação. O PIBID é, no entanto, 
um importante sinalizador dos rumos que devem ser seguidos 
por professores das universidades e das escolas, por alunos de 

6 Informações retiradas do “Projeto Institucional PIBID UFSC/2020”. Disponível 
em: https://pibidteste.paginas.ufsc.br/files/2020/06/Projeto-Institucional-PIBI-
D_2020_20-fev.pdf.
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graduação, programas diversos e dirigentes dos variados níveis 
educacionais. O PIBID se torna relevante na formação inicial de 
professores, pois:

A solidez da formação inicial de professores, 
além do pleno domínio dos conhecimentos espe-
cíficos da sua área de atuação precisa ser perpas-
sada por discussões acerca destas questões, a 
fim de superar noções ingênuas sobre a escola 
e seus processos. Se a escola é, por excelência, 
o lugar de atuação profissional de professores, 
é imperativo conhecê-la a partir dos múltiplos 
fatores que atuam na sua constituição (LINDO; 
SOUZA; PAIM, 2017, p.152).

De acordo com Fabris e Oliveira (2011, p. 9), “o projeto 
PIBID, opera na criação das condições de possibilidades para a 
invenção de práticas pedagógicas que imprimam uma dimen-
são colaborativa”. O PIBID surgiu, assim, com o objetivo de 
abrir caminhos e permitir os primeiros passos em direção a um 
programa de valorização da formação inicial de professores e 
estreitar as relações com a Educação Básica, no sentido de asse-
gurar o aperfeiçoamento do corpo docente em suas orientações 
didático-metodológicas. Nesse aspecto particular, é importante 
lembrarmos do posicionamento do FORGRAD, que considera a 
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, um princí-
pio pedagógico fundamental ao processo formativo.

Desta forma, compartilhamos com Martins e Paim (2018), 
o entendimento de que mais do que falar sobre a escola no pro-
cesso de formação de professores, a universidade precisa dia-
logar com a escola, no propósito de conhecer seus objetivos, 
tensões e possibilidades de renovação do ensino, e da própria 
formação, que emergem nos contextos escolares. Não basta a 
universidade criar modelos de escola ideais, que não dialogam 
com a realidade instituída, na perspectiva de sua transformação. 
Ao somar esforços acadêmicos e escolares no andamento da for-
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mação inicial de professores, potencializa-se aquilo que se tem 
de bom em ambas as instituições, havendo, deste modo, a pos-
sibilidade de suprimento de lacunas existentes em uma, a partir 
do diálogo com a outra.

A monitoria como meio de qualificar o processo de 
ensino e aprendizagem no Ensino Superior

Nesse difícil emaranhado da formação para a docência no 
Ensino Superior, cabe apontarmos a relevância da iniciação à 
docência, como uma das formas de desenvolver, desde cedo, 
em uma parcela dos alunos da graduação, o interesse pela ati-
vidade docente. Neste contexto, entendemos que o Programa 
de Monitoria no Ensino Superior, juntamente com o PIBID na 
Educação Básica, apresenta-se como um importante espaço que 
concebe os alicerces iniciais de uma formação, voltada à docên-
cia, de forma protagonista e qualificada.

O entendimento do que vem a ser qualidade na formação 
acadêmica reforça a necessidade de compreendermos o ensino 
como uma ação primordial da universidade, condição que impõe, 
para a sua implementação, a integração entre os diferentes setores 
que a formam, haja vista ser este um caminho privilegiado para 
materializarmos a qualidade e as qualificações acadêmicas.

A integração ensino, pesquisa e extensão é uma estratégia 
importante para efetivarmos a qualidade da formação acadê-
mica. Para isso, a extensão e a pesquisa devem ser entendidas 
como princípios educativos e inerentes ao ensino. Tendo em 
vista, que o ensino é uma das atividades-fim da universidade, 
torna-se necessário reconhecermos que a essência da relação de 
interdependência que desejamos para o ensino, a pesquisa e a 
extensão, na graduação, reside em elaborar e implementar ações 
de pesquisa e de extensão, como partes integrantes da forma-
ção dos estudantes em geral, o que implica envolvimento efetivo 
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de todos os docentes com o ensino. Para isso, é necessário um 
diálogo interdisciplinar, além de educadores envolvidos com as 
questões da investigação e das necessidades da sociedade.

Nessa perspectiva, o que pretendemos é que o estudante 
seja orientado para desenvolver ou aprimorar atitudes investi-
gativas diante da realidade, e para tornar-se consciente do seu 
papel de agente social, condições imprescindíveis ao seu desen-
volvimento técnico, científico e cultural e à formação cidadã.

Superar a fragmentação e a dicotomia implica em avançar 
em relação à concepção de prática como reprodução de mode-
los, instrumentalização técnica ou prática restrita à captação 
de desvios e falhas da escola, incidindo num criticismo vazio 
(PIMENTA; LIMA, 2004). São estas, concepções de prática que 
reduzem a ação docente à imitação, abstraindo do professor sua 
capacidade intelectual, crítico-reflexiva e criativa, além de des-
considerar o ensino como uma prática social dinâmica e com-
plexa, sempre em construção, interferida pelas dimensões ética, 
afetiva, histórica e política.

No ensino superior, a monitoria é entendida como instru-
mento para a melhoria do ensino de graduação, mediante ao 
estabelecimento de novas práticas e experiências pedagógicas 
que objetivem fortalecer a articulação entre teoria e prática, e a 
integração curricular em seus diferentes aspectos.

A Monitoria na UFSC é definida como uma ação pedagógica 
e didática, oportunizada aos estudantes de graduação, supervi-
sionada pelo professor responsável por disciplina de qualquer 
natureza, constante do currículo vigente. Requer planejamento, 
desenvolvimento e avaliação de modo a atingir, simultanea-
mente, a formação profissional do próprio discente que se habi-
lita ao papel de monitor e dos demais estudantes matriculados 
tanto na disciplina à qual se vincula o monitor, quanto nas dis-
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ciplinas com ementas semelhantes, respeitado o grau de conhe-
cimento e de experiência deste.

Conforme palavras de uma ex-pró-reitora de graduação 
da UFSC, em seu depoimento a Steinbach (2015), a monitoria 
desde a sua origem na instituição, pode ser compreendida como 
“uma preparação para a docência, para formar futuros docen-
tes”. Este, poderíamos dizer, foi um dos primeiros e mais con-
sistentes movimentos para a construção da “profissionalidade 
docente” (BAZZO, 2007).

Na UFSC, a monitoria tem como principais objetivos:
I – Possibilitar aos estudantes da graduação 
experiências relacionadas à docência, por meio 
de sua inserção na mediação dos processos de 
ensino-aprendizagem desenvolvidos em disci-
plinas curriculares, sob a supervisão dos pro-
fessores por elas responsáveis, fomentando seu 
interesse pela carreira docente;

II – Contribuir para a melhoria do ensino de gra-
duação, colaborando para o desenvolvimento de 
atividades didáticas, de experiências pedagógi-
cas e novas práticas e metodologias de ensino, 
contribuindo também para o desenvolvimento 
de materiais de apoio que aprimorem o processo 
de ensino-aprendizagem dos discentes;

III – Proporcionar ao monitor a possibilidade de 
aprofundamento teórico e prático dos conheci-
mentos relacionados à disciplina com monitoria, 
bem como o desenvolvimento de habilidades 
relacionadas à prática didática e pedagógica;

IV – Dar suporte pedagógico aos estudantes da 
graduação que apresentem dificuldades nos seus 
processos de aprendizagem, contribuindo para 
a redução dos índices de retenção e de evasão 
e melhorando o desempenho acadêmico dis-
cente (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA 
CATARINA, 2015, grifo nosso).
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Sendo assim, percebemos que a monitoria, representa, de 
um lado, um espaço de formação para o monitor e também 
para o próprio professor orientador; e de outro, uma ação que 
visa auxiliar na melhoria da qualidade do ensino de gradua-
ção. Portanto, esse programa reveste-se de grande importância 
para a formação dos futuros profissionais, que um dia irão atuar 
como professores no Ensino Superior. A interação do monitor 
com a formação dos estudantes tende a favorecer a aprendiza-
gem cooperativa, favorecendo a formação de ambos. Esse pro-
cesso de aprendizagem com os pares também é relevante para a 
dinâmica de organização da própria monitoria.

Laffin (2011), menciona que a monitoria, como uma ativi-
dade concebida para mediar processos de aprendizagem entre 
alunos, tem oportunizado um repensar de práticas pedagógicas 
no Ensino Superior, visto que o seu exercício tem proporcionado 
momentos democráticos de formação pela colaboração de diálo-
gos na relação entre professor e aluno. É nesta perspectiva, que 
compreendemos que é possível refletir sobre a prática docente 
e debatê-la, no coletivo, por intermédio da partilha de saberes.

Nesse sentido, Pessôa (2007), explica que a monitoria pro-
picia ao graduando a oportunidade de desenvolver o interesse 
pela carreira docente, pois, ele convive com a prática diária do 
ensino, compartilha vivências pedagógicas que possibilitam a 
construção da sua identidade pessoal e profissional, vinculadas 
à docência. Sendo assim, a monitoria consolida “o aprender e o 
ensinar, mediante trocas simultâneas de conhecimentos plurais” 
(PESSÔA, 2007, p. 9).

Entendemos então, que tanto o Programa de Monitoria 
quanto o PIBID, constituem-se em oportunidades de aprendiza-
gem e de crescimento coletivo, porque proporcionam a vivência 
da docência em sala de aula, diretamente com estudantes de gra-
duação e da Educação Básica. Desta feita, vivenciar a ação docente 
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conscientiza o estudante em processo de formação, da necessi-
dade de buscar respostas para as situações de ensino-aprendi-
zagem que o desafiam, desenvolvendo sua ação profissional, em 
função da construção de um determinado modelo de educação e 
de sociedade. Para isso, o exercício docente requer conhecimentos 
e habilidades específicas, sendo influenciado por representações, 
imagens e concepções de mundo (re)construídas historicamente.

Sendo assim, compreendemos que a Monitoria e o PIBID são 
programas de grande importância para a melhoria da formação 
de professores. Seria de se esperar que lhe fosse atribuído o devido 
valor, mediante políticas educacionais e institucionais efetivas.

Considerações finais
A função da Universidade, historicamente, passou por trans-

formações. Há, no imaginário social, cada vez mais, a atribuição 
de um valor peculiar ao conhecimento, no qual, a universidade 
ocupa dupla tarefa: a de produzir e disseminar os conhecimentos 
nas diferentes áreas. Nesse cenário, o trabalho do professor con-
siste, também, em contribuir efetivamente para que os estudantes 
aprendam a superar a razão instrumental, fruto de vários anos 
inseridos em uma cultura escolar que privilegia o empirismo e o 
cientificismo, em detrimento do pensamento crítico, pautado por 
uma sólida formação teórica nas humanidades.

Reforçamos, portanto, a necessidade da tomada de cons-
ciência, de que o Programa de Monitoria e o PIBID, por si só, 
não resolverão históricos problemas dos cursos de licenciatura, 
que demandam políticas educacionais mais amplas que incenti-
vem não só a formação, como também a permanência do pro-
fessor na profissão. 

Conscientes da necessidade de uma política educacional 
que valorize o professor, como condição para uma educação 
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pública de qualidade para todos, este trabalho ganhou destaque 
por levantar as contribuições do PIBID e da Monitoria, para a 
melhoria da qualidade dos cursos de formação de professores, 
fertilizando pressupostos teóricos, como a interação entre teo-
ria e prática, o professor como profissional crítico e reflexivo, e a 
interdisciplinaridade.

Pimenta (2006), expõe que a profissão docente é uma das ati-
vidades de ensino e formação, ligadas à prática educativa, mais 
ampla que ocorre na sociedade. À vista disso, é considerada uma 
atividade que tem uma dimensão teórico-prática. O professor 
então deverá passar por um processo de formação sistematizado 
para assumir tarefas relativas à docência, uma vez que essa é uma 
profissão que demanda uma formação ampla e densa em termos 
de elaboração de conhecimentos específicos docentes.

Como vemos, o exercício da docência não é algo simples. 
Trata-se de um fazer complexo que exige do docente uma for-
mação para além do domínio do campo científico de sua área 
de formação e atuação, imprescindível, mas não o bastante para 
o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem. Nesse 
sentido, torna-se imperiosa a elaboração de conhecimentos teó-
ricos e práticos, relacionados à docência, compreendida como 
prática social complexa, que exige o domínio de vários saberes.

De acordo com Carvalho e Quinteiro (2013) é necessá-
rio que se promova um debate interno à própria universidade 
sobre as condições para o estabelecimento de uma política de 
formação docente. Se o PIBID funcionar como uma soma de 
subprojetos independentes, que não se articulam entre si, pouco 
pode contribuir para mudar a realidade que se mantém intacta 
há décadas nos cursos de licenciatura: a supervalorização dos 
conhecimentos específicos em desfavor da discussão acerca dos 
princípios pedagógicos do trabalho docente.
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A Monitoria acadêmica tem se mostrado nas IES como um 
programa que deve cumprir, principalmente, duas funções: ini-
ciar os estudantes na docência de nível superior e contribuir 
com a melhoria do ensino de graduação. Por conseguinte, ela 
tem uma grande responsabilidade no processo de socialização 
na docência universitária, assim como na qualidade da forma-
ção profissional, oferecida em todas as áreas, o que também 
reverterá a favor da formação do futuro docente.

O interesse em voltar a investigação da formação docente 
para as atividades das próprias instituições, além de apontar 
uma característica da atenção à formação de professores, for-
nece novos componentes para sua teoria e prática, além de indi-
car certo movimento na direção da constituição de uma cultura 
de formação de professores em muitas instituições, de maneira 
geral, em nosso país.
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Abordamos neste texto, os resultados de uma breve pesquisa 
on-line realizada junto a 23 alunos1 participantes do Residência 
Pedagógica e do PIBID em História da Universidade Estadual de 
Maringá, no período pré-pandemia de 2020. As questões de tal 
pesquisa foram realizadas no sentido de procurarmos entender 
como estes alunos pensam em si mesmos, como futuros profes-
sores. Na primeira parte, ao tratarmos das respostas de nossos 
alunos, trouxemos uma reflexão sobre a função social do pro-
fessor de História, inclusive, realizando um retrospecto histó-
rico considerando o que pode ser entendido como “renovador” 
ou “tradicional”, em outras palavras, o que permanece e o que 

1 No decorrer do texto utilizaremos o genérico masculino “aluno” e “professor” 
para facilitar a leitura. 

4 
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muda quanto à perspectiva que se tem do professor de História 
e/ou do ensino e aprendizagem histórica. Na segunda parte, 
ainda nos apoiando nas respostas dos alunos quanto ao questio-
nário, nos detemos em certas atividades convencionadas como 
“tradicionais” ou “renovadoras”, mas que podem ser reavaliadas, 
como, por exemplo, o uso do livro didático e a ideia de transpo-
sição didática.

Para os licenciandos, qual seria o ideal de professor 
de história?

Para nós, coordenadoras do Programa de Residência 
Pedagógica de História (RPH) em 2019, 2020 e 2021, e do 
Programa Interinstitucional de Bolsas de Iniciação à Docência 
(PIBID)2, é importante investigarmos o que nossos bolsistas 
de iniciação à docência e residentes pensam sobre o papel do 
professor de História, e, consequentemente sobre a experiên-
cia do RPH e do PIBID. Elaboramos então um breve questio-
nário on-line, que demandou apenas de cinco a oito minutos 
para sua resposta e conclusão. Não era o caso de diferenciarmos 
residentes de pibidianos, por isso, foram aplicadas as mesmas 
dez questões relacionadas às nossas preocupações. As cinco pri-
meiras, são:  1) Você entende que o professor de História seria 
um EXPLICADOR da ciência de referência em sala de aula?  2) 
Você entende que o professor de História seria um EXPOSITOR 
da ciência de referência em sala de aula? 3) Você entende que o 
professor de História seria um INVESTIGADOR, por ter que 
pesquisar sobre o conteúdo e sobre as fontes históricas que irá 
utilizar, bem como sobre quem é o seu aluno?  4) Você entende 
que o professor de História é um MEDIADOR entre o saber aca-

2 Desde seu início, trabalhamos no PIBID, na UEL (Márcia Elisa Teté Ramos, junto 
com Marlene Rosa Cainelli) e na UEM (Isabel Cristina Rodrigues, junto com José 
Henrique Rollo Gonçalves). No momento, nos dedicamos apenas ao RPH.
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dêmico e o saber escolar, transpondo o primeiro para o segundo? 
5) Você entende que o professor de História é um TÉCNICO, 
por ter que saber utilizar as novas tecnologias de informação 
e comunicação, assim como as diversas estratégias e recursos 
didáticos? Estas questões exigiram respostas, como: discordo, 
discordo pouco, nem discordo e nem concordo, concordo e con-
cordo muito. 

E então, quais foram os motivos que nos levaram a tais 
questões? Se tratam das formas de entendimento sobre qual 
seria o papel do professor em sociedade, que se alteram histori-
camente. No século XIX, com o surgimento da escola pública no 
Brasil, mediante à necessidade de se configurar o Estado-Nação, 
o professor traduziu-se no agente transformador do súdito em 
cidadão, baseado na racionalidade calcada na civilização. Por 
conta disso, o professor assumiu positividade nas representa-
ções sociais e era respeitado como o “dono do saber” e como tal, 
deveria ser um erudito, sobretudo, um EXPOSITOR dos conteú-
dos das disciplinas escolares. 

Este período, na historiografia da educação, geralmente é 
tratado como ensino tradicional, fundamentado na aula exposi-
tiva e na passividade do aluno assimilador da matéria. No caso 
da História, como disciplina escolar, ressaltamos a obrigação de 
memorização, então desenvolvida, em especial, pela atividade de 
questionários, cujas respostas eram encontradas nos livros didá-
ticos sem qualquer protagonismo/criatividade do aluno, bem 
como a centralidade da aula expositiva como método de ensino-
-aprendizagem, o conhecimento histórico como verdade obtida 
através da neutralidade e objetividade do historiador, o tempo 
histórico associado à cronologia linear-evolutiva, a história 
nacional que buscava identificação com a civilização europeia 
e o destaque dado aos eventos políticos, à ação de indivíduos 
extraordinários (em geral, homens, brancos e cristãos) e à con-
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tribuição, sem conflitos, de brancos, negros e indígenas na for-
mação e progresso da Nação (NADAI, 1992, 1993).

No início do século XX, tendências didático-pedagógicas 
se colocaram no mundo como “escolas ativas”, e, no Brasil, des-
tacaram-se com o nome de Escola Nova. Neste modelo, o aluno 
seria pensado como produtor de seu conhecimento. A função 
da escola, portanto, seria a de modernizar a sociedade, em uma 
perspectiva, na qual o professor deveria conduzir o aluno, ade-
quá-lo à sociedade industrial e “normalizá-lo” como trabalha-
dor íntegro. Demerval Saviani, sobre o contexto brasileiro, por 
exemplo, instaurou um modelo interpretativo acerca das corren-
tes didático-pedagógicas no livro Escola e Democracia de 1983, 
considerando os escolanovistas – um grupo homogêneo, que é 
problemático, mas não discutido no presente texto –, defensores 
da não passividade do alunado, embora partam de estudos sobre 
as crianças “anormais” em relação àquelas consideradas “nor-
mais”. Eles generalizavam “procedimentos pedagógicos para o 
conjunto do sistema escolar”, cumprindo uma “espécie de biop-
sicologização da sociedade, da educação e da escola” (SAVIANI, 
2012, p. 7-8). 

Era o momento dos testes de inteligência ou de personali-
dade, e caberia à escola “corrigir” os problemas de sujeitos des-
viantes, daquilo que era considerado ideal/normal. Ainda que 
esta corrente pedagógica não tenha emplacado no Brasil naquele 
momento, ressaltamos o caráter MEDIADOR do professor: ele 
é um intermediário entre o aluno e o conhecimento, incenti-
vando a pesquisa e/ou recorrendo a variados recursos didático-
-pedagógicos para a construção deste conhecimento. Contudo, 
permanece a “escola obediente”, pois a pesquisa e/ou o conteúdo 
histórico-escolar não incidem em problematizações. Quanto 
à Escola Nova, Isabel Barca – para ela “pedagogia por objeti-
vos” – aponta a concepção de aulas centradas na criatividade, 
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nos recursos didáticos, nas estratégias de ensino, mas que não 
constroem, efetivamente, o conhecimento histórico. O profes-
sor, neste sentido, seria um mero MOTIVADOR dos alunos, não 
pela aula conferência, mas pela aula colóquio ou aula diálogo 
(BARCA, 2004). 

Segundo António Nóvoa, na década de 1960, do século XX, 
a escola e o professor – a partir de uma noção marxista reducio-
nista –, passaram a ser entendidos por determinado grupo como 
defensores dos interesses da classe dominante: “Outrora após-
tolos das luzes, os professores viam-se agora olhados e acusa-
dos como meros agentes de reprodução” (NÓVOA, 1998, p. 25). 
Demerval Saviani chama tal corrente de “crítico-reprodutivista”, 
segundo a concepção, sobre o professor como cúmplice do capi-
talismo ao impor a ideologia dos grupos dominantes. Assim, ele 
elenca três vertentes: teoria do sistema de ensino como violência 
simbólica de Bourdieu e Passeron; teoria da escola como apare-
lho ideológico do Estado (AIE) de Althusser; e teoria da escola 
dualista de Baudelot e Establet (SAVIANI, 2012). 

Vale lembrar que as chamadas escolas crítico-reprodutivis-
tas que Saviani menciona, foram as primeiras a identificarem 
as relações de poder que podem incidir na escola/educação. Por 
outro lado, provavelmente, as críticas realizadas em relação às 
vertentes tidas como crítico-reprodutivistas não são inteira-
mente questionáveis, pois estas tendências podem provocar uma 
perspectiva educacional inercial, ou seja, que não vê na escola, a 
capacidade de criação de mudanças no sujeito quando o ensina 
a problematizar a realidade.  Nesta visão, o professor é um 
DISCIPLINADOR, mais da mente do que do corpo, conforme 
as imposições da “ideologia dominante”. 

Nos anos de 1970, os professores foram entendidos como 
TÉCNICOS, “cuja tarefa consistia, essencialmente, na aplicação 
rigorosa de ideias e procedimentos elaborados por outros grupos 
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sociais ou profissionais” (NÓVOA, 1998, p. 27). António Nóvoa, 
considera haver, desde as décadas de 1980 e 1990, do século pas-
sado, “um esvaziamento das aspirações teóricas e intelectuais do 
professorado”, intensificando-se a ideia sobre esse grupo profis-
sional como técnicos, que deveriam racionalizar seus valores e 
atitudes, para assim, otimizar resultados baseados nas exigên-
cias do novo mundo do trabalho (NÓVOA, 1998, p. 27). Para 
Saviani, a corrente didático-pedagógica denominada “tecni-
cista”, parte da ideia de “neutralidade científica e inspirada nos 
princípios de racionalidade, eficiência e produtividade”, defende 
a “reordenação do processo educativo de maneira a torná-lo 
objetivo e operacional”, próximo ao modelo fabril (SAVIANI, 
2012, p. 11).

Ainda segundo Saviani, a fase da Ditadura Militar brasi-
leira orientou-se por uma “concepção produtivista da educação”, 
incorporada à legislação do ensino, e baseada em alguns pontos 
principais, como: princípios de racionalidade técnica, eficiência 
e produtividade, “máximo resultado com o mínimo dispêndio”, 
valorização dos aspectos quantitativos em detrimento da quali-
dade do ensino, e favorecimento da participação privada nas ati-
vidades de ensino (SAVIANI, 2008, p. 297). Em outras palavras, 
o professor continuava um tecnicista, mas agora, ainda mais 
voltado para a teoria do capital humano, que vê na educação a 
formação de um perfil humano mais produtivo, capaz de elevar 
a taxa de crescimento de um país. 

As políticas educacionais destes governos militares aligei-
raram a formação do professor através das licenciaturas curtas 
e extremaram o distanciamento entre teoria e prática na forma-
ção dos professores (FONSECA, 2003, p. 61). Conforme Thiago 
Rodrigues Nascimento, documentos da época apontavam o 
déficit de professores qualificados: “No caso da História, por 
exemplo, o conhecimento da matéria a ser ensinada não era tão 
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importante, sabendo ler e escrever seriam, os selecionados, capa-
zes de lecionar a disciplina escolar de História”. Quanto às licen-
ciaturas curtas: “A perspectiva era a do mínimo por menos, isto 
é, o mínimo de qualificação necessária ao exercício da atividade 
docente pelo menor custo e tempo possíveis. Nesta perspectiva, 
mais valeria uma formação aligeirada do que formação alguma” 
(RODRIGUES, 2012, p. 341). Lembrando que as disciplinas de 
História e Geografia foram substituídas no primeiro grau pela 
disciplina de Estudos Sociais, desta forma, retirou-se delas suas 
especificidades, e valorizou-se uma didática geral, como con-
teúdo, o nacionalismo com seus heróis e fatos considerados 
importantes, resultando nas homenagens/comemorações esco-
lares nas datas cívicas (FONSECA, 2003). Parece contraditório, 
mas conjuntamente à visão tecnicista, se proclamava a necessi-
dade da formação de patriotas obedientes aos poderes estabele-
cidos, o que fazia do professor, também um MORALIZADOR.

Esta conjunção entre o professor TECNICISTA e 
MORALIZADOR encontra sua maior representação da década 
de 1990 para cá. Na década de 1990, reforçava-se a ideia de que 
os problemas da escola estavam atrelados à decadência do estado 
de bem-estar social, impugnando os espaços públicos, como 
ineficientes, improdutivos, repletos de corrupção e desperdí-
cio, resultados de má gestão da administração escolar interna, 
de métodos atrasados, de currículo inadequado e de professo-
res malformados. Ao mesmo tempo em que se tinha a educação 
como mote para a modernização, os professores “eram vistos 
com desconfiança, acusados de serem profissionais medíocres 
e de terem formação deficiente” (NÓVOA, 1998, p. 34). O pro-
fessor não estaria cumprindo sua responsabilidade de empreen-
der um ensino eficiente, capaz de salvar a sociedade em crise. 
Para Nóvoa, esta década revelou a nível mundial, as tentativas de 
divórcio do pensamento/ação do professor, configurando uma 
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política de inferiorização, ou nos dizeres do autor, uma “pro-
letarização” ou “desprofissionalização” do professor (NÓVOA, 
1998, p. 30).

Corremos o risco, quando periodizamos a educação ou 
qualquer outro fenômeno social, de abreviarmos as complexida-
des históricas movidas por mudanças e permanências, às vezes, 
com recuos ou saltos. Não obstante, as etapas servem para faci-
litar o entendimento sobre modelos ou tipos ideais do pensa-
mento e de ações educacionais. Vale ressalvar, que estes períodos 
mencionados não foram superados na atualidade, e, em especial, 
no Brasil, o período da Ditadura Militar. 

As políticas para a educação realizadas pelos órgãos públi-
cos nos marcaram significativamente, pois, ainda hoje, se reavi-
vam discussões daquela época, inclusive, sobre a militarização 
das escolas no ano de 2019 e 2020, sob o discurso de ordem, dis-
ciplina e patriotismo. Nem sempre o modelo educacional poste-
rior é melhor, mais satisfatório ou mais avançado que o anterior. 
Nossa problemática é em última instância, defender a função 
social do professor de História como expositor, mediador e 
explicador, porém acrescentando outras características funda-
mentais em relação às demandas de nosso tempo: o professor 
investigador e divulgador da História, não só de seus conteúdos, 
mas de sua metodologia. Paralelamente, renegamos a mentali-
dade intensificada na Ditadura Militar brasileira, cujo professor 
foi tido apenas como um executor que implementa comandos 
sem qualquer reflexão ou autonomia, por entendermos que esta 
ideia parece estar sendo evocada na atualidade, nos discursos 
públicos e midiáticos, reverberando nos saberes comuns circu-
lantes na sociedade.

Algumas correntes progressistas coexistem com as corren-
tes didático-pedagógicas acima referidas. Saviani insere a pró-
pria vertente da qual é expoente como a mais renovadora, ou 
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seja, a pedagogia histórico-crítica ou pedagogia crítico-social 
dos conteúdos. Nesta o alunado deveria dominar todo os con-
teúdos – em História, conteúdos históricos – acumulados pela 
humanidade, pois sem isso, não poderíamos fazer valer nossos 
interesses, pois estaríamos desarmados contra a classe explora-
dora que vem se servindo desses conteúdos para legitimar e con-
solidar sua dominação (SAVIANI, 2008). A preocupação voltada 
para qual conteúdo ensinar (todo o conteúdo histórico), ao invés 
de se pensar em como ensinar (se em forma de exposição) e, espe-
cialmente, em porque ensinar este conteúdo (se faz sentido para 
o aluno) acaba por transformar o professor em EXPOSITOR, 
como na pedagogia tradicional.

Sobre a pedagogia proposta por Saviani, esta teve fôlego 
até mesmo para pautar as mudanças na Base Nacional Comum 
Curricular de História (BNCC), pois Pedro Paulo Funari, ao 
ministrar o parecer da primeira versão, contrapondo-se ao fato de 
esta propor iniciar no 6º Ano do Ensino Fundamental do primeiro 
segmento, a História do Brasil, entende que “toda a História” deve 
ser ensinada: “Não se pode entender o ser humano sem conhecer 
os hominídeos, cuja antiguidade ultrapassa, em muito, os dez mil 
anos de Willian Faulkner” (FUNARI, 2015, p. 1). Acreditamos, 
deste modo, que o aluno deve ter um “repertório cultural abran-
gente” ou o “conhecimento universal”, para usufruir então “da 
devida inserção no mundo” (FUNARI, 2015, p. 1-2)3.

Em sua lógica, já que ensinaremos “todo o conteúdo”, deve-
mos partir da História Antiga no 6º Ano. Ao final, venceu a 
proposição de Funari na implementação da terceira versão da 
BNCC em 2018. Embora a BNCC promulgada em 2018, não seja 
o documento que defendemos como ideal, já que depende muito 
de como o professor poderá fazer as relações entre, por exem-

3 Disponível em: https://mtete7.wixsite.com/lemh2016/documentos. Acesso em: 21 
out. 2020. 
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plo, História Antiga e a realidade do aluno, várias abordagens 
são possíveis independendo da temática que serve como ponto 
de partida para o processo de ensino e aprendizagem histórica. 
A respeito da importância do que se convencionou chamar de 
“conteúdos históricos”, não podemos desprezar a necessidade 
de o aluno ter como objeto de aprendizagem, o passado. Para 
isso, as relações entre passado e presente, nas suas semelhanças 
e diferenças, mudanças e permanências, só serão possíveis se um 
mínimo de ideia de sequenciamento temporal for admitido. O 
período (considerando a simultaneidade), o local, a multicausa-
lidade, a contextualização, etc., integram os saberes históricos, 
na medida em que permitem a análise, a problematização e a 
crítica. Talvez não seja admissível estudar “todo o conteúdo his-
tórico”, por isso, subentende-se que o professor faça uma seleção 
do que seja conteúdo ensinável, aquele que faz sentido para o 
aluno compreender o mundo, a si mesmo e ao outro. 

Isto posto, uma das correntes que poderiam ser considera-
das progressistas, seria a de Paulo Freire. Tendo-a em vista, pos-
sivelmente, a primeira versão da BNCC de História teria mais a 
ver com ele, ao partir da realidade do aluno, e de suas problemá-
ticas para então avançarmos com outros temas. Começar pela 
História do Brasil seria dar conta desta realidade, envolvendo 
a história dos povos indígenas, dos afrodescendentes, dos per-
calços da democracia brasileira, etc., desta forma, nos oporía-
mos radicalmente à denominada educação bancária, tecnicista 
e alienante. 

O educando produziria sua própria educação, perfazendo 
ele próprio, o caminho, e não seguindo um já previamente cons-
truído. Diferente da Escola Nova, cujo construtivismo fica no 
âmbito das estratégias e dos recursos didáticos, Freire propõe um 
construtivismo crítico, baseado na “conscientização” (FREIRE, 
1983, p. 40) que faria ultrapassar a “esfera espontânea de apreen-
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são da realidade, para chegarmos a uma esfera crítica, na qual 
a realidade se dá como objeto cognoscível e na qual o homem 
assume uma posição epistemológica” (FREIRE, 1979, p. 26). 

A educação seria a ponte para um “acento cada vez maior 
de racionalidade”, mesmo no que se refere aos métodos e pro-
cessos científicos, permitindo então a criação de condições para 
o sujeito não só refletir quanto às suas problemáticas, mas pro-
curar resolvê-las (FREIRE, 1967). Para não ser um “simples 
espectador, acomodado às prescrições alheias”, o sujeito pre-
cisará “captar criticamente seus temas” para conhecer a reali-
dade e nela interferir, sendo protagonista das mudanças sociais 
(FREIRE, 1983, p. 44-45). O professor, diante desta vertente, seria 
um CONSCIENTIZADOR ao ensinar ao aluno como pensar 
criticamente, promovendo, assim, uma sociedade emancipada. 
Optamos em não colocar esta tipologia em nosso questionário, 
pois acreditamos que a maioria dos alunos tenderiam a respon-
der “sim”, para o professor-conscientizador. Nossa expectativa 
de “boa resposta” seria o professor investigador, mesmo enten-
dendo que outras categorias são importantes para pensarmos 
como profissionais do ensino, e foi justamente isso que ocorreu.

Vamos às respostas de nossos futuros professores. Para 
23 respondentes do questionário on-line, o professor seria: 
EXPLICADOR, dez alunos concordaram um pouco, oito alu-
nos concordaram, dois alunos discordaram, dois discorda-
ram um pouco e um aluno, nem concordou e nem discordou; 
EXPOSITOR, nove alunos concordaram, oito alunos concorda-
ram um pouco, três alunos discordaram, um aluno discordou 
um pouco, dois alunos nem discordaram e nem concordaram; 
INVESTIGADOR, 20 alunos concordaram e três concorda-
ram um pouco; MEDIADOR, 16 alunos concordaram, seis alu-
nos concordaram um pouco e um discordou; TÉCNICO, dez 
concordam um pouco, sete concordaram, três alunos nem dis-
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cordaram e nem concordaram, um aluno discordou e dois dis-
cordaram um pouco. 

Com estas respostas entrecruzadas com as de outras per-
guntas, foi possível deduzirmos que os residentes e pibidianos 
tendem a priorizar a questão do professor pesquisador, ou seja, 
o investigador, sem desprezar outras dimensões. Percebemos 
também, a importância dada à questão técnica pelos jovens res-
pondentes, que demonstraram assim como os alunos da escola 
básica, que estão igualmente inseridos em uma sociedade per-
passada pelas Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs). 
Tanto é que na questão 9, que veremos adiante, sobre as maio-
res dificuldades encontradas, o item “Falta de recursos didáticos 
(por exemplo: mapas) ou Datashow, ou ainda, sala de vídeo satis-
fatória” foi marcada, por cinco alunos. Ainda, na questão aberta 
7, um aluno evidenciou seu posicionamento a favor do uso das 
tecnologias: “[Uma aula de história deveria ser] uma aula com 
mais tecnologia envolvida, pois estamos na era tecnológica, e com 
a tecnologia conseguimos mais foco dos alunos”.

Quais desafios? Quais receios? Quais perspectivas? 
Entre o tradicional e o renovado

Prosseguindo com tais demandas, vimos nas respostas da 
questão 64 sobre o livro didático, uma forte rejeição em rela-
ção ao mesmo, pois: para sete alunos, este “pode ser utilizado 
de forma complementar, esporadicamente”; para cinco alunos, 
“traz muitos problemas, por vezes, preconceitos e estereótipos, 

4 6) Ao seu ver, o livro didático de história: Traz muitos problemas, por vezes, 
preconceitos e estereótipos, por isso deve ser pouco utilizado; Pode ser utilizado 
de forma complementar, esporadicamente; Pode ser tratado como fonte histórica, 
ou seja, como uma perspectiva histórica que pode ser questionada em sala de aula; 
Deve ser escolhido por cada escola, pelo conjunto de professores; Deve continuar 
sendo avaliado e distribuído pelo Governo Federal e o professor deve trazer em 
sala de aula os seus próprios textos didáticos.
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por isso deve ser pouco utilizado”; para oito alunos, “pode ser 
tratado como fonte histórica, ou seja, como uma perspectiva his-
tórica que pode ser questionada em sala de aula”. Esta última 
foi discutida em nossas reuniões como sendo a mais satisfató-
ria. Com as respostas “deve ser escolhido por cada escola, pelo 
conjunto de professores” (dois alunos) e “deve continuar sendo 
avaliado e distribuído pelo Governo Federal” (um aluno), os alu-
nos marcaram a necessidade de um programa de distribuição 
de livros didáticos, como o do Plano Nacional de Avaliação do 
Livro Didático.

A utilização do livro didático é uma atividade imputada 
como tradicional e assim como explica Munakata, “objeto de sus-
peição”, tanto de historiadores como de professores. Os grupos 
entendidos como de esquerda criticavam, principalmente, aque-
les livros didáticos referentes ao período da Ditadura Militar, por 
pregarem a ideologia dominante, enquanto, mais recentemente, 
grupos de direita questionam a suposta intenção de se estimular 
a crença da injustiça do capitalismo (MUNAKATA, 2009, p. 282). 
Para este autor, não devemos condenar os livros didáticos, pois 
estes podem ser tratados criticamente em sala de aula pelo pro-
fessor, lembrando que na época em que se lançou o argumento, 
o Programa Nacional de Avaliação do Livro Didático (PNLD)5 
vinha se estabelecendo como política pública idônea, avaliando se 
os livros didáticos estariam se adequando à legislação vigente6, o 

5 O Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) é a mais antiga política de Estado 
voltada à distribuição de obras didáticas aos estudantes da rede pública de ensino 
brasileira e iniciou-se, com outra denominação, em 1937. Ao longo desses 80 anos, 
o programa foi aperfeiçoado e teve diferentes nomes e formas de execução. Atual-
mente, o PNLD é voltado à Educação Básica brasileira, tendo como única exceção, 
os alunos da Educação Infantil. 

6 Para isso, são considerados para análise, os seguintes quesitos: a) respeito à legis-
lação, às diretrizes e às normas oficiais relativas ao Ensino Médio; b) observância 
de princípios éticos e democráticos necessários à construção da cidadania e ao 
convívio social republicano; c) coerência e adequação da abordagem teórico-me-
todológica assumida pela obra no que diz respeito à proposta didático-pedagógica 
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que de certa maneira, impedia neles, erros graves. Portanto, o pro-
fessor pode assimilar o livro didático, empreendendo um ensino 
de História mais voltado para o tradicional, ou então, adotar a 
atuação/reflexão do professor investigador, questionando o livro 
didático junto aos alunos como uma perspectiva da História e não 
como representante da verdade histórica.

Sobre a questão 77, as regularidades das repostas apontaram 
para argumentos interdependentes: 1) o ensino e a aprendiza-
gem histórica devem servir ao desenvolvimento ou construção 
da criticidade do aluno, da problematização da realidade, de si 
mesmo como sujeito histórico na relação com a alteridade; 2) 
o professor de História, para desenvolver esta criticidade, para 
dar condições para o aluno se construir como ser questiona-
dor, necessita ser um investigador, um pesquisador, e como tal, 
deve trabalhar com a metodologia da História, como também 
deve ter acesso ao máximo de recursos didáticos e/ou às TICs; 
3) a História deve fazer sentido para o aluno, deve provê-lo de 
referenciais que serão utilizados no mundo e na vida e; 4) pre-
cisa dar oportunidade ao aluno de perceber a História como um 
conhecimento multiperspectivado, não havendo verdade única. 
Enfim, deve se contrapor ao “tradicional”, conforme as narrati-
vas dos respondentes: 

explicitada e aos objetivos visados; d) respeito à perspectiva interdisciplinar na 
abordagem dos conteúdos; e) correção e atualização de conceitos, informações 
e procedimentos; f) observância das características e finalidades específicas do 
manual do professor e adequação da obra à linha pedagógica nela apresentada; g) 
adequação da estrutura editorial e do projeto gráfico aos objetivos didático-peda-
gógicos da obra (BRASIL, 2018, p. 32-33).

7 O que seria um ensino de História renovador para você? Temos uma metodologia 
diferente, pois era aberta/dissertativa e se referia ao mesmo objetivo das questões 
acima (item 1), ou seja, captar o que o aluno pensa sobre o papel do profissional da 
História na sociedade. Refletindo sobre essas respostas construímos um discurso-
-síntese, bastante utilizado para apanhar resoluções semelhantes e entrecruzadas 
de um grupo relativamente pequeno, no caso, de 23 participantes.
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“O ensino que se foca mais nas qualidades antro-
pológicas em torno da História como fenômeno 
social ao invés de um ensino que prioriza o fato 
ou a ideia de ‘verdade’ na prática”.

“Um ensino de História renovador é aquele que 
não limita o mesmo em um fator de investigação 
ou de expositor cultural. Comporta o tempo que 
está inserido de forma a tornar o educando um 
iniciado no método histórico, mas também um 
indivíduo íntimo do discernimento”.

“Um ensino que contemple as necessidades dos 
alunos em relação aos conteúdos e que ofereça 
aos mesmos, múltiplas perspectivas sobre os 
conteúdos abordados”.

“[O professor seria] aquele capaz de envolver os 
sujeitos do processo de ensino-aprendizagem, 
de modo a se completarem, além de promover 
o desenvolvimento da consciência histórica, ou 
seja, dos indivíduos se perceberem no tempo 
enquanto sujeitos ativos, e compreenderem que 
seus atos e escolhas têm impacto na sociedade 
contemporânea”.

O ensino tradicional de História é sempre criticado na his-
toriografia do ensino da disciplina e não sem razão, pois, como 
afirma Isabel Barca, no ensino tradicional predomina o modelo 
de “aula conferência”, que cabe ao professor, o domínio do 
conhecimento verdadeiro. Quanto aos alunos, estes são vistos 
como seres não pensantes (BARCA, 2004, p. 132-133). Contudo, 
algumas atividades são associadas ao que seria “tradicional”, 
mas merecem uma melhor consideração, como, por exemplo, 
o questionário. Porém, não um questionário mecânico onde o 
aluno responde conforme encontra a resposta no livro didático, 
mas um questionário que o faz refletir, apresentando a ele, a pos-
sibilidade de escrever, dissertar e narrar. 

A aula expositiva também não pode ser totalmente descar-
tada se tivermos em mente que o aluno, para ser motivado à 
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pesquisa, para interpretar uma fonte histórica, precisa entender 
o seu contexto, e este, pode ser “exposto” pelo professor. O pro-
blema é a preponderância da aula expositiva sobre outros tipos 
de aula. Pesquisas nos mostram que é comum o estagiário, no 
período de observação, criticar a metodologia do professor-titu-
lar, mas no momento de sua própria atuação, retoma uma meto-
dologia considerada antes, como tradicional (CAINELLI, 2008).

Simone Baillauquès argumenta que durante a formação, 
os graduandos até optam por modelos pedagógicos mais pro-
gressistas, mas posteriormente, confrontados com a prática de 
sala de aula, retornam às práticas mais tradicionais. Esta autora 
explicou os motivos de a prática parecer reclamar uma “volta” 
ao tradicional, a despeito de toda pré-reflexão teórica avaliada 
como “inovadora”, uma vez que: “Há que se considerar a situa-
ção objetiva com que ele [o professor iniciante] se depara, o 
local, as condições de exercício” (BAILLAUQUÈS, 2001, p. 42).  

A questão 8, solicitava que se falasse da experiência pes-
soal do PIBID ou da Residência Pedagógica8, portanto, tomamos 
agora apenas as respostas mais marcadas: nove alunos entende-
ram que a prática ajudou muito em sala de aula e quatro alunos, 
a entenderam como suficiente; dez alunos ressaltaram a grande 
importância de se receber uma bolsa de estudos e quatro alu-
nos destacaram a importância destes programas continuarem; 
seis alunos disseram que o PIBID ou a RPH ajudaram muito 
a para que relacionassem pesquisa e ensino, seis alunos disse-
ram que os auxiliou parcialmente; 12 alunos responderam que 
a experiência foi muito positiva e quatro responderam que ape-

8 Pergunta subdividida em: Ajudou a prática em sala de aula; Foi necessária para ter 
uma bolsa de estudos; Auxiliou na relação pesquisa-ensino; Foi uma experiência 
positiva; Fez com que tudo o que foi visto no curso até o momento, se colocasse na 
relação com o fazer na escola; Me ajudou a escolher ser professor de História; Foi 
uma autoavaliação de minhas habilidades para ser professor. Com as respostas: 
muito pouco, pouco, mais ou menos, bem suficiente e muito.
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nas positiva. Um aluno disse que tais programas fizeram “com 
que tudo o que foi visto no curso até o momento, fosse posto na 
relação com o fazer na escola”, mas as demais respostas demos-
traram a fragilidade deste ponto, exigindo de nós, formadores 
de professores, o objetivo de retrabalhar o curso como um todo, 
de forma a organizá-lo para dar condições de o aluno articular 
todas as disciplinas “teóricas” e de “conteúdo” com as chama-
das “de ensino”. Grande parte dos alunos (46,67%, correspon-
dente a sete estudantes) entendeu que a experiência do RPH ou 
do PIBID ajudou a perceberem que querem de fato prosseguir 
com a profissão de professor; 11 alunos consideraram que “ foi 
uma autoavaliação de minhas habilidades para ser professor” e 
seis disseram que isso ocorreu relativamente. 

Sobre as maiores dificuldades da regência na questão 99, 
a mais marcada, levando em conta que um aluno poderia res-
ponder sobre várias dificuldades, foi a “falta de recursos didáti-
cos (por exemplo: mapas) ou Datashow, ou ainda, sala de vídeo 
satisfatória” com cinco alunos; para sete alunos foi “lidar com 
o tempo da aula (ou sobrava tempo ou faltava)”, o que pode ser 
considerado “normal”, pois grande parte dos graduandos nunca 
tinha ministrado aulas; dois alunos responderam “a indisci-
plina em sala de aula”; três alunos responderam “ter segurança 
no conteúdo a ser ministrado”; dois alunos “lidar com algum 
funcionário da escola (diretor, pedagogo, professor)”; quanto a 
“produzir as avaliações e atividades”, “biblioteca insatisfatória” e 

9 Minhas maiores dificuldades nas aulas-regência foram..., com as opções de respos-
tas: A indisciplina em sala de aula; Ter segurança no conteúdo a ser ministrado; 
Lidar com o tempo da aula (ou sobrava tempo ou faltava); Produzir as avaliações e 
atividades; Lidar com algum funcionário da escola (diretor, pedagogo, professor); 
A violência em sala de aula; O desrespeito dos alunos para comigo; Livros didá-
ticos disponíveis para todos os alunos; Biblioteca insatisfatória; Problemas com 
acessibilidade; Falta de recursos didáticos (por exemplo: mapas) ou Datashow, ou 
ainda, sala de vídeo satisfatória. Com as respostas: muito pouco, pouco, mais ou 
menos, bem suficiente e muito.
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“problemas com acessibilidade” um aluno cada as marcou. Não 
foram marcados pelos alunos: “a violência em sala de aula”, “o 
desrespeito dos alunos para comigo” e ter “livros didáticos dis-
poníveis para todos os alunos”. 

Estes tipos de resposta nos fazem pensar na realidade esco-
lar onde estes discentes atuaram e que não apresentavam proble-
mas significativos, pois consistiam em escolas que mesmo sendo 
consideradas “periféricas” eram bem organizadas e estrutura-
das, com alunos de condição socioeconômica menos vinculada 
à pobreza, e, consequentemente, à violência10. Contudo, também 
nos fez refletir sobre uma possível contradição: de um lado, prio-
rizou-se a ideia de que o professor deve ser INVESTIGADOR ou 
PESQUISADOR, do outro, a preocupação em saber lidar com 
recursos didáticos, o que seria próprio do professor MEDIADOR, 
e com o tempo da aula, algo que é do professor EXPOSITOR. 
Esta “contradição” pode significar que o fazer do professor é 
sempre híbrido, ou seja, se mobiliza em diversas faces para ensi-
nar, ou então, em uma hipótese mais negativa, que nosso futuro 
professor não está conseguindo acoplar o discurso renovador 
com a sua prática, ainda enraizada no tradicional.

Na questão 1011, procuramos apreender o que os alunos 
entendiam como História, por isso esta pergunta foi vinculada 
às outras sobre o papel do professor de História. As mais assi-

10 Não faremos referência ao nome de alunos da graduação ou da escola básica, ou 
ainda, das escolas trabalhadas, por uma questão de ética na pesquisa com seres 
humanos. 

11 Qual o papel social da escrita e do ensino de História para você? Com os subitens: 
Compreender o presente estudando o passado; Compreender outra cultura, outro 
grupo social, do passado e do presente; Desnaturalizar concepções consagradas; 
Homenagear os mortos; Buscar lições do passado para o presente, fazendo um 
futuro melhor; Estudar o passado pelo que ele foi; Deleitar o público com uma boa 
escrita ou ensino; Entender-se como pessoa (identidade) e o outro (alteridade); 
Contextualizar cada época histórica; Criar empatia com outros seres humanos; 
Criar a criticidade para intervir na realidade para mudá-la. Com as respostas: 
muito, mais ou menos e pouco.
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naladas como MUITO foram: “criar a criticidade para intervir 
na realidade para mudá-la” e “compreender outra cultura, outro 
grupo social, do passado e do presente” com 17 alunos cada, isto 
é, quase a totalidade dos respondentes (respostas cruzadas). A 
primeira frase era e é comum nos textos que têm como base o 
educador Paulo Freire, e a segunda, vem sendo usada desde os 
Parâmetros Curriculares Nacionais de meados da década de 
1990, cujo objetivo seria valorizar a diversidade por meio da 
concepção de multiculturalismo. A seguir: “criar empatia com 
outros seres humanos” e “desnaturalizar concepções consagra-
das” foram marcadas como muito por 15 alunos cada, sendo a 
primeira, inspirada em Peter Lee, educador inglês que trabalhou 
com a educação histórica, e a segunda, com pesquisadores que 
usaram Foucault como referencial, por exemplo, Durval Muniz 
Albuquerque Júnior no texto “Fazer defeitos nas memórias: para 
que servem o ensino e a escrita da História?” (ALBUQUERQUE 
JÚNIOR, 2012). As mais marcadas como POUCO, foram: 
“homenagear os mortos”, expressando um dos componentes da 
concepção de Michel de Certeau sobre a História, com 11 alu-
nos, e “estudar o passado pelo que ele foi”, compreensão atri-
buída à Ranke, com cinco alunos. 

As respostam demonstraram que os alunos recorreram 
aos textos discutidos em sala de aula ou nas reuniões do RPH e 
PIBID, como é o caso do texto de Durval Muniz Albuquerque 
Júnior, que procura historiar a função da escrita e do ensino 
da História. Os textos de Peter Lee também são bastante dis-
cutidos na graduação, no sentido de gerar reflexão sobre como 
podemos construir uma forma especificamente histórica de ler 
o mundo (literacia histórica). Mas vale ressaltar que as ques-
tões foram confeccionadas levando em conta os mesmos auto-
res. Nestes textos, se critica a ideia do ensino e da aprendizagem 
histórica como uma mera “transposição didática”, embora ainda 
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tenhamos obtido respostas com este princípio, qual seja, de que 
tudo o que é visto/ensinado na graduação deve ser disposto na 
Educação Básica de maneira mais simplificada, porém notamos 
como mensagem nuclear a ênfase nas representações dos licen-
ciandos quanto às demandas de um o professor conscientizador 
e investigador.

Entendemos que a ideia de “transposição didática” não 
deveria ser superestimada como ênfase na ciência de referência, 
como se para ensinar História fosse suficiente saber a História 
para então repassá-la em sala de aula de forma didática. Nesse 
entendimento, o professor deveria ser um simples MEDIADOR, 
que populariza o saber histórico e acadêmico. O problema deste 
tipo de transposição didática é que, na intermediação, é ainda o 
professor que tem o domínio sobre um saber pronto, distancian-
do-se da premissa de construção dos princípios, tanto do pró-
prio professor como do aluno. 

Ainda sobre a “transposição didática”, logicamente, os 
conhecimentos específicos da ciência de referência são funda-
mentais para a formação docente, na medida em que a História 
baseada em parâmetros científicos e a ensinada são insepará-
veis, pois os processos de cognição e de explicação histórica não 
podem ser vistos fora da sua epistemologia. Há que se distin-
guir dois tipos de “transposição didática”: 1) como concepção 
que reduz o trabalho do pedagogo em “arranjar os métodos, 
de modo que eles permitam que os alunos assimilem o mais 
rápido e melhor possível a maior porção da ciência de referên-
cia” (CHERVEL, 1990, p. 181); e 2) o que procura a realização 
em sala de aula da própria atividade do historiador (SCHMIDT, 
1997). Este autor explicou que a transposição didática do fazer 
histórico “pressupõe, entre outros procedimentos, que se traba-
lhe a compreensão e a explicação histórica” (SCHMIDT, 1997, p. 
59), o que não poderia ser confundido com método de aprendi-
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zagem, com técnica como ferramenta útil no processo de ensi-
no-aprendizagem, com material para ação didática e nem com 
estratégia de ensino, mas significaria “a problematização, o 
ensino e a construção de conceitos, a análise causal, o contexto 
temporal e o privilégio da exploração do documento histórico” 
(SCHMIDT, 1997, p. 59). Este meio de ver a aprendizagem histó-
rica se coaduna com o de Isabel Barca, quando ela fala de aula-o-
ficina, por nós considerada a mais condizente com a construção 
do conhecimento histórico em sala de aula.

Na aula-oficina o professor é INVESTIGADOR em vários 
aspectos, mas, principalmente, quando procura compreender os 
saberes prévios dos alunos para então poder planejar a sua aula. 
Enquanto que a pergunta-base nas pesquisas mais tradicionais 
sobre ensino de História estava centrada em como motivar os 
alunos na aprendizagem de História, ou em como utilizar estra-
tégias/recursos didáticos para atingir bons resultados, ou ainda, 
em quais as atividades didático-pedagógicas de um ensino de 
História de sucesso, a problemática posta por Barca, corre no sen-
tido de responder sobre como os alunos compreendem a História 
(BARCA, 2009), e mais: sobre para que serve aprender História. 

Os conhecimentos prévios dos alunos, apresentados na pes-
quisa, permitiram uma reavaliação do planejamento das aulas 
de História, pois visaram potencializar a aprendizagem, con-
sistindo em marcos onde eles darão significados aos conteúdos 
históricos escolares (ABUD, 2005)12. Este professor investigador, 
para mobilizar a aula construindo o conhecimento histórico, 
precisaria não só saber o que ele pensa sobre determinado tema, 
mas conhecer seu aluno: quem ele é, o que pensa, quais são suas 
demandas, seu universo sociocultural, etc. 

12 De certa forma, foi o que fizemos: ter acesso ao que pensam residentes e pibidia-
nos para poder ressignificar nossas metas como formadoras de docentes. 
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O professor investigador também ensina a investigar, ou seja, 
transpõe para a sala de aula o método do historiador, a pesquisa, 
a análise e a problematização das fontes históricas. Desenvolver 
nos alunos uma compreensão contextualizada do passado pres-
supõe o trabalho com as fontes históricas, pretendendo a inter-
nalização da metodologia do historiador para o entendimento 
da realidade (BARCA, 2004). É neste procedimento, que reside a 
articulação tão falada entre pesquisa e ensino, que expressa a for-
mação do profissional da História, como historiador e professor.

Considerações finais
Avaliamos, por meio de nossas reuniões, junto aos residen-

tes e pibidianos, que seus relatos se aproximam muito das res-
postas ao questionário. Talvez a única dissonância entre o que 
foi respondido nele e a prática, tenha sido o uso do livro didá-
tico, pois presenciamos a preocupação dos estudantes em saber 
como o livro didático tratava o tema que deveria ser explorado 
em sala, nas suas aulas-regências. Portanto, o livro didático 
ainda é importante para o fazer do professor, principalmente, 
para os iniciantes, mesmo que se diga o contrário.

No geral, vimos de modo subentendido uma visão do que 
seria – teoricamente – o ensino de História ideal, ministrado 
pelo professor de História também ideal, no contraste com a rea-
lidade da sala de aula: problema com a falta de recursos didáti-
cos, especialmente, o tecnológico, bem como o que chamam de 
indisciplina do aluno, etc. O “choque com a realidade” pode cau-
sar no licenciando a sensação de que as expectativas, objetivos e 
necessidades preliminares em relação ao ofício e as suas primei-
ras experiências, encontram-se em desarmonia. Daí a possível 
retomada de modelos pedagógicos denominados tradicionais, a 
busca na memória escolar pessoal do “modelo de mestre” ou do 
“modelo de aula” que parecia funcionar.
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Em momentos de nostalgias conservadoras, muitas vezes 
relacionadas ao que nunca aconteceu, também podemos mobili-
zar modos de pensar e de fazer do passado, porém, aproveitando 
os parâmetros da educação para a cidadania de uma sociedade 
mais justa e igualitária. No combate às ideias limitadoras da 
democracia, Paulo Freire, por exemplo, pode ser retomado como 
referencial de “renovação”.

Contudo, afirmamos que tanto o RPH quanto o PIBID, são 
espaços onde tal discrepância entre o ideal e o real pode ser posta 
à prova e se não for propriamente resolvida, precisa ser enfren-
tada. São programas que deveriam ser renovados e potencializa-
dos, por objetivarem, como os próprios licenciandos disseram, 
uma abordagem crítica da sociedade, de modo a otimizá-la do 
ponto de vista da cidadania e/ou da democracia.
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Trajetórias na formação  
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Notas iniciais

A formação docente inicial é vista como um processo que 
se constitui de maneira ininterrupta, levando em conta, 
aspectos essenciais de desenvolvimento profissional, 

pessoal e até mesmo político-social. Segundo Silva (2011), esses 
aspectos não são construídos apenas nos anos dos cursos de for-
mação, nem mesmo por outros cursos ou técnicas realizadas 
paralelamente, mas são tidos como resultado da relação entre 
teoria e prática, das experiências e trajetórias individuais e sub-
jetivas, dos processos de autorreflexão e das expectativas da car-
reira profissional. À vista disso, compreendemos que, quando 
falamos de formação de professores, é importante o debate 
acerca da realidade dos planos de carreira, jornada e remunera-

5 



103

Ensino, Pesquisa e Extensão

ção do trabalho docente, que são elementos indispensáveis para  
a valorização profissional.

Dessa forma, o objetivo central desse artigo é refletir a res-
peito das contribuições das trajetórias efetivadas em atividades 
de ensino, pesquisa e extensão, no percurso formativo na for-
mação inicial docente, procurando compreender, de que forma 
elas podem qualificar a formação dos acadêmicos do curso de 
Geografia, modalidade licenciatura. Trata-se de um artigo de 
cunho bibliográfico, construído a partir de uma perspectiva qua-
litativa, fazendo uso, principalmente, de autores, como Dourado 
(2015), Silva (2011), Oliveira (2016) e Cavalcanti (2017).

Com isso, propomos para discussão inicial, a formação de 
professores, com base nas políticas públicas educacionais que 
regem a constituição docente, e por fim, destacamos algumas 
trajetórias realizadas em atividades de ensino, pesquisa e exten-
são, efetivadas em um dos laboratórios do Centro de Ciências 
Humanas e da Educação da Universidade do Estado de Santa 
Catarina (FAED/UDESC), o LEPEGEO – Laboratório de 
Estudos e Pesquisas de Educação em Geografia, e do Grupo de 
Pesquisa CNPQ Ensino de Geografia e diferentes Linguagens. 
Dessa forma, procuramos mencionar a importância dos proje-
tos de ensino, pesquisa e extensão movimentados no âmbito do 
LEPEGEO, além das contribuições das disciplinas de Estágio 
Curricular Supervisionado, para a qualificação da formação dos 
futuros professores de Geografia.

As políticas para a formação docente
Atualmente, diversas legislações e políticas públicas nor-

matizam a formação inicial e continuada de professores no 
país e são essenciais para implementação de diretrizes para a 
Educação Básica e Superior no Brasil.
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A partir da promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação, LDB nº 9.394/96, outras medidas complementaram 
e nortearam a organização da Educação Básica e também do 
Ensino Superior, em âmbito nacional. Segundo Canan (2012, p. 
2) “a LDB abriu novas discussões a respeito da formação dos 
profissionais da Educação, principalmente, com o artigo 62 da 
LDB/96, que trata da formação continuada ou formação em 
nível superior (graduação)”.

Após a aprovação da LDB nº 9.394/96, foram determina-
das diretrizes curriculares no âmbito do Conselho Nacional de 
Educação – CNE, que trouxeram uma nova proposta para a for-
mação inicial de professores. As Resoluções CNE/CP nº 01/2002 
e 02/2002, definem as Diretrizes Curriculares Nacionais especí-
ficas aos cursos de formação docente. Referente a isso, Martins 
nos traz:

Com a aprovação das DCNs, os currículos dos 
cursos de formação inicial de professores foram 
repensados e redesenhados, implementando, 
não somente a ampliação de carga horária, no 
que diz respeito às práticas pedagógicas, mas 
também, no sentido atribuído às relações dialó-
gicas entre teoria e prática, e a articulação entre 
pesquisa e ensino (MARTINS, 2015, p. 240).

Essas resoluções foram parâmetros para a reformulação de 
currículos e dos Projetos Pedagógicos dos Cursos, os PPCs das 
graduações em licenciatura, levando, deste modo, um novo olhar 
para o formato dos cursos e a formação de futuros professores da 
Educação Básica. A Resolução CNE/CP nº 01/2002, estabeleceu 
as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Docente 
da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura e de 
graduação plena. Já a Resolução CNE/CP nº 02/2002, instaurou 
a duração e a carga horária dos cursos de licenciatura, de gra-
duação plena e de formação de professores da Educação Básica, 
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em nível superior. A carga horária prevista se caracterizou da 
seguinte forma:

A carga horária desses cursos de formação é esta-
belecida a partir da integralização de no mínimo 
2.800 (duas mil e oitocentas) horas, levando em 
conta, a articulação entre teoria-prática, na qual 
garante aos cursos, em seus projetos pedagógi-
cos, algumas dimensões de seus componentes 
curriculares, como a instituição de 400 (qua-
trocentas) horas de práticas como componentes 
curriculares, vivenciadas ao longo do curso, e 
400 (quatrocentas) horas voltadas para o Estágio 
Curricular Supervisionado – iniciado a partir da 
segunda metade do curso. Com destaque para 
1.800 (mil e oitocentas) horas de aula focada em 
conteúdos curriculares de natureza científico-
-cultural e 200 (duzentas) horas direcionadas a 
outras formas de atividades acadêmico-científi-
co-culturais (BRASIL, CNE/CP, 2002).

Em 2015, com a aprovação da Resolução CNE/CP nº 02/2015, 
foram revogadas as demais resoluções de formação de profes-
sores. As novas diretrizes servem de referência para a revisão 
da organização curricular e uma melhor organicidade dos cur-
sos de formação dos profissionais do magistério, da Educação 
Básica. Segundo Dourado (2015, p. 306), estes processos exi-
gem o repensar e o avançar dos marcos referenciais atuais para 
a formação inicial e continuada “[...] por meio de ações mais 
orgânicas entre as políticas e gestões para a Educação Básica e 
a Educação Superior, incluindo, a pós-graduação e, nesse con-
texto, para as políticas direcionadas à valorização dos profissio-
nais da Educação”, além de estreitar a relação das Instituições de 
Ensino Superior com as Escolas Básicas.

Com relação as diretrizes de 2015, é importante destacar o 
que definem sobre a valorização dos profissionais da educação, 
no que se refere às condições de trabalho e carreira, a institu-
cionalização de projetos de formação inicial e continuada pelas 
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IES, e o redimensionamento da formação, tendo como mote, 
uma concepção de docência articulada nos processos de ensino 
e aprendizagem e na gestão da Educação Básica (DOURADO, 
2015).

No ano de 2019, no fluxo de publicação da BNCC da 
Educação Básica, foram estabelecidas novas diretrizes para a 
formação docente. Com isso, foi revogada a Resolução CNE/
CP nº 02/2015. A nova resolução, nomeada Resolução CNE/CP 
nº 02/2019 definiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Formação Inicial de Professores para a Educação Básica, e insti-
tuiu a BNC Formação, a Base Nacional Comum para a Formação 
Inicial de Professores da Educação Básica. As novas Diretrizes 
têm como referência a implantação da BNCC do Ensino 
Fundamental, instaurada pela Resolução CNE/CP nº 02/2017 e a 
BNCC do Ensino Médio, Resolução CNE/CP nº 04/2018.

Arroyo (2015), explana que as políticas voltadas à formação 
docente, estabelecidas pelos órgãos governamentais não apenas 
definem diretrizes, currículos e avaliações, mas também tudo 
aquilo que será ensinado e o que se deve aprender a ensinar. 
Por isso, as DCNs têm um papel fundamental para a organiza-
ção dos cursos de formação de professores, construção de uma 
identidade docente, relação dos aspectos teóricos e práticos do 
percurso formativo e na articulação entre Educação Superior e 
Educação Básica.

Os cursos de formação docente possuem o desafio de repen-
sarem seus desenhos curriculares para que possam atuar direta-
mente nas transformações do cenário contemporâneo. É preciso 
proporcionar ao futuro professor, a construção de uma forma-
ção profissional que corresponda às exigências de um contexto 
social, histórico, político e cultural, no qual se desenvolve a prá-
tica pedagógica. Dessa forma, devemos investir em uma forma-
ção que vincule teoria e prática, que promova a aproximação 
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entre o espaço da escola e os contextos de formação acadêmica, 
para haver, assim, uma efetiva inserção na cultura escolar, que 
será o ambiente de trabalho deste professor.

É importante que os cursos de formação fortaleçam a rela-
ção entre teoria e prática, procurando identificar quais conheci-
mentos são mobilizados pelos professores ao atuarem na escola 
e considerar as condições mais adversas. Para o professor ini-
ciante, há uma dificuldade em estabelecer uma relação entre os 
conhecimentos teóricos recebidos na universidade e a prática 
diária, que se apresenta no contexto de trabalho. Isso reforça a 
necessidade de que os cursos de formação de professores preci-
sam promover/reforçar a articulação entre a formação teórica 
acadêmica e os conhecimentos oriundos da cultura escolar.

Aprender a ser professor é um processo que vai 
muito além dos conhecimentos ditos técnicos e 
específicos com os quais entramos em contato 
na universidade, estando relacionado, também, 
com uma diversidade de outros conhecimentos 
que só se aprende quando há uma proximidade 
entre o universo acadêmico e o universo escolar 
(MARTINS, 2015, p. 41).

A DCN aprovada recentemente, por meio da Resolução 
CNE/CP nº 02/2019, está diretamente ligada a uma percepção 
neoliberal da Educação, favorecendo o sucateamento e des-
monte do ensino público, em conjunção aos interesses do capital 
internacional.

[...] O Conselho Nacional de Educação explicitou 
que está em sintonia com proposições de caráter 
neotecnicista, privatista e praticista, pois, refe-
renciando-se exclusivamente nas determinações 
da BNCC para a Educação Básica, tais diretri-
zes da formação de professores restringem ainda 
mais a possibilidade da formação solidamente 
constituída no campo da Educação, com seus 
fundamentos e teorias pedagógicas plenamente 
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desenvolvidas, ocupando o caráter de centrali-
dade formativa (LAVOURA; ALVES; JÚNIOR, 
2020, p. 566).

Nóvoa (1995), explica que o avanço da prática docente 
necessita de uma articulação entre professor, a escola e seus res-
pectivos projetos. Dessa maneira, é de fundamental importân-
cia, que sejam fomentados projetos e programas que possibilitem 
ações de iniciação à docência durante o período de forma-
ção inicial dos licenciandos, para então se fomentar a conexão 
entre a Universidade e a Educação Básica. Essas vivências têm 
importância para a construção dos saberes fundamentais para a 
docência e para o conhecimento da realidade das contradições 
presentes no cotidiano da sala de aula.

Perspectivas e desafios no percurso da formação 
inicial

O curso de Geografia, modalidade licenciatura, do Centro de 
Ciências Humanas e da Educação, da Universidade do Estado de 
Santa Catarina está organizado em oito fases, conforme a estrutu-
ração do Projeto Político Pedagógico (PPC, 2013). Consideramos, 
que o Projeto Pedagógico de um curso “tem a finalidade de dire-
cionar todas as ações dentro dele, para isso, precisa ser cons-
truído de forma coletiva com objetivos claros e possíveis de serem 
executados” (OLIVEIRA, 2016, p. 167). Sendo assim, o PPC do 
curso de Geografia licenciatura (2013), além de atender às novas 
Resoluções do CNE e do CONSUNI/UDESC, foi elaborado com 
o propósito de estar em sintonia com as questões da docência na 
Educação Básica e com as políticas educacionais.

Com a elaboração do PPC do ano de 2013, que culminou 
na dissociação do bacharelado com a licenciatura, propôs-se um 
perfil profissional, destinado para a formação de professores vol-
tados para a atuação na Educação Básica. Este perfil profissio-



109

Ensino, Pesquisa e Extensão

nal contribui para a formação e consolidação de uma identidade 
docente quando atua, durante o processo formativo, diante da 
autocrítica e autonomia da própria prática docente do estudante 
– consequentemente do futuro professor de Geografia –, sendo 
ainda, influenciada a partir de um contexto que aborda o social, 
o cultural, e também, o político (ROCHA; BRAGA; SANTOS, 
2014). Para Campos (2012) um dos obstáculos encontrados na 
formação docente é a identificação do estudante para com a pro-
fissão, que futuramente molda a sua identidade profissional e 
também o próprio perfil do egresso, dificultada antes pela consi-
deração de um curso com dupla habilitação, no caso antecedente 
à atual reforma curricular.

Com a atual proposta, a matriz curricular que hoje se encon-
tra em vigência, contempla claramente, a legislação trazida pelas 
DCNs de 2002, uma vez que apresenta os requisitos legais no 
desenho curricular do curso, com articulação dos conteúdos 
básicos e complementares em núcleos específicos, que são essen-
ciais e necessários para a aquisição dos conhecimentos da ciên-
cia geográfica. Percebemos com isso, a importância e relevância 
de uma reformulação na formação do licenciando em Geografia, 
com um Projeto Pedagógico que tenha “uma matriz curricular 
que incorpore novas linguagens e alterações definidas pelos ins-
trumentos legais e pelo redimensionamento do campo de exer-
cício profissional” (PPC, 2013, p. 17).

É válido salientar, que o curso de Geografia licenciatura da 
FAED/UDESC, ainda não atende às DCNs propostas e aprova-
das pelo CP/CNE em 2015 e 2019, visto que a última reforma 
curricular do curso ocorreu em 2013, e sua primeira turma 
ingressa no primeiro semestre de 2014. A reestruturação curri-
cular do curso de Geografia licenciatura da FAED/UDESC, pro-
posta no PPC de 2013, aqui analisado, aborda um movimento 
de pensar a formação do professor de Geografia em uma rela-



110

Ágatha dos Santos; Carolina Michielin 

ção direta com a Educação Básica, futuro campo profissional. 
A proposta de reformulação, que se transformou no curso de 
Geografia licenciatura, fez mais do que apenas modificar a loca-
lização dos componentes curriculares nos tempos e espaços dos 
programas de formação, sugeriu uma ressignificação nos dese-
nhos curriculares, promovendo, deste modo, a articulação entre 
teoria e prática que corrobora na constituição de uma identi-
dade profissional docente aos futuros professores de Geografia.

Visto que, o processo de formação docente é uma longa jor-
nada que não se resume apenas ao curso da graduação, mas, sim, 
a um caminho que leva em consideração as vivências sociais e 
profissionais dos acadêmicos dos cursos de licenciatura, cons-
tatamos que este processo, consiste em um percurso que deve 
unir teoria e prática, e contribuir para o desenvolvimento de 
saberes essenciais para a prática da docência em sala de aula.

A proposição do desenho curricular dos cursos de forma-
ção inicial de professores, tem um papel importante na constru-
ção da identidade profissional docente. Isso é efetivado por meio 
das disciplinas específicas e das chamadas, disciplinas pedagó-
gicas. Destarte, neste trabalho, também destacamos as potencia-
lidades dos Estágios Curriculares Supervisionados, uma vez que 
é durante o período dos estágios, que o estudante da graduação 
tem seu contato direto com a sala de aula. E é nesta disciplina 
que a identidade profissional docente pode ser consolidada, reu-
nindo “momentos de observação, intervenção e reflexão da prá-
tica docente, que colabora na formação inicial e continuada do 
professor e pela qual sua identidade é construída” (VIEIRA et 
al., 2014, p. 2).

O tempo-espaço dos estágios oportuniza a produção de 
saberes basilares para o exercício da docência, que são concreti-
zados de maneira interativa e reflexiva, na relação entre a teoria 
e a prática, com a inserção dos licenciandos no contexto escolar. 
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Sem esta vivência trilhada nos cursos de licenciatura, o acadê-
mico é segregado do âmbito e da realidade escolar, concentran-
do-se apenas no embasamento teórico advindo das disciplinas 
de caráter teórico, sem compreender as particularidades do 
fazer pedagógico, não mediando o processo ensino-aprendiza-
gem de forma coesa (VIEIRA ET AL, 2014).

O Estágio Curricular Supervisionado consiste na etapa 
de formação profissional, compreendido na indissociabilidade 
teoria-prática e entre o ensino, a pesquisa e a extensão. É des-
tacado como um constituinte curricular obrigatório, que opor-
tuniza ao estudante, o seu desenvolvimento com aprendizagens 
significativas a fim de aprimorar suas competências e habilida-
des indispensáveis à formação dos licenciados, além de fornecer 
uma relação com a profissão e com a profissionalidade docente 
(MARTINS, 2016).

É necessário que exista um ambiente favorável para que o 
estágio, de fato, seja uma experiência significativa na vida do 
futuro professor com vistas a um projeto de parceria e colabora-
ção entre a universidade e a escola, que ajude a romper barreiras 
entre o conhecimento teórico e prático. Esta postura possibilita 
que o mesmo seja um espaço de formação onde as tarefas são 
compartilhadas no sentido de efetivamente dar a sustentação 
aos estagiários nesses primeiros passos rumo a sua preparação 
profissional (MARTINS, 2016).

Essa etapa da formação proporciona um campo de conheci-
mento, que em seu movimento, envolve a articulação entre uni-
versidade, escola-campo, estagiários e professores da Educação 
Básica em uma relação investigativa de intervenção no contexto 
escolar. Possibilita, a interação dos cursos de formação inicial 
com os espaços da escola, para que os licenciandos tenham a 
oportunidade de experenciar à docência com a vivência da 
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regência de classe e a realidade da sala de aula, que são funda-
mentais na construção da identidade docente.

Entre os desafios que os futuros professores, que estão em 
estágio de docência, têm na sua prática de sala de aula, se encon-
tra o de compreenderem que a construção do conhecimento 
geográfico se constitui de forma diferenciada do ato de “estudar 
Geografia de forma enciclopédica” (COSTELLA, 2013, p. 65). 
Assim, é crucial considerarmos que cada estudante é único e 
singular, e que ao planejar uma aula de Geografia é preciso con-
siderar a heterogeneidade que habita uma sala de aula que repre-
senta um ambiente onde às diversidades sociais, de saberes e de 
culturas manifestam-se e precisam ser respeitadas.

O Estágio Supervisionado desempenha ou pode 
desempenhar um papel muito relevante nos pro-
cessos formativos, na medida em que se cons-
titui um momento (ou momentos) peculiar de 
reflexão e de síntese de elementos teórico-práti-
cos da profissão, podendo se articular de modo 
explícito com as teorias da Geografia e as teorias 
pedagógico-didáticas. O Estágio pode consti-
tuir-se em momento de reflexão e de experiên-
cia inicial do papel do professor de Geografia na 
formação dos alunos da escola básica, ou seja, 
na formação para a vida cidadã (CAVALCANTI, 
2017, p. 22).

O processo de formação de um docente é uma longa jornada 
que não se resume apenas ao percurso da graduação, mas, sim, 
a um caminho que leva em consideração as vivências sociais e 
profis sionais do acadêmico.

Para além dos currículos, quando tratamos de formação 
docente, vale destacarmos, no âmbito acadêmico, a tríade: pes-
quisa, ensino e extensão, que aliada aos estágios, oportuniza 
no trajeto formativo, a articulação de questões que atravessam 
o currículo dos cursos de licenciatura, expandindo, assim, o 
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núcleo de seu trabalho profissional, considerando que a identi-
dade docente é construída pela influência de diversos itinerários 
formativos. Entendemos então que “não se pode desprezar o fato 
de que a identidade também se constitui a partir das represen-
tações que um grupo ou sociedade possui em torno da mesma” 
(COSTA E SILVA, 2011, p. 7.850). Representações estas, que 
dentro da universidade, se organizam por meio de projetos de 
ensino, pesquisa e extensão, que são vivenciados nos diferentes 
espaços e laboratórios que os estudantes têm a oportunidade de 
experimentar ao longo da formação inicial.

São esses laboratórios e espaços importantes que viabilizam 
o desenvolvimento de ações e práticas que têm como propó-
sito a vivência reflexiva e crítica, propiciando “não somente um 
momento de prática ou de teorização da prática, mas o momento 
de articular e inter-relacionar teoria e prática” (MARTINS, 2015, 
p. 247). Aqui, enfatizamos a importância de um laboratório em 
específico, o LEPEGEO – Laboratório de Estudos e Pesquisas de 
Educação em Geografia, criado em 2011, na UDESC/FAED, que 
teve como proposta principal, os seguintes objetivos:

Fornecer apoio a estudantes e professores do 
Centro de Ciências Humanas e da Educação da 
UDESC e de outras instituições da Educação 
Básica para o desenvolvimento de estudos e 
pesquisas relativas à educação em Geografia; 
Propor o desenvolvimento de atividades de pes-
quisa, de ensino e de extensão; Criar parcerias 
entre o laboratório e as escolas de Educação 
Básica das redes públicas para a realização de 
estágios e pesquisas, envolvendo os alunos do 
curso de Geografia; Criar espaços de formação 
continuada para o desenvolvimento de oficinas 
que possibilitem a realização de atividades que 
consolidem uma nova perspectiva metodológica 
para o ensino da Geografia; Pesquisar e desen-
volver materiais didáticos de apoio ao ensino de 
Geografia e áreas afins; Viabilizar projetos que 
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envolvam a área de prática de ensino/estágios 
dos alunos do curso de Geografia como forma 
de promover a aproximação destes docentes 
com o cotidiano da escola; Disponibilizar um 
acervo de materiais didáticos, livros didáticos e 
paradidáticos para serem utilizados nas ativida-
des de prática de ensino/estágios; Realizar even-
tos para promover a circulação dos estudos e das 
pesquisas feitas no grupo (Projeto de Criação 
LEPEGEO, 2011, p. 6).

No âmbito do LEPEGEO, a intenção é inter-relacionar e 
articular a pesquisa, o ensino e a extensão através de projetos que 
conduzem a universidade e o curso de graduação em Geografia 
e a pós-graduação em Educação, com desdobramentos funda-
mentais que relacionam as questões do ensino de Geografia, 
educação geográfica, práticas pedagógicas, formação docente e 
a identidade profissional de futuros professores que perpassam 
suas vivências e experiências dentro do laboratório.

No que diz respeito aos projetos de pesquisa em andamento 
no laboratório, destacamos que todos estão apoiados no Grupo de 
Pesquisa CNPQ Ensino de Geografia e Diferentes Linguagens e 
nas linhas de pesquisa, a saber: Ensino de Geografia e Formação 
Docente e, Práticas Pedagógicas e Diferentes Linguagens. O 
laboratório conta também com a participação de bolsistas de 
iniciação científica que contribuíram e ainda contribuem com 
a qualificação das análises em desenvolvimento no LEPEGEO. 
São pesquisas que exploram conexões entre a Geografia Escolar 
a e Geografia Acadêmica com levantamento e estudo de dados 
que operam com a produção de saberes e referenciais teóricos e 
conceituais, acerca da educação geográfica.

Dessa forma, compreendemos que a Geografia Escolar tem 
um papel fundamental e relevante no processo de escolariza-
ção dos estudantes, no sentido de auxiliar na compreensão do 
espaço geográfico, reconhecendo, assim, a espacialidade dos 
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fenômenos sociais e naturais. Com isso, é primordial pensar e 
planejar as aulas de ensino de Geografia em uma perspectiva de 
não apenas trabalharmos com dados e informações que pare-
çam distantes da realidade, mas que contribuam para a leitura 
do mundo e a representação da espacialização dos acontecimen-
tos sociais e naturais.

Neste sentido, entendemos que os conteúdos trabalhados 
na Geografia Escolar possibilitam a discussão de questões e de 
experiências vivenciadas no cotidiano, próximas da realidade dos 
estudantes para que, deste modo, possamos desenvolver o racio-
cínio geográfico e a capacidade de interpretação dos fenômenos 
socioespaciais. Com isso, é fundamental que no percurso de for-
mação inicial, os licenciandos vivenciem experiências que poten-
cializem a organização de planejamentos com temas que tenham 
relação com a realidade dos estudantes da Educação Básica, com 
vistas à formação geográfica para o exercício da cidadania.

Ademais, além dos projetos de pesquisa, o LEPEGEO, conta 
com projetos de extensão, como o “Repensando os saberes geográ-
ficos da prática docente na Educação Básica”, que tem como pro-
posição a inserção no movimento de se assumir a formação como 
espaço e tempo privilegiado para a problematização e o compar-
tilhamento de saberes necessários para a prática educativa. Tem 
como propósito, articular o universo acadêmico, os espaços edu-
cativos, os profissionais e as entidades comunitárias, no sentido de 
promover espaços para repensarmos os saberes da prática docente, 
que circulam em sua formação e na Educação Básica.

No que diz respeito aos projetos de ensino, citamos o 
“Observatório de práticas de ensino de Geografia em uma pers-
pectiva inclusiva”, desenvolvido nos anos de 2017-2018, que 
contou com o apoio financeiro do Edital Programa de Apoio 
ao Ensino de Graduação (PRAPEG/UDESC). Este projeto teve 
como intuito, desenvolver oficinas e propostas pedagógicas de 
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ensino-aprendizagem de Geografia em uma perspectiva inclu-
siva utilizando conjuntamente a Cartografia Escolar para auxi-
liar os professores no desenvolvimento de suas aulas.

É importante também, ressaltarmos o papel de outros pro-
gramas de ensino, como o Programa de Iniciação à Docência 
(PIBID) e a Residência Pedagógica, que propiciam aos bolsistas, 
o contato direto com a realidade da Educação Básica, onde eles 
têm a possibilidade de vivenciar a dinâmica e as contradições 
da docência, fundamentais para a constituição de uma identi-
dade profissional, visto que eles aproximam os estudantes dos 
cursos de licenciatura da realidade da profissão docente, efeti-
vando, dessa forma, a ponte entre a escola e a universidade, além 
de fazer com que compreendam a tríade acadêmica de forma 
completa e complexa.

Portanto, estes dois programas oportunizam aos licencian-
dos uma aproximação com a sala de aula, com a realidade escolar 
e permite que o futuro professor desenvolva atividades, projetos e 
intervenções com suas respectivas turmas, além de poder viven-
ciar esse cotidiano e observar o desenvolvimento dos estudan-
tes por um período longo de tempo. Nesse ponto de vista, auxilia 
também na melhoria da qualidade educacional nas escolas.

Este laboratório, além dos demais que existem na FAED, 
exerce um papel fundamental no apoio às atividades de ensino, 
pesquisa e extensão aos estudantes da graduação e da pós-gra-
duação, pois oferece um espaço de excelência, com infraes-
trutura e materiais para o desenvolvimento das atividades de 
ensino e aprendizagem no curso. Sendo assim, o LEPEGEO é 
usado em reuniões, formação, espaço de estudos, integração 
entres os estudantes, organização e montagem de materiais para 
as aulas na universidade e nas escolas.
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Dessa forma, compreendemos que existe uma complexi-
dade de elementos que se articulam e que contribuem para o 
desenvolvimento da prática pedagógica. A trajetória da forma-
ção envolve a constituição da identidade profissional do profes-
sor, e precisa estar pautada em uma abordagem que o privilegie 
como sujeito do processo de ensino, que construa sua prática em 
um contínuo processo de reflexão sobre a atividade de ensinar, 
com condições de enfrentar diferentes situações no seu cotidiano 
de trabalho. Para tanto, é preciso uma formação que promova a 
autonomia profissional para que o professor seja capaz de pro-
duzir conhecimentos e articular teoria e prática.

Acreditamos que, para enfrentar os desafios do processo 
formativo e qualificar a formação, é importante que os estudan-
tes tenham a oportunidade de ter experiências participando de 
ações e projetos de ensino, pesquisa e extensão. Experiências 
estas que provoquem inquietações, reflexões e ressignificações, 
para que avancem na consolidação de um projeto educativo que 
valorize os saberes e a constituição de conhecimentos, que pos-
sam criar maneiras plurais de entendimento da relação entre a 
Geografia Acadêmica e a Geografia Escolar.

Algumas considerações
A partir das análises e reflexões tecidas ao longo da fei-

tura deste artigo, ficou claro que é fundamental que os licen-
ciandos tenham um percurso formativo ancorado em atividades 
de ensino, pesquisa e extensão e que, os Estágios Curriculares 
Supervisionados, sejam espaços de aprendizagem e constituição 
de saberes, e não apenas uma atividade exigida pela legislação, 
que compõe o currículo da licenciatura.

É por essas e outras motivações, que o intuito principal 
desse artigo, foi o de dialogar e discutir as contribuições das tra-
jetórias efetivadas em atividades de ensino, pesquisa e extensão 



118

Ágatha dos Santos; Carolina Michielin 

no caminho constitutivo da formação inicial docente, procu-
rando, destarte, compreender de que forma elas podem contri-
buir para a qualificação da formação dos acadêmicos do curso 
de Geografia, modalidade licenciatura. Entendemos que a for-
mação inicial deve proporcionar a reflexão crítica e a integração 
de saberes que estimulem a relação entre a teoria e a prática.

À vista disso, compreendemos que a formação inicial tem 
um papel fundamental na constituição do ser professor. É um 
momento formal de construção de saberes e conhecimentos 
pedagógicos e específicos, que são essenciais para o exercício da 
profissão docente. Neste sentido, vivenciar, durante o percurso 
formativo, experiências com a participação em ações e projetos 
de ensino, pesquisa e extensão, contribui para a construção da 
identidade profissional dos licenciandos que irão atuar nas esco-
las da Educação Básica.

Por conseguinte, acreditamos que as atividades de 
ensino, pesquisa e extensão, implementadas e efetivadas no 
LEPEGEO, assim como as disciplinas dos Estágios Curriculares 
Supervisionados, se constituíram como lócus privilegiado da 
produção de conhecimentos fundamentais para o exercício pro-
fissional dos futuros professores de Geografia.
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ESCRITA NA FORMAÇÃO 
INICIAL DE DOCENTES  

DE HISTÓRIA
Experiência e encontro

Maria Aparecida Lima dos Santos

Já há alguns anos, estudos produzidos no Brasil têm apontado 
que a abordagem de temas relacionados ao ensino no con-
texto da formação de professores em cursos de graduação é 

secundarizada, predominando a dissociação entre os conheci-
mentos específicos, provenientes da ciência de referência, assim 
como os pedagógicos (FREITAS, 2002; CAIMI, 2013; GARCIA, 
2016; COELHO; BICHARA, 2019). Nessa lógica, o conheci-
mento da área disciplinar ganha centralidade, subordinando 
a prática pedagógica, que, no viés da pedagogia lubrificante, é 
posicionada como “técnica”. Como decorrência, o embate se dá 
em torno de “quanto conteúdo” específico o graduando deve 
“aprender” para, automaticamente, ensinar “melhor”.

6 
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Pautada pela racionalidade técnica, a partir da qual se con-
cebe o professor como um mero aplicador de conhecimentos 
adquiridos por exposição, essa concepção prevê que os estudantes 
de graduação devem passar um período frequentando aulas que 
apresentam conhecimentos proposicionais (teóricos), para, em 
seguida, estagiarem e aplicar o que foi “absorvido” (BARREIRO, 
2006). Como derivação, temos que os currículos dos cursos de gra-
duação, seja em bacharelado, seja em licenciatura, encontram-se, 
de maneira geral, compostos por uma grande carga de disciplinas 
teóricas nos primeiros períodos, com uma progressiva (e irrisó-
ria, diríamos) inserção de disciplinas ditas práticas, no interior 
das quais o estudante aprenderá técnicas do “bem fazer”. Enfim, 
quando a formação inicial termina, os recém-formados começam 
a trabalhar sozinhos, aprendendo seu ofício na prática sem orien-
tação ou supervisão e constatando, na maioria das vezes, que os 
conhecimentos proposicionais que lhes foram apresentados no 
curso de graduação não se aplicam bem na ação cotidiana. 

Algumas pesquisas indicam também que a prática de docen-
tes recém-formados, assim como de professores em serviço já 
há um determinado período, é pouco inovadora1, utilizando-se 

1 Utilizo aqui a ideia de “inovação” advinda da bibliografia de referência, mas que, 
no marco da crítica às políticas educacionais de cunho neoliberal, pode ser ques-
tionada. A permanente busca do “novo” inscreve-se, a nosso ver, em uma lógica 
de superação questionável, marcada pela perspectiva que projeta o tempo linear-
mente. Nesse sentido, reforça uma concepção evolucionista da História. Conside-
ramos que esse elemento tem sido sacralizado no discurso educacional e desconfia-
mos que a produção acadêmica no campo do ensino de História tem usado a ideia 
de “inovar” sem as críticas necessárias, deixando de problematizá-la e relacioná-la 
aos discursos de desqualificação da formação inicial de professores. Esses discur-
sos têm veiculado parâmetros ideais para o delineamento do perfil profissional 
sublinhando a profissionalização, uma vez que “o diagnóstico é de que o professor 
se encontra defasado diante das mudanças que vêm ocorrendo na sociedade do 
conhecimento, necessitando adaptar-se às alterações curriculares que tencionam 
imprimir um ‘novo’ modo de aprender a ensinar” (DIAS, 2014, p. 14). Defende-se, 
por conseguinte, um “novo” tipo de escola de Educação Básica, calcada em “novos” 
parâmetros pedagógicos do aprender a apender, conforme diretrizes presentes em 
documentos internacionais como o Relatório Delors (UNESCO, 1996), que insti-
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basicamente do livro didático, giz e lousa, e não se investindo 
no uso das tecnologias da Informação e Comunicação (TICs), 
nem mesmo das bibliotecas escolares ou acervos de museus 
(MESQUITA; ZAMBONI, 2008). 

Acreditamos que seja assente para os profissionais envol-
vidos com a formação inicial que o Programa Institucional de 
Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) incremente os processos 
de formação intrínsecos à cultura profissional, por agregar fun-
damentos pautados pela racionalidade pedagógica e pela prá-
xis educativa, ambas voltadas para a emancipação profissional e 
humana dos sujeitos nela envolvidos, projeto caro aos profissio-
nais que têm dedicado sua carreira às investigações no campo 
do Ensino e da formação de professores.

Podemos afirmar que o PIBID, no que se refere, notada-
mente, à formação profissional, proporciona, em primeiro lugar, 
o reconhecimento do ensino de História e suas especificidades 
investigativas, em parte contribuindo para deslocar suas práti-
cas de uma perspectiva tecnicista, de concepção empirista, para 
uma visão que concebe a prática como espaço de reflexão e cons-
tituição. Assegura, também, a participação do graduando na 
docência em um processo de fluxo mais contínuo, propiciando 
sua inserção nas dinâmicas do cotidiano da escola sob super-
visão. Nesse sentido, têm-se alavancado reflexões dos profissio-
nais formadores sobre possibilidades de reformulação do estágio 
curricular obrigatório, pois ele não é visto só como uma ativi-

tuiu os chamados “quatro pilares da educação”: aprender a conhecer, aprender a 
fazer, aprender a viver juntos e aprender a ser. Nesse contexto, redefine-se o papel 
do professor e promove-se a difusão da ideia de um perfil profissional visando 
projetar uma identidade docente (DIAS, 2014, p. 10) adjunta à ideia de melhoria 
da qualidade da Educação que, em último caso, significa o alinhamento a políticas 
de avaliação e responsabilização, defendidas por agências internacionais multila-
terais. Tanto aqui quanto nos parágrafos iniciais deste artigo, utilizei aspas com 
a intenção de ressaltar termos que são usados socialmente para nos referirmos à 
formação de professores e que se pautam pelo senso comum. 
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dade burocrática a ser “vencida” pelo licenciando, mas como 
um elemento central de constituição de uma identidade docente 
(SILVA et al., 2011; CAINELLI; SILVA, 2009), que transita de 
uma dimensão individual da reflexão para o caráter público 
e ético do profissional docente (PIMENTA; GHEDIN, 2002). 
Com esses elementos em vista, atuamos na coordenação do sub-
projeto PIBID/História da Universidade Federal Fluminense – 
Unidade de Campos dos Goytacazes (RJ), ao longo dos anos de 
2013 e 20142. 

Em tempos pós (ANHORN; MONTEIRO, 2007; 
MONTEIRO et al., 2014), nos quais assumimos o discurso 
científico como ponto de vista e as considerações tecidas como 
fechamentos provisórios, apresentamos, neste artigo, a análise 
de um instrumento utilizado no contexto da execução do sub-
projeto, mencionado anteriormente, a fim de promover o debate 
sobre o papel mediador da escrita na formação de graduandos 
dos cursos de licenciatura em História. Para isso, estruturamos 
o texto em três seções. Na primeira, inserimos alguns dos fun-
damentos do processo formativo e apresentamos a estrutura de 
um dos instrumentos utilizados: o dossiê. Em seguida, abor-
damos o papel da língua escrita na mediação entre pibidianos, 
estagiários e os conhecimentos histórico e didático-pedagógicos 
envolvidos nas ações de formação, ao tecermos breves comen-
tários analíticos de uma passagem do plano de aula produzido 
para o 7º Ano do Ensino Fundamental. Encerramos com nossas 
considerações finais.

2 Todas as atividades desenvolvidas ocorreram no interior do Laboratório de Estu-
dos e Pesquisas sobre Ensino de História (LABORA/UFF), coordenado pela autora 
deste artigo.
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Fundamentos do processo formativo
O trabalho com os pibidianos desenvolveu-se no contexto 

do enfrentamento de situações-problema, de forma a potencia-
lizar a ressignificação de conteúdos conceituais trabalhados ao 
longo do curso de graduação em História, articulando conheci-
mentos provenientes da ciência de referência àqueles produzi-
dos no âmbito da escola (saberes histórico-escolares) e às reais 
necessidades cotidianas dos docentes em serviço. A esse res-
peito, ressaltamos a indissociabilidade entre três elementos, 

[...] a natureza da História que se escolhe ensi-
nar, com seus conceitos, dinâmicas, operações, 
campos explicativos; as opções e decisões sobre 
aspectos de natureza metodológica, a transposi-
ção didática ou o “como ensinar”; e a especifici-
dade da aprendizagem histórica, que pressupõe 
o desenvolvimento de estratégias cognitivas, 
de noções e conceitos próprios dessa área de 
conhecimento, com vistas à construção do pen-
samento histórico por crianças, jovens e adultos 
(CAIMI, 2008, p. 71).

Como fundamento das estratégias de formação no enfren-
tamento dessa complexidade, foram adotadas as noções de 
conhecimento na ação e ação-reflexão-ação, promovendo, deste 
modo, a experimentação em conjunto (joint experimentation); a 
demonstração acompanhada de reflexão ( follow me – na sequên-
cia modelo/análise/exposição teórica); a experiência e a análise 
de situações homológicas (play in a hall of mirrors – homologia 
dos processos) (ALARCÃO, 2005). 

Um dos objetivos do subprojeto foi ampliar o repertório 
dos acadêmicos (do PIBID e do Estágio Obrigatório, simulta-
neamente) no que concerne aos fundamentos relacionados ao 
planejamento, incrementando, assim, o repertório de estratégias 
didáticas e formas de avaliação da aprendizagem e do desen-
volvimento do pensamento histórico, considerando os funda-
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mentos da Ciência Histórica em diálogo com as reflexões através 
do campo de pesquisas sobre ensino. Somando-se a isso, temos 
reflexões teórico-práticas relacionadas à docência, no que diz 
respeito ao saber planejar, saber avaliar, saber gerenciar e ao 
saber ensinar conteúdos da disciplina escolar de História em 
interação com outras disciplinas escolares. 

Além disso, em comunicação constante com o cotidiano da 
escola, com base na formulação de problemas de investigação 
pautados pelas indagações advindas das atividades de observação, 
apoio à docência e regência, a coordenação procurou potenciali-
zar a construção de conhecimentos relacionados aos saberes da 
docência pela realização de uma análise crítica (teórica) das prá-
ticas e pela ressignificação das teorias a partir dos conhecimentos 
da prática (práxis) (PIMENTA, 1995). Por conseguinte, o traba-
lho esteve norteado pela concepção de que na etapa de formação 
inicial, na qual estagiários e pibidianos se encontravam, investir 
no desenvolvimento de capacidades de trabalho que tomem por 
base o conceito de intelectual crítico-reflexivo é um fator impor-
tante, uma vez que significa evoluir da dimensão individual da 
reflexão do profissional docente para seu caráter público e ético 
(PIMENTA; GHEDIN, 2002; GIROUX, 1997), considerando a 
necessidade de se pensar a ação docente inserida no espaço de 
uma instituição escolar que possui funções sociais conflitantes 
(GÓMEZ, 1998)... e onde os saberes produzidos precisam ser

[...] considerados em seus aspectos contingen-
ciais, nos quais circulam diferentes sentidos e 
demandas de conhecimento: fluxos oriundos 
dos conhecimentos científicos que se articulam 
com referências culturais dos diferentes sujeitos 
em diálogo e das instituições onde se efetivam 
as mediações/produções práticas articulató-
rias/negociações, no movimento constitutivo do 
“ensino de” no fazer curricular (MONTEIRO, 
2015, p. 166-167).
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Um dos instrumentos utilizados, em especial, e que con-
sideramos extremamente potencial na promoção das reflexões 
mencionadas, foi a organização do que chamamos de dossiês. 
Estes dossiês consistem em uma reunião de toda a documenta-
ção produzida pela equipe ao longo do desenvolvimento da expe-
riência. A produção desse material teve alguns objetivos básicos: 
dar materialidade ao volume de trabalho que envolve a prática 
docente; possibilitar que se visualizasse características da ação 
docente na perspectiva das práticas sociais; oportunizar a per-
cepção, por parte dos componentes da equipe, de que a prática 
docente se constitui em permanente processo e em diálogo cons-
tante; e exemplificar de que maneira a escrita media o processo 
de constituição dos saberes (histórico-escolares e pedagógicos). 
O material, portanto, assumiu o formato de dois volumes enca-
dernados por série em que cada equipe atuou, como é possível 
observar, a título de exemplo, na fotografia inserida na Figura1.

Figura 1 – Capa do dossiê (volumes 1 e 2) do 7º Ano do Ensino 
Fundamental, reunindo o material produzido pela equipe do PIBID/
Estágio no ano de 2014

Fonte: Acervo da autora.
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Para que possamos vislumbrar o conteúdo desse material, 
apresentamos na Tabela 1, o sumário dos dois volumes ilustra-
dos acima.

Tabela 1 – Sumário descritivo dos materiais que compuseram o 
dossiê do trabalho desenvolvido com os sétimos anos do Ensino 
Fundamental da escola parceira do PIBID

Sumário do volume 1 Sumário do volume 2

Apresentação Material de preparação de aula (lista de 
combinados feitos com cada turma, rotei-
ros colocados na lousa, tabela com divisão 
dos grupos, cronograma de aulas, quadro 
comparativo com dados coletados pelos 
pibidianos).

Caracterização socioe-
conômica dos alunos da 
escola parceira

Textos informativos preparados pela equipe 
PIBID para leitura dos alunos.

Versões dos planos de aula 
(foram elaboradas nove 
versões)

Registros de reuniões da equipe para 
planejamento.

Plano de estudos entre-
gue aos alunos (1ª versão 
revisada)

Registros escritos e produção de texto 
para os alunos da escola parceira (fichas 
de registros de dados coletados nas fontes 
bibliográficas; orientações à equipe sobre 
como conduzir a atividade de planejamento 
do texto final; planejamento, a partir dos 
dados coletados e registrados nas fichas de 
registro, da estrutura do texto final para 
responder à questão-problema; texto final 
respondendo à questão-problema depois da 
sequência).

Ficha de avaliação de tra-
balho em grupo (para os 
alunos da escola parceira)

Avaliação coletiva do trabalho desenvol-
vido pela equipe (19 de novembro de 2014).
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Sumário do volume 1 Sumário do volume 2

Questões de investiga-
ção (norteadoras da coleta 
de dados – material de 
planejamento)

Produções dos pibidianos (resumos das 
apresentações orais no I Encontro do 
PIBID/UFF – 13 e 14 de outubro de 2014 
– Niterói/RJ).

Produções escritas dos 
alunos da escola parceira 
(suposições iniciais para a 
questão-problema)

Documentação fotográfica de diferentes 
momentos do trabalho.

Relação da bibliografia básica de forma-
ção de professores (leituras realizadas pelos 
pibidianos.

Fonte: Acervo da autora.

O dossiê, aprimorado ao longo de todo o período em que a 
coordenação do subprojeto atuou no PIBID (2010 a 2014), possi-
bilitou também a constituição de uma memória da ação docente, 
que normalmente não é objeto de preocupação no meio escolar. 
Nesse cenário, ao final do ano, os dossiês foram disponibilizados 
para a coordenação da escola, visto que se pretendia desenvolver a 
compreensão de que o fazer docente é situado na instituição esco-
lar e não fruto de um trabalho solitário, cujo único “proprietário” 
é o professor. Como memória do trabalho desenvolvido, o mate-
rial teve como meta possibilitar que os profissionais que estives-
sem atuando no ensino de História no ano subsequente pudessem 
conhecer as ações realizadas, potencializando, assim, o planeja-
mento de novas intervenções mais ajustadas. 

A fim de apresentar alguns elementos de nossa reflexão, 
escolhemos, neste artigo, dar especial atenção ao papel que a 
produção escrita do plano de aula em várias versões assumiu no 
processo de formulação e desenvolvimento das ações planejadas. 
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Da ciência/técnica à experiência/sentido: a produção 
escrita do planejamento

A elaboração do planejamento nos diferentes tempos didá-
ticos (projetos, sequências didáticas, planos de aula, etc.) pareceu 
representar, para os estudantes, o sentido de uma ação situada 
na relação ciência/técnica na acepção formulada por Larrosa 
(2002), inspirada em Walter Benjamin. Para esse autor, tal par 
remete a uma relação positiva e retificadora e, no campo da 
Educação, refere-se a um sujeito técnico, que aplica com maior 
ou menor eficácia diversas tecnologias pedagógicas produzidas 
pelos cientistas.

A prática profissional é compreendida, nesse contexto, como 
uma resolução instrumental de problemas baseada na aplicação 
de teorias e técnicas científicas construídas em outros campos, 
ou seja, em uma perspectiva da racionalidade técnica do saber 
(TARDIF; RAYMOND, 2000). O pressuposto tácito subjacente a 
essa concepção compreende que o professor é um técnico, habi-
litado para ensinar o que é predeterminado pelos programas e 
currículos, sendo possuidor, portanto, de uma competência téc-
nica que lhe permite ensinar os conhecimentos científicos que 
os alunos precisam aprender. Em adição, concebe-se o docente 
como aquele que, fundamentalmente, é o responsável por vei-
cular conhecimentos produzidos e referendados cientificamente 
pelas diferentes áreas de conhecimento (MONTEIRO, 2003).

Nesse contexto, as ações planejadas pela coordenação tive-
ram como desafio estruturar ações pautadas pela concepção 
fundamentada pelo par experiência/sentido.  O objetivo foi possi-
bilidar que os graduandos se relacionassem com suas demandas 
como saberes e não como faltas.  Dessa forma, foi importante ter 
em vista, a partir de Benjamin, que o sujeito da experiência é um 
sujeito exposto, que se constitui no encontro, no tempo da aprecia-
ção, da escuta atenta, de elementos em falta na modernidade e que 
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desaparecem junto com o narrador (BENJAMIN, 1985). Larrosa 
(2002) chama a atenção para o que nos ensina a palavra experiên-
cia, vinda do latim (experiri), afirmando que ela é, em primeiro 
lugar, um encontro onde algo se experimenta e se prova.

Um desses lugares de encontro foi o planejamento escrito 
das ações na escola e, nesse conjunto, frente à necessidade de sele-
cionarmos e recortarmos os conteúdos a serem ensinados, uma 
série de questões de ordem teórico-metodológicas de alta com-
plexidade se colocaram, norteando os estudos que foram reali-
zados pela equipe em diferentes campos (Didática Geral, Ensino 
de História, Psicologia da Aprendizagem, Arte, Linguística, 
Matemática, Sociologia, Antropologia e História) com o propó-
sito de reunir elementos que pudessem responder as indagações 
em torno do o que e por que ensinar História (Quais os objeti-
vos? Que recortes? Quais os conteúdos? Que relações estabelecer 
com o presente? Que relações seriam possíveis estabelecer entre os 
conteúdos e a realidade da escola e do sistema educacional? E com 
a cultura local e as representações que os estudantes traziam para 
a sala?). Paralelamente, foi preciso definir como ensinar História 
(Que estratégias? Que recursos? Que agrupamentos?).

A realização do recorte de conteúdos motivou, ainda, 
a necessidade de estudo de dois tipos de textos: as narrati-
vas históricas, já consolidadas e veiculadas em diferentes fon-
tes bibliográficas; e os debates historiográficos, que precisavam 
obrigatoriamente ser conhecidos pelos licenciandos, que sub-
sidiariam as reflexões sobre as narrativas estudadas e embasa-
riam a etapa de construção do como agir em sala de aula. Esse 
elemento nos pareceu fundamental, na medida em que inseri-
mos os aprendizes nas discussões em torno do que configura 
o conhecimento escolar (e dentro dele, o conhecimento históri-
co-escolar) e como sua ação mediadora se constitui em meio a 
um processo no qual “forças políticas e atores sociais constroem 
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significados dentro de estruturas sociais incompletas e indecidí-
veis” (GABRIEL; CASTRO, 2013, p. 84). Ao exacerbar a dimen-
são do político da agência docente, fortalecemos a ideia de que 
a escola se constitui em um espaço fértil para a produção de 
articulações através de lutas hegemônicas (GABRIEL; CASTRO, 
2013).

A elaboração dos planos de aula esteve marcada pelas 
demandas impostas pelo chamado Currículo Mínimo, docu-
mento curricular da Secretaria de Estado da Educação do Rio 
de Janeiro (SEEDUC), referência obrigatória assumida pela 
docente de História (supervisora do PIBID) e pela equipe peda-
gógica. Além disso, o rol de conteúdos entendido pela professora 
regente das turmas como obrigatórios, guiado pela coleção de 
livros didáticos adotada3, era preciso saber responder também 
por que e para que os alunos deveriam estudar conteúdos que 
uma certa tradição de ensino de História apontava como essen-
ciais. A partir da problematização, a coordenação propôs que a 
gestão do tempo didático fosse no formato de sequência didática, 
assumida por nós como “um conjunto de atividades ordenadas, 
estruturadas e articuladas para a realização de certos objetivos 
educacionais, que tem um princípio e um fim, conhecidos, tanto 
pelos professores como pelos alunos” (ZABALA, 1998, p. 18).

Nesse momento, a proposta de uma metodologia de ensino 
baseada na investigação (IGLÉSIAS, 1987) serviu de base para 
refletirmos sobre a estruturação das atividades que compuseram 
a sequência didática. Além disso, incorporamos princípios da 
metodologia de solução de problemas, conforme proposto por 
Castillo (1998), que, pautado pelo fazer do historiador, assumiu 
a definição de problema não como “uma situação para a qual 

3 Trata-se da coleção “Araribá”, da Editora Moderna, volumes para o 6º e 7º Anos 
do Ensino Fundamental. Cf Projeto Araribá: História. São Paulo: Moderna, 2007 
(2. ed.).
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não há um caminho de resolução preestabelecido, cujos passos 
possam ser aprendidos e aplicados de forma quase automática, 
e sim, que se trata sempre de questões, cuja resposta deve ser, 
necessariamente, explorada” (CASTILLO, 1998, p. 113)4.

As características da língua escrita enquanto prática de 
linguagem permitiram que sugeríssemos a produção de pla-
nos de aula, que se tornaram espaço privilegiado na promoção 
de reflexões sobre o ensino de História, de maneira dialética e 
integrada. Por se constituir, simultaneamente, em instrumento 
interno e externo, a língua escrita, compreendida como sistema 
de representação, favorece a mediação e, por isso, tem um papel 
relevante no desenvolvimento das funções psicológicas huma-
nas (VYGOTSKY, 2001), o que lhe atribui, o papel de signo 
mediador do desenvolvimento humano. Ambas as funções tor-
nam essa prática de linguagem extremamente potente na forma-
ção de sujeitos em diferentes contextos. 

Considerando o ensino de História e o de língua escrita 
como espaços favorecedores da formação em um ponto de 
vista crítico, as atividades propostas à equipe visaram instau-
rar processos de produção textual como mecanismos articula-
dos de pensar, produzir, revisar, planejar, reescrever, editar, ler 
e interpretar. 

Convidados a retomarem seus textos no decorrer do traba-
lho de ensino, os graduandos tiveram a chance de rever posições, 
de colocarem-se em um novo lugar, e acrescentar ou modificar 

4 Castillo destaca que, na realidade, a distinção entre um e outro se relaciona 
também ao grau de conhecimentos e experiências do sujeito. Neste sentido, ele 
fala da necessidade de se distinguir duas coisas: um “problema real” (uma situ-
ação problemática em um contexto real, suscetível ou não de ser abordada por 
especialistas) e, por outro, uma “atividade-problema” (uma tarefa ou atividade de 
ensino que se propõe como questão ou problema que os alunos precisam resolver). 
O traço essencial das atividades-problema não é necessariamente sua correlação 
com problemas reais, mas a natureza da atividade mental, rotineira ou explora-
tória (CASTILLO, 1998, p. 114, grifo nosso).



134

Maria Aparecida Lima dos Santos 

suas ideias. Investir na escrita e reescrita significa, portanto, 
potencializar a capacidade do sujeito de refletir sobre o mundo, 
apropriando-se dele em um movimento constitutivo (MELO, 
2020). Seja como um conjunto de formas, seja como instân-
cia discursiva, o texto torna-se um espaço significativo quando 
tomado como objeto de saída e de chegada do ensino de Língua 
e de História.

Em uma situação didática, a ação do professor será sempre 
no sentido de orientar o aluno a como proceder nesse processo 
de escrita e reescrita. Longe de ser aquele que assinala “erros” 
na produção do estudante (ressaltando-os, inclusive, no uso da 
caneta vermelha, assemelhando seu papel mais a de um juiz do 
que a de um docente), o professor precisa ser aquele que instaura 
uma relação de parceria, ajustando as estratégias dos estudantes 
aos objetivos do texto enquanto artefato de comunicação. 

Por esse prisma, entendemos que, o mesmo princípio pode-
ria ser utilizado como norteador das intervenções realizadas 
nos planos de aula elaborados, que instituíram um processo em 
que a equipe produziu várias versões, realizando a reescrita des-
ses materiais coletivamente. Nos contextos de formação inicial, 
a atividade de reescrita tornou-se importante por provocar ao 
estudante, no momento de releitura de sua produção, o objetivo 
de avaliar o que poderia manter, o que mudar, o que acrescentar, 
e o que retirar, em função de novos critérios assumidos. Embora 
a constituição do processo interlocutor como pressuposto ine-
rente à escrita já estivesse presente desde o primeiro texto, na 
atividade de reescrita, a natureza dialógica da produção textual 
exacerba-se, pois, o ato de escrever pode ser visto como uma 
“atividade interativa entre dois enunciadores que operam dia-
logicamente o texto em um processo” (SAUTCHUK, 2003, p. 4). 
Podemos, assim, apontar que o autor é necessariamente o lei-
tor de seu próprio texto, o qual é “um produto da atuação inin-
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terrupta e alternada de um ser que escreve e lê, lê e escreve” 
(SAUTCHUK, 2003, p. 4). Esse movimento de alternância dos 
papéis de enunciador/coenunciador, ao nosso ver, está intrinse-
camente ligado àquele do ajustamento da compreensão dos con-
teúdos, sejam eles linguísticos ou relacionados a fatos, dados ou 
conceitos, dimensão disciplinar ou dimensão pedagógica. 

As intervenções realizadas nos planos de aula serviram, 
dessa maneira, para motivar o debate entre pares, acionando a 
função mediadora da linguagem pelas relações interlocuttivas 
que ampliaram as possibilidades de estabelecimento de sentido 
e de constituição de significados.

Nos trechos de duas versões de um plano de aula que apre-
sentamos a seguir é possível vislumbrarmos como esse processo 
se desenvolveu. Inserimos, inicialmente, a quinta versão do 
plano de aula.

No que concerne às intervenções, elas ocorreram, priori-
tariamente, na forma de diálogo sempre procurando apresen-
tar claramente do que se estava falando. Não foram usados 
sinais como “?”, quando o que estava escrito gerava dúvidas; ou 
“!”, quando havia alguma discrepância, práticas de “correção” 
muito usadas na escola. As indicações giraram em torno de ele-
mentos que vão desde aspectos relacionados à revisão grama-
tical, quanto conceitual, pertinentes ao conteúdo de História a 
ser ensinado para crianças e adolescentes, além daqueles rela-
cionados aos saberes didático-pedagógicos. A forma privile-
giada sempre foi a do comentário ou do grifo com indicação do 
que precisava ser revisado (nunca pautando a ideia de “corrigir”, 
considerando sempre a perspectiva do processo de aprendizagem 
do sujeito-autor).
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Figura 2 – Trecho da quinta versão do plano de aula, elaborada para as 
turmas do 7º Ano do Ensino Fundamental pela equipe de pibidianos 
e estagiários

Fonte: Acervo da autora.
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Nessa versão, podemos observar marcas da intervenção que 
abordou desde determinações da coordenação (“equipe elabo-
rar”), quanto controles sobre o que já foi realizado (“equipe ela-
borar” OK); indicações de revisão sintática (“Revisar” = “Quais 
as mudanças”) e ortográfica (“Pessoal, europeus é com letra 
minúscula...”), bem como explanações que visaram a promoção 
da reflexão sobre os conteúdos conceituais (categorias, concei-
tos, fatos) do campo historiográfico (“Há um problema concei-
tual aqui: ...”). 

O trecho destacado versa sobre as questões (que chamamos 
de “questões de investigação” ou “qi’s”) que teriam a função de 
guiar a busca de dados nas fontes bibliográficas e nos documen-
tos históricos. Elas seriam apresentadas às crianças seguindo 
orientações sobre as estratégias adequadas a cada tipologia (no 
nosso caso, escritos e iconográficos). A partir dos princípios da 
metodologia de ensino baseada na pesquisa, conforme men-
cionada anteriormente, tais questões deveriam ser formuladas 
pelos alunos, objetivando desenvolver a capacidade de indagar 
o passado. Dessa forma, não pretendíamos apresentá-las como 
“questionário”, como ainda é comum nas práticas hodiernas. No 
entanto, o fato de tornar a formulação de perguntas um con-
teúdo a ser ensinado, não dispensa o docente de ordenar as 
questões fundamentais que conduzirão o trabalho com as fon-
tes, tornando esse um conteúdo importante do planejamento.  
A diferença está no fato de que essas perguntas não são apre-
sentadas aos estudantes, mas servem de norteadores da ação 
que, em certos momentos, os induzirão a partir de provocações 
(“Vocês já ouviram falar da Reforma Protestante? Não? Esse foi 
um importante movimento da época. O que acham que deve-
ríamos saber? Que perguntas poderíamos formular sobre o 
assunto?”). Esse rol, portanto, constitui-se em um material de 
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consulta para o professor durante a aula, o que torna o plane-
jamento algo vivo e imbricado com a prática docente cotidiana.

Na sétima versão do plano é possível vislumbrarmos 
os resultados da produção da equipe, frente às intervenções 
realizadas. 

Figura 3 – Trecho da quinta versão do plano de aula, elaborada para as 
turmas do 7º Ano do Ensino Fundamental pela equipe de pibidianos 
e estagiários

Fonte: Acervo da autora.
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Dentre os inúmeros elementos que poderiam ser observa-
dos nesse processo, gostaríamos de encerrar essa análise desta-
cando aquele referente ao olhar que se pode dirigir às questões 
elaboradas pela equipe. Nelas, é possível observarmos indícios 
dos saberes que estão sendo mobilizados pelos sujeitos em for-
mação, relacionados às reflexões historiográficas no contexto da 
História ensinada, compreendendo-as, deste modo, como “um 
dos sintomas do saber”, pois “só pergunta quem sabe e quer 
aprender. Ninguém pergunta no vazio. Pergunta, porque cons-
tata que, do que sabe, algo não sabe e só a pergunta desvelará o 
caminho possível a ser seguido” (FREIRE, 1998, p. 85). É nesse 
viés, que a versão final das perguntas estabelecidas, apresenta 
marcas do processo, pois resultaram da conjugação, pela equipe, 
dos conteúdos selecionados com base em critérios formulados 
considerando a idade das crianças da turma; o rol do currículo 
prescrito (Currículo Mínimo – SEEDUC/RJ – e livro didático); o 
número de alunos por turma; a compreensão que foram cons-
truindo sobre como essas crianças aprendem História e de que 
forma o ensinar a ler e a escrever integra-se a esse processo; a 
infraestrutura disponível, dentre outros condicionantes. 

Considerações finais
De maneira geral, no desenvolvimento das ações de forma-

ção inicial no interior do PIBID, procuramos estabelecer uma 
relação de formação que, em oposição (mas, necessariamente, 
em diálogo) se apresentasse como espaço de ressignificação do 
campo de ação profissional, uma vez que, ao tomarem sua prá-
tica como objeto de observação e de reflexão, compartilhando 
sentidos com outros sujeitos, engendram-se condições de pos-
sibilidades para que os professores reconstruam o pensamento, 
embasados em novos patamares, em sucessivas tomadas de 
consciência da ação docente (CAIMI, 2008).
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Neste texto, elencamos algumas das potencialidades que o 
registro escrito pode oferecer nesse sentido, destacando que a 
relação mediada entre o pensamento e a linguagem, inclui a pala-
vra como signo, instrumento convencional de natureza social, e a 
analogia básica entre signo e instrumento, que repousa na função 
mediadora que os caracteriza (VYGOSTSKY, 2001). Esse pres-
suposto é o que permite afirmarmos a necessidade de promover 
situações de diálogo, mediadas pela escrita como estratégia favo-
recedora de processos de formação em serviço, ressaltando sua 
característica de instrumento cultural de aprendizagem.

Nas intervenções feitas no plano de aula e em todos os 
outros materiais produzidos pela equipe, bem como as inda-
gações apresentadas pelos graduandos nas inúmeras reuniões 
para planejamento e durante a execução da ação, vislumbramos 
o grau de complexidade envolvido na ação de formação inicial 
e como o PIBID, com todas as suas limitações, configurou-se 
como espaço privilegiado para ações em perspectiva mais sig-
nificativa por fornecer a infraestrutura básica que quaisquer 
cursos de licenciatura no Brasil deveria possuir a priori para 
atender a todos.

As reuniões de formação da equipe, frequentadas não só 
por pibidianos, mas também por estagiários, constituíram-se, 
dessa forma, no espaço interlocutor, mediado pelas produções 
escritas em diferentes gêneros discursivos (BAKHTIN, 2003), 
onde os docentes em formação, puderam experienciar situações 
de valorização de seus saberes, percebendo-os como espaços 
temporalmente situados, compreendendo, assim, sua natureza 
social e coletiva. 

A possibilidade de produzir registros durante todo o pro-
cesso de planejamento e de retomá-los, revisando-os em contextos 
mediados pela escrita e pelo diálogo entre os pares e com a coor-
denação do projeto, pareceu potencializar o exercício de reflexão 
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sobre o próprio trabalho, elemento considerado central em práti-
cas que visam a formação de docentes, na perspectiva do intelec-
tual crítico-reflexivo. Pela sua qualidade de memória, foi possível 
instaurar, a partir do registro escrito, uma relação de diálogo do 
sujeito com seus saberes de maneira consciente e mediada.

Esses elementos, em si, já seriam suficientes para justificar a 
necessidade de estruturarmos o estágio como um processo cole-
tivo e não individual, como historicamente tem sido nos cur-
sos de graduação, formando mais efetivamente docentes que 
se engajem na luta por uma sociedade democrática, mais justa 
e igualitária na prática cotidiana das aulas de História. Como 
instrumento mediador, a língua escrita, em que pese seu papel 
de controle em uma sociedade escriturística (CERTEAU, 1994), 
instituída pela modernidade capitalista, pode se tornar, dentro 
do jogo de linguagem em que os sujeitos se constituem, extre-
mamente potente para apoiar esses processos.
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DUAS MÁQUINAS EMPERRADAS  
OU “O QUE ACONTECE AÍ?”

Elementos para uma sensibilidade 
cartográfica como parte da formação  

de um educador

Luiz Guilherme Augsburger
Ana Maria Hoepers Preve

Preâmbulo1

Com base em relatos a respeito de duas oficinas como estra-
tégia em educação, esse texto pretende dar algumas voltas em 
torno de certos aspectos que nos parecem dignos de atenção, no 
que concerne à formação de um educador. Não do educador – 
“ideal” ou “em geral” –, mas de um educador, cuja noção do que 
é educar passe por pensar e exercitar maneiras de fazer com que 
algo (interessante) aconteça, além de fomentar a questão “do que 

1 Vale notar que, embora este texto não trate de experiências diretas com as disci-
plinas de História e Geografia, nem enfoque explicitamente a formação de educa-
dores destas disciplinas, seus autores têm trabalhado, cada qual, com formação 
de educadores dessas e nessas áreas; além da evidente influência destas áreas no 
pensamento (e pensadores) que norteiam o escrito.

7 
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é que acontece aí”. Desta feita, não trazemos relatos que apresen-
tem a formação de um educador, baseada, no que normalmente, 
se entenderia como o “sucesso” das oficinas, mas no que acontece 
quando o esperado não acontece. Pretendemos mostrar, a educa-
ção de uma sensibilidade a partir de máquinas emperradas.

Essas máquinas emperradas foram justamente as oficinas. 
As oficinas como estratégia de educação, como a compreende-
mos aqui, têm contornos, tais como duração e formato, difíceis 
de precisar, posto que uma de suas características fundamentais 
é seu inacabamento e sua abertura. “Abertura aos mais diversos 
temas de estudo, a não limitação de faixa etária aos participan-
tes, seu constante estado de work in progress, a não hierarquiza-
ção dos saberes nem das funções [...] e sua não compulsoriedade” 
(CORRÊA, 2006 p. 28). 

A não hierarquização, entretanto, não significou que não 
mantivéssemos evidentes, as distinções entre os papéis dos ofici-
neiros e dos participantes, sobretudo, quanto à responsabilidade 
para com a preparação e condução das oficinas. Essa atribuição 
atrela-se a uma postura atenta e sensível ao que se/nos acontece 
e ao que se/nos passa2. Consequentemente, surgiu daí a necessi-
dade de a oficina ser “aberta” e “inacabada”. Além disto, a oficina 
não fixa algo como conteúdo ou competência a serem aprendi-
dos, algo que possamos garantir ou avaliar como resultado de 
uma educação pautada na aprendizagem (BIESTA, 2017).

Aberta ao contingente e àquilo que é da ordem do acon-
tecimento, uma parte das maneiras de se fazer oficina dá-se ao 
longo de sua realização. É a partir disso, que as circunstâncias 
concretas se põem em jogo, ou, usando a expressão cartográfica 
de Suely Rolnik (2014, p. 23), é a partir dos “afetos que pedem 

2 Fazemos referência aqui, aos estudos do prof. Jorge Larrosa, tanto no que tange à 
noção de “experiência” (LARROSA, 2017a; 2017b), quanto à noção de “exercício” 
(LARROSA, 2018).
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passagem”. Parte dessas circunstâncias deriva de seus partici-
pantes e do tempo-espaço em que ela acontece, o que demanda 
sempre uma “recalibragem” das oficinas. As oficinas aqui relata-
das, ocorreram todas em um Hospital de Custódia e Tratamento 
Psiquiátrico (HCTP), tendo, majoritariamente como participan-
tes seus internos-pacientes.

Estas pessoas, homens, cujos crimes por eles cometidos, lhes 
eram inimputáveis devido a algum transtorno mental diagnos-
ticado. Por isso, haviam sido enclausurados ali como forma de 
tratamento deste transtorno, uma vez que apresentavam, algum 
risco à sua integridade e/ou a das demais pessoas. O chamado 
“tratamento” neste tipo de instituição pode durar alguns meses 
ou estender-se por anos, ou mesmo décadas, dependendo das 
avaliações médico-psiquiátricas e judiciais, e da existência de 
acolhimento familiar. Tendo em vista, que os interno-pacientes 
deste tipo de instituição, têm alienados juridicamente seu nome 
e imagem, manteremos o anonimato de todos os participantes 
das oficinas narradas.

Ainda sobre as oficinas, vale explicitar que não foram todas 
coordenadas e pensadas por uma mesma e única pessoa, mas, sim, 
são oficinas ocorridas durante o ano de 2016, na instituição, e pro-
postas por um pequeno grupo de oficineiros, que realizava suas 
atividades com frequência de um encontro semanal, com dura-
ção variável entre uma e duas horas por dia. A condução e pre-
paração das oficinas realizadas nesse período variavam: às vezes, 
era apenas um de nós que o fazia, às vezes, era o produto de uma 
atividade coletiva. Ainda assim, todas as oficinas narradas foram 
presenciadas por ao menos um dos autores deste texto. 

Desse modo, e tendo em mente, que a “autoria” das oficinas 
não é uma questão nem de relevância, nem de interesse para as 
reflexões que propomos aqui, sinalizamos os demais oficineiros 
envolvidos em cada oficina em nota de rodapé, optando, então, 
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por mantê-los no corpo do texto como “nós”. Isto posto, pare-
ce-nos, ainda, que os indivíduos-oficineiros foram cruciais na 
construção dessa história. Esse “nós” é o índice do que seria mais 
relevante na maneira de fazer as oficinas. Consiste no índice de 
uma “rede” (DELIGNY, 2008) que se formou em torno das ofici-
nas. Em suma, “oficinas são composições” (PREVE, 2011, p. 51).

Os relatos que trazemos aqui, por certo, portam algo de 
anedótico. Não obstante, carregam também algo de emblemá-
tico, na medida em que são índices de aprendizados que consi-
deramos importantes na formação de um educador, ainda que 
este apareça aqui, na imagem de um “oficineiro”. Assim, esco-
lhemos relatos de duas oficinas que condensaram elementos de 
uma “sensibilidade cartográfica3”, entendida como parte da for-
mação de um específico tipo de educador. 

Quando falamos em “sensibilidade”, seguramente, não faze-
mos referência a uma sensibilidade afetuosa, aquela da afeição, 
mas, sim, de uma sensibilidade afetiva, aquela da “afetação” e dos 
“afetos”. Abordamos a sensibilidade relacionada à capacidade dos 
corpos de afetarem e serem afetados, de aumentarem ou dimi-
nuírem a potência de um corpo (individual ou coletivo), de um 
encontro e de um acontecimento (DELEUZE; GUATTARI, 1980). 
Assim, essa sensibilidade é pertinente ao âmbito da educação, ou 
seja, de certa educação. Esses relatos, por fim, nos permitiram 
explorar as questões: (1) de uma postura de atenção-suspensão 

3 A noção de “Cartografia” usada no presente texto pauta-se não tanto na definição 
e no uso clássicos da disciplina de Geografia, mas antes, apoia-se na maneira que 
Deleuze e Guattari (1980), inspirados em alguns aspectos do trabalho de Fernand 
Deligny (2008), arrastaram esse conceito para o campo da Filosofia (e de outras 
áreas de estudo), assim como apoiamo-nos na maneira de fazer presente em estu-
dos de autores brasileiros, como no emblemático texto “Cartografia Sentimental” 
(ROLNIK, 2004). A Cartografia, pois, é entendida aqui como (parte de) um modo 
de estudo que visa pensar o real a partir do devir, da diferença, da multiplicidade 
e do outro – dramatização do real em mapas –, em contraste com um pensamento 
para quem o real ancora-se no ser, na semelhança, no uno (e/ou na Dialética) e no 
mesmo – representar em decalques.
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do oficineiro; (2) da abertura e do inacabamento de um modo de 
fazer em educação e seus limites; e (3) dos traços da formação de 
uma sensibilidade “ao que acontece aí...”.

Máquina emperrada 1: os topônimos4

Em uma manhã de outono, chegamos ao complexo peni-
tenciário HCTP para dar continuidade a nossas oficinas, onde 
estávamos criando um lugar, ainda sem nome, com os inter-
nos-pacientes, a partir de desenhos sobre um papel pardo, que 
já continha tanto elementos como rio, vegetação e montanha, 
quanto construções, como casas, hospital e tratamento de esgoto 
(Figura 1). Tratava-se de um espaço imaginário para um exercí-
cio em que tínhamos que habitá-lo, e a primeira parte das ativi-
dades daquele dia, seria elegermos um topônimo para batizá-lo. 
Para tanto, pensamos nos seguintes procedimentos: primei-
ramente, recolher com os participantes, algumas sugestões de 
nomes que ainda não existissem e, em seguida, faríamos uma 
votação aberta, onde a sugestão mais votada passaria a nomear 
o lugar em criação.

4 Um primeiro relato desta oficina está publicado em Augsburger, 2017, e um outro 
está publicado em Augsburger e Preve, 2019. Ademais, esta oficina compõe os 
trabalhos da oficineira Camila Verena Fernandes Barbosa no HCTP (BARBOSA; 
PREVE, 2017).



149

Duas máquinas emperradas ou “o que acontece aí?”

Figura 1 – Desenho sobre papel pardo: “Vale das Glórias”

Fonte: Autores (2016).

Sentados em torno de uma das longas mesas do refeitório, 
onde sempre realizávamos as oficinas, iniciamos, então, os traba-
lhos e, um a um, os participantes foram sugerindo seus topônimos 
inventados: “Um bom lugar para se viver”, “Planeta dos praze-
res”, “É preciso saber viver”, “Vale das Glórias”, “Legalilândia”, 
“Universo Mundial” e “Universo Paralelo”. Entretanto, a certa 
altura, um dos participantes, não obstante às nossas explicações 
de que as ideias deveriam ser de topônimos inexistentes, suge-
riu “São Francisco do Sul”. Nós, oficineiros, olhamo-nos e ten-
tamos explicar-lhe outra vez a invenção de um nome e pedimos 
ao participante uma nova sugestão, e ele respondeu: “Ah! Então, 
Concórdia”. Tentamos outra vez e ele sugeriu “Jaborá”. A oficina 
emperrou. Isto foi uma sabotagem involuntária? 
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Foi como se um tamanco5 houvesse sido jogado nas nos-
sas engrenagens, e nós não sabíamos bem como fazê-las voltar 
ao funcionamento “esperado”. Havia em nós, oficineiros, uma 
vontade de que todos participassem, de que todos sugerissem 
ao menos um nome, então, por fim, aceitamos sua última suges-
tão. Mas antes que seguíssemos coletando as demais invenções, 
o participante começou a contar a história que o levou à prisão 
e como, de lá, havia sido trazido ao HCTP. História esta, cujo 
palco, segundo ele narrou, foram as cidades sugeridas. Mudos e 
atentos, acompanhamos o relato, porém, em uma de suas pau-
sas, um de nós, oficineiros, retomou o tema da oficina e todos 
nós recolhemos as sugestões dos participantes que faltavam.

Passamos, pois, à segunda parte – a votação –, que, nos 
pareceu, seria mais fácil. Um dos participantes disse: “Mas não 
pode votar no seu, porque, senão, cada um vota no seu, né?”. A 
ideia foi acatada, um de nós leu todas as sugestões e a votação 
começou, cada um indicando qual topônimo escolhera. Nos pri-
meiros dois participantes, a oficina transcorreu como esperada 
(por nosso bom “espírito democrático”) e cada qual escolheu 
um dos nomes já sugeridos, todavia, não tardou mais até que a 
máquina emperrasse outra vez. O terceiro participante, ao invés 
de escolher um dos nomes listados, sugeriu um novo topônimo. 

Desta vez, anotamos a nova sugestão e lhe repetimos a per-
gunta: “Qual dos nomes, então, você escolhe?”. Qual não foi a nossa 
surpresa quando a resposta dele se seguiu de uma nova sugestão 
de topônimo. O nome foi anotado novamente e a pergunta refeita: 

5 A expressão “sabotagem” – destruição, danificação ou deterioração (voluntária 
e, amiúde, clandestinamente) de materiais, oficinas, máquinas e aparatos indus-
triais e/ou militares –, trata-se de um galicismo (“sabotage”) ligado à palavra fran-
cesa “sabot” (tamanco de madeira), cujo aspecto ruidoso do uso desses calçados é 
recorrentemente utilizado como metáfora para ações indelicadas. Há ainda uma 
etimologia fantasiosa em que “saboter” (“sabotar”) originar-se-ia do fato de traba-
lhadores (ora descritos como ludistas ingleses, ora como tecelões neerlandeses, 
canuts lioneses) lançarem seus tamancos às máquinas no intento de destruí-las.
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“Mas qual dos nomes você escolhe?”. De novo, uma nova sugestão 
de nome se deu como resposta. Parecia haver nele um manancial 
de topônimos, à espera de nossa próxima pergunta para se jorrar 
outra vez. Seguiram-se então várias tentativas nossas em repetir-
-lhe e explicar-lhe a pergunta, e várias respostas dele, com novos 
topônimos. Enquanto oficineiros, vendo-nos em um ciclo (apa-
rentemente) infinito e querendo seguir com a votação, desistimos, 
frustrados, da pergunta. Desistimos de ter o “voto” daquele parti-
cipante e partimos para os próximos.

Chegamos, então, a uma lista reduzida de nomes “empata-
dos”, entre os quais se iria, por fim, eleger o topônimo derradeiro. 
Com a intenção de evitarmos que se repetisse a “complicação” 
anterior, propomos que os nomes dessa nova lista fossem lidos 
um a um, e que os participantes levantassem a mão ao ouvirem 
o nome em que quisessem votar. Fazendo isso, chegamos, pois, à 
escolha do nome que batizaria nosso lugar imaginário, “Vale das 
Glórias”, e assim seguimos com as demais atividades da oficina, 
planejadas para aquele dia.

*

O plano para a eleição de um topônimo, parecia-nos de 
um funcionamento tão certo quanto simples. Não nos ocorreu 
de que nossa máquina-oficina poderia emperrar, ao menos não 
aí, em algo tão óbvio e evidente, como a sugestão de nomes e a 
votação de um deles. Em um artigo anterior, todavia, já havía-
mos assinalado como, nesta oficina, nós (oficineiros) estávamos 
carregados de um desejo democrático de participação, que nos 
orientasse na condução das atividades:

Na prática de eleger um nome, todos devem sugerir 
e votar, ou seja, há um pressuposto democrático 
que não é necessariamente expresso como dese-
jado pelos participantes. O desejo advém do ofi-
cineiro e está presente na sua conduta em relação 
aos “desvios” da proposta, ao que foge do pressu-
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posto democrático e participativo – o oficineiro 
tenta reconduzir a atividade aos eixos democrá-
ticos [...], esforçando-se em fazer todos participa-
rem (AUGSBURGER; PREVE, 2019, p. 16).

O que não constou como foco desta análise, no entanto, 
foram as questões que advieram do emperramento da máquina, 
do que aconteceu (conosco, oficineiros) quando o esperado (por 
nós) não aconteceu. O que se colocou diante de nós, em parte, já 
ao longo dessa mesma oficina, mormente, às oficinas subsequen-
tes, foi a necessidade de estarmos “sensíveis” ao que pedia passa-
gem, a despeito do que desejávamos que acontecesse. Para tanto, 
uma “sensibilidade cartográfica” tomou posse do par suspensão-
-atenção. Essa postura dupla, por um lado, demanda estarmos 
atento a uma frase, um gesto, um olhar, um desvio de rota de um 
participante, como um cartógrafo que segue um movimento a 
ser traçado sobre o papel, ou um afeto a dar-lhe “língua”. 

Trata-se, pois, de propiciar que um pensamento, uma sensa-
ção, uma palavra ou um gesto se elaborem, ganhem corpo e até 
mesmo que se expressem, antes de darmos a eles, determinada 
forma ou desfazer a forma que têm, e antes de nos apropriarmos 
deles ou os descontruirmos. De algum modo, a atenção cria um 
respeito ao que está aí, presente na oficina, antes de conduzi-la 
ou educá-la.

Tal postura, em contrapartida, exige, ainda que temporá-
ria, parcial, precária e artificialmente, a suspensão de uma série 
de ideias (fixas) que trazemos invariavelmente conosco. Para 
que a oficina pudesse seguir adiante, ou atropelávamos o que 
acontecia ali com o que críamos ser o que importava e o que 
interessava, ou suspendíamos estas suposições. O que havíamos 
de suspender, era o projeto de que o nome do lugar imaginá-
rio que criávamos nas oficinas, viria de uma eleição. Daquele 
modelo de eleição, em que todos participariam, sugerindo topô-
nimos e votando em algum deles. Contudo, também havíamos 
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de suspender os valores que, sem nos darmos conta, sustenta-
vam e moviam nossa máquina-oficina. Tais valores consistiam 
em uma “democracia participativa” como o modo mais correto 
e adequado de se escolher o que quer que seja, inclusive, o refe-
rido topônimo.

Máquina emperrada 2: os inutensílios6

Chegamos ao HCTP, carregados de bolsas e equipamentos 
para a oficina: material de desenho e pintura, uma caneca de 
plástico azul, imagens de ready-made7 e de “inutensílios8”, um 
trecho do documentário “Só dez por cento é mentira” (2008)9, 
equipamento para projeção dessas imagens e do vídeo, e alguma 
ideia simples sobre como produzir “inutensílios” (escolher um 
objeto e tirar-lhe algo para que perdesse sua utilidade). Uma 
ideia simples, pensamos, mas que poderia ser explorada em uma 
variedade de formas.

Começamos a oficina, pondo sobre a mesa, uma caneca de 
plástico azul e perguntando aos participantes o que eles viam. 
Eles responderam-nos coisas como: “Uma caneca” ou “Caneca 
azul”. Perguntamos-lhes, então, qual a utilidade da caneca. 
Alguém respondeu: “Colocar líquido”. 

Em seguida, propomos a eles, que essa fosse uma oficina 
de inventar objetos inúteis, os tais “inutensílios” de Manoel 
de Barros (2010), e como primeiro exercício, questionamos 

6 Um primeiro relato desta oficina está publicado em Augsburger, 2017.
7 “Ready-made”, significa em inglês algo como “feito pronto”. É uma proposta artís-

tica do francês Marcel Duchamp (1887-1968), na qual um artefato comum, e.g. um 
mictório, é retirado de seu contexto habitual e exibido como objeto de arte.

8 “Inutensílio” ou “descoisa” (BARROS, 2010) são os termos cunhados pelo poeta 
brasileiro Manoel de Barros (1916-2014), para designar os objetos poéticos que ele 
inventou em vários de seus textos.

9 “Desbiografia” oficial do poeta Manoel de Barros, em formato audiovisual, diri-
gida por Pedro Cezar.
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a maneira de tirar a utilidade da caneca sobre a mesa. Logo, 
alguém, gracejando, respondeu: “Pisa em cima dela”. Rimos 
com a ideia da caneca espatifando-se, mas sabíamos que junto 
com ela, espatifava-se nossa primeira estratégia, posto que ape-
nas tirar a funcionalidade do objeto não era a única coisa para 
se criar um “inutensílio”. Reformulamos a proposta, indicando 
tirarmos a utilidade da caneca sem, propriamente, destruí-la, e 
um deles aventou: “Faz um furo no fundo dela”. Com essa res-
posta acreditávamos ter as bases para fazer uma primeira rodada 
de invenção de “inutensílios”.

Sugerimos, então, que eles escolhessem algum objeto de seu 
cotidiano que lhes fosse útil para desenhá-lo em uma folha de 
papel em branco. Após conversar sobre o que eles haviam ele-
gido e desenhado: desodorante, toalha, shampoo, relógio, sabo-
nete, casa, o próprio HCTP (sic), lápis, óculos e “gira-gira”10 –, 
pedimos que redesenhassem o objeto, porém, agora “inútil”. 

O desodorante teve seu bico spray retirado; o relógio, seus 
ponteiros; a casa, seu telhado, e assim por diante. Chamou-nos a 
atenção que o “gira-gira”, segundo o participante, “[...] já é quase 
inútil. Ele só serve para enfeite” e que perde sua serventia ao ser 
amassado (porém não totalmente destruído), pois, deste modo, 
perde sua beleza e função de adorno. O HCTP, entrementes, 
deixava de ser utilizável quando “paralisado”, quando não havia 
“ninguém atendendo”, explicou-nos o participante que o dese-
nhou. Outro participante produziu um “inutensílio” a partir de 
um procedimento ainda mais ímpar que os anteriores: “destin-
tando”, i.e., fazendo o objeto ficar “quase sem cor”. 

Em sua folha não (só) víamos um objeto descolorado, mas 
antes, com forma distinta àquela dos objetos úteis. Ele não nos 

10 “Gira-gira” é o nome dado pelos internos-pacientes a um objeto de adorno com 
formato símil a um casulo, de tamanho variado e feito com tiras de jornal enro-
lado e cola.
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deu mais explicações sobre alguma relação entre a retirada da 
cor dos objetos e a alteração de sua forma, ou sobre a razão pela 
qual ele havia chamado o processo de “destintar”, e quedamos 
apenas com seu silêncio. De todo modo, eles iam arrastando 
nossa proposta de inutilizar os objetos para lugares um tanto 
curiosos, porém, não de todo surpreendentes.

Em seguida, fizemos outras rodas de desenho, entretanto, 
antes de cada uma, adicionávamos algumas REFERÊNCIAS. 
Primeiro, projetamos as imagens de  ready-made, contextuali-
zando o que eram aqueles objetos de arte, depois, exibimos o 
trecho que havíamos selecionado do documentário “Só dez por 
cento é mentira” (2008), explicando quem havia sido Manoel de 
Barros e um pouco sobre sua obra poética. 

Foi então que nos deparamos com o encontro mais sur-
preendente com um “inutensílio” e seu inventor. Novamente, 
tratava-se do participante que havia antes “destintado” seu 
objeto. Desta vez, ele fez o desenho de um tamborete com qua-
tro pernas e, ao lado, em pé, uma pessoa (Figura 2). Observamos 
silentes, o desenho, tentando encontrar o que (ou qual) era o 
“inutensílio” da imagem ou, ainda, qual a relação da pessoa com 
o que deveria ser um “inutensílio”, muito embora, parecesse um 
objeto completamente funcional. 

Sem alcançarmos por conta própria uma resposta, pergun-
tamos ao inventor como aquilo seria um “inutensílio” e ele nos 
explicou: “Quando a pessoa está sentada, isso é um banco, uma 
cadeira. Quando a pessoa sai da cadeira ela fica totalmente inú-
til. Só fica útil quando a gente pega para usar”. De novo, a lógica 
que carregávamos despedaçou-se, como a imagem da caneca no 
começo da oficina, posto que até aqui, lançávamos mão de uma 
ideia de inutilidade pautada na subtração ou adição de algum 
componente material. O que o participante propôs foi algo sim-
ples e óbvio, porém desconcertantemente mais fundamental: a 
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inutilidade está na relação com o objeto e não neste, no que lhe 
sobra ou falta.

Figura 2 – Desenho de participante da oficina de inutensílios

Fonte: Autores (2016).

*

Entre um despedaçamento e outro de nossas lógicas, a 
máquina oficineira voltava a emperrar, e os componentes neces-
sários à “sensibilidade cartográfica” voltavam a ser postos em 
xeque. Ainda que nos crêssemos atentos ao que acontecia ali, 
e havendo, em certa medida, suspendido a expectativa do que 
deveriam ser respostas a nossas propostas, isto parecia ser insu-
ficiente para evitar o efeito (involuntário) de coquetel molo-
tov11 que alguns desenhos produziram, tanto em nossa noção 

11 Arma química incendiária, frequentemente utilizada em protestos e guerrilhas 
urbanas, composta de uma mistura líquida inflamável (petróleo, gasolina, ácido 
sulfúrico, clorato de potássio, álcool e éter etílico) depositada no interior de uma 
garrafa de vidro, geralmente, com um pano embebido do mesmo combustível 
funcionando como pavio. Esta arma é lançada contra o alvo e explode ao impacto, 
mantendo-o em chamas devido à dispersão do líquido no momento do choque, 
sendo assim, efetiva, mesmo contra tanques e outras máquinas de guerra.
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de como elaborar um “inutensílio”, quanto à própria concepção 
que trazíamos do que fazia de algo um “inutensílio”.

Parecia-nos, pois, que era preciso estendermos mais sus-
pensões a outros campos, i.e., não só temporariamente inope-
rantes ao que supúnhamos ser interessante e importante, senão 
também, ao que supúnhamos ser. A questão que nos colocava 
esta última oficina, era a de dar um passo atrás e cancelar o que 
considerávamos que algo era, o que tínhamos por certo que lhe 
fosse uma definição suficiente e fundamental. 

Neste caso, foi entender que a definição de útil/inútil não é 
dada por uma dimensão essencial do objeto (ser transcenden-
temente funcional) ou por sua condição material (falta, justeza 
ou excesso no objeto), e sim, dá-se pela relação que se estabelece 
entre sujeito e objeto: “Quando a pessoa está sentada é um banco 
[...]. Quando a pessoa sai da cadeira fica totalmente inútil. Só fica 
útil quando a gente pega para usar”. 

A recalibragem conceitual tida aqui, por exemplo, era de pas-
sar de uma inutilidade produzida pelo sujeito sobre o objeto, para 
uma noção ontológica, quase poética, de inutilidade, ou seja, de 
inutilidade como princípio, portanto, as coisas não servem para 
nada até que se dê a elas uma função específica. Eis aí algo que 
não é novo, algo que, entre outros, as crianças o sabem, bem como 
quando sobre a grande cama dos pais “se descobre o oceano, por-
que nela, se pode nadar entre as cobertas; depois, essa grande 
cama é também o céu, pois, se pode saltar sobre as molas; é a flo-
resta, pois, pode-se nela esconder-se; é a noite, pois, ali se pode 
virar fantasma entre os lençóis (FOUCAULT, 2013, p. 20).

Certamente, as crianças não são as únicas capazes de fazer 
esse uso inventivo das coisas e dos espaços. Em verdade, como 
escreve Foucault (2013, p. 20), “as crianças jamais inventam 
coisa alguma; são os homens, ao contrário, que inventaram as 
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crianças, que lhes cochicham seus maravilhosos segredos; e, em 
seguida, esses adultos se espantam quando as crianças, por sua 
vez, buzinam aos seus ouvidos”. 

Não seriam também os homens (e os oficineiros) racionais, 
que inventam os loucos e os doentes mentais (participantes das ofi-
cinas) enquanto sujeitos sociais carregados de “seus maravilhosos 
segredos”, que depois lhes vêm a surpreender? Parte desta sensibi-
lidade cartográfica jaz em saber ouvir a esses segredos devolvidos 
e reinventados, e fazer deles, matéria de interesse, para que algo 
(interessante) aconteça a partir do que nos é dado/devolvido. 

A suspensão, pois, evolui a tornar-se abertura. Quereríamos 
dizer com isso, no entanto, que se trata de uma abertura a qual-
quer coisa. Porém, seguramente, não é. E não de qualquer 
maneira. Ela torna-se abertura para que outra coisa aconteça, 
para que outra coisa com algum grau de consistência, ocorra. 
Essa consistência, então, seria dada pelo oficineiro ao fazer dessa 
“coisa qualquer” matéria de estudo, matéria de interesse, de 
atenção, de cuidado e, por que não, de amor (LARROSA, 2018).

Epílogo
A partir dos dois relatos das oficinas narrados neste artigo, 

buscamos mostrar elementos que constituíram a sensibilidade 
cartográfica, enquanto componente para a formação de um modo 
de ser educador e de uma maneira de fazer educação. Assim, 
as máquinas emperradas, não foram tomadas na relação típica 
sucesso/fracasso, mas como desafios à formação dos oficineiros, 
que, se tomados como parte da formação de um educador, dizem 
respeito à constituição de uma postura de atenção-suspensão ao 
que acontece aí, a como fazer com que algo (interessante) acon-
teça. Consiste na suspensão das “ideias fixas” que trazemos, sobre 
o que importa, o que interessa e o que algo é.
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Neste processo, as oficinas, como já haviam indicado Corrêa 
e Preve (2011, p. 196), se caracterizam

[c]omo estratégia em educação distinta da esco-
larização, mas que surge das escolas. A oficina 
evolui como que para a sua desmaterialização, 
para um ponto em que dela não seja mais dese-
jável dizer nada. Não mais um sistema identifi-
cável, apreensível, avaliável...

Nossas oficinas, e com elas, nós mesmos, nos transforma-
mos durante este processo, em razão de “tamancos” e “coquetéis 
molotov” lançados à máquina-oficina. Tivemos engrenagens tra-
vadas, sabotagens involuntárias, reajustes, experimentos e exer-
cícios. Gestos, frases e ações de participantes diante dos quais 
as oficinas não aconteciam como o esperado. Talvez se diga, que 
falhamos enquanto projeto. Mas nós dizemos que funcionamos 
enquanto projéteis, posto que fizemos com que algo acontecesse 
muito além daquilo que era o esperado, arrastando-nos para os 
territórios da invenção e do pensar diferentemente do que se 
pensava antes.

Com isso, os emperramentos das máquinas, sejam elas, 
aulas ou oficinas, não podem mais ser tomados como um defeito 
que precisa de reparo. Implica em tomarmos esses “tamancos”, 
que nos são jogados às engrenagens, como parte do próprio exer-
cício de educação, incluindo-os à própria formação do educador. 

Desta forma, as respostas que emperraram a máquina são 
respostas que não condizem com o que esperávamos, com o que 
“se espera” e, portanto, não haveríamos de tomá-las como uma 
resposta negativa, uma mera recusa em fazer o que (supomos), 
permitiria o bom funcionamento da oficina ou da aula. 

O gesto de não sugerir um topônimo ainda “inexistente”, de 
inventar um novo nome em vez de votar em um daqueles já suge-
ridos, ou o gesto de produzir um objeto “destintado” ou inútil, 
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porque não fora “pegado para usar”, são de fato, respostas (posi-
tivas) às propostas das oficinas. Elas eram respostas, pois foram 
ativadas pelas perguntas que lançávamos, pelos exercícios que 
propúnhamos. Tratava-se do “movimento do participante em 
função da nossa pergunta, uma resposta, capaz até de travar o 
movimento (dialético) da escolha por votação” (AUGSBURGER, 
2017, p. 75) ou obrigar os oficineiros a repensarem os pressupos-
tos que moviam a oficina.

Obviamente, estes elementos que, um tanto rapidamente, 
abrigamos sobre a expressão “sensibilidade cartográfica” não 
são coisas que se aprende (apenas) seguindo modelos e manuais, 
aprende-se através de persistência e repetição. A sensibilidade ao 
“que se acontece aí”, na oficina, na sala de aula ou ainda na saída 
de campo, etc., exige constante estudo e reflexão. Exige exer-
cício e experiência antes, durante e depois das atividades. E o 
que exercitamos e experimentamos aqui, como reflexão, não foi 
senão um ensaio (de escrita e de pensamento) em torno de uma 
complexa, ampla e móvel questão de como pensar uma educação 
sensível aos afetos, ao que acontece aí...
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FACES DA HISTÓRIA
Um jogo em sala de aula

João Felipe Alves de Morais

Este artigo1 tem como objetivo refletir sobre a possibilidade 
do uso de jogos como ferramenta de ensino-aprendizagem, 
por meio do estudo do jogo Faces da História e da experiên-

cia de sua prática em sala de aula. A ideia para o jogo surgiu após 
sentirmos dificuldades para trabalharmos o período da Ditadura 
Militar durante participação no PIBID. Em 2018, na disciplina de 
História e suas Linguagens II, iniciamos a pesquisa e a produção 
do mencionado jogo, que teve como proposta descentralizar os 
estudos sobre Ditadura Militar do eixo RJ-SP, buscando aproxi-
mar os alunos de Florianópolis do conteúdo, explorando a ques-

1 Esta experiência pedagógica foi apresentada no 6º Simpósio Eletrônico Interna-
cional de Ensino de História. E uma versão reduzida deste artigo foi publicada em 
e-book intitulado “Ensino de História: teorias e metodologias”, no mesmo evento. 

8 
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tão identitária e de pertencimento, além de desenvolver a empatia 
com os sujeitos perseguidos e torturados. A proposta do jogo só 
foi levada a sala de aula no ano seguinte – no Estágio Curricular 
Supervisionado do curso de História da UDESC –, com o 9º Ano 
91 da Escola Estadual Básica Padre Anchieta. 

Nos últimos anos, o debate sobre a utilização de jogos em 
práticas pedagógicas tem sido recorrente entre os historiado-
res da área de Ensino, entre eles, Fernando Seffner e Marcella 
Albaine. O fio condutor destes autores foi perceber o jogo como 
ferramenta potencializadora do ensino, assim como nesse artigo, 
que vê o jogo em sala de aula como se fosse luzes em prismas, 
sendo o conhecimento histórico a luz, que por meio do prisma, 
representado pela presença do jogo, o dispersa pelos estudantes 
atingindo-os de maneira diferente, instigando a criatividade, a 
pesquisa e a construção de conhecimentos. A utilização de jogos 
na prática docente foi motivada por contatos anteriores com os 
escritos desses historiadores, bem como com atividades reali-
zadas durante a nossa participação no Programa de Iniciação 
à Docência (PIBID), durante os anos de 2016 e 2017. A metodo-
logia utilizada foi a análise qualitativa do jogo, onde buscamos 
perceber as problematizações históricas por ele levantadas, tal 
qual os conceitos e sua ligação com a história de Florianópolis, 
para isso, foram analisados os relatos escritos pelos estudantes 
do 9º Ano 91 da Escola Padre Anchieta. 

Ao abordar o período da Ditadura Militar no estágio obri-
gatório2 resolvemos realizar uma aula diferente, onde o objetivo 
era aprender sobre a temática, jogando. Desde os primeiros con-
tatos com a turma tentamos aproximá-los às aulas, assim como 
conectar o conteúdo à sua realidade. Para tanto, a proposta foi 

2 Para a realização do Estágio Curricular fomos divididos em equipes de três inte-
grantes. Neste, tive a colaboração das colegas Amanda Coutinho e Débora Vieira. 
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dividida em duas sequências de dois meses a cada semestre3.  
O primeiro semestre foi pautado na observação das aulas do pro-
fessor e na aplicação de sequências didáticas que foram desen-
volvidas com a turma. 

De maneira diferente, o segundo semestre foi destinado 
ao exercício da docência propriamente, com criação de projeto 
de ensino, sequências didáticas e planos de aula. Nossa turma, 
assim como tantas outras compostas por adolescentes, era agi-
tada e possuía muita dificuldade de concentração para a reali-
zação das atividades escritas ou de leitura, comuns no dia a dia 
escolar. Por isso, pensamos em alternativas metodológicas de 
ensino, não só para potencializar a aprendizagem, mas também 
para trazer algo diferente do que os alunos realizaram durante 
seus anos escolares, em contato com a disciplina de História. 

Durante o primeiro mês de estágio, realizamos uma etno-
grafia da escola para conhecermos suas principais característi-
cas estruturais e humanas, além de seu público frequentador. A 
escola possuía muitos professores temporários, e isso colaborava 
na redução da estabilidade do profissional, além de não pos-
sibilitar a construção de projetos pedagógicos de longo prazo, 
pois como o contrato abrange apenas um ano, não havia certeza 
sobre a continuidade de funções nos anos seguintes. A cada ano, 
portanto, existia um redescobrir não somente no que diz res-
peito ao conteúdo, mas também sobre o professor e os estudan-
tes, dificultando a criação de laços sociais e o acompanhamento 
do desenvolvimento particular de cada estudante. Os estudantes 
residiam na periferia do centro da cidade, sendo assim, muitos 
destes viviam em situação de vulnerabilidade econômica. Por 

3 Entre as metodologias utilizadas propomos anteriormente ao jogo, uma saída de 
estudos ao centro de Florianópolis para refletirmos acerca das reformas urbanas e 
a invisibilização de populações negras e pobres na constituição do espaço urbano. 
O período de estágio organizou-se em quatro meses, no ano de 2019.



165

Faces da História

esse motivo, a escola sofria com a evasão, principalmente, entre 
os estudantes negros e pobres que frequentavam os primeiros 
anos da Educação Fundamental, pois em grande número, eles 
passaram a abandonar o ambiente escolar quando ingressavam 
nas séries finais.  

A dificuldade em gerir as aulas foi sentida desde a primeira 
semana, visto que muitos alunos estavam completamente desin-
teressados, então percebemos que aulas expositivo-dialogadas 
não seriam a melhor opção. Por isso, nos pautamos em ativi-
dades com metodologias diversas, para assim envolvê-los em 
nossas aulas. Depois do conselho de classe, descobrimos que 
grande parte da turma já estava matematicamente reprovada, o 
que explicava a sua desatenção ter aumentado semana a semana. 
Tendo por base que a educação é uma ação transformadora, 
exploramos nossa criatividade para atrair os estudantes para 
além do ensino, fazendo com que percebessem que a sala de aula 
poderia ser um espaço de troca de saberes e experiências. Desta 
forma, propomos a produção de um cartaz, análises de docu-
mentos, filmes, músicas e o jogo Faces da História.   

O processo do deslocamento dos professores em forma-
ção para as atividades ligadas à Educação Básica, por meio dos 
estágios obrigatórios expõe diversas reflexões sobre a formação 
docente e os limites da formação universitária para a atuação na 
Educação Básica. O distanciamento da universidade e da sala 
de aula do ensino básico, por muitas vezes, parece ser enorme. 
Muitos são os fatores responsáveis para que isto aconteça, tais 
como: a diferença social e econômica entre os estudantes uni-
versitários e os do ensino básico, a estrutura das escolas, as con-
dições de trabalho dos professores, além da dificuldade dos 
licenciandos em utilizar os conceitos e conteúdos aprendidos no 
meio acadêmico para o ensino-aprendizagem nas escolas.
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Um problema corrente na formação acadêmica é pensar o 
ensino de História separado da pesquisa histórica. Seguindo tal 
pressuposto, os bacharéis seriam responsáveis pela pesquisa e 
escrita da História, enquanto aos professores, caberia o traba-
lho do ensino-aprendizagem. Segundo Ilmar Mattos (2006), os 
professores e pesquisadores contam uma história, seja ela atra-
vés de um texto ou de uma aula. Este era o primeiro ponto para 
aproximar esses dois grupos, equiparando-os com o intuito de 
compreender que a sala de aula também é um espaço de pes-
quisa histórica. 

A aula de História como texto é criação indivi-
dual e coletiva a um só tempo; criação sempre em 
curso, que permanentemente renova um objeto 
de ensino em decorrência de novas leituras, de 
outras experiências vividas, da chegada de novos 
alunos, dos encontros acadêmicos e das conversas 
com os colegas de ofício, do surgimento de novos 
manuais didáticos, das decisões emanadas das 
instâncias educacionais e das questões, dos desa-
fios e das expectativas geradas pelo movimento 
do mundo no qual vivemos, em sua dimensão 
local ou global (MATTOS, 2006, p. 14).

Modificar nosso olhar com o objetivo de perceber a sala de 
aula como produtora de conhecimentos históricos, possibilita-
-nos compreender nosso trabalho como um livro em constru-
ção, no qual os estudantes têm papel fundamental no processo 
de escrita. Nesse pensamento sobre o ensino, eles consistem no 
ponto-chave da aprendizagem, pois são os agentes da constru-
ção do conhecimento, estando o professor na função de insti-
gá-los e proporcionar os meios para atingirem a aprendizagem.

A vertente alemã da Didática da História, que tem como 
um de seus principais autores, o historiador Jörn Rüsen, discute 
sobre as características da consciência histórica. Segundo Cerri 
(2001, p. 99), baseando-se em Rüsen (2001), a consciência histó-
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rica é uma característica dos seres humanos, sendo que ela faz 
parte da própria consciência, onde o sujeito busca agir e enten-
der-se no mundo. Tais ações dos sujeitos são repletas de inten-
cionalidades, que demonstram suas interpretações do passado, a 
partir da visão do presente com perspectivas de futuro. Logo, as 
práticas de ensino de História, aprofundam de uma forma espe-
cializada, práticas cotidianas de pensarmos historicamente e de 
agirmos no mundo. 

A consciência histórica é [...] a suma das opera-
ções mentais com as quais os homens interpre-
tam sua experiência da evolução temporal de seu 
mundo e de si mesmos, de forma tal que possam 
orientar, intencionalmente, sua vida prática no 
tempo (CERRI, 2001, p. 100).

Os estudos de Rüsen (2001) foram fundamentais para 
compreendermos a sala de aula como espaço de construção de 
conhecimentos históricos, onde o aluno já possui uma concep-
ção e um olhar sobre o tempo e espaço, característicos de suas 
individualidades. Nesse cenário, o professor aparece como um 
instigador especializado, que buscará trazer inquietações sobre 
o presente, se baseando no passado. 

Segundo Fernando Penna (2018), esse debate faz parte do 
entendimento de uma Educação Democrática. Para o autor, a 
educação democrática se desenvolve a partir do momento em 
que o professor compreende que o aluno não é uma folha em 
branco, e assim, instiga-o através de suas singularidades a criar 
conhecimentos coletivos para a sociedade. O conceito de edu-
cação democrática foi base para problematizarmos nossa atua-
ção durante a prática do estágio. Algumas inquietações nos 
atingiram antes e durante a prática docente, entre elas, estava a 
preocupação de como aproximaríamos nossos alunos das aulas. 
Então, como faríamos para que eles enxergassem sentido no 
estudo de História? Com essas reflexões, integramos as aulas 
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sobre Ditadura Militar e a realidade vivida pelos estudantes, seja 
no dia a dia na periferia – com a presença da vida em comuni-
dade ou com a pressão e violência da Polícia –, ou do uso e circu-
lação em espaços públicos. Uma das estratégias utilizadas nesse 
projeto pedagógico de estágio foi a aula com o jogo de tabuleiro 
Faces da História, que abordou discussões sociais, culturais e 
econômicas da Ditadura Militar na cidade de Florianópolis.

Jogo faces da história: narrativas e sujeitos 
O jogo de tabuleiro Faces da História teve como propó-

sito aproximar os alunos da história local, mostrando para eles 
que é possível estudar e produzir conhecimento sobre uma 
temática a partir de diversos locais e olhares. Tal jogo foi ela-
borado para proporcionar avaliações sobre as ações de indiví-
duos na Ditadura Militar brasileira, apresentando movimentos 
e decisões de diferentes sujeitos neste contexto histórico especí-
fico. Pois, até mesmo em um Estado não democrático podemos 
visualizar atos dos indivíduos na realização de ações que auxi-
liam o coletivo, sendo assim, essas ações são repletas de táticas 
utilizadas para burlar o mecanismo de repressão. 

A base principal do jogo é um mapa tabuleiro, que car-
rega a função de ser o espaço de deslocamento e aproximação 
do estudante ao cotidiano de sua cidade. O mapa foi cons-
truído para representar o centro de Florianópolis (como pode 
ser visualizado na Figura 1), e suas ruas foram dispostas como 
um conjunto múltiplo de trilhas, nos quais os peões dos joga-
dores devem se deslocar. As ruas e locais foram escolhidos para 
serem representados por conta da sua relevância sobre a temá-
tica, além de terem sido selecionados após uma densa pesquisa 
em arquivos sobre a Ditadura, tais como: jornais no arquivo da 
Biblioteca Estadual e Hemeroteca Digital Catarinense, judiciais 
no IDCH/UDESC e Museu do Judiciário Catarinense. A trilha 



169

Faces da História

do mapa se difere dos jogos de tabuleiro tradicionais por pos-
suir múltiplos caminhos e encruzilhadas, onde o jogador pode 
escolher qual rumo seguir. Na trilha está disposta uma série de 
números que representam espaços públicos e administrativos de 
Florianópolis, tendo cada número, uma carta correspondente 
que informa a história do local, e outros pontos que serão abor-
dados no decorrer do artigo. 

Figura 1 – Mapa do tabuleiro Faces da História

Fonte: Acervo pessoal, 2018.

Assim como diversos jogos de tabuleiro, cada jogador recebe 
um peão para se deslocar pelo mapa, por meio de lances de dados. 
Um ponto importante a ser levantado é que cada peão é dife-
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rente, logo, o que acontece com ele quando para em um ponto do 
mapa é distinto do que acontece com um outro peão. Isso ocorre, 
porque cada peão representa um personagem histórico (Figura 
2) que viveu no período da Ditadura Militar em Florianópolis. 
Não necessariamente esse personagem existiu enquanto uma 
pessoa física, mas sim, pode representar um grupo atuante em 
ações coletivas no período, no qual era possível que este existisse 
com essas mesmas características. O jogo foi composto por sete 
personagens, são eles: o político, o padre, o estudante, o artista, 
o empresário, a indígena e a operária. Estes personagens possi-
bilitaram diversas experiências para os estudantes, pois todos 
carregam variações, seja na sua profissão, atuação política, inten-
cionalidade, história ou lugar ao qual reside. Assim, os persona-
gens foram criados para que os estudantes compreendessem que 
em qualquer período existem pessoas diferentes, e que todas elas, 
estão buscando a realização de seus objetivos, sejam eles pessoais 
ou coletivos. A empatia é um sentimento comum que pode ser 
praticado por meio do contato dos estudantes com estes persona-
gens, pois suas características constituem uma identidade da qual 
os alunos vão se aproximando no decorrer do jogo. 

O propósito do jogo foi que o jogador auxiliasse o persona-
gem a cumprir seu desígnio. Cada personagem possuía um obje-
tivo próprio, que só poderia ser atingido com a contribuição de 
apoiadores. Os objetivos consistiam-se em projetos sociais, em 
mudanças que os personagens desejavam para suas comunida-
des, e que foram desamparados pelo Estado. Uma das formas de 
cumprir essa assistência era reunir diversas pessoas para a causa, 
seja para fazer uma passeata, ou talvez organizar uma ONG. 
Logo, no deslocamento pelo mapa, os jogadores ganhavam ou 
perdiam apoiadores, unidade utilizada para a contabilização de 
pessoas que auxiliariam neste projeto. Os apoiadores foram con-
tabilizados por peças redondas entregues aos jogadores.
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Figura 2 – Carta da personagem operária 
(Faces da História)

Fonte: Acervo pessoal, 2018.

A escolha dos locais, numerados de 1 a 28 no mapa, foi pau-
tada na pesquisa sobre a história desses espaços no período da 
Ditadura, sendo levado em consideração, não só sua função, mas 
também eventos que aconteceram durante o referido período. 
Os locais possuíam especificidades próprias de sua instituição, 
desta maneira, a interação de cada sujeito seria diferente ao con-
tato com cada lugar, pois, tanto os locais, como também os per-
sonagens, tinham características particulares. Um exemplo, foi 
o caso do Largo da Catedral Metropolitana, que foi utilizado 
por manifestantes contrários ao regime como espaço para pro-
testos. Por ser um lugar aberto e alto, proporcionava ampla visão 
e saída para diversas ruas, o que facilitava a dispersão em casos 
de batidas policiais. Quando um jogador colocava seu peão na 
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Catedral (Figura 3), seu personagem interagia com esse espaço 
de acordo com suas características, e um número de apoiadores 
lhe era entregue, de acordo com o personagem. Essa contabiliza-
ção de apoiadores era única para cada personagem, por exemplo, 
o estudante ganhava 20 apoiadores estando nesse espaço. Cada 
carta trazia a história desse ambiente em tal período, para que os 
estudantes pudessem se ambientar e compreender o que aconte-
ceria se seu personagem interagisse com aquele espaço. 

Figura 3 – Carta de local (Faces da História)

Fonte: Acervo pessoal, 2018.

O terceiro e último modelo de carta presente no jogo é o 
de eventos (Figura 4). Uma carta evento era entregue ao jogador 
quando seu peão parava em uma das casas consideradas ruas, 
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no caso, não locais. O baralho de eventos possuía 36 cartas, 
que buscavam abranger os mais variados acontecimentos que 
influenciaram o cotidiano florianopolitano durante a Ditadura 
Militar, envolvendo, muitas vezes, a agência de sujeitos contrá-
rios ao governo. A estratégia elaborada na confecção da carta 
evento permitiu que de forma aleatória o jogador recebesse uma 
carta que representava um acontecimento da Ditadura Militar, 
em Florianópolis. 

A peça teatral “Guerra do Contestado” foi um dos even-
tos utilizados para a confecção dessas cartas. As peças teatrais 
tiveram importante participação para a organização e a repre-
sentação estudantil, sendo parte de um movimento contra as 
perseguições da Ditadura Militar. A peça buscou aproximar a 
história da Guerra do Contestado com as disputas por terra no 
período de governo militar. Esta carta proporcionou aos estu-
dantes a compreensão de um acontecimento nacional, em uma 
escala de análise mais reduzida, percebendo, assim, a agência de 
sujeitos que foram suprimidos em uma avaliação feita em esca-
las macro-históricas. 

Todas as cartas detinham um efeito específico para o per-
sonagem, que foi definido a partir de suas particularidades. 
Para cumprir o objetivo, os personagens deveriam estar de 
acordo com as condições de suas cartas, tais como, número 
de apoiadores e local em que o peão se encontrava no mapa. 
O vencedor do jogo seria quem conseguisse cumprir antes, o 
objetivo de seu personagem. 
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Figura 4 – Carta evento (Faces da História)

Fonte: Acervo pessoal, 2018.

Conceitos para a construção do jogo
A intenção desse trabalho foi perceber as potencialidades 

da prática de jogos em sala de aula, e não de tomá-los como 
uma metodologia superior às outras em resultados, na prática 
de ensino-aprendizagem. A construção do jogo pautou-se no 
debate sobre estratégias e táticas, desenvolvido por Michel de 
Certeau (1994). A cidade de Florianópolis foi o campo de abor-
dagem do jogo, as ruas seriam o campo de ação das estratégias 
e táticas, tal como percebera Certeau. A estratégia foi um con-
ceito elaborado por ele, para compreendermos as relações de 
poder entre grupos diferentes, neste caso, o poder exercido por 
um grupo sobre outros na constituição espacial da cidade na 
modernidade, e na maneira que as relações sociais são influen-
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ciadas por este poder. Logo, perceberíamos na formatação de 
nossa cidade o controle social imposto pelas instituições. Outro 
conceito elaborado pelo autor, e que enfrentou essa estratégia é 
a tática. A tática representa as ações dos sujeitos em situação de 
inferioridade, em outras palavras, ela se cria com base na situa-
ção de opressão que o sujeito está sofrendo, mas que mesmo sem 
a autonomia, por sofrerem a força da estratégia, buscam contor-
ná-la e realizar suas ações em sociedade. Desta feita, a tática faz 
parte da construção social do outro, logo, ela é uma ação traçada 
dentro do próprio campo de atuação da estratégia. Outro prin-
cipal objeto de estudos presente no jogo, era o agente da cidade, 
que contornava as estratégias das instituições de poder.  

As táticas são procedimentos que valem pela 
pertinência que dão ao tempo – às circunstân-
cias que o instante preciso de uma interven-
ção transforma em situação favorável, à rapidez 
de movimentos que mudam a organização do 
espaço, às relações entre momentos sucessivos de 
um “golpe”, aos cruzamentos possíveis de dura-
ções e ritmos heterogêneos, etc. (CERTEAU, 
1994, p. 102).

As táticas são desenvolvidas por um sujeito que possui 
agência, que fica vigilante, esperando as falhas nas estratégias 
dos mantenedores do poder. Esse conceito pode ser entendido e 
debatido com os estudantes através do jogo. No ato de jogar, a 
proposta era de que os estudantes compreendessem essa agência 
dos sujeitos na constituição de seus objetivos e a forma com que 
estes se utilizavam para cumpri-lo. 

A escrita das narrativas fez parte de um processo de pes-
quisa que visou demonstrar a diversidade étnica e de gênero 
dos personagens, além de sugerir a múltipla representatividade 
de sujeitos, com condições sociais e econômicas bem distintas 
para proporcionar experiências diferentes para os jogadores, e 
para que eles percebessem a diferença de jogar com um ou outro 
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personagem. Diversos documentos serviram como fonte para 
a produção desses personagens, tais como jornais e processos 
judiciais coletados pela Comissão Nacional da Verdade.  

O jogar de dados e o deslocamento do peão pelo mapa se deu 
como o andar dos indivíduos no dia a dia da cidade, nos quais, 
como sujeitos históricos se apropriam e se constroem. Desta 
maneira, é no caminhar que o indivíduo enuncia sua subjetivi-
dade. Essa mecânica foi escolhida com o objetivo de abordar o 
conceito de agência proposto por Certeau (1994), se opondo às 
noções de ação e reação ainda presentes em narrativas sobre a 
História, onde para que haja uma reação é necessária uma ação, 
logo, as causas levariam às consequências, e consequências só 
aconteceriam por conta de causalidades.

Em primeiro lugar, se é verdade que existe uma 
ordem espacial que organiza um conjunto de pos-
sibilidades (por exemplo, por um local por onde é 
permitido circular) e proibido (por exemplo, por 
um muro que impede prosseguir), o caminhante 
atualiza algumas delas. Deste modo, ele tanto as 
faz ser como aparecer. Mas também desloca e 
inventa outras, pois as idas e vindas, as variações 
ou as improvisações da caminhada privilegiam, 
mudam ou deixam de lado elementos espaciais 
(CERTEAU, 1994, p. 177).

O conceito de agência aparece quando tratamos das ações 
dos sujeitos: as táticas foram as ações utilizadas por estes sujei-
tos para contornar as limitações impostas pelas estratégias do 
Estado na organização dos bairros da cidade. Ao encontrar limi-
tações para transitar pelas ruas ou frequentar espaços do mapa, 
os jogadores perceberam que existiam espaços e caminhos a 
serem evitados, assim como no período da Ditadura Militar, 
quando os indivíduos representados pelos personagens do jogo 
evitavam certos locais para não sofrerem a represália do Estado. 
As escolhas feitas pelos personagens representavam uma das 
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táticas, assim como a escolha de outros caminhos e espaços para 
frequentar concebiam outra tática.

[...] As estratégias apontam para a resistência 
que o estabelecimento de um lugar oferece ao 
gasto do tempo; as táticas apontam para uma 
hábil utilização do tempo, das ocasiões que 
apresenta e também dos jogos que introduz nas 
fundações de um poder. Ainda que os métodos 
praticados pela arte da guerra cotidiana jamais 
se apresentem sob uma forma tão nítida, nem 
por isso é menos certo que apostas feitas no 
lugar ou no tempo distinguem as maneiras de 
agir (CERTEAU, 1994, p. 102).

A construção da trilha passou pelo processo de pesquisa e 
crítica, pois nosso interesse era o de que os estudantes pudes-
sem assimilar a multiplicidade de espaços da cidade, e que todos 
eles, pudessem ser utilizados para ações políticas e sociais, mos-
trando assim, que a política é construída em todos os espaços. A 
escolha por demarcar no mapa espaços públicos e institucionais, 
foi a maneira encontrada por nós, para demonstrar aos joga-
dores a interação social dos indivíduos com os espaços, sendo 
ambos – a rua e os locais – espaços de interação e construção 
social. Ao lançar o peão no mapa, o estudante estaria imerso 
no dia a dia de seu personagem, proporcionaria a caminhada 
do indivíduo pelo centro de sua cidade. O caminhar deste indi-
víduo é carregado de intencionalidade, pois ele teme ser preso 
ou assassinado; transgride regras que acredita não serem jus-
tas; arrisca uma ação; suspeita do que está ao seu redor; confia 
em outros sujeitos; e surpreende em suas ações. As interações 
não são homogêneas, e o caminhar se torna único, tal como um 
indivíduo que se desloca pelas ruas com intensidade diferente, 
influenciado pelo percurso.

A confecção das cartas de evento foi então sugestionada 
pelas pesquisas da micro-história, pois a construção do jogo 
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vai para além de uma história local, por isso, utilizamos uma 
metodologia pautada na escrita a partir de histórias particula-
res, dentro de um recorte local, para, deste modo, percebermos 
como as ações de sujeitos particulares se constituem em deter-
minado contexto histórico. Desta maneira, o jogo pode ser uti-
lizado não só para estudantes de Florianópolis, mas também 
por professores de todo o país, que queiram realizar aborda-
gens metodológicas que alcancem um jogo de escalas, entre as 
ações dos sujeitos em um âmbito micro-histórico e no contexto 
macro-histórico da Ditadura Militar brasileira. A pesquisa ofer-
tou aos estudantes um conhecimento detalhado, investigativo 
e reflexivo sobre sujeitos de sua cidade, deslocando a aborda-
gem para longe dos grandes centros, como Rio de Janeiro e São 
Paulo, que são comuns em estudos sobre a Ditadura Militar.

Segundo Giovanni Levi (2011, p. 141) os estudos da micro-
-história se opõem a compreensão de um funcionalismo super-
simples da sociedade, ao ponto que leva em consideração, a rede 
de relações dos sujeitos, que complexificam suas ações e reações 
à estrutura normativa.

A abordagem micro-histórica dedica-se ao pro-
blema de como obtemos acesso ao conhecimento 
do passado através de vários indícios, sinais e 
sintomas. Esse é um procedimento que toma o 
particular como seu ponto de partida (um parti-
cular que com frequência é altamente específico 
e individual, e seria impossível descrever como 
um caso típico) e prossegue, identificando seu 
significado à luz de seu próprio contexto deter-
minado (LEVI, 2011, p. 156).

O ponto de partida do jogo foi o particular, assim como 
o da micro-história, que por meio de um estudo de caso com-
preendeu-se em um contexto específico. Dessa forma, os estu-
dantes conheceram o passado através de indicativos e da análise 
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de um conjunto desses indícios, que construiu o conhecimento 
sobre o argumento específico. 

O jogo em sala de aula
A elaboração da aula onde o jogo foi tratado como a fer-

ramenta central da aprendizagem fez parte da reflexão de que 
a aula de História consiste em um espaço de desenvolvimento 
da criatividade, pois ela potencializa o ensino-aprendizagem. 
Sendo assim, também é possível problematizar, analisar fontes e 
construir conceitos históricos.   

Segundo Pereira e Giacomoni (2013, p. 19), o ato de brin-
car, presente nos jogos, relaciona o âmbito dos “não saberes” 
para a construção de “um saber”, isto posto, o conhecimento 
que os estudantes tinham e o resultado esperado não se sepa-
ram do jogar. O tempo de jogo é um espaço cada vez menor no 
cotidiano escolar, que com o passar dos anos letivos vai dimi-
nuindo, sendo mais presente nos anos iniciais do que nos anos 
finais do Ensino Fundamental. O jogo é pautado na ludicidade 
e nem por isso deixa de produzir conhecimentos, sendo então 
uma ferramenta na construção de conceitos históricos, assim 
como as experiências dos estudantes. Esses conceitos são desen-
volvidos nas interações sociais provocadas pelo ato de jogar. 

As potencialidades do jogo em sala de aula se dão pelo fato 
de que o ato de “escolher, criar, pensar, fazer amigos e inimi-
gos, cooperar, desenvolver habilidades, construir conceitos e 
conhecimentos, interagir socialmente e discursivamente, trocar 
saberes, respeitar ou questionar regramentos, manter tradições” 
(MEINERZ, 2013, p. 106) estão presentes no jogar e fazem parte 
dos desenvolvimentos estimulados na educação. O jogo dentro 
das ações didático-pedagógicas, não pode perder sua caracte-
rística principal que é a ludicidade, pois, sem ela, a proposta se 
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submerge no quesito experiência, na qual a brincadeira faz parte 
da aprendizagem.

Levar um jogo para a sala de aula é buscar a construção de 
experiências, e não apenas sua reprodução. Marcella Albaine da 
Costa (2017, p. 35), dialoga sobre as potencialidades dos games 
eletrônicos para o ensino de História. Nosso caso de análise é 
um jogo de tabuleiro, mas algumas conclusões da autora nos são 
úteis para refletirmos sobre essa prática. Baseando-se nos estu-
dos de Prensky (2012), ela destaca que a lógica da educação tem 
que aos poucos se transformar, pois para essa nova geração, que 
nasceu imersa no mundo das tecnologias, as técnicas de forma 
mecânica e linear não funcionam. Essa reflexão foi influenciada 
por estudos que mostram que os alunos têm se interessado cada 
vez menos pela História na forma que é narrada nas aulas, visto 
que em outros espaços ela é narrada de maneira mais envol-
vente, como através dos games, filmes e séries4. Logo, precisa-
mos dar mais atenção à forma de narrar a História, buscando 
outros métodos e ferramentas que dinamizam as aulas, assim 
como atividades que se aproximem do cotidiano dos estudantes. 

Para esta experiência, reservamos duas aulas de 50 minu-
tos, permitindo a organização da turma, explicação do jogo e 
o ato de jogar em si. Os estudantes estavam empolgados com a 
possibilidade de jogar e rapidamente disseram que não era pre-
ciso explicar tanto, porque eles aprenderiam jogando. Os jogos 
estão, deste modo, presentes no cotidiano da maioria dos jovens, 

4 Três conceitos são citados pela autora para ressaltar o potencial dos jogos para 
a educação, um dos conceitos foi o da aprendizagem disfarçada, que se destaca 
pela diversão ou desafio proposto pelos jogos em sala de aula, deixando o conte-
údo, como objetivo secundário. Outros dois conceitos também corroboram para 
a utilização de jogos na educação, a aprendizagem periférica situa que o conheci-
mento não deve construir os conceitos de forma vertical, mas investindo em cená-
rios mais lúdicos que favoreçam a aprendizagem; e a aprendizagem tangencial, 
parte do pressuposto de que o estudante assimila melhor as informações que o 
interessam, sendo o jogo, um estopim para chamar a atenção na aprendizagem.
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o que fez com que eles se interessassem pela proposta da aula e 
que quisessem aprender jogando. 

A experiência do jogar, possibilitou a imersão dos estudan-
tes em um contexto histórico que pode ser muito distante deles, 
pois deslocar a visão para tempos diferentes é um trabalho abs-
trato e difícil, sendo a imagem e a narrativa, fatores auxiliadores. 
Os autores Pereira e Giacomoni (2013), consideram que o jogo 
dirige o aluno para um papel, como se o deslocasse para uma 
realidade diversa. Mesmo que os alunos tenham ciência de que 
não são os personagens do jogo, eles tomam para si esse papel, e 
com isso, edificam um aprendizado sobre essa outra realidade. 

As atividades praticadas em sala devem possuir articula-
ções com o presente e com a identidade cultural dos estudantes. 
Segundo Seffner (2013, p. 36), as aulas precisam proporcionar 
aos alunos um reconhecimento do local em que vivem, assim 
como auxiliá-los na formação de sua identidade e pertencimento 
social. O fato de o jogo utilizado nesta experiência ser baseado 
na história da cidade onde os alunos residiam, e ter represen-
tado bairros e comunidades que eles conheciam, colaborou na 
construção de uma aprendizagem significativa. Durante o jogar, 
os alunos retiraram cartas de locais que eles conheciam, como 
por exemplo, o Morro da Caixa, e ao tirar tal carta, surgiram 
conversas sobre as histórias que eles conheciam a respeito do 
local. Este contato prévio dos estudantes com o lugar, deixavam-
-nos mais interessados por sua história e sobre o que acontece-
ria com seu personagem ao interagir com ele. De fato, o jogo 
proporcionou um amadurecimento de conhecimentos históri-
cos, a partir do conhecimento prévio dos alunos, desenvolvido 
no cotidiano fora da escola. Logo, o jogo foi um diferencial nas 
aulas de História, pois de outra maneira teríamos dificuldades 
em aproximar o conteúdo histórico com o cotidiano e a reali-
dade social. 
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O primeiro deles é não esquecer nunca que 
“uma das tarefas da aula de História é possibi-
litar que o aluno se interrogue sobre sua própria 
historicidade, inserida aí sua estrutura familiar, 
a sociedade ao qual pertence, o país, o estado, 
etc. Podemos afirmar que a aprendizagem mais 
significativa produzida pelo ensino de História 
na escola fundamental é fazer com que o aluno 
se capacite a realizar uma reflexão de natureza 
histórica acerca de si e do mundo que o rodeia 
(SEFFNER, 2013, p. 60).

A riqueza do jogo como uma metodologia aproxima os estu-
dantes aos sujeitos históricos. Segundo Tânia Fortuna (2013), os 
jogadores representam o sujeito do jogo, e esse sujeito é o pró-
prio jogo, pois é ele que enreda o jogador em sua teia de ações. 
Os jogadores estariam, então, dentro de um espaço de tempo, 
com o destino dos sujeitos do jogo em suas mãos. Como recurso 
metodológico para a execução dessa experiência, os estudantes 
haviam sido divididos em grupos de cinco alunos, para o con-
trole de cada personagem. Essa metodologia, proporcionou algo 
não pensado na elaboração do jogo, que previa que cada aluno 
movesse um personagem, sendo possível apenas sete estudantes 
jogarem ao mesmo tempo. Dessa maneira, outras atitudes foram 
tomadas pelos jogadores, como o debate em conjunto antes de 
cada jogada, que fez com que além de se perceberem como o 
personagem do jogo, também se percebessem como um grupo 
apoiador do personagem. 
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Figura 5 – Estudantes do 9º Ano jogando (2019)

Fonte: Amanda Coutinho, 2019.

O jogo teve alta receptividade entre os estudantes. Ao final 
do estágio foi entregue um questionário para eles, para que nos 
contassem sobre o que gostaram e o que acharam que foi produ-
tivo nas atividades de estágio. Uma das perguntas foi em relação 
a qual aula eles mais gostaram. Sendo assim, 70% dos alunos afir-
maram ter sido a aula com o jogo, a que acharam mais produtiva. 

Quadro 1 – Qual foi a melhor aula?

Jogo Faces da História 14

Produção de Cartaz 3

Passeio ao Centro Histórico 3

Não sei/não lembro 3

Total 23

Fonte: Elaboração própria, a partir de instrumento avaliativo respondido pelos estudantes, 
2019.
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O papel lúdico do jogo foi um dos fatores de destaque apon-
tados pelos estudantes, um deles afirmou que gostou da aula 
do jogo, pois foi “ótimo, divertido e emocionante”. Essa obser-
vação pode ser aproximada com os estudos e resultados obtidos 
pela pesquisadora Marcella Albaine da Costa (2017), que ressalta 
que no modelo de aprendizagem disfarçada os estudantes irão se 
envolver com a aula motivados pelos desafios e pela diversão pro-
porcionada pelo jogo. Entre as palavras utilizadas pelo estudante 
para descrever o jogo, estava a palavra “emocionante”. Segundo 
Meinerz (2013, p. 105), incorporar a emoção e o encantamento 
aos processos de construção de conhecimento tornou-se funda-
mental dentro de uma concepção do conhecimento como prática 
cultural de circulação de saberes, assim, o jogo pode ser um exce-
lente caminho a se escolher. Outro ponto ressaltado pelos alunos 
no questionário foi o fato de o jogo ter proporcionado uma maior 
integração entre nós estagiários e os estudantes, sendo o jogo, um 
motivador da comunicação e da interação entre todos. Esse fato 
foi analisado por Fortuna (2013, p. 72) em suas experiências na 
educação, que tinham o enfoque no jogo como caráter de laço que 
envolve os jogadores de uma forma a criarem vínculos. O jogo 
possibilita que o estudante melhore a relação com seus colegas, 
assim como sua percepção das relações sociais de uma forma mais 
ampla, logo, jogar é experienciar. 

Considerações finais 
As problematizações provocadas pelos debates dos grupos 

de pesquisa sobre Didática da História levaram-nos a deslocar 
o olhar para a sala de aula como um espaço de construção de 
conceitos e conhecimentos históricos, não apenas de transmis-
são de ideias construídas no meio acadêmico. Nesta abordagem, 
os estudantes devem ser parte efetiva da produção de conhe-
cimentos, logo, devem ser utilizadas metodologias que se dis-
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tanciam de aulas expositivo-dialogadas. Práticas como análises 
de documentos, produções artísticas, saídas de campo e o jogo, 
proporcionaram uma maior aproximação com os estudantes, e 
deles com os conceitos e as problemáticas do nosso presente e de 
nosso passado. 

O jogo como ferramenta pedagógica caracterizada pelo 
lado lúdico foi uma das atividades propostas durante o Estágio 
Curricular obrigatório do curso de História da UDESC em 2019. 
Faces da História foi o jogo selecionado para estimular as dis-
cussões de conceitos e problemáticas em relação a Ditadura 
Militar, e aproximar os estudantes das aulas de História. Neste 
jogo, proporcionamos um debate sobre a agência dos indivíduos, 
por intermédio da atividade lúdica, que apresenta os conceitos 
de estratégia e tática, criados por Michel de Certeau. 

Utilizando o jogo como metodologia para compor uma aula 
de História, notamos o interesse dos alunos em relação ao con-
teúdo, pois a construção da aula esteve diretamente em suas mãos, 
em razão da sua constante interação no jogo. As dúvidas e os pro-
blemas discutidos em sala surgiram a partir de inquietações que 
eles sentiam ao experenciar o jogo. O objetivo não era descobrir a 
metodologia certa para uma aula, mas sim, buscar uma alterna-
tiva que potencializasse o ensino-aprendizagem. O ato de jogar, 
muito próximo àquele grupo de alunos, possibilitou que eles, a 
partir da diversão e curiosidade, pudessem criar, imaginar, duvi-
dar, perguntar, interagir, conversar, conceituar e conhecer. 

Sendo um jogo baseado na história da cidade dos estudan-
tes, foi possível percebermos a estruturação dos conhecimen-
tos históricos, com base em uma ancoragem dos conhecimentos 
adquiridos em seus cotidianos e experienciados na cidade. Por 
fim, a experiência com os jogos em sala de aula pode ser muito 
produtiva, inclusive para além dos interesses conceituais e con-
teudistas, como mostrou o questionário realizado com os alunos 
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que relatou que 70% deles gostaram mais da aula do jogo, enfa-
tizando também sua contribuição para a interação social aluno-
-aluno e aluno-professor.
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AS SEM-VOZ DA HISTÓRIA
Rainhas modernas nos livros  

didáticos de História

Élen Waschburger
Ivaine Maria Tonini

Dos inícios

Na Idade Moderna, de acordo com a tradicional divisão 
quadripartite, foco temporal desta pesquisa, foram pou-
cas as mulheres que exerceram poderes como rainhas, 

seja como regentes, exercendo seus poderes em nome dos filhos, 
ou como herdeiras presuntivas, devido às convicções de que gover-
nantes deveriam ser homens. Mas por que falar de mulheres?

Em virtude da onda conservadora, que alastrou-se pelo país, 
além de visões deturpadas sobre a luta feminina e a discussão de 
gênero, há cada vez mais necessidade de abordarmos as igualda-
des de gênero e a representatividade feminina, com o objetivo de 
que os adolescentes reflitam sobre preconceitos, aceitação de si e 
dos outros e também como forma de empoderamento.

9 
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O currículo escolar está normatizado por documentos ofi-
ciais, que são seguidos, quase que religiosamente, pelos profes-
sores. Entre esses documentos, destaca-se o livro didático como 
o mais antigo e usável recurso pedagógico.

Então, como o livro didático narra as mulheres? Este é um 
outro questionamento que nos motivou a realizar este estudo. 
O interesse vem de muito tempo. Alguns filmes foram os pro-
pulsores iniciais para a curiosidade e entusiasmo das narrativas 
sobre mulheres nos períodos medieval e moderno. Em conse-
quência disso, surgiram os seguintes indagações: Por que são 
tão poucas mulheres rainhas frente a tantos reinos? Por que em 
alguns reinos as mulheres podem ser rainhas e na maioria não? 
Posteriormente, essa inquietação levou-nos aos livros didáticos, 
pois, ao verificarmos os materiais, era incômoda, a ausência des-
sas mulheres e como a História e os livros didáticos narravam 
seus governos.

Diante disso, investigar as rainhas modernas nos livros 
didáticos de História tratou-se não apenas de percebermos como 
elas são descritas, mas também, se deu como uma maneira de 
contribuirmos na luta da igualdade de gênero, ao trazer para a 
análise, a construção social do gênero pela história da sociedade.

Este estudo, portanto, teve como âncora teórica os conceitos 
de Gênero, Representação, Poder e Discurso, pertinentes para 
compreendermos como as rainhas modernas são apresentadas 
nos livros didáticos de História. Para tanto, o conceito de Gênero 
a partir dos entendimentos trabalhados por Scott (1995), sugere 
que as funções de homens e mulheres dentro de uma determi-
nada sociedade podem ser diferentes, dependendo da cultura, 
do ambiente social e da sociedade em que estão inseridos.

O segundo conceito mencionado, Representação, abordado 
por Roger Chartier (1991, p. 184), aparece como apropriação de 
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algo, de alguém que cria uma configuração, uma nova imagem 
sobre aquele objeto, construindo, assim, identidades diferentes, 
conforme seus meios culturais e históricos.

Poder é outro conceito trazido com base no entendimento de 
Foucault, que é analisado por relações de poder. Nelas, são acio-
nadas estratégias para disciplinar e governar as pessoas. Para o 
filósofo, o poder não está localizado, sua ação se faz pelos padrões 
de comportamentos, articulando-se com o econômico, o social, o 
político e o cultural, repassados através dos aparelhos ideológicos 
do Estado como, nesse caso, a Escola (LOURO, 1995).

Outro conceito pertinente ao estudo é o de Discurso, fun-
damentado no entendimento foucaultiano, de “[...] práticas que 
formam sistematicamente os objetos de que falam. Certamente 
os discursos são feitos de signos, mas o que fazem é mais que 
utilizar esses signos para designar coisas. É esse mais, que os 
torna irredutíveis à língua e ao ato da fala. E esse “mais” que é 
preciso fazer aparecer e que é preciso descrever” (FOUCAULT, 
2007, p. 55, grifo do autor).

De acordo com Colling (2014), durante muito tempo, por meio 
de discursos, os homens (nesse sentido, masculino) dominaram as 
mulheres, de modo que evitavam dar a elas, o direito à educação e 
negavam seus papéis dentro da sociedade. Assim, produziam uma 
verdade, sugerindo o que deveriam vestir, usar, falar e como com-
portar-se. Dessa forma, os homens dominaram e detiveram a sujei-
ção do feminino a partir da operacionalidade do poder.

Com a ampliação desses conceitos e dos movimentos femi-
nistas, as mulheres esquecidas inúmeras vezes nos discursos 
históricos ganharam graduada representação, principalmente, 
nos meios midiáticos, através de recentes filmes e seriados. E, 
essa temática foi ampliada para os livros didáticos, devido, espe-
cialmente, à legislação.
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O livro didático, então serve como testemunho de um 
período, bem como de resultado das convicções de editoras 
de livros didáticos. Sobre a importância dele e do espaço esco-
lar, Santomé (2013, p. 228) afirma: “[...] Não podemos ignorar 
o privilégio informativo dos livros didáticos nesse espaço, que 
tem praticamente a exclusividade do poder de dizer. [...] O fato 
de estar no livro didático já é suficiente, ao menos para grande 
parte dos estudantes e professores”.

Assim, os livros didáticos estão carregados de significados. 
Desta maneira, é preciso que os professores estejam atentos ao 
que está ali inscrito, para estabelecer leituras capazes de permi-
tir tensionamentos. Por essa constatação, há a necessidade de 
uma análise mais cuidadosa, a fim de melhor compreendermos 
como são usadas estratégias que têm como objetivo dar signifi-
cados ao que desejamos representar. Ao adentrarem na escola, os 
livros didáticos tornam-se os principais detentores de informa-
ção pelo próprio contexto atual escolar. Esta informação produz 
saberes, na maioria das vezes, inquestionáveis por professores e 
pela comunidade acadêmica. Isso faz com que tais saberes sejam 
aceitos como uma verdade única e imutável. 

De acordo com Tonini (2002, p. 25), há poucas pesquisas 
que analisam livros didáticos, porém “[...] elas são muito perti-
nentes, na medida em que auxiliam a compreensão de como é 
produzido o conhecimento que circula nas escolas”, bem como 
os livros didáticos legitimam “[...] uma regulação cultural dos 
estudantes, através dos discursos desses livros, ao autorizar sua 
entrada na sala de aula como lugar de verdade” (TONINI, 2002, 
p. 64). Assim, os livros didáticos são ferramentas de análise 
importantes, que geram significados culturais e conhecimentos.

É consenso, que a História é abordada, analisada e interpre-
tada de formas diferentes em épocas e espaços diferenciados, pois 
a nossa experiência histórica e o meio em que vivemos podem 
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influenciar como vemos determinado assunto e sugestionam a 
nossa percepção. Com essa perspectiva, a analítica deste estudo, 
buscou identificar como e em que contexto as rainhas da Idade 
Moderna aparecem nas páginas dos livros didáticos de História.

O estudo do gênero dentro da sala de aula é essencial, pois, 
de acordo com Pinsky (2010, p. 29), os estudantes muitas vezes 
escutam a palavra gênero nas aulas de Língua Portuguesa, e 
não nas aulas de História. O autor afirma que “[...] um olhar 
atento para as questões de gênero enriqueceria muito as aulas de 
História”. Mas, para isso, devemos entender o conceito correta-
mente, “[...] ou seja, fazer com que os alunos percebam como o 
masculino e o feminino têm sido e ainda são representados e, a 
partir disso, como as sociedades se organizam com base nessas 
representações” (PINSKY, 2010, p. 29).

Da pesquisa
Este estudo teve como objeto empírico, alguns livros didá-

ticos de História, aprovados pelo Programa Nacional do Livro 
Didático (PNLD) para o triênio de 2020-2022, o qual contém 
11 coleções aprovadas. De acordo com os dados estatísticos dis-
ponibilizados pelo programa, foram elencados cinco (5) livros 
didáticos, baseados no número de aquisição daquela coleção a 
nível nacional e que foram adquiridos pela administração do 
município de Parobé (RS)1, conforme o Quadro 1.

Também optamos analisar os livros didáticos de 7º Ano, 
por este ser o ano escolar onde se inicia o estudo sobre o período 
Moderno, isto é, o referido trabalho se focou nas soberanas do 
século XV ao XVI.

1 Cidade residente de uma das pesquisadoras.



193

As sem-voz da história

Quadro 1 – Coleções didáticas selecionadas

Exemplares adquiridos

Livro Autor(es) Editora Brasil Parobé

1 Historiar Gilberto Cotrim e 
Jaime Rodrigues

Saraiva 184.393 95

2 Vontade 
de saber 
História

Adriana Dias, Keila 
Grinberg e Marco 

Pellegrini

Quinteto 216.964 47

3 Araribá 
Mais

Maria Raquel 
Apolinário

Moderna 458.090 343

4 Teláris 
História

Cláudio Roberto 
Vicentino e José Bruno 

Vicentino

Ática 162.908 100

5 História, 
Sociedade & 
Cidadania

Alfredo Boulos Júnior FTD 933.313 136

Fonte: PNLD (2020), adaptado pelas autoras.

O olhar analítico então se permeou pelas diversas lingua-
gens que estão veiculadas nos livros, sejam elas fotografias, gra-
vuras, tabelas ou gráficos. O caminho para essa analítica foi 
baseado em Perrot, que situa os setores onde as mulheres são 
presentes e ausentes: os santuários político, religioso e militar, 
como as três ordens da Idade Média. Em melhores palavras, são 
“núcleos de poder, são os centros da decisão, real ou ilusória, ao 
mesmo tempo, que símbolo da diferença dos sexos” (PERROT, 
1998, p. 117).

Para encontrá-las, usamos as seguintes palavras-chave na 
caixa de busca: mulher, soberana, rainha, Isabel, Elizabeth, 
Maria (Mary). Os resultados encontrados, com imagens, estão 
no Tópico 3. No Tópico 4, mostramos tabeladas, as outras for-
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mas de apresentação dos termos mencionados acima, identifica-
dos no livro didático do aluno.

Santuários modernos das rainhas
Com vistas a analisar como as mulheres foram represen-

tadas ao longo dos séculos, é preciso contextualizarmos o pro-
cesso de dominação masculina. A Antiguidade Clássica é nossa 
matriz do pensamento Ocidental, por instituir funções, princí-
pios morais, costumes e as primeiras representações construídas 
sobre o feminino.

Autores como Aristóteles, Platão e Hipócrates foram os 
principais filósofos que diminuíram o papel social da mulher, 
utilizando argumentos políticos e biológicos. Assim, desde a 
Antiguidade, vem sendo construída a desigualdade entre homens 
e mulheres, que impõe relações de poder e dominação para nor-
matizar condutas de vidas. Essa diferença sexual legitimou a desi-
gualdade entre gêneros como natural, eterna e irredutível.

Santuário político
No período abordado pela pesquisa, não era comum as 

mulheres receberem poderes políticos ou sucederem por direito 
próprio, o trono de algum reino, devido à Lei Sálica, elaborada 
na Alta Idade Média, entre os séculos IV e V, que denominava 
como herdeiro de reinos, os varões, vigente em grande parcela 
dos reinos europeus.

Na Inglaterra, o início do período Moderno vivenciou a 
ascensão de duas rainhas: Mary Tudor e Elizabeth Tudor, filhas 
de Henrique VIII com suas esposas Catarina de Aragão e Ana 
Bolena, respectivamente. A Escócia teve sua primeira rainha: 
Mary Stuart, e sua mãe, Marie de Guise, como regente. Na 
Espanha, houve, sobretudo, a figura de Isabel de Castela, na tran-
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sição do mundo medieval para o moderno. Na Áustria-Hungria, 
destacou-se a imperatriz Maria Teresa da Aústria. 

Essas mulheres, na maioria das vezes, receberam educação 
para serem rainhas consortes2, afinal, uma mulher sozinha não 
poderia liderar homens, como ilustram as Figuras 1 e 2.

Figura 1 – Isabel de Castela e Fernando de Aragão: Conquista de 
Granada

Fonte: (COTRIM; RODRIGUES, 2018, p. 18).

2 Segundo Santos-Silva (2016), a principal função das rainhas consortes era o 
materno, pois isto perpetuava a dinastia, garantindo a sobrevivência, a integri-
dade e a paz do reino. Muitas dessas mulheres conquistaram o poder por meio do 
papel de rainhas regentes até a maioridade dos herdeiros presuntivos ou mesmo 
como conselheiras de grande influência. Esse discurso, gestado na filosofia grega, 
foi atrelado ao mito da Virgem Maria, recorrente durante a Idade Média.
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Figura 2 – O retorno de Colombo

Fonte: (COTRIM; RODRIGUES, 2018, p. 82).

Isabel de Castela passou a governar o conturbado reino 
de Castela no ano de 1474, e foi caracterizada como a primeira 
grande rainha da Europa, “abrindo as portas” para que outras 
pudessem reger, foi ainda, a precursora das monarquias abso-
lutistas. Quando assumiu o reino de Castela, a região possuía, 
aproximadamente, 4 milhões de habitantes e seu país emergia 
tumultuado, como afirma Tremlett (2018).

Antes mesmo de assumir a coroa, Isabel tomou uma impor-
tante decisão, que foi seu casamento, arquitetado por ela própria, 
com Fernando de Aragão, com o qual compartilhou o poder 
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quase como iguais no reino de Castela3. Porém, em Aragão, 
devido à legislação, Isabel era considerada rainha consorte.

A Figura 5, do livro didático Historiar, traz um dos momen-
tos marcantes do reinado de Castela: a conquista de Granada. No 
livro, abaixo da figura, consta a seguinte legenda: “Gravura repre-
sentando a queda de Granada. Na imagem, Boabdil, último gover-
nante mouro, entrega a chave da cidade aos reis católicos, Fernando 
e Isabel. A conquista de Granada foi o marco da expulsão dos ára-
bes da Península Ibérica” (COTRIM; RODRIGUES, 2018, p. 18).

Muitas vezes, a conquista de Granada possuiu a conota-
ção de conflito direto, entretanto, foi assinado um acordo com 
Boabdil, que tinha apoio militar e financeiro dos reis espanhóis 
em seu conflito com seu tio, Zagal. Apesar disso, o monarca foi 
relutante em entregar Granada, por ser este lugar, símbolo de 
séculos de história muçulmana.

Na Figura 5, vemos em primeiro plano a figura de Boabdil 
entregando a chave a Fernando de Aragão, enquanto Isabel apa-
rece em segundo plano, como coadjuvante e telespectadora da 
ação, contrariando as narrativas da época.

A Figura 6, está relacionada, dentro do livro didático 
(COTRIM; RODRIGUES, 2018, p. 82), ao tema das Grandes 
Navegações, e na legenda ao lado da imagem está escrito: “Detalhe 
da tapeçaria que representa a rainha espanhola Isabel doando 
joias a Cristovão Colombo para financiar sua expedição [...]”.

3 “Como legítima sucessora e proprietária desses reinos, Isabel receberia as promes-
sas de lealdade, nomearia servidores [...], outorgaria concessões e assinaria as 
contas de Castela com o dinheiro usado, primeiramente, para cobrir os custos 
administrativos. O nome de Fernando viria em primeiro lugar nas moedas e docu-
mentos conjuntos, mas o escudo dela teria precedência. Ambos podiam adminis-
trar a justiça, juntos ou separadamente. [...] Eles jamais, mesmo quando estives-
sem longe um do outro, passariam por cima das decisões de cada um. Uma aliança 
singular, [...] não eram apenas marido e mulher, mas também parceiros políticos 
[...]”. (TREMLETT, 2018, p. 107-108, grifo do autor). Mais tarde, ela permitiu a 
Fernando maiores poderes (ver TREMLETT, 2018).
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De acordo com o biógrafo Tremlett (2018, p. 276), a rela-
ção entre Isabel de Castela, Fernando de Aragão e Cristovão 
Colombo já existia há sete anos pelo menos, e não consta nada 
registrado a respeito de Isabel concordar com a viagem, contra-
riando conselheiros e estudiosos. Porém, o projeto encaixava-se 
no espírito da época (conquista de Granada) e dentro do con-
texto da rivalidade entre Portugal e Espanha, por expansão ter-
ritorial, comércio e colônias. Além disso, ela sentia-se obrigada 
a ampliar a cristandade (TREMLETT, 2018). 

O fato é que quando se deu o retorno do genovês, este veio 
carregado de canoas, tabaco, abacaxis, redes, papagaios, bata-
tas, perus, exceto ouro. No livro didático Historiar (2018), não 
há menção do custo da viagem, considerada barata aos cofres 
espanhóis, e qualquer perda teria sido manejável, tal como, na 
Figura 6, onde Colombo está mostrando a Isabel, joias que foram 
encontradas no novo território.

Em todas as obras didáticas analisadas, em nenhuma, foi 
encontrada uma figura de Isabel sozinha. Todas estão associadas 
a Fernando de Aragão, mesmo que estejam disponíveis imagens 
individuais. Assim, a figura feminina está presente pelo homem. 
Tal fato, gerou significado tão usual hoje, de que o homem é o 
cuidador, responsável pela figura feminina.

Já na Inglaterra, a dinastia Tudor, iniciada em 1485, com 
Henrique VII, teve como uma de suas características rainhas 
que assumiram o poder: Mary I da Inglaterra, filha mais velha 
de Henrique VIII com Catarina de Aragão, ou seja, neta de Isabel 
de Castela. Mary era herdeira pelo Ato de Sucessão de seu pai 
Henrique VIII, devido à morte prematura de seu irmão Eduardo 
VI, que faleceu sem herdeiros aos 15 anos. Mary I da Inglaterra 
se encontrou totalmente ausente nos livros didáticos analisados. 
Após a morte de Mary I, que faleceu sem herdeiros, assumiu 
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sua irmã: Elizabeth I da Inglaterra, última soberana da dinastia 
Tudor, que assumiu o trono em 1558 e governou até 1603.

Elizabeth, filha de Henrique VIII com Ana Bolena, terceira 
na linha sucessória, ficou conhecida como a Rainha Virgem, 
pelo fato de nunca ter se casado. Ela sustentava o argumento de 
que era casada com a Inglaterra e que seus filhos eram o povo 
(LOADES, 2010). Tal como Isabel, Elizabeth soube utilizar-se da 
propaganda, nesse caso, das pinturas, sendo representada com o 
rosto bonito e inalterado durante décadas. Inclusive, ela decre-
tou, após ter varíola, a proibição de retratos seus. Posteriormente, 
permitiu a Nicholas Hilliard (1547-1619) direitos exclusivos 
sobre a imagem real.

Elizabeth I investiu na marinha real, permitiu que novas 
terras fossem encontradas por seus navegadores, como, por 
exemplo, a Virgínia, atual EUA, por Walter Raleigh. Além 
disso, devido ao conflito com a Espanha, na época, governada 
por Felipe II, neto de Isabel de Castela, resultou na efervescên-
cia da figura da rainha, por causa da vitória contra a Invencível 
Armada espanhola.

As rainhas modernas são sempre mostradas com vestuários 
que evidenciam riqueza e poder. Suas roupas eram confeccio-
nadas com melhores tecidos, muitos com fios de ouro e prata, 
com bordados em pedrarias. A riqueza é uma forma de marcar 
o poder, como também os símbolos das insígnias reais: coroa, 
cetro e o manto, exemplificados nas Figuras 3, 4 e 5.
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Figura 3 – Rainha Elizabeth com 
marcas de poder

Fonte: (COTRIM; RODRIGUES, 2018, p. 66).

Figura 4 – Elizabeth e as rosas 
Tudor

Fonte: (COTRIM; RODRIGUES, 2018, p. 64).

Figura 5 – Concedendo o título de cavaleiro à Francis Drake

Fonte: (BOULOS JÚNIOR, 2018, p. 108).
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A Figura 3 e 4, do livro Historiar, apresenta duas imagens 
de Elizabeth. A primeira é alusiva à sua coroação e porta os sím-
bolos do poder. A Figura 8, carregada de simbologia, apresenta 
a flor da dinastia Tudor, vermelha e branca, além da demonstra-
ção de joias e esplendor. Enquanto a Figura 5, assevera um dos 
poderes concedidos à soberana: a entrega de títulos nobres.

Santuário religioso
Três modelos de mulheres perpetuaram o imaginário4 

Medieval até o período Moderno europeu, sendo exemplos a 
serem seguidos, sobretudo, por mulheres da nobreza, no dever 
de ser a esposa casta, obediente, assim como auxiliar os pobres e 
fazer suntuosas doações à Igreja.

O discurso religioso foi adaptado da religião judaico-cristã 
e permeou a Europa pelo menos até o século XVIII, construindo, 
deste modo, uma maneira de compreendermos o mundo. De 
acordo com Colling (2014), o discurso religioso para legitimar os 
lugares e os papéis dos homens e das mulheres, teve como ideó-
logos, vários santos da Igreja Católica: São Paulo, São Tomás de 
Aquino, São Crisóstomo, Santo Agostinho, São Gregório, Santo 
Ambrósio e São Cipriano.

A justificativa da hierarquia sexual criada nessa época são 
duas: 1) a mulher foi criada depois do homem, portanto, um tem 
que dominar o outro. Esse tipo de argumento foi utilizado, espe-
cialmente, por Santo Agostinho e Tomás de Aquino, baseado nas 

4 De acordo com Jean-Claude Schmitt (2007, p. 351) apud Ferreira (2012, p. 
51-52), imaginário é “[...] uma realidade coletiva que consiste em narrati-
vas míticas, em ficções e em imagens, partilhadas por atores sociais. Toda 
sociedade, todo grupo constituído produz um imaginário, sonhos coleti-
vos, que [...] se sobrepõe às noções de representação, de símbolo e de ideo-
logia”. É um fenômeno coletivo.
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ideias aristotélicas; 2) Eva foi a culpada pelo Pecado Original, 
justificando, assim, a necessidade de ter que se subordinar. 

Isto posto, todas as mulheres eram vistas como Eva e deve-
riam ser obedientes. No tocante a isso, foi se instaurando mitos, 
como o tabu da virgindade e do silêncio (véu). Em contraste à 
imagem de Eva, Maria surgiu como a perfeição, apareceu como 
quem redime os pecados das mulheres, sendo pura, sem come-
ter o pecado original, ouvindo prontamente a voz de seu Senhor 
e permitindo-se como instrumento. Ela representava o ideal da 
mulher obediente: casou-se, procriou, renunciou ao prazer e ori-
ginou a redenção do mundo, o nascimento de Cristo.

De acordo com Ferreira (2012), outra mulher que aparece 
na Idade Média é Maria Madalena, no papel de pecadora arre-
pendida, disposta a abrir mão de sua vida anterior. Ela é uma 
personagem redentora da humanidade, pois demonstra que é 
possível se arrepender e encontrar a verdade e a Luz de Cristo. 
Dessa forma, o perdão é passível de ser obtido.

Colling (2014), com base nos discursos religiosos, afirma que 
essa inferioridade trouxe como consequência, a diminuição da 
capacidade jurídica em relação aos homens, sendo as mulheres, 
excluídas do sacerdócio e proibidas de frequentarem os templos reli-
giosos durante os períodos de menstruação e de parto. Referente ao 
casamento, os discursos religiosos colocavam as mulheres no papel 
de subordinação, em virtude, da inocência e do pecado.

Concernente a esse tema, nos livros didáticos, principal-
mente, relacionados à rainha Isabel de Castela, são encontra-
dos trechos sobre a formação da Espanha, ligando-a ao príncipe 
Fernando de Aragão e à conquista de Granada, estando em 
segundo plano ou vinculada à família. A rainha Isabel ficou 
conhecida como a Rainha Católica, e o casal reinante, como Reis 
Católicos, por protegerem a cristandade, com a expulsão dos 
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muçulmanos, Inquisição, conversão de judeus e expansão para 
novas terras além-mar.

A rainha Isabel manteve em todo seu reinado estreitas rela-
ções com a Igreja Católica. Isso fez com que todas suas condutas 
fossem normatizadas pelo discurso religioso. As filhas de Isabel 
e Fernando ascenderam para rainhas em diferentes reinos da 
Europa. Todas elas foram criadas com Isabel, responsável pela 
educação dos herdeiros. Cronistas da época afirmam que ela se 
importava com sua reputação moral, das suas damas e filhas, 
“que deveriam refletir sua própria imagem de feminilidade vir-
tuosa” (TREMLETT, 2018, p. 292). 

As filhas se tornavam, desta maneira, os grandes instru-
mentos de reputação, elas sabiam fiar, costurar, tecer, bordar, 
praticavam falcoaria, andavam a cavalo, caçavam, dançavam, 
tocavam instrumentos musicais, cantavam e sempre eram “con-
sideradas puras, honradas, adoráveis e adequadamente submis-
sas a seus maridos” (TREMLETT, 2018, p. 295). As imagens que 
transitam pelos livros didáticos de História da rainha Isabel 
mostram, em sua maioria, um casal perfeito ou uma família 
idealizada. A Figura 6, ilustra essa constatação.

Com o Protestantismo, ocorreram mudanças na mentali-
dade social, no que se refere à sexualidade das mulheres. Se inse-
riu então a ideia de uma mulher casta, isenta do impulso sexual, 
e o modelo de domesticidade foi iniciado, baseado na limpeza 
e labor, de acordo com Colling (2014). A rainha Elizabeth uti-
lizou-se desses ditos pela ausência de um casamento e de des-
cendentes diretos, intitulando-se como Rainha Virgem. Para tal, 
também adotou o branco, principalmente, em eventos públicos, 
pois a cor representava a virgindade, além de usar a pérola, sím-
bolo da pureza, em substituição a figura da Virgem Maria, coin-
cidindo seu aniversário com a festa da Natividade de Maria. As 
Figuras 7 e 8 exemplificam.
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Figura 6 – Rainha Isabel com a família

Fonte: (BOULOS JÚNIOR, 2018, p. 160).

Figura 7 – Rainha Elizabeth em passeio

Fonte: (BOULOS JÚNIOR, 2018, p. 165).
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Figura 8 – Retrato da rainha Elizabeth

Fonte: (VICENTINO; VICENTINO, 2018, p. 120).

Os livros didáticos de História pouco trazem imagens de 
rainhas, e quando fazem, escolhem as monarquias que estiveram 
em evidência na Idade Moderna, como a Espanha e a Inglaterra.

O discurso religioso de obediência da mulher pelo homem 
sempre foi utilizado como barreira para o exercício delas em 
diversas funções. Da Antiguidade ao Moderno, muitos séculos 
se passaram. No entanto, as marcas sexuais permanecem per-
pétuas e são estratégias fortemente utilizadas pelo Estado e pela 
religião, para manter a divisão de territorialidades entre homens 
e mulheres.

O Quadro 2, mostra um inventário sobre as rainhas moder-
nas nos livros didáticos de História, referente aos conteúdos 
onde estão inseridas e a forma com que são representadas.
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Algumas considerações finais
Iniciamos este item com uma experiência da pesquisadora 

como educadora, que é um dos primeiros resultados deste traba-
lho: durante o seu desenvolvimento, em uma turma de 6º Ano, 
foi feita a seguinte pergunta aos alunos: “Procurem no livro didá-
tico de vocês onde se fala sobre as mulheres no período romano” 
(conhecimento trabalhado naquela situação). Após o barulho de 
várias páginas sendo viradas, veio o silêncio! Fechei o livro e 
falei: “Encontraram algo? Não! E não vão achar”. 

A partir daquele momento, pedi para que guardassem o 
livro. Assim, os alunos participaram durante duas horas da aula, 
em que a temática foi: Mulheres de Roma. Mas o que tem a ver 
esse relato com o presente trabalho? Tudo! Afinal, como afirma 
Tedeschi (2012, p. 13): “Somos permeados pela realidade na qual 
estamos inseridos e somos resultado dela”.

Ao finalizar esta pesquisa, após a leitura e releitura, ava-
liação e análise do trabalho, surgiram mais questionamen-
tos do que quando ele estava em processo inicial. Foi possível 
verificarmos, ao longo do primeiro título, conceitos relativos a 
gênero, poder, escola e seu currículo, tal qual ao livro didático, 
como plataforma de veiculação das desigualdades de gênero. São 
entendimentos conceituais necessários na formação de profes-
sores. A ausência deles permite que o apagamento das mulhe-
res nas aulas de História continue a se perpetuar. Tal fato tem 
impacto direto nas relações sociais dos alunos, pois a escola não 
é isolada do cotidiano dos alunos.

Outro fato constatado, refere-se aos livros didáticos escolhi-
dos em Parobé. Onde o maior número de exemplares é do projeto 
Araribá Mais, obra que apresenta apenas em formato de texto, 
Elizabeth I da Inglaterra e Isabel de Castela. Não há nenhuma 
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fotografia dessas rainhas. E sabemos como a linguagem visual 
captura mais rapidamente para leitura do que a textual.

As imagens encontradas nos livros didáticos foram rela-
cionadas ao seus contextos e simbologias. Este item contribuiu 
muito para a aprendizagem de como se processou a construção 
do papel da mulher na sociedade, e como, de forma inconsciente, 
as mulheres ali representadas mostram uma história sexista. No 
Brasil, onde os números de violência doméstica são altos, é, no 
mínimo, intrigante constatar que, nos livros didáticos, a repre-
sentação das imagens relacionadas à Isabel seja de submissão, pois 
ela é colocada em um papel secundário, vinculada à Fernando de 
Aragão e sua família. Estas são reflexões pontuais para a formação 
de professores de maneira inicial ou continuada.

No que diz respeito à Elizabeth, comparando-a com Isabel, 
instauram-se os seguintes questionamentos: Se ela tivesse se 
casado, também estaria representada em papel secundário? Por 
que não há nenhuma imagem nos livros didáticos de Isabel de 
Castela sozinha. Se há quadros com essas pinturas nos museus? 
Esta apuração pode ser muito pontual, mas gera impactos nas 
relações sociais atuais, onde questões de gênero estão sob forte 
ataque tanto político como religioso.

O fato de Elizabeth ter optado por não se casar e não ter 
filhos é uma forte discussão ainda no século XXI, uma vez que 
muitas mulheres são excluídas, discriminadas e rotuladas por 
também seguirem esse caminho.

Cabe a ressalva, que as únicas personalidades históricas 
que estavam no decorrer do texto foram essas duas rainhas, 
enquanto as demais estavam dentro de boxes, à margem do 
espaço principal da página. A relevância histórica foi destinada 
em um adendo, no qual, muitas vezes, o professor passa cor-
rendo e estas rainhas acabam ficando despercebidas.
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“NÃO DEVERIA SER ASSIM”
Narrativas de estudantes sobre o Brasil 

escravocrata e suas reverberações no tempo 
presente

Carolina Wanderley Van Parys de Wit

Realizei estágio na Escola Básica Municipal Henrique 
Veras, juntamente com os colegas João Manoel Nunes 
e Mateus Vieira. Atuamos na turma 81 – oitavo ano –, 

na disciplina de História do professor Cesar Jungblut, durante o 
ano letivo de 2018. O nosso primeiro contato com a turma acon-
teceu no primeiro semestre do mesmo ano, quando fizemos dois 
meses de observação e realizamos duas oficinas com os estudan-
tes. Durante as observações nos foi passado o conteúdo progra-
mático, o qual deveríamos abordar com os estudantes, de acordo 
com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) e o currículo 
da Rede Municipal de Florianópolis. O professor Cesar solici-
tou que o estágio retratasse a temática do Brasil Império. Como 
grupo, chegamos a um impasse: Como discutir um período tão 

10 
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grande da História, marcado por tantos conflitos e rupturas, de 
uma forma que fizesse sentido na vida dos estudantes? Quais 
recortes deveriam ser feitos? 

As respostas para essas perguntas vieram durante as obser-
vações e oficinas feitas com a turma. Em uma das oficinas, rea-
lizada ainda no primeiro semestre de 2018, decidimos trabalhar 
com os conceitos de Liberdade e Resistência. Quando interroga-
dos sobre seus significados, a maior parte das respostas que obti-
vemos enxergava a liberdade como direito de ir e vir. As práticas 
de resistência, por outro lado, só eram válidas “até o momento 
em que não quebrassem nenhuma lei”. A partir dessa aula ficou 
evidente quais aspectos do Brasil Império deveríamos apresen-
tar aos estudantes. Assim, delimitamos o conteúdo programá-
tico para trabalharmos com as “Visões de Liberdade”1, com foco 
nas revoltas imperiais e sujeitos escravizados, e como se deram 
essas buscas por liberdade e as formas de resistência ao sistema. 

Para desenvolver as questões apontadas acima, montamos 
o conteúdo de uma maneira que as aulas estivessem encadea-
das entre si. À vista disso, por estarmos trabalhando com sujei-
tos escravizados, sentimos a necessidade de romper com alguns 
estereótipos e homogeneizações que podem ser feitas quando a 
temática da escravidão é retratada. Para isto, trabalhamos com a 
construção de uma Identidade Nacional durante o Brasil Império, 
contrapondo múltiplas identidades regionais e culturais. Assim, 
não abordamos apenas uma maneira de trabalho no que se diz 
respeito a mão de obra escrava no período, e nem uma imagem 
única de sujeito escravizado, mas, expusemos que existiram diver-
sos tipos de escravidão, e que chegaram ao Brasil populações vin-

1 O conceito de Visões de Liberdade é retirado do livro de Sidney Chalhoub 
(1990). Desta forma, a Liberdade é compreendida de maneira ampla e não linear, 
focando nas experiências dos sujeitos e nas práticas de resistência e agência na 
busca por liberdade. 
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das de vários lugares da África, proporcionando, deste modo, um 
choque cultural entre os indivíduos múltiplos e multifacetados.

A turma possuía apenas 22 estudantes, de classe média-baixa, 
na faixa etária que variava entre 13 e 17 anos. Em um questionário 
socioeconômico aplicado no final do primeiro semestre de 2018, 
verificamos muitas informações acerca dos estudantes. Logo, 
compreendemos que a função do professor não é apenas conhecer 
e trabalhar com elementos que fazem parte da vida dos adoles-
centes, mas, também, proporcionar meios para que eles possam 
expandir o seu capital cultural. Maria Amália de Almeida Cunha 
(2007), ao dialogar com Pierre Bourdieu, coloca que o capital cul-
tural é um recurso raro e que faz parte de uma constante disputa 
entre grupos, por se tratar de um conjunto de dispositivos que são 
usados para legitimar uma cultura em detrimento da outra. Na 
educação, é possível entendê-lo como um complexo de experiên-
cias que os alunos possuem e que são diretamente ligadas à sua 
família e classe social. Segundo essa pesquisadora: 

A cultura aparece como um bem que pode 
sancionar a condição de herdeiros, uma vez 
que o acesso à cultura e a aquisição desta 
entre os grupos sociais distintos confe-
rem aos mais privilegiados um poder real e 
simbólico que os habilita a apresentar não 
somente os melhores desempenhos escola-
res, como também uma relação de naturali-
dade e de intimidade com as práticas sociais 
e culturais mais valorizadas socialmente 
(CUNHA, 2007, p. 505). 

Desta forma, na função de professores, compreendemos 
que o ensino deve ser democrático, apoiado na educação libertá-
ria, como um dos elementos fundamentais para a transformação 
social. Assim, é necessário que equilibremos os privilégios de 
classe, dando acesso aos estudantes, a experiências que eles não 
teriam se não estivessem dentro do ambiente escolar.
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Por acreditarmos no ideal de uma escola democrática, ao 
elaborar o plano de ensino decidimos levar para a sala de aula 
materiais diferentes do usual, realizando, destarte, oficinas com 
análises imagéticas, músicas, filmes, cordéis e fontes docu-
mentais de época (trechos de jornais, documentos jurídicos e 
outros). Ao organizar uma grande sequência didática no pro-
jeto, com objetivo de pensar nas “Visões de Liberdade” que exis-
tiram durante o Brasil Império, também, tentamos fazer com 
que o conceito individual de liberdade de cada estudante fosse 
modificado. Para tanto, trouxemos outros elementos culturais 
que foram englobados ao capital cultural de cada aluno.   

Isto posto, procuramos deixar evidente para os estudantes 
quem era considerado brasileiro no período, para que eles com-
preendessem, que grande parte dos embates durante o regime 
imperial aconteceram porque os sujeitos não se identificavam 
enquanto cidadãos, e possuíam o desejo de romper com algu-
mas sujeições da corte. Além disso, explicitamos a relação entre o 
império brasileiro e a escravidão, pois a manutenção desse regime 
dependia da mão de obra escrava. A partir dessas balizas, iden-
tificamos alguns pontos nas narrativas dos estudantes: de que 
forma eles articulam “Visões de Liberdade” na escravidão; quais 
as possíveis práticas de resistência ao regime escravocrata; como 
os estudantes percebem as reverberações dessas questões na atua-
lidade, e, principalmente, nas suas experiências pessoais.  

Brasil império e a consciência histórica dos 
estudantes 

O professor de História nunca trabalha sozinho, pois a 
História não é uma disciplina que está isolada nas escolas, e os 
estudantes só conseguem ter acesso a ela, em sala de aula. Esse 
diálogo estabelecido entre a disciplina acadêmica e a disciplina 
escolar é realizado pela Didática da História (BERGMANN, 
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1990). Na perspectiva trabalhada, compreendemos que o con-
teúdo histórico está presente em diversas camadas da vida 
social. Uma pessoa aprende História conversando com os fami-
liares, assistindo a filmes e séries, lendo jornais e livros, jogando 
videogames, ouvindo música e programas de rádio. O nosso 
dia a dia é rodeado por temáticas históricas. Esse processo de 
aprendizagem do conteúdo histórico extraescolar é conhecido 
como consciência histórica. Desta forma, é função primordial 
do professor compreender como os estudantes relacionam o que 
já sabem sobre História com o que é discutido em sala de aula. 
Segundo Klaus Bergmann (1990, p. 32): 

Mesmo nesta tarefa empírica de investigação, a 
Didática da História nunca está orientada em 
uma dimensão exclusivamente descritiva, mas, 
pelo contrário, investiga esta consciência his-
tórica na intenção de impedir que se transmita 
ou amplie orientações práticas ou motivações e 
práticas historicamente superadas. A partir des-
sas intenções, a didática se vê obrigada a incluir 
objetos de sua pesquisa empírica também as 
recepções extraescolares de História. Dessa 
forma, ela não apenas tematiza a História regu-
lada e disciplinada pela ciência e pelo ensino, 
mas também abarca a história transmitida no 
processo de socialização, que não é filtrada por 
nenhuma disciplina científica. 

Portanto, analisar a consciência histórica dos estudantes é 
importante por diversos motivos. Descobrir os conhecimentos 
prévios dos alunos acerca de um conteúdo, e adaptar as aulas 
para discutir essas questões levantadas por eles, pode potencia-
lizar o processo de aprendizagem. O professor não trabalhará 
com algo abstrato, e sim, com a bagagem cultural do estudante. 
O educador, então, começa a conhecer mais o seu aluno, e de 
onde ele tira informações sobre suas visões de mundo. Com 
base nisso, recorta a temática estudada para poder responder 
seus questionamentos, e fazer com que a troca de conhecimento 
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entre as duas partes, aconteça de maneira mais eficaz. Isabel 
Barca (2004) coloca, que uma das funções primordiais do pro-
fessor é ser um investigador social, por isso ele deve conhecer 
e compreender a realidade dos estudantes, pois, somente assim 
irá conseguir modificar de forma positiva os conceitos estabele-
cidos pelos discentes.

As narrativas produzidas por eles surgem como material 
riquíssimo para a compreensão de como se relacionam cons-
ciência histórica e conceitos do presente, para que então per-
guntas e questionamentos sobre o passado, sejam respondidos. 
Muitas vezes é possível notarmos respostas que beiram o ana-
cronismo, contudo, os estudantes se apoiam no que vivem e 
no que experienciam para explicar o passado. Segundo Nicole 
Lautier (2011), estabelecer essa relação entre passado e presente 
é um dos pontos em comum entre professores, historiadores e 
estudantes. Todos nós fazemos o uso do nosso conhecimento de 
mundo para compreender a História. 

Durante o Estágio Curricular Supervisionado III, uma das 
atividades propostas foi a elaboração de um jornal, realizada 
por todos os estudantes da turma. O impresso foi nomeado pelo 
grupo de Novo Jornal do Império, e fazia parte da simulação de 
um editorial publicado durante o Brasil Imperial. Nele, havia 
matérias investigativas e informativas sobre a situação do país, 
charges, propagandas, entrevistas e uma seção chamada “Carta 
ao leitor”. Para elaborá-lo, os estudantes se dividiram em grupos 
previamente escolhidos2. Desta forma, foi necessário realizar 
três visitas ao laboratório de informática para que desenvolves-
sem as pesquisas. A passagem analisada nesse artigo, é a “Carta 
ao leitor”. O grupo escolheu a figura histórica Luísa Mahin, que 

2 Os grupos foram divididos de acordo com a preferência dos estudantes por área 
temática do jornal, porém, nós sentimos a necessidade de uma maior mistura da 
turma, pois esta era muito seccionada e dificilmente interagia.
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estaria supostamente enviando uma carta ao jornal contando 
sobre a sua trajetória e experiência enquanto mulher escravizada 
e liberta.

Eu, Luísa Mahin, por meio desta carta, compar-
tilharei com vocês um pouco da minha história. 
Sou uma mulher negra africana que nasci livre 
e fui obrigada a ir para a Bahia, e logo depois 
fui escravizada. Passei por coisas que nenhuma 
mulher ou ser humano deveria passar. Tive que 
ouvir palavras horríveis pelo simples fato de ser 
uma mulher negra. Passei por abusos e agres-
sões físicas, emocionais e verbais. Presenciei 
coisas como mortes violentas, assédios e famí-
lias sendo separadas. Eu mesma tive meu filho 
separado de mim ainda quando pequeno. Passei 
também por revoltas, onde não só eu, mas como 
várias outras mulheres, tivemos papéis muito 
importantes: fazíamos os quitutes e colocáva-
mos mensagens em árabe para que apenas o 
“nosso povo” pudesse entender. Muitas vezes, 
as reuniões eram realizadas em nossas casas, e 
mesmo com o fato de termos feito essas e diver-
sas coisas, ainda sofremos discriminações por 
causa da cor da nossa pele, por causa da nossa 
classe social e pelo fato de sermos mulheres (R. 
K. e N., 2018). 

Na carta, as estudantes retratam Luísa enquanto um sujeito 
que tinha noção e consciência de toda a conjuntura social da 
época. É possível, portanto, notar que nesta carta, foi exposta uma 
visão panorâmica e geral do que acontecia naquele momento. Em 
outras palavras, as estudantes construíram uma narrativa a par-
tir da realidade delas, sobre uma personagem da História. Nessa 
construção, observamos alguns aspectos que seriam anacrôni-
cos para a vida de Luísa Mahin, como a consciência de gênero, 
por exemplo, algo que dificilmente Luísa teria durante o período 
em que viveu. Entretanto, mesmo utilizando de aspectos ana-
crônicos, compreendemos que essa narrativa possui uma cons-
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ciência sobre o seu papel dentro das revoltas, e sobre as relações 
de subordinação que estavam em cena durante o Brasil Império. 
As estudantes então entenderam a circunstância em que o fato 
estava inserido. Desta forma, ao relatarem as suas visões sobre a 
vida de Luísa Mahin, dialogaram entre o conteúdo estudado e a 
sua realidade. Ana Maria Monteiro (2013) coloca que, abordar o 
passado à luz do presente é inevitável: 

A produção dessa escrita, enquanto uma narra-
tiva histórica, articula os sujeitos, o tempo e a 
atribuição de sentidos ao vivido. A questão do 
presente assume centralidade na medida em 
que, é a partir do presente e de seus referenciais, 
que os historiadores realizam estudos e pesqui-
sas com referenciais teóricos e conceitos de seu 
tempo (MONTEIRO, 2013, p. 204). 

3 Neste artigo apenas as iniciais serão utilizadas, com o intuito de preservar a iden-
tidade dos estudantes que são menores de idade.  

Ainda de acordo com esta pesquisadora, é possível obser-
varmos na narrativa das estudantes certa proximidade com o 
tema, principalmente, na questão relacionada a dificuldade de 
ser uma mulher na sociedade. Desse modo, transportaram os 
embates de suas vidas para a trajetória de vida de Luísa Mahin. 
Isso ficou nítido, quando notamos a frequência em que os con-
flitos ligados ao ser mulher na sociedade foram transpostos para 
a narrativa de Mahin, produzida por R. K e N3. As estudan-
tes narraram o silenciamento que muitas mulheres sofrem na 
sociedade, como abusos verbais, físicos e emocionais. Em deter-
minado momento, elas explicitaram esses sofrimentos como 
algo coletivo, no manifesto de que outras mulheres passaram 
pela mesma situação. Suas vidas, enquanto mulheres e de clas-
ses populares, se relacionam com a de Luísa Mahin, como visto 
no recorte dado para narrar a vida dela. O texto poderia ter se 
focado na participação dela nas batalhas, na sua busca por liber-
dade como pessoa escravizada, mas as estudantes escolheram se 
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focar em algo que elas também vivem no dia a dia, a violência 
contra a mulher. 

A figura histórica de Luísa Mahin foi introduzida através 
de uma oficina realizada com cordel, que versava sobre a sua 
experiência na qualidade de mulher com participação ativa na 
Revolta dos Malês. Nesta oficina, foi feita a leitura do cordel 
Luísa Mahin, de Jarrid Arraes (2015), trabalhado em sala com 
os estudantes: 

Coluna 1 – Cordel “Luísa Mahin” de Jarid Arraes (2015)4

4 A métrica e o formato original do cordel foi mantida nessa transcrição. 

No século XIX
Luísa Mahin nasceu
Com origem africana
Sua história aconteceu
E com incessante gana
Seu nome prevaleceu.

Vinda da costa da Mina
Afirmava ser princesa,
Mas vendida como escrava
Teve na luta a certeza
Depois de alforriada
Demonstrou sua proeza. 

Viveu como quituteira
E morou em Salvador
Usou com inteligência
Seus quitutes de sabor,
Pois usava o tabuleiro
De mensagem portador. 

Nos quitutes que vendia
Ela neles enrolava
As mensagens escondidas
Que em árabe espalhava
Ajudando nas revoltas
Que também organizava. 

As revoltas e levantes
Dos escravos na Bahia
Tinham a participação
Que Luísa oferecia
Sua contribuição
Era de grande valia. 

A Revolta dos Malês
Ocorreu em Salvador
Foi a mobilização 
Com origens de nagô
Dos escravos muçulmanos
Por fim encorajador. 

Se fosse vitoriosa
A revolta organizada
Luísa Mahin seria
De rainha coroada
No estado da Bahia
Ela seria admirada. 

Mas Luísa se envolveu
Na Revolta Sabinada
Muito foi auxiliar com mensagem 
repassada
Pela sua inteligência
Ela deve ser lembrada. 
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Importante mencionar
Que foi mãe de Luís Gama
Poeta e abolicionista
De imensurável chama
E por ele foi citada
Respeitando sua fama. 

Luís Gama que escreveu
Sobre ela registou: 
Era magra e muito bela
E retinta era sua cor
Dentes alvos como neve
De um gênio vingador. 

Era mulher sofrida
Era altiva e generosa
Era boa quitandeira
Era, sim, laboriosa
Das origens convencida
Era delas orgulhosa. 

O pai branco de Luís
O vendeu quando criança
Separando de sua mãe
Na racista vil herança
De ser branco dominante
Indigno de confiança. 

Mas Luísa era guerreira
A rebelde sem igual
Fez sua casa na Bahia
Feito um quartel-general
Onde eram planejadas
As revoltas sem igual. 

Apesar de tudo isso
E de tudo que lutou
Essa mulher imponente
Muito se silenciou
Pois ainda não se conta
Tudo que realizou. 

Nossa história é racista
E também contém machismo
É por isso que Luísa
É um forte antagonismo
Apesar do esquecimento
Ela enfrenta esse cinismo. 

Pois apenas sua memória
É forte o suficiente
Para mexer na estrutura
Dessa gente incoerente
Que não fala a verdade
Sobre o negro insurgente. 
É por isso que Luísa
Como prova viva existe
Da batalha corajosa
Que no presente resiste
De librar o povo negro
Nessa garra que consiste. 

Gostaria que Luísa
Fosse muito mais lembrada
Nas escolas brasileiras
Fosse sempre ali citada
É por isso que lutamos
Para que seja memorada. 

E para as mulheres negras
Mahin é referência
Um espelho poderoso
Dessa forte resistência
É coragem feminina
E também resiliência. 

Desejamos que Luísa
Seja sempre relembrada
Que seu nome seja grande
Sua história seja honrada,
Pois nos fala de verdade
Da gente discriminada. 
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Apesar da violência
Do racismo porco e vil
Mahin prova que o povo
De lutar não desistiu 
E buscando liberdade
Só lutou e resistiu. 

Conhecer a sua história
É direito das crianças
Das pessoas que são negras
Para nutrir a esperança
E saber que muito unidas
Se tem mais perseverança. 
Agradeço essa Luísa
E espero que hoje seja
Como foi na sua África
Novamente então princesa

Ou melhor, uma rainha
Com a chama sempre acesa. 

Onde quer que estiver
Saiba que é admirada
Que jamais esqueceremos
Que você é bem lembrada
E ainda nos dá força
Até quando é mencionada. 

Esperamos que um dia
De você saibamos mais
E talvez nos encontremos
Com os nossos ancestrais
Com respeito e reverência
Nas raízes culturais. 

Depois de recitarmos tais linhas, foi feita uma discussão 
acerca do conteúdo presente no cordel. E a partir desse pri-
meiro momento, foi abordada com maior densidade, a Revolta 
dos Malês. Além do conteúdo programado, os estudantes enfa-
tizaram questões da atualidade, que podem ser observadas tanto 
no cordel, quanto nas discussões a respeito das revoltas e do 
período escravocrata. Após a conclusão desta parte da oficina, 
foi aplicado um estudo dirigido com os estudantes. As pergun-
tas dialogavam com o cordel e com as temáticas relacionadas à 
Revolta dos Malês. Neste artigo, analisamos as respostas elabo-
radas pelos estudantes, em especial, as perguntas cinco e seis.

5) Durante a Revolta dos Malês, várias táticas de 
resistência foram usadas com o intuito de orga-
nizar o movimento. Elas contrariavam a ordem 
estabelecida, pois a escravidão era legalizada. 
Pensando nas discussões em sala e no cordel de 
Luísa Mahin, você acredita que é possível resis-
tir à escravidão? De qual forma? Justifique. 

R: Lutar pelos seus direitos como seres humanos, 
lutando contra a escravidão e o racismo (S., 2018).
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Apesar da distância temporal entre os estudantes do 8º Ano 
e a Revolta dos Malês, é possível constatarmos o uso de termos 
e conceitos que eles vêm e vivem no seu cotidiano para expli-
car o conteúdo. No trecho acima, o estudante S., esclarece como 
ele acreditava ser possível resistir à escravidão: “lutar pelos seus 
direitos como seres-humanos” seria uma das formas, sendo a 
outra, combater o racismo. S. compreendeu que o sistema escra-
vista no Brasil do século XIX, era baseado no racialismo cien-
tífico, e que ser escravizado estava atrelado a cor da pele negra. 
Assim, apesar do conceito de racismo não ser usado pelos sujeitos 
daquele período, ele descreve corretamente as bases do sistema 
escravocrata. Segundo Ola Hallden, os estudantes da disciplina 
escolar de História possuem tendências a analisar narrativas, 
que consistem em usar outros exemplos, fatos e acontecimentos. 
Desta forma, Hallden (1997, p. 205), afirma:

Narrative history is often characterized by adhe-
rence to a central subject and the relating of how 
a given state has been altered. It is the actions 
of the individual that are in focus in a causal or 
narrative conception of history, whereas imper-
sonal structures are the focus of a structural 
conception of history5. 

Na mesma pergunta e atividade, a estudante R. deu a 
seguinte resposta: “Sim, fazendo paralisações” (R., 2018). Aqui, 
é interessante ressaltar que a escola onde realizamos o estágio 
ficou mais de um mês com as aulas paralisadas, durante o pri-
meiro semestre de 2018, devido a uma greve dos professores. 
Desta forma, é possível verificarmos, que a estudante acredita 
que a luta por direitos é uma luta democrática, e que este é um 

5 “A História narrativa é frequentemente caracterizada pela adesão a um sujeito 
central e a relação de como um dado estado foi alterado. São as ações do indivíduo 
que estão em foco em uma concepção causal ou narrativa da História, enquanto 
as estruturas impessoais são o foco de uma concepção estrutural da História” 
(Tradução livre feita pela autora). 
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mecanismo de resistir às opressões e batalhar por melhorias. 
Novamente, vemos os estudantes fazendo uso das suas expe-
riências do presente para explicar o passado. Jörn Rüsen (2007, 
p. 104), estabelece que a formação ou consciência histórica é a 
capacidade de colocar uma narrativa dotada de sentidos, onde “a 
consciência histórica é constituição de sentido sobre a experiên-
cia do tempo, no modo de uma memória que vai além dos limi-
tes de sua própria prática. A capacidade de constituir sentindo 
necessita ser aprendida, e o é no próprio processo dessa consti-
tuição de sentindo”.

Contudo, nem todos os estudantes realizaram esse pro-
cesso de diálogo entre experiência própria e conteúdo histórico. 
O estudante M., por exemplo, quando respondeu à pergunta da 
Figura 1, apontou o uso de práticas de resistências específicas do 
período. Segundo M.: “Existe maneiras de resistir à escravidão, 
como queimar a plantação e todos os escravizados não irem tra-
balhar” (2018). O estudante articulou a sua resposta de acordo 
com o que foi discutido em sala de aula e sem a necessidade de 
recorrer ao seu presente para responder à questão. 

Com base nas análises das narrativas dos estudantes ficou 
evidente que o uso de conceitos do presente para responder 
questões ligadas ao conteúdo histórico é comum. Eles tentam 
compreender a História a partir do que já conhecem e observam 
nas temáticas, pontos que dialogam com as suas experiências. 
Desta maneira, criam identificações com o conteúdo e olham 
suas próprias vidas no que está sendo estudado, contribuindo, 
assim, para a sua aprendizagem. Monteiro (2013), ao associar 
François Dosse e Jaques Rancière, compreende que o anacro-
nismo estabelece saltos entre passado e presente, e que somente 
a partir deles é possível narrar a História. Apesar de os anacro-
nismos existirem em algumas respostas, destacamos que isto faz 
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parte da consciência histórica que os estudantes articulam com 
a matéria, e possivelmente, com questões extraclasse. 

Brasil escravocrata e tempo presente
O conteúdo programático foi pensado de forma que os estu-

dantes pudessem compreender que os acontecimentos históricos 
não estão isolados no passado, mas que possuem ligações com 
o que vivemos no presente. Desta feita, uma das preocupações 
do nosso estágio foi estabelecer o paralelo entre o que vivemos 
e o que aconteceu no passado. As temáticas que perpassaram o 
recorte do Brasil Império nos forneceram um material excelente 
para pensarmos no Brasil contemporâneo. 

Uma das oficinas, realizadas no início do estágio, foi sobre 
a História do Brasil pós-independência. Nela, tivemos o objetivo 
de correlacionar com os estudantes a participação que grupos 
marginalizados – negros, mulheres, indígenas e camadas popu-
lares – tiveram nesse processo. Após essa primeira parte, abrimos 
uma roda de conversa para discutirmos como essas populações 
estariam hoje em dia, qual era a situação desses grupos na vida 
política e se mudanças significativas na condição social deles 
haviam ocorrido. O debate fluiu de forma muito positiva, con-
tudo, em um determinado momento, ao ser interrogado sobre 
como está a situação das pessoas negras no Brasil atual, o estu-
dante F. respondeu: “Está melhor, eles não levam mais chibata-
das”. Seu comentário, foi prontamente rebatido pelo estudante 
Y.: “Não é porque eles não estão levando chibatada que a situa-
ção não esteja ruim”. Então, a partir desse diálogo, instigamos 
os estudantes a questionarem sobre as reverberações no tempo 
presente, e que o que acontece no processo histórico não é uma 
permanência, mas sim um reflexo da História. Em outras pala-
vras, a população negra no Brasil atual não sofre mais os abusos 
físicos da sociedade escravocrata, mas passa por vários outros 
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processos de marginalização, que ainda os exclui da sociedade. 
As práticas de violência e opressão se transformaram. Não pode-
mos afirmar que os processos de dominação e subalternização 
são os mesmos que existiam no passado, mas existem elementos 
que demonstram continuidades transformadas. Com esta ativi-
dade, sentimos a necessidade de explorar as questões ligadas ao 
processo de escravidão brasileiro e as suas repercussões no pre-
sente. Selecionamos, então, a temática da Revolta dos Malês para 
abordar essas questões. 

Durante a primeira metade do século XIX, a história da 
Bahia foi marcada por diversas revoltas, grande parte delas, 
organizada por sujeitos escravizados e libertos, tendo em vista 
que a população não branca representava quase 78% de todo 
o estado (REIS, 2014). O movimento mais emblemático contra 
a coroa, nesse período, foi a Revolta dos Malês. A revolta leva 
esse nome por conta dos sujeitos escravizados e libertos que aju-
daram a constituí-la. Os malês eram negros islamizados, que 
foram trazidos à força para o Brasil. Sua origem e cultura pos-
suíram uma importância fundamental para a revolta, pois ela foi 
estruturada com auxílio da língua árabe, que não era compreen-
dida pelos portugueses. 

Na cidade de Salvador do século XIX, a maior parte dos 
sujeitos escravizados eram escravos de ganho, ou seja, aqueles 
que realizavam atividades comerciais, como alfaiataria, barbei-
ros, quituteiras, artesãos e carpinteiros. Por conta desse tipo de 
trabalho, os escravizados possuíam certa liberdade de circula-
ção pela cidade, e muitas vezes, não viviam com os senhores, e 
sim, em casas arrendadas. Apesar do sistema em que os malês 
estavam inseridos ser diferente dos escravizados em grandes 
plantações, as condições jurídicas que os caracterizavam se tra-
tavam das mesmas: eles eram considerados pela lei como pro-
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priedade dos senhores. O que significa, que eles não eram livres, 
e poderiam sofrer com castigos e torturas físicas. 

Tais especificidades dos sujeitos que participaram da 
Revolta dos Malês foram fundamentais para sua organização. A 
língua árabe foi usada com perspicácia como forma de comuni-
cação e organização do movimento, pois os senhores, feitores e 
a Polícia não conseguiam compreender o idioma. O letramento 
também foi usado de forma estratégica, pois como a maior parte 
dos malês sabiam ler e escrever em árabe, eles transmitiam men-
sagens uns para os outros, muitas vezes, enroladas nos quitu-
tes, que eram vendidos pelas quituteiras. Por serem escravos 
de ganho, diversos deles arrendavam casas pela cidade. Sendo 
assim, as reuniões eram estabelecidas em suas casas, usando 
como pretexto, a confecção de algum trabalho. 

Os malês, além da facilidade de organização por conta da 
língua árabe, vinham de uma parte do continente africano mili-
tarizada6 e eram excelentes estrategistas. Assim, planejaram um 
ataque no dia 25 de janeiro, na ocasião de uma festa católica, na 
Igreja do Nosso Senhor do Bonfim. Se valeram da cidade vazia e 
pouco vigiada para libertar todos os escravos muçulmanos não 
alforriados. O plano era matar ou escravizar todos os brancos e 
opositores ao islamismo, tomar o controle dos quartéis e enge-
nhos, e fundar uma monarquia islâmica na região. O objetivo 
dos malês foi frustrado por conta de uma delação às vésperas 
do dia 25 de janeiro de 1835. O movimento foi duramente repri-
mido e diversos sujeitos escravizados. Os já alforriados foram 
mortos, e os líderes do movimento, foram enforcados. Outras 

6 Segundo João José Reis (2014) os malês, nagôs e haussas – povos que tiveram parti-
cipação ativa nas revoltas que aconteceram na Bahia do século XIX –, quando na 
África, viviam em territórios onde haviam disputas ligadas a uma Guerra Santa 
mulçumana. Desta forma, estavam inseridos nessas comunidades, muitos dos 
africanos que foram trazidos cativos para Salvador que possuíam conhecimento 
de armas e estratégias militares.  
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punições aos participantes da revolta foram: expulsão do país, 
prisão e castigos físicos.

A Revolta dos Malês nos permitiu pensar na pluralidade 
dos grupos escravizados. A população negra que chegou ao 
Brasil de forma forçada, para ser vendida como escrava, mui-
tas vezes é discutida de maneira homogênea, como se fosse toda 
igual ou pertencente a um mesmo grupo. Um exemplo disto é, 
que a maior parte dos estudantes, desconhecia que havia exis-
tido sujeitos escravizados de religiões islâmicas no país. Outro 
ponto que ajudou a romper com o estereótipo dessas populações 
foi a situação dos escravos de ganho, pois quando perguntamos 
aos estudantes que imagem eles possuíam dos escravizados no 
Brasil, todos citaram os sujeitos que trabalhavam nos engenhos 
e lavouras. Assim, eles puderam perceber que existiram diver-
sos grupos de sujeitos negros que foram escravizados, vindo das 
mais distintas partes do continente africano, com culturas pró-
prias, línguas específicas e variados tipos de funções na estru-
tura escravista.

Os estudantes não conheciam a Revolta dos Malês, muito 
menos a figura histórica que foi Luísa Mahin, com exceção de L., 
que nasceu e foi criada a maior parte de sua vida, em Salvador. 
Eles ficaram muito intrigados com a capacidade militar e orga-
nizacional dos malês, e este fato, foi de suma importância para 
que rompessem com ideias que possuíam previamente de movi-
mentos de resistência. Os estudantes conseguiram compreender 
que a lei é construída por pessoas com interesses políticos, como 
a escravidão ser legalizada, por exemplo. Assim, eles consegui-
ram uma visão ampliada das relações de um país, que tinha 
como um dos elementos fundadores, a escravidão. Abrindo, 
deste modo, suas próprias visões de mundo para novas possibi-
lidades de resistência à um sistema vigente.
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Nesse viés, elaboramos a seguinte questão: “Você acredita 
que, mesmo após 183 anos da Revolta dos Malês, a população 
negra ainda é marginalizada e sofre preconceito? Por quê? Cite 
exemplos e justifique”. Todos os estudantes responderam que 
sim, e isso demonstra que eles possuem consciência de que as 
populações negras ainda sofrem por conta de preconceitos e 
marginalização na sociedade. 

Apesar de acreditarem nestas permanências, compreen-
deram que os preconceitos estão ligados a razões distintas. O 
Quadro 1, destacou a categorização das respostas obtidas com 
a atividade. Vale ressaltar que categorias homogeneízam as res-
postas, por tentar encaixá-las em um padrão comum. Contudo, 
a categorização é necessária, pois, a partir dela, é possível ana-
lisarmos de forma mais crítica o processo de aprendizagem dos 
estudantes. A tabulação também permitiu observarmos se os 
estudantes chegaram a conclusões similares, fazendo, então, 
uma seleção mais apurada das respostas a serem abordadas. 
Desta forma, foi central no andamento deste artigo realizá-la. 
Apesar disso, algumas foram analisadas individualmente ao 
longo do estudo. 

Quadro 1 – Categorização das respostas
Número de 
estudantes

Respostas

6 Pessoas negras são marginalizadas por conta da cor da pele.

1 A marginalização das populações negras se dá pela falta 
de representatividade.

1 Não sabe o motivo, mas sabe que existe a marginalização.

1 Acredita que as populações negras sofram com os mais 
diversos tipos de preconceito, que ultrapassam a questão 
racial.

Fonte: Elaborado pela autora a partir das atividades, 2018.
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Uma dessas respostas foi usada como título do referido 
artigo, e apesar de a narrativa deste estudante não abordar mui-
tas questões ligadas ao conteúdo histórico da pergunta, ela foi 
colocada em forma de um desabafo, que nos chamou atenção. 
O estudante A. escreveu: “Sim, eu não sei porquê. Não deveria 
ser assim, é puro preconceito”. Desta forma, ao mesmo tempo 
em que constata que não sabe o motivo disso acontecer no con-
texto atual, entende que as populações negras sofrem precon-
ceito. O estudante ainda não conseguiu compreender como se 
deu a construção de uma sociedade racista e que se perpetua nas 
opressões contra as populações negras.

Ainda assim, obtivemos algumas respostas mais enfáticas, 
como a da estudante L., que respondeu à questão da seguinte 
maneira: “COM TODA CERTEZA DO MUNDO. Os negros 
ainda sofrem todo o tipo de opressão”. A estudante também citou 
uma frase dando um exemplo do que considera uma forma de 
preconceito: “Pega neguinho”. A reposta de L., diferentemente 
da dada por A., traz maior compreensão das marginalizações, 
associando o preconceito à cor da pele dos sujeitos, o que não 
aparece na outra resposta, e articula aquilo que escuta em seu 
cotidiano para relacionar e explicar questões ligadas ao precon-
ceito. Contudo, L. fez um esquema, em outra resposta, que aju-
dou a esclarecer a razão de ter chegado a essa conclusão: 

Figura 1 – Atividade de estudo dirigido sobre a Revolta dos Malês – 
resposta da estudante

Fonte: Acervo da autora, 2018.
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O estudante A., citado acima, foi o único que não relacio-
nou a marginalização das populações negras com o racismo. 
Todos os outros estudantes mencionaram que, o motivo pelo 
qual até hoje as populações negras são marginalizadas, se dá 
por conta de um racismo latente na sociedade. Eles assimilaram 
que a exclusão e opressão dessas populações aconteceu devido à 
escravidão no Brasil estar pautada no sistema racial. 

Algumas respostas chamaram atenção por conta dos exem-
plos de experiências do cotidiano. Citamos aqui algumas respos-
tas: “Sim, porque existem ainda pessoas racistas. Um exemplo 
é uma pessoa negra tentar conseguir emprego, mas não conse-
guir porque é negra. Isso não pode acontecer, todos temos direi-
tos iguais” (G., 2018); “Sim, porque o brasileiro não evoluiu, um 
exemplo é na TV, os atores são quase todos brancos, na Polícia 
e na política” (R., 2018); “Sim, é muito comum ver pessoas que 
‘enxergam’ o negro como alguém ruim. Exemplo disso, são pes-
soas que atravessam a rua porque tem um negro perto ou se 
recusam a sentar no ônibus porque no banco ao lado tem um 
negro” (R. K., 2018). Os estudantes relacionam a marginalização 
com coisas que eles viram, perceberam e analisaram do próprio 
mundo. Eles olham ao redor para responder essas perguntas. 

Considerações finais
“Quando veem uma pessoa negra ainda associam com 

escravos” (N., 2018). Esta resposta foi escolhida para iniciar a 
conclusão deste artigo, pois ela articula as questões dos dois tópi-
cos anteriores. N. demonstra a conexão entre experiência prática 
e conteúdo histórico abordado nas escolas, bem como a reverbe-
ração do período escravocrata no tempo presente. Ela relaciona 
a marginalização das populações negras ao processo histórico. 
Não é possível afirmar que a estudante estava consciente que 
sua resposta demonstrava os lampejos do passado no presente. 
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Contudo, sua fala explicitou que houve uma compreensão das 
estruturas vigentes, e das categorias utilizadas nos processos de 
marginalização. Quando colocou que o simples fato de olhar 
uma pessoa negra, faz com que você a relacione à uma figura 
histórica tão conhecida no Brasil, ela demonstrou que esses pro-
cessos ainda se fazem presentes, ainda que não exatamente da 
mesma forma, como anteriormente. 

A noção de um “passado que não passa” (ROUSSO, 2016), 
se faz presente na narrativa acima. Questões como a escravidão 
ainda são sentidas na sociedade. Uma forma de enxergar esses 
discursos foi por meio das narrativas construídas pelos estudan-
tes do 8º Ano, que articularam o conteúdo programático pas-
sado em sala com suas experiências pessoais, em diálogo com 
diferentes níveis de consciência histórica. A maneira com que 
representaram o passado está conectada com suas visões sobre 
o presente. Esse caminho feito pelos estudantes, muitas vezes, 
esbarra em conceitos anacrônicos, mas o uso do presente, para 
que eles consigam compreender um passado distante e desco-
nhecido, é uma ferramenta válida no ensino de História.

É interessante observarmos que a maior parte dos estudan-
tes, quando interrogados sobre o que sabiam a respeito do Brasil 
Império, citou questões ligadas ao regime de escravidão. Por 
conta disso, sentimos necessidade de discutir essas questões com 
eles, e debater as práticas de Resistência e Liberdade. Quando 
perguntados sobre qual liberdade era buscada pelas populações 
negras, contrariando o que haviam falado na primeira oficina, a 
resposta não foi mais o direito de ir e vir, e sim, “a liberdade de 
não sofrer mais”, “de não passar por mais castigos físicos”, “de 
não ser mais obrigado a trabalhar” e, por fim, “não ser objeto de 
alguém”. Portanto, foi possível notarmos como os estudantes, 
que anteriormente defendiam que liberdade era um direito espe-
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cífico, conseguiram compreender que ela muda de significado 
de acordo com a situação e do que os outros sujeitos vivem. 
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INTERAÇÕES E REFLEXÕES 
INTERDISCIPLINARES

Saberes e sabores da docência em práticas 
na formação de professores

Denise Wildner Theves
Lenir dos Santos Moraes

Este texto está inserido em nossos estudos e pesquisas 
que envolvem a formação de professores1 e a sua atuação 
nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, na perspec-

tiva interdisciplinar, abrangendo a Geografia e a Matemática, 
relacionadas com a alfabetização. Pautam-se em nossos movi-
mentos romper com estruturas meramente disciplinares, frag-
mentadas e o isolamento dos conhecimentos. Sendo assim, esta 
“não é uma mera soma e justaposição de matérias e conteúdos 
[...], mas, sim, um amplo processo de ref lexão e de experimen-

1 À fim de não exacerbar repetições sobre as questões de gênero, será feito uso das 
denominações: o(s) professor(es), o(s) aluno(s), o(s)estudante(s), mas entendemos 
que a própria diversidade que respeitamos pressupõe muitos “as”, “es”, etc., ainda 
em construção em nossa linguagem.

11 
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tação que requer convicção, tempo e formação” (CARNOBELL, 
2002, p. 69).

À vista disso, nosso envolvimento e compromisso com a 
formação de professores tem como pressuposto a interação com 
as crianças nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, onde, 
através da docência se constituem espaços-tempo de ação-re-
flexão, autoformação e aprendizagem. Preconizamos o plane-
jamento conjunto, que emerge diferentes pontos de vista, para 
chegarmos a acordos e tomar decisões. 

Assim, assumimos o trabalho cooperativo para a criação 
de propostas didáticas, estreitando os conhecimentos desenvol-
vidos na escola, as necessidades e curiosidades dos alunos, de 
maneira que eles possam estar integrados aos diferentes contex-
tos e situações de sua vida cotidiana. Afinal, “viver na escola é 
existir enquanto humano no meio de humanos que falam, que 
amam, que escutam, que todos os dias recriam a vida em sua 
diversidade de possibilidades” (MELLO, 2017, p. 20).

Com fundamento nestes propósitos, trazemos um recorte 
do nosso trabalho, articulado com os licenciandos que, ao ser 
mediado nos momentos de formação, oportunizou reflexões epis-
têmicas que abarcaram a espacialidade, a geometria e o número.

Tais propostas didáticas foram planejadas por nós, desen-
volvidas junto aos estudantes do curso de Pedagogia, e inseri-
das na docência com as crianças nos Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental. No entanto, destacamos que estas não são consi-
deradas atividades para serem apenas aplicadas como receituá-
rio de práticas e que, pelo contrário, assentam-se nas concepções 
epistemológicas e pedagógicas assumidas com a Geografia e a 
Matemática, alicerçadas nas diversas linguagens que mobilizam 
a autoria e as vivências das crianças.
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Ressaltamos que o papel dos professores é imprescindível 
para que nas situações escolares, a espacialidade e a autoria das 
crianças, possam transparecer e serem levadas em consideração 
para estimular a atividade criadora, tal como sugere Vygotsky 
(2009; 2018).

Desenvolvimento
Nossa atuação na formação de professores tem revelado a 

necessidade de aproximações dos seus conhecimentos, de sua 
espacialidade e da investigação de como se dá a compreensão 
sobre o desenvolvimento do raciocínio lógico. Estes, são aspec-
tos fundamentais para a construção de uma ação docente que 
almeje a leitura do mundo com as crianças.

Planejar de forma conjunta expõe nossa crença na potência 
do coletivo e na ressignificação da docência nos Anos Iniciais. 
Então, como já mencionado em outro trabalho (THEVES; 
MORAES, 2021), partimos das necessidades constatadas no 
cotidiano da docência, nos cursos de formação de professores, e 
na busca por estratégias que pudessem ir de encontro às inquie-
tações e necessidades que surgiram. 

É importante, portanto, explicar que os pressupostos de 
cada componente curricular – Geografia e Matemática –, foram 
retomados à fim de entrever como os diversos conhecimentos 
poderiam se converger com as necessidades dos licenciandos e, 
além disso, no desenvolvimento dos conhecimentos das crian-
ças, considerando a atuação da escola. Deste modo, foram suge-
ridos estudos reflexivos e ancorados nestes propósitos, e criadas 
propostas didáticas a serem desenvolvidas com as crianças.

Salientamos, que essas práticas didáticas foram criadas uti-
lizando uma obra da Literatura Infantil, como possibilidade 
de estabelecer momentos que pudessem relacionar os conheci-
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mentos das crianças em sua leitura do mundo, buscando, assim, 
ampliar e construir outras percepções. Apontamos ainda, que 
a nossa escolha, pautada na Literatura Infantil, se deu, pois 
esta é “a ferramenta alfabetizadora por excelência, que assume 
a estética como fundadora dos processos éticos e cognitivos” 
(MELLO, 2017, p. 82).

Com estes objetivos traçados, partindo da obra literária 
escolhida, buscamos criar atividades que propusessem a inter-
locução com os conhecimentos das crianças, desejosas que, cada 
uma “nessa teia, inventasse a si e ao mundo, conhecesse a si e às 
coisas, aprendesse a dizer, a ouvir, a ler e a escrever no diálogo 
transcriador” (MELLO, 2017, p. 82). 

Nomeamos então cada proposta de “interação” e após a sua 
descrição, com a indicação de “reflexão-ação-reflexão”, desta-
camos pressupostos que referenciam-na, reafirmando que nos-
sas ações eram sustentadas por concepções epistemológicas e 
pensamentos metodológicos, reforçando que não apregoamos 
o mero “ativismo”. Escolhemos a obra “Espaguete e almônde-
gas para todos: uma história Matemática2”, da autora Marilyn 
Burns, com ilustrações de Debbie Tilley, cuja capa está na Figura 
1. A escolha foi feita a partir das diversas possibilidades de ativi-
dades que poderiam ser criadas a partir do seu enredo.

2 Livro Espaguete e Almôndegas para todos. Disponível em: https://pt.slideshare.
net/LenirMoraes/espaguete-e-almondegas-para-todos-245552039. Acesso em: 02 
abr. 2021.
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Figura 1 – Capa do livro escolhido para a atividade

Fonte: Autoras (2021).

O livro apresenta a história de uma família, que vai oferecer 
um almoço para reunir seus familiares e amigos. Sendo assim, 
eles fizeram o planejamento do almoço levando em consideração 
quantas pessoas seriam convidadas, a organização do espaço para 
acolher a todos os convidados, a quantidade de comida que seria 
necessária, e a quantidade de mesas e cadeiras. Com todo o plane-
jamento e organização realizados, no dia da festa, aconteceu um 
problema que colocou em risco toda a estruturação já feita. Os 
convidados, foram chegando para o almoço e resolveram juntar 
as mesas, com isso, os anfitriões perceberam que faltariam lugares 
para todos. E agora? Como resolveriam o problema?

As crianças foram solicitadas, a resolver o problema criado 
pelos convidados, utilizando a lógica, conhecimentos matemá-
ticos e geográficos.
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Interação 1 – O segredo da história guardada no livro. 
Quais são as suas ideias sobre a história?

Mostrar a capa do livro e estimular as crianças a dizerem 
o que observam nela e quais são as suas ideias sobre a narrativa 
da história. As perguntas podem ser: O que vocês observam na 
capa? O que chama a sua atenção ao observar a cena da capa do 
livro? Qual história vocês imaginam que o livro pretende con-
tar? Onde eles estão? O que será que estão pensando?

Reflexão-ação-reflexão

A memória e a imaginação estão presentes nos processos 
de tomada de decisão no cotidiano, e as aprendizagens, por sua 
vez, envolvem a criação de novas memórias ou a sua amplia-
ção. As memórias são formadas a partir de “vários tipos de ati-
vidades, por isso dependemos delas para nos situarmos na vida”. 
Assim, a “imaginação cria condições de aprendizagem, enquanto 
a memória possibilita a aprendizagem” (LIMA, 2007, p. 5). Desta 
perspectiva, a “imaginação é parte integrante do processo de 
aprendizagem, porque aprender significa, exatamente ser capaz 
de estabelecer conexões entre informações, construindo, deste 
modo, o significado” (LIMA, 2007, p. 7). À vista disso, o trabalho 
pedagógico derivou do exercício da imaginação e com ela, da ati-
vidade criadora, onde as crianças inventam, solucionam proble-
mas, criam alternativas e se expressam em diversas linguagens.

Interação 2 – Afinal, que história é essa? 

Contar a história para as crianças utilizando o livro e as 
imagens que compõem a narrativa.

Reflexão-ação-reflexão

Com a narração da história, as crianças são convidadas a 
apreciá-la e a se posicionarem sobre as personagens e suas ações 
(SILVA, 2013a). Deste modo, eles criam momentos para estabe-
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lecerem relações entre o enredo da história e seus conhecimen-
tos prévios. “Nesse sentido, as crianças podem encontrar, nas 
palavras lidas, novas formas de perceber o mundo e, ao dizê-las 
umas para as outras, reconstruir sua percepção por meio da lin-
guagem” (SILVA, 2013a, p. 97). Além disso, diferentes paisagens 
são construídas com as narrativas das histórias e proferidas nas 
múltiplas linguagens das crianças, pois “a percepção das for-
mas é, sempre, a construção de uma paisagem em nossa mente” 
(SILVA, 2013a, p. 98).

Interação 3 – Os trechos da narrativa: pensando nas ações 
humanas e no espaço.

A horta – No início da história, está escrito: “Um belo dia, 
a Sra. Costa estava ocupada cuidando de seus pés de alface em 
sua horta” (BURNS, 1999, p. 1).

a) Vocês já viram uma horta?

– Onde? Quando? Como ela era? O que tinha nela?

– O que pode ser cultivado em uma horta?

– Uma horta pode ser feita em qualquer lugar? Por quê?

b) Observe a Figura 2, que mostra os canteiros da horta da 
Sra. Costa.

– O que chama a sua atenção ao analisar a horta?

– O que está plantado nos canteiros da horta?

– Se você fizesse uma horta, o que plantaria nela?

– Que tal desenhar a sua horta?

– Vamos escolher algumas sementes e fazer uma pequena 
plantação na sala de aula? O que é possível semear neste caso? 
Quais são os cuidados necessários? Qual é a melhor época para 
a semeadura?
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Figura 2 – Horta da senhora Costa

Fonte: (BURNS, 1999, p. 2)

Enquanto a senhora Costa estava cuidando da horta, onde 
estava o senhor Costa? O que ele fazia?

Livro de receitas – O Sr. Costa estava lendo um livro de 
receitas (BURNS, 1999, p. 1).

– Vocês já viram um livro de receitas? Onde? Quando? 
Como ele era?

– Pergunte para as pessoas da sua família se elas possuem 
algum livro de receitas ou anotações de receitas. Peça para 
vê-los. Conte para seus colegas a respeito das suas descobertas, 
sobre o livro ou anotações de receitas da família.

Reflexão-ação-reflexão

Destacamos, que o ensino de Geografia, não se resume a 
identificar e memorizar nomes de elementos do espaço. Por 
outro lado, “é preciso saber que a localização de todas as coi-
sas é determinada na definição do significado que possuem” 
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(SILVA, 2013a, p. 101). Assim, refletirmos a partir da localiza-
ção e organização do espaço pela ação humana, com ativida-
des otimizadas, pode ser uma das formas para “desenvolver um 
olhar espacial que habilita a criança a compreender e interagir 
em diferentes espaços” (SILVA et al., 2013b, p. 15).

Com a observação e descrição propostas na atividade, as 
crianças destacaram os elementos que formam a paisagem, dife-
renciando-os em relação àqueles que são naturais e culturais, 
ou seja, criados pelo trabalho humano. Enfatizamos ainda, que 
o cultivo de sementes oportuniza a observância dos ciclos de 
desenvolvimento das plantas, que são marcados pelo tempo da 
natureza, e com isso, prescindem de condições climáticas.

A ideia do trabalho com as receitas, inseriu-se na perspec-
tiva das práticas culturais que também envolvem a alimentação, 
preparo e cultivo dos alimentos. Dessa maneira, “as formas de 
preparo, assim como a organização das refeições, trazem em si, a 
história de um determinado grupo” (LIMA, 2010, p. 19). Ao pro-
pormos aos alunos conhecerem as receitas de suas famílias, esti-
mulamos a narração de casos e fatos vivenciados pelo seu núcleo 
familiar, ampliando as oportunidades de contato com a oralidade 
e “com as formas de narração verbal, entrelaçadas com expressões 
faciais e gestuais, que as acompanham” (LIMA, 2010, p. 20).

O desenho, por sua vez, faz parte da vida das crianças e 
a sua realização é antecedida pelos movimentos do corpo no 
espaço, desta maneira, “o desenho será uma representação de 
algo percebido e/ou imaginado” (LIMA, 2003, p. 16). Estimular a 
realização de desenhos pelas crianças, são oportunidades para a 
criação e apropriação de símbolos que ficam grafados através da 
construção simbólica infantil, não sendo estas, representações 
de sua personalidade ou inteligência. Articulamos, que as gra-
fias das crianças, exibem o desenho como um registro: “Registro 
do movimento em algum suporte, registro da experiência sen-



243

Interações e reflexões interdisciplinares

sível, registro de um processo simbólico interno, registro da 
identidade cultural, registro de uma narrativa, registro de uma 
emoção” (LIMA, 2016a, p. 90).

Interação 4 – A ideia do almoço

a) O Sr. e a Sra. Costa resolveram reunir a família em um 
almoço e convidaram: os filhos, seus pais, o irmão da Sra. Costa, 
e os vizinhos, todos aceitaram o convite. O total de convidados 
foi de 32, incluindo os Costa.

– Você já esteve em algum almoço com muitas pessoas? 
Onde? Quando? Era uma comemoração? Qual? Como você se 
sentiu?

– Quantas pessoas costumam almoçar com você?

– Quem são as pessoas que almoçam com você?

– O Sr. e a Sra. Costa resolveram alugar mesas e cadeiras. 
Por quê?

– Desenhe você em um almoço em sua casa.

– Todas as pessoas têm condições de ter almoço e outras 
refeições dignas? O que você pensa sobre isso?

b) O Sr. Costa ficou pensando em algo que coubesse no forno 
e fosse suficiente para as 32 pessoas que estariam no almoço. A 
Sra. Costa, sugeriu espaguete com almôndegas.

– Você conhece este prato: espaguete com almôndegas?

– Já provou? Onde? Quando? Você gostou?

– Qual a sua comida preferida?

– Vamos fazer um gráfico com as comidas preferidas da 
nossa turma?
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Reflexão-ação-reflexão

Inseridas na perspectiva das práticas culturais, a alimen-
tação e a organização das refeições, expõe a geograficidade e a 
historicidade dos grupos, onde o uso de utensílios, as formas de 
preparo dos alimentos e o ato de comer, revelam traços das cul-
turas. Em muitos grupos, as refeições e as festas são a oportu-
nidade de interação entre várias gerações, e indicam a função e 
os comportamentos nos diferentes espaços, como, por exemplo, 
cuidados e higiene no preparo dos alimentos, atividades que são 
feitas na cozinha, além de quais objetos são utilizados.

Assim, é importante propormos reflexões com perguntas 
que possibilitem a discussão com as crianças sobre a organiza-
ção dos espaços, pois “cada espaço possui uma organização e 
traduz o viver da sociedade/grupo que o habita” (SILVA et al., 
2013b, p. 15). Pensar ainda, nas diferenças e nos modos de vida, 
é fundamental na análise das situações que são materializadas 
de formas diversas nas paisagens e que mostram as desigual-
dades sociais. Consiste em um dos conceitos fundamentais das 
propostas com a Geografia nos Anos Iniciais, pois “ajuda a ler o 
espaço e instrumentaliza a participação de forma consciente nas 
decisões das sociedades” (SILVA et al., 2013b, p. 16).

Interação 5 – O dia do almoço chegou...

a) O cardápio e as atividades do dia: “O Sr. Costa levan-
tou cedo e passou a manhã toda cozinhando” (BURNS, 1999, p. 
5). A Sra. Costa também ajudou na preparação do cardápio do 
almoço. Use a cartela para fazer as atividades.

– Faça um pequeno círculo azul marcando as hortaliças que 
a Sra. Costa colheu na horta para fazer a salada3.

3 Resposta: tomate maduro, pepino e alface.
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– Faça um pequeno círculo verde marcando as hortaliças 
que você gosta.

– Faça um pequeno círculo vermelho marcando as hortali-
ças que você não gosta.

– Faça um pequeno círculo marrom marcando as hortaliças 
que você não conhece.

Figura 3 – A colheita da Sra. Costa na horta4

Fonte: O que você vai comer5.

4 As hortaliças que aparecem na cartela da esquerda para a direita, são: cenoura, 
rabanete, couve, nabo, abóbora, pimentão, tomate, batata, beterraba, beringela, 
pepino e cebola.

5 Disponível em: https://br.pinterest.com/pin/538250592964795746/. Acesso em: 14 
mar. 2021.
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b) O cultivo das hortaliças

– Você sabia que algumas hortaliças podem ser cultivadas 
em pequenos espaços, inclusive em vasos? Vamos então fazer 
experiências para descobrir e depois cultivar na nossa sala 
de aula ou em algum outro lugar da escola, essas hortaliças? 
Podemos conversar com alguém para nos orientar? Quem? O 
que vamos perguntar?

– Depois de termos mais informações sobre o cultivo de 
hortaliças e as possibilidades na sala de aula ou na escola, vamos 
fazer uma maquete para planejar a organização do espaço onde 
ficarão os vasos com o nosso plantio?

Reflexão-ação-reflexão

Com a Geografia busca-se criar condições para que os alu-
nos compreendam como “a sociedade, por meio da ação dos 
diferentes grupos sociais que a constituem, organiza os espaços” 
(SILVA et al., 2013, p. 21). Neste processo, há diferentes situações, 
naturais ou sociais, que interferem na vida das pessoas e que 
determinam a (re)ordenação dos elementos no espaço. Assim, 
propor o entendimento dessas ações/interferências e suas impli-
cações na vida das pessoas é um desafio que se coloca, afinal, há 
relações econômicas e sociais imbricadas nos diferentes proces-
sos e configurações.

Do mesmo modo, ao vivenciar situações reais e imedia-
tas com a natureza, as crianças são estimuladas à compreensão 
de que o “espaço geográfico está em constante transformação, 
fruto da dinâmica da natureza e das ações da sociedade, expres-
sas nos diferentes arranjos dos objetos” (SILVA et al., 2013, p. 
26). Sublinhamos ainda, que os fenômenos científicos e a expe-
rimentação com elementos na natureza, são possibilidades para 
a ampliação do universo das ciências, com a observação e regis-
tros com desenhos e/ou com a escrita (LIMA, 2016b).
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A confecção de maquetes favorece a representação de uma 
paisagem de forma tridimensional, cuja confecção, origina-se da 
atividade criadora das crianças na utilização de diversos mate-
riais, e “trabalha com concepções artísticas para a representa-
ção de elementos reais, mas também aborda a reprodução dos 
objetos com proporção adequada” (SILVA et al., 2013, p. 81). As 
trocas coletivas entre as crianças na realização da maquete, con-
tribuem para que elas vivenciem situações onde são necessários 
negociação e diálogo para se constituir consensos.

Quando concluímos a(s) maquete(s), o momento se torna 
propício para a criação de situações problematizadoras sobre o 
espaço representado. Problematizar é uma forma de estimular 
a curiosidade das crianças, e as perguntas, ajudam a elaborar 
estratégias para as respostas.

Interação 6 – Organizando o espaço para o almoço

“Enquanto a Sra. Costa esperava as mesas e cadeiras que 
havia alugado, fez a planta de onde cada um iria sentar” (BURNS, 
1999, p. 6). Veja a ilustração que está no livro, que mostra a planta 
que a Sra. Costa fez.

Figura 4 – A planta  
que a Sra. Costa fez  
para organizar o espaço 
do almoço
Fonte: (BURNS, 1999, p. 6).
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Planta é o nome dado a um mapa (representação cartográ-
fica), realizado a partir de uma escala muito grande, ou seja, com 
uma área muito pequena e um nível de detalhamento maior. 
É muito utilizada para representar casas e moradias em geral, 
além de bairros, parques e empreendimentos6.

a) Observando a ilustração retirada do livro (Figura 4), leia 
a planta feita pela Sra. Costa.

– Como a planta da Sra. Costa foi feita?

– De que forma foram desenhadas as mesas e cadeiras?

– Como a Sra. Costa distribuiu as mesas e cadeiras?

– Quantas pessoas podem estar juntas em cada mesa?

– A ideia da Sra. Costa de fazer uma planta foi uma boa 
forma de mostrar onde cada um poderia se sentar durante o 
almoço? Por quê?

b) Pensando sobre plantas e mapas.

– Você já viu alguém usando plantas ou fazendo-as? Quem? 
Onde? Em quais situações? As plantas foram úteis nesta(s) situa-
ção(ões)? Por quê?

– Você já fez plantas? Em quais situações? Para quê?

– Vamos fazer uma planta da nossa sala de aula para plane-
jarmos a melhor forma de organização do que está aqui?

– Como podemos fazê-la?

– Em uma planta, “as coisas” têm o tamanho como são na 
“verdade”?

6 Conceitos básicos de Cartografia. Disponível em: https://mundoeducacao.
uol.com.br/geografia/conceitos-basicos-cartografia.htm#:~:text=Plantas%20
%E2%80%93%20representa%C3%A7%C3%A3o%20cartogr%C3%A1fica%20
realizada%20a,de%20bairros%2C%20parques%20e%20empreendimentos. 
Acesso em: 2 abr. 2021.
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– O que ficará diferente se o papel em que fizermos a planta 
for grande ou for pequeno?

– Quais materiais vamos usar?

– Vamos fazer uma planta todos juntos?

c) Compare a planta feita pela Sra. Costa (Figura 4) com a 
imagem que mostra como ficou a distribuição das mesas e cadei-
ras (Figura 5).

– Quais diferenças você observa comparando a planta e a 
imagem?

– A Sra. Costa aparece na imagem carregando uma cadeira. 
Por que ela está fazendo isso?

– A cadeira que a Sra. Costa está levando é diferente das 
demais. Por quê?

– Enquanto isso, o que o Sr. Costa estava fazendo?

Figura 5 – Como ficou a organização do espaço para o 
almoço com o planejamento da Sra. Costa

Fonte: (BURNS, 1999, p. 7).
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Reflexão-ação-reflexão

Com o uso de mapas, as crianças ampliam seus conhecimen-
tos e suas formas de pensar, analisar e criticar os processos “que a 
espécie humana desenvolveu para ocupar o espaço e para modifi-
cá-lo ao longo da história” (LIMA, 2009, p. 32). A autora assevera:

Mapas nos dão um contexto mental para o pen-
samento, eles situam a memória episódica (a 
dos fatos, a da cronologia) e exercitam a memó-
ria semântica (a dos significados das coisas, das 
pessoas, dos eventos). As relações que temos que 
fazer entre fatos e pessoas não acontecem no 
vácuo, mas são sempre situadas no tempo e no 
espaço. Fazer mapas, ler mapas, trabalhar com 
mapas provocam sempre essa complexidade de 
entrelaçamento entre as percepções atuais e os 
registros na memória (LIMA, 2009, p. 31).

Acentuamos, portanto, que as crianças criam e produzem 
saberes sobre o espaço em uma relação dialógica com os outros. 
Quando compartilham esses saberes, eles são explicados e nar-
rados de forma particular, a partir de suas lógicas, que emergem 
os elementos da cultura cartográfica. Assim, as crianças vivem 
a sua espacialidade onde: “Movimentam-se e agem de modo 
complexo no mundo, e em suas andanças possíveis, vão se apro-
priando dos nomes, das qualidades, dos sentidos, dos conceitos 
das coisas, das relações e dos lugares, e vão formando um reper-
tório de conhecimento” (LOPES; MELLO; BOGOSIAN, 2013, 
p. 79). Sobre o mapeamento com as crianças nos Anos Iniciais, 
Lima explica:

É importante recuperar e trabalhar os mapas na 
intersecção do conhecimento científico e esté-
tico, retomar o mapa como atividade de estudo e 
utilizá-lo como fonte própria de cada aluno para 
a organização de seu conhecimento, e como 
uma forma pessoal de expressar suas percepções 
e memórias. O mapa retoma, então, seu signifi-
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cado como instrumento do pensamento e meio 
de expressão do ser humano (LIMA, 2009, p. 32).

Interação 7 – Os problemas: quando as mesas são trocadas 
de lugar, pode faltar espaço!

a) Pense na história...

– A Sra. Costa ficou chateada à medida que os convidados 
foram chegando para o almoço. Por quê?

– A planta que a Sra. Costa fez, continha erros que explicam 
o problema de espaço para os convidados durante o almoço? 
Explique.

– O que os convidados fizeram depois que todos chegaram 
no almoço e perceberam que não haveria lugar para todos, se 
mantivessem a organização que fizeram?

b) O Sr. e a Sra. Costa arrumaram quatro pratos em cada 
mesa. Ajude a pensar, quantos pratos eles precisariam para:

– Arrumar três mesas; cinco mesas; duas mesas.

– Desenhe as mesas e os pratos em cada situação.

Reflexão-ação-reflexão

Questionar as crianças, estimulando a argumentação, pres-
cinde de conhecimentos e desenvolvimento da oralidade, em 
propostas que visam a prática do diálogo. Sendo assim, a “prá-
tica contínua de diálogo promove a ampliação do acervo léxico, 
desenvolve os processos de pensamento e forma redes neurais 
que dão suporte à argumentação” (LIMA, 2016b, p. 19). Essa 
proposta também possibilita desenvolver com as crianças, o 
conceito de multiplicação em conjunto com o significado de cor-
respondência, mostrando que a cada mesa aumentada, replica-
-se quatro pratos, em uma relação de um para quatro.
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Interação 8 – A organização do espaço e suas configura-
ções: calculando para encontrar soluções.

a) Construir com as crianças quadradinhos e fichas para 
que representem as mesas e cadeiras. Simular as situações apre-
sentadas no livro, refletindo o que aconteceu para que ocorresse 
a falta de lugares.

b) Problematizar a partir das situações:

– Em oito mesas separadas, quantos lugares há? E juntando 
duas mesas? Juntando quatro mesas? Ou oito mesas? E juntando 
dois grupos de quatro mesas? E oito mesas?

c) Pensar em outras possibilidades que a Sra. Costa poderia 
ter usado para contemplar mais convidados em cada mesa.

– Situação 1 – Se ela fosse fazer apenas uma fileira de mesas. 
Quantas precisaria para sentar os 32 convidados?

– Situação 2 – Se ela usasse 28 mesas?

– Situação 3 – E se usasse 16 mesas?

– Situação 4 – E se usasse 12 mesas?

Fonte: (BURNS, 1999, p. 12).

– Desafio: Porque a Sra. Costa escolheu a opção de alugar 
oito mesas e 32 cadeiras?

Reflexão-ação-reflexão

Com base em situações cotidianas e possíveis de serem 
vivenciadas, podemos refletir sobre área e perímetro, conside-
rando diferentes formas de analisar tais conceitos dos retân-
gulos, mostrando quais formas com a mesma área podem ter 
perímetros diferentes. Percebemos que a combinação dos perí-
metros de vários retângulos permanece constante em 32 uni-
dades, mostrando, assim, que área pode ser diferente. Podemos 
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também, questionar a questão de economia na escolha da Sra. 
Costa. Isto posto, pensar a alfabetização em uma perspectiva 
matemática, implica entendermos que “o processo de formação, 
atualização e especialização passa por momentos de vivência, 
de reflexão, de conceitualização e de sistematização de saberes e 
conhecimentos” (CUBERES, 1997, p. 15). Dessa forma, evitamos 
um ensino sem consistência e de repetição, sem conhecermos a 
razão de o fazermos da maneira que fazemos.

Interação livre e as outras muitas possibilidades de 
(re)criar com a história

O quadro a seguir, apresenta a narrativa da história e 
aponta os seus principais dados e fatos. Que tal ler o quadro e, 
levando em consideração, os conhecimentos da turma na qual 
você atua, criar propostas didáticas? O convidamos a (re)criar 
com as potencialidades da autoria das crianças e a docência nos 
Anos Iniciais. Vem com a gente, vem!
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Considerações finais
A docência nos cursos de professores nos desafia a (re)criar 

propostas onde possamos repensar a base epistemológica e bus-
car o sentido de como podemos fazer a leitura e a compreen-
são do mundo com as crianças, fundamentados nos saberes da 
Geografia e da Matemática, que se inter-relacionam a partir de 
momentos de estudo, planejamento coletivo e desenvolvimento 
de propostas didáticas.

As concepções e posturas pedagógicas que assumimos, con-
sideram que a escola pode ser um espaço-tempo para as crian-
ças adquirirem e também narrarem vivências de ser e estar no 
mundo. Nosso diálogo e compreensão a respeito das crianças, 
atua na mediação delas com o mundo, em sua interação expressa 
sob muitas formas de linguagens. A convivência, por sua vez, 
reafirma a inseparabilidade dos saberes dos diferentes campos 
do conhecimento, e convidam-nos a “estar constantemente na 
fronteira: de si, do outro, do mundo” (LOPES, 2018, p. 18).

São nesses movimentos fronteiriços que somos e nos faze-
mos docentes e firmamos compromisso com nossos alunos nos 
cursos de formação de professores e também com as crianças 
com quem interagimos e articulamos a mediação dos diálogos 
que participamos propondo e escutando.

As vivências com as obras da literatura, atividades orais 
e escritas, expressões verbais, observações, hipóteses, escrita 
expressiva e registros, desenhos, mapas, cálculos e todas outras 
que emergem da autoria daqueles que conosco estão – as crianças 
e nossos estudantes em formação –, retroalimentam nossas “inte-
rações” e nossas “reflexões-ações-reflexões”, pois desejamos um 
enredo em que cada um de nós possa (re)inventar a si e ao mundo, 
(re)conhecer a si e às coisas, (re)aprender a dizer, a ouvir, a ler e a 
escrever transpondo as fronteiras de si, do outro, do mundo.
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Primeiras experiências e o ensino 

transformador através do Projeto História/
PIBID

Bianca Teixeira dos Santos

Este artigo é fruto das primeiras interações vivenciadas no 
projeto História PIBID/CAPES/UDESC, realizadas no 
segundo semestre de 2018, com os estudantes do 6º Ano 

da Escola Básica Municipal Osmar Cunha, em Florianópolis. A 
escola onde atuamos fica localizada no Bairro de Canasvieiras, 
e é um colégio pequeno se comparado aos demais da cidade, 
que atende aos estudantes que vivem nos bairros ao seu redor. A 
turma 61, desde o momento em que chegamos na sala de aula, 
foi muito cordial e receptiva, o que causou um grande impacto, 
pois se tratava de uma primeira experiência com a docência. Ao 
construir reflexões acerca dos primeiros contatos com a docên-
cia, essa produção também perpassou por algumas abordagens 
de ensino, e contribuiu para a fragmentação de ideias preestabe-

12 
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lecidas a respeito dos papéis enquadrados aos professores e aos 
estudantes.

Além disso, foram apontados os desafios e possibilidades 
que de praxe surgem no começo do magistério, a respeito das 
vivências que podem tanto traumatizar um educador iniciante, 
atingindo sua autoconfiança e segurança, quanto o estimular a 
continuar ressignificando sua prática docente e experimentando 
diferentes metodologias de ensino. Foi discutida a permanên-
cia na carreira pedagógica dos professores em meio às aventuras 
das primeiras experiências, algo que afeta diretamente nossas 
escolhas para o futuro. Para concluir, foi abordado o ensino 
da história local na construção do conhecimento histórico dos 
estudantes, com destaque para a interação do conteúdo apren-
dido em sala de aula indo ao encontro, através de uma saída com 
o grupo, com o local estudado.

Diálogos e interações de uma professora iniciante 
com a sua primeira turma

Na época em que participei do PIBID/História (2018-2020), 
o projeto contava com 30 bolsas de Iniciação à Docência (24 bol-
sas da CAPES e seis bolsas da UDESC) e três bolsas para pro-
fessores supervisores. Durante a experiência, desenvolvemos 
diversas oficinas, aulas e saídas de campo em conjunto com três 
escolas da Rede Municipal de Educação de Florianópolis, loca-
lizadas em bairros que atendiam estudantes de perfis bastante 
distintos. A dinâmica da ordem de participação dos bolsistas 
nas escolas seguia o grau de aproximação de nossas moradias 
com a localização dos colégios, sendo assim, cada bolsista per-
passou pelas três escolas, porém, em ordens diferentes uns dos 
outros. Desse modo, adotando a ordem da minha participação, 
o primeiro local onde lecionei foi a EBM Osmar Cunha, situada 
no Bairro Canasvieiras, que foi palco da experiência que relatei 
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nesse capítulo. Já a segunda instituição foi a EBM João Gonçalves 
Pinheiro, localizada no Bairro Rio Tavares, e por último, foi o 
EEB Almirante Carvalhal, no Bairro Coqueiros.

Ao participar do projeto em conjunto com outros colegas 
(dois deles formaram um trio comigo nessa primeira escola, pois 
participávamos das aulas no turno matutino, durante a semana) 
tive meu primeiro contato na docência participando das aulas 
ministradas pelo professor de História da EBM Osmar Cunha, 
no Bairro de Canasvieiras, em Florianópolis. Durante uma des-
sas experiências ao longo do semestre, dando continuidade à 
aula do professor, nosso trio1 começou a planejar uma interven-
ção acerca da temática indígena e dos Sambaquis na turma 61 do 
6º Ano, a fim de aproximar a classe com o assunto que já estava 
sendo estudado em sala de aula. Dessa maneira, elaboramos 
uma sequência didática para os educandos, que procurou inte-
ragir tanto com o espaço físico, quando levamos o grupo até o 
local (Praia do Sambaqui), como também com o conhecimento 
prévio das crianças, partindo de suas percepções individuais e 
consciência histórica a respeito do tema.

Sendo assim, inicialmente, conduzimos um debate intro-
dutório ainda em sala e em conjunto com os alunos, que tinha 
o intuito de levantar percepções prévias sobre o que era o local 
denominado Sambaqui, na Ilha de Santa Catarina, e de que 
maneira esse local surgiu e o que se tornou atualmente. Logo, 
também mantivemos o foco em questionamentos com o propó-
sito de descobrir, por exemplo, se os estudantes conheciam algo 
relativo aos sambaquis ou se já haviam visitado o local. Sobre 
as últimas questões, alguns deles responderam positivamente, já 
outros, negativamente. 

1 Os bolsistas que participaram dessa didática foram: Bianca Teixeira dos Santos, 
Fernando Nilson Constâncio e Maria Eduarda da Silva.
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Desse modo, várias dúvidas começaram a surgir por parte 
das crianças, que estavam muito curiosas sobre o assunto. Então, 
tivemos a ideia de usar a lousa para ilustrar, através do imaginário 
dos educandos e da própria fala e opinião deles, o que seria um 
sambaqui, e assim, proporcionar um espaço de diálogo para pro-
blematizarmos o imaginário que estava naturalizado entre nós.

Nesse momento, a turma estava muito ansiosa para tentar 
adivinhar o que seria um sambaqui, e, para nos auxiliar com a 
pesquisa e com o debate em sala de aula, utilizamos o texto escrito 
por Johnni Langer, Sambaquis e o império: escavações, teorias e 
polêmicas, 1840-1889. Com esse texto, conseguimos explicar rapi-
damente, e em conjunto com o professor supervisor, o meio como 
se constituiu a formação dos sambaquis e as teorias que os cien-
tistas elaboraram, referentes ao assunto. Esse diálogo ficou ainda 
mais interessante depois que já nos encontrávamos no local de 
estudo, pois, como avaliamos nesse capítulo, conseguimos abor-
dar outras questões como: as influências da colonização nos bair-
ros próximos da Praia do Sambaqui e a presença das práticas 
religiosas de populações afro-brasileiras. Questão que também foi 
bem pontual e contundente durante a saída.

Quando a sala de aula se transporta para uma praia 
Em 22 de novembro de 2018, realizamos a visita à Praia 

do Sambaqui, localizada no oeste da Ilha de Santa Catarina. 
Chegamos ao local perto da praia, de ônibus (disponibilizado 
pela Prefeitura Municipal, depois de muita insistência do profes-
sor supervisor para que a saída pudesse acontecer). Nosso trajeto 
prosseguiu com uma caminhada por uma pequena trilha que 
levava até a praia. Enquanto caminhávamos, o grupo já estava 
muito empolgado e curioso para conhecer o ambiente, e desco-
brir o que havíamos planejado para a nossa saída de estudo.
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Imagem 1 – Saída de estudo para a Praia do Sambaqui/Florianópolis, 
com a turma 61 da E. B. M Osmar Cunha

Fonte: Bianca Santos, 2018.

Ao chegar no local, conforme percebemos na fotografia 
acima, a empolgação dos estudantes foi contagiante, e por esta-
rem em um local diferente, fora do ambiente da sala de aula e de 
suas rotinas de costume, a classe ficou muito interessada, e criou 
conexões com o ambiente e com o momento. Dessa maneira, 
demos continuidade à visita conversando com as crianças e abor-
dando, com a orientação do professor supervisor, ideias sobre a 
origem do nome Sambaqui, além de discutirmos a respeito das 
populações que habitavam aquele local, sobre os vestígios de 
utensílios e resquícios de sua alimentação, como as conchas e 
os pequenos ossos, e sobre o cotidiano local, como por exemplo, 
o fato de as conchas estarem na areia à beira da praia e não nas 
pedras, o que possivelmente indicava um hábito alimentar, já 
que haviam se locomovido.

Também encontramos a possibilidade, de partir dessa 
ideia de percepção do local, gerar a reflexão acerca do processo 
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de colonização açoriana no bairro, visto que essas influências 
atuais estavam muito perceptíveis nos arredores da praia (lugar 
bastante comercial que avistamos de ônibus antes de caminhar 
até a praia), como por exemplo: a construção das ruas e da arqui-
tetura local, o sotaque entre as pessoas que circulavam por ali, e 
também a alimentação, que contava com a forte presença de fru-
tos do mar, entre outros. 

É interessante destacar também que ao visitarmos o bairro 
e a praia, estimulamos as crianças a relembrarem caso alguma 
vez já tivessem visitado o local, e/ou se tinham memórias que 
poderiam recordar e relacionar com aquele passeio. Alguns 
estudantes contaram que possuíam poucas e breves memórias 
de terem visitado a praia algumas vezes em suas vidas, outros 
comentaram de já terem ouvido sobre o lugar na escola e em 
suas casas, com seus pais e familiares contando sobre o bairro 
e suas particularidades. Assim, Cláudia Maria Calmon Arruda 
em seu artigo Ensino e vivências: a construção da história local 
na sala de aula evidencia a ideia que contempla esse ocorrido, 
trazendo força para nossa intenção de aproximar ainda mais as 
crianças da saída com esses estímulos e perguntas:

Ao participarem de aulas, cuja temática rela-
cionava-se, de algum modo, com as suas expe-
riências cotidianas ou pelo menos com objetos 
que lhes eram familiares, percebíamos o agu-
çamento do senso crítico dos estudantes, como 
se as discussões em torno da história do bairro 
trouxessem um pouco das suas vidas para o 
estudo da disciplina (ARRUDA, p. 3).

E assim, através dessas percepções, também conseguimos 
debater brevemente as questões religiosas que geravam curiosi-
dade na turma, uma vez que encontramos alguns altares para 
a orixá Iemanjá na praia. Isto nos levou de volta à questão da 
herança colonial e da repercussão das influências das populações 
afro-brasileiras, que começaram a se fomentar no contexto histó-
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rico pré-abolicionista e repercutem até atualidade, ao praticarem 
seus saberes e darem continuidade às suas práticas no cotidiano. 

Porém, devido ao fato de que o professor supervisor já havia 
programado uma outra atividade para o mesmo dia, focamos 
em conversar muito mais sobre os povos originários e sobre o 
sambaqui, visto que não conseguiríamos estender a discussão a 
respeito do tema da colonização. No entanto, pontuo que, após 
ter vivenciado esse momento na docência e enquanto construía 
o presente capítulo, percebi com a prática, para além das dis-
cussões durante as aulas teóricas na universidade, o quanto é 
necessário termos em ação e defendermos a Lei nº 11.645 de 10 
de março de 2008, que garante através do art. 26-A, que: “Nos 
estabelecimentos de Ensino Fundamental e de Ensino Médio, 
públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da História e 
Cultura Afro-Brasileira e Indígena” (BRASIL, 2008). 

Portanto, ao conversarmos com a turma, tivemos também 
como intuito, colocar em pauta, com uma linguagem didática, 
os motivos de estarmos ali. Logo, para criarmos conexões com 
a discussão anteriormente feita em sala de aula, fortalecemos 
ainda mais o aprendizado. Dessa maneira, com esse movimento 
de interligar um momento no outro, surgiram muitos comentá-
rios positivos por parte das crianças e do professor supervisor a 
respeito da nossa ideia de nos locomover até a praia, destacando 
a maior facilidade agora, de conectarem o estudo com a sua vida 
presente. Também foi muito surpreendente ouvir os comentá-
rios das crianças, perceberam através da saída e das discussões 
junto com os bolsistas, o quanto várias percepções, equívocos 
e estereótipos sobre os povos originários e suas religiosidades 
estão enraizados e naturalizados no imaginário coletivo da 
nossa sociedade.

Em seguida, pedimos que os estudantes recolhessem algu-
mas das conchas e dos resquícios, e os guardassem para a aula 
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seguinte, pois faríamos uma atividade com eles. Esse foi o 
momento que mais me aproximou do grupo, já que ficamos muito 
empolgados em realizar essa tarefa em conjunto, pensando e 
comentando sobre as conchas, e que um dia, alguém havia se ali-
mentado do conteúdo que estava no interior delas, e assim, essas 
pessoas foram empilhando na areia da praia, os seus resquícios. 

Desse modo, com muitas conversas e imaginário, o roteiro 
na Praia do Sambaqui terminou com o nosso próprio envolvi-
mento e, sobretudo, aprendizado, resultado da atividade pro-
posta. Foi muito incrível observar o quanto as crianças ficaram 
fascinadas e foram cuidadosas ao recolherem os objetos, sempre 
nos mostrando cada um deles, misturando sorrisos, anseios e 
uma enorme curiosidade para ouvir o que comentaríamos a res-
peito. Esse cuidado também nos demonstrou que a turma estava 
se conectando e respeitando o patrimônio histórico e cultural, 
e assim, conhecendo melhor a cidade que vivem. Joel Diogo 
Birrento Aguiar tece um diálogo a respeito disso, em seu relató-
rio de mestrado, intitulado A pertinência da saída de campo no 
processo de aprendizagem de História e Geografia. O caso do Alto 
Douro Vinhateiro:

As saídas de campo apresentam potencialida-
des didáticas específicas no processo de ensi-
no-aprendizagem nas disciplinas de História e 
Geografia. Na educação histórica, este tipo de 
atividade é muito importante para desenvolver 
a consciência cívica dos alunos. Para além disso, 
contribui para a sensibilidade e o respeito pelo 
patrimônio histórico e cultural. Assim, permite 
desenvolver a identidade dos alunos, a integra-
ção no meio que os envolve, conhecendo melhor 
o país/sociedade em que está inserido (AGUIAR, 
2016, p. 9).

Portanto, para finalizar a sequência didática a respeito do 
Sambaqui, preparamos para a aula seguinte, uma pequena ati-
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vidade intitulada Construindo narrativas históricas através da 
arqueologia do Sambaqui, tendo como base, o texto de Pedro 
Ignácio Schmitz, chamado A ocupação pré-histórica do estado 
de Santa Catarina, como uma maneira de encerrar o assunto 
apresentado e discutido nas aulas anteriores.

Entre a sobrevivência e a descoberta, os primeiros 
momentos da docência

Assim como aponta Maurice Tardif em sua obra Saberes 
docentes e formação profissional, a entrada na docência “é um 
período realmente importante na história profissional do pro-
fessor, determinando, inclusive, seu futuro e sua relação com 
o trabalho” (TARDIF, 2002, p. 11). Desse modo, levando em 
consideração que a maioria dos discentes de licenciatura tem 
muitas dúvidas em relação à docência, nossos primeiros expe-
rimentos atuando na profissão, acabaram influenciando inten-
samente nossas opiniões e conclusões referentes à permanência 
na profissão. 

Sobre tais dúvidas e confusões, também consideramos o 
distanciamento daquilo que estudamos na universidade com 
a cultura escolar, que coloca barreiras e limita nossos pensa-
mentos sobre o conhecimento produzido nas salas escolares e 
nas salas universitárias, como o que a professora e doutora em 
História Social, Marlene Rosa Cainelli, aponta em seu artigo Os 
saberes docentes de futuros professores de História: a especifici-
dade do conceito de tempo: 

O que acontece nos cursos de formação de pro-
fessores, especificamente, no curso de História 
da Universidade Estadual de Londrina, é um 
distanciamento entre a História Científica e a 
História Escolar, pois, para a maior parte dos 
nossos alunos, a História Científica é para a pes-
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quisa e aquela a ser ensinada é a do livro didático 
(CAINELLI, 2008, p. 137).

De certa forma, muitos pesquisadores, como Maurice 
Tardif (2002), ponderam, que a vivência inicial da docência é 
de extrema importância, pois pode ser muito decisiva na vida 
profissional futura do professor. Visto que, quando cometemos 
erros nesse período inicial, podemos ficar traumatizados e aca-
bar desistindo. No entanto, podemos também nos reinventar e 
experimentar novas abordagens didáticas para uma aula que 
anteriormente, talvez tivesse frustrado as nossas expectativas. 
Entretanto, também devemos considerar que o início da docên-
cia pode ser um tanto quanto problemático, já que momentos 
traumáticos podem afetar diretamente, em um futuro profissio-
nal, a sua segurança e autoconfiança.

Ainda sobre os desafios e possibilidades do início da docên-
cia, Michaël Huberman em seu texto O ciclo de vida profissional 
dos professores, reconhece que esse é um momento de intensas 
experiências, que podem aflorar no professor, o entusiasmo para 
que enfrente os desafios da carreira. Ele também pontua, que a 
“sobrevivência” e a “descoberta” fazem parte desse período ini-
cial. Sendo assim, Huberman esclarece que a sobrevivência seria 
a confrontação inicial com a carreira, no combate às dificulda-
des com o material didático, com a turma, com a fragmentação 
do trabalho, entre outros. Já a descoberta, traduz “o entusiasmo 
inicial, a exaltação por estar, finalmente, em situação de res-
ponsabilidade (ter a sua sala de aula, os seus alunos, o seu pro-
grama), por se sentir em um determinado corpo profissional” 
(HUBERMAN, 1995, p. 39). Isto posto, a descoberta seria o fator 
motivacional do educador iniciante, que instiga e auxilia a sua 
sobrevivência e permanência na profissão. 

Por conseguinte, o começo da docência costuma impactar 
o professor iniciante, pois algumas relações acabam se estabe-
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lecendo a fim de aprimorar o exercício docente e o convívio na 
sala de aula, como por exemplo, interações com outros profes-
sores, orientadores e supervisores da instituição, como também 
com colegas de outras escolas e com os próprios familiares.

Práticas de ensino e um mergulho na formação de 
professores

Isabel Barca, descreve em seu texto Aula-oficina: do projeto à 
avaliação, as diferenças entre a aula-conferência, a aula-colóquio 
e a aula-oficina. Barca (2004) explica, que a aula-conferência atua 
enquanto um modelo de aula que vê o aluno como uma tábua 
rasa e o professor como um ator e conferencista, e utiliza os testes 
escritos como método de avaliação, dessa forma, mantém o foco 
no professor. Já sobre a aula-colóquio, enxerga o estudante como 
um objeto de formação a ser motivado e o professor como o pla-
nejador de recursos e gestor de diálogos, utilizando, além de testes 
escritos, as conversas informais, desse modo, instiga a problema-
tização do saber, mas ainda mantém a atenção no professor. E por 
fim, Barca aponta que a aula-oficina percebe o indivíduo como 
o agente de sua formação, com ideias prévias e vivências diver-
sas, enquanto o professor age como um investigador social que 
organiza as atividades problematizadoras. Nesse modelo de aula, 
o método de avaliação acontece através dos materiais produzidos 
pelos alunos, testes e conversas provenientes das aulas.

A aula-oficina descrita por Isabel Barca, explora uma didá-
tica que foge do convencional, daquilo que é visto como a única 
maneira de se aprender na escola, na qual, o professor mediador 
assume a postura de transmissor do conhecimento, e cabe ao 
aluno decorar e não questionar esse conhecimento. Ao deslocar 
esses papéis convencionais dentro da sala de aula, a aula-oficina 
propõe uma atividade educadora que vai se construindo, não 
somente pelas percepções do professor, mas, principalmente, 
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pela vivência do estudante, tendo em vista sua consciência his-
tórica e suas experiências.

A ideia de um método que foge do convencional vai ao 
encontro do que as professoras Cícera Sineide Dantas Rodrigues 
e Sílvia Maria Nóbrega-Therrien, e as doutorandas Eunice 
Andrade de Oliveira Menezes e Giovana Maria Belém Falcão, 
discutem no artigo Formação e desenvolvimento profissional de 
professores: elementos norteadores da ação docente na perspec-
tiva crítico-reflexiva. No artigo citado, elas abordam a discussão 
em torno da formação de professores e como isso implica direta-
mente no cotidiano e na didática de cada profissional. Menezes 
et al. (2015) comenta que um professor apto para lidar com a 
complexidade de uma sociedade plural é aquele que “se forma 
dia após dia, em presença das lutas, das frustrações, dos temo-
res, do improvável, das incertezas e de outras tantas situações 
inerentes ao exercício da docência” (MENEZES et al., 2015, p. 
88). Portanto, torna-se indispensável considerarmos que a for-
mação na academia possui grande influência na metodologia do 
futuro professor, e com isso, devemos ter em mente a importân-
cia de insistirmos em uma formação acadêmica que impulsione 
e instigue o professor em formação a desenvolver o seu pensa-
mento reflexivo e crítico.

Pensando nesse estímulo gerado nos educandos durante 
a graduação, podemos também, refletir a respeito da potência 
e da necessidade de persistirmos em uma articulação cada vez 
mais interligada às disciplinas práticas, teóricas e de estágio 
supervisionado. Esse laço possibilita habilitar e proporcionar, 
a excelência na formação dos futuros licenciados. Desse modo, 
ao adentrarmos nas escolas, dessa vez como professores e não 
mais como estudantes, nos deparamos com múltiplas realidades 
e especificidades presentes na sala de aula, assim como Aguiar 
reflete em seu trabalho:
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O professor ao longo do seu percurso profis-
sional, contata com diversas realidades den-
tro da sala de aula. Nessa realidade, acaba por 
contatar com turmas e alunos que são comple-
tamente diferentes nos mais diversos níveis: 
escolar, familiar, econômico, social e cultural. O 
fato de contatar com realidades tão diferentes, 
obriga também ao professor se adaptar a cada 
turma e a formular estratégias de ensino-apren-
dizagem diversificadas. O fato de o professor se 
ir reformulando ao longo do tempo, acaba por 
fazer com que ele não fique acomodado ao longo 
do seu percurso profissional, mas também pro-
porciona aos alunos novas oportunidades de 
sucesso escolar (AGUIAR, 2016, p. 4).

Logo, a fundamentação e o bom aproveitamento dessas 
experiências articuladas durante a formação acadêmica também 
repercutiram diretamente no modo como encaramos e procu-
ramos exercer as nossas práticas docentes, de maneira mais 
inclusiva possível, buscando construir e esculpir o pensamento 
crítico da turma. Assim, as aulas práticas encorajaram nossas 
ideias e nos deram ainda mais confiança para tentarmos novas 
atividades, e nos arriscarmos por novos caminhos. A partir des-
ses estímulos, pensamos, por exemplo, na aula analisada nesse 
artigo, onde houve a tentativa e a experiência de colocar em ação 
uma saída de campo. À vista disso, Aguiar elucida a potenciali-
dade da saída de campo em seu trabalho:

As saídas de campo são caracterizadas como 
sendo uma estratégia motivadora e estimu-
lante para os alunos, uma vez que rompem com 
a rotina diária a que o aluno está sujeito. Estas 
estratégias acabam por ter um impacto muito 
positivo nos alunos, pois permite que o pro-
cesso de ensino-aprendizagem seja feito fora do 
edifício escolar, em particular, da sala de aula 
(AGUIAR, 2016, p. 8).



271

UM MERGULHO NA DOCÊNCIA

Um passeio pela história local 
A Praia do Sambaqui, tão citada neste texto, está localizada 

na região oeste de Florianópolis, muito próxima ao Bairro Santo 
Antônio de Lisboa, e é um local muito popular entre os pesca-
dores da ilha, atraindo muitos turistas e visitantes em geral, por 
ser conhecida como um ambiente calmo, de belas paisagens e 
comércio alternativo. Tendo como forte influência a cultura aço-
riana, devido ao processo de colonização também nos bairros 
próximos, os moradores das redondezas buscam, entre festejos 
e comemorações tradicionais na orla da praia, preservar a cul-
tura local. 

Assim sendo, durante a visita ao lugar, acompanhados pela turma 
61, optamos por abordar um ensino que se entrelaçasse com os 
elementos da história local. Consequentemente, tornou-se pos-
sível transportarmos aquilo que estava sendo falado em sala de 
aula para o referido local da cidade. Diante disso, Arruda, em 
seu trabalho, elabora um projeto sobre o Bairro do Engenho 
da Rainha: “[...] A maioria dos alunos vinculava o ensino de 
História à aprendizagem de algo apartado da realidade presente, 
e, por isso, desinteressante e inútil. Constatamos a importância 
de revelar aos alunos a dinâmica da História e suas diversas inte-
rações com a realidade presente” (ARRUDA, p. 1).

A citação de Arruda vai ao encontro do que nós, bolsis-
tas, estávamos pensando enquanto preparávamos o plano de 
aula e as ideias para o passeio, pois, ansiávamos por uma dinâ-
mica que entrasse em contato com aquilo estudado dentro da 
escola, conectando a História com a realidade presente e vívida, 
e, assim, evitando que a aprendizagem se apartasse do momento 
presente, visto que as discussões na praia ficaram muito mais 
nítidas por estarmos todos juntos no local, observando aten-
tamente, as modificações no Sambaqui, ocorridas ao longo do 
tempo. A respeito disso, Aguiar coloca em pauta:
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Com as saídas de campo, os alunos concretizam 
o saber teórico aprendido nas salas de aulas e 
podem colocar esses saberes em prática através 
do contato com o meio. Sendo assim, esta ativi-
dade promove uma aprendizagem significativa, 
através da interligação que estabelece entre a 
teoria e a prática (AGUIAR, 2016, p. 8).

Buscamos, sobretudo, aproximar a turma da cidade, espe-
cialmente, do local que tanto falávamos em sala de aula. Arruda, 
ainda discorre, que “o trabalho com história local nos provou 
que é possível mobilizar os alunos e despertar o seu interesse 
por temas históricos, desde que se consiga demonstrar o quanto 
da realidade presente estes trazem consigo” (ARRUDA, p. 3). 
Assim, ao conectarmos a história local com a nossa prática 
docente, expandimos em vários graus, as possibilidades de abor-
dar um tema a respeito dos povos originários muito expressivo 
e em movimento com a atualidade, tanto pensando no espaço 
físico como no espaço das ideias.

Também conseguimos, através da saída, vinculando as 
ideias do ensino da história local, aproximar os estudantes que 
não nasceram ou cresceram na cidade, com a aula. Afinal, nossa 
prioridade era entender as nuances da história presente e o que 
conseguimos atingir com as reflexões e a construção do apren-
dizado. Ambos, acontecendo naquele exato momento, criando, 
dessa forma, nas crianças um espaço de pertencimento para com 
a experiência. Isto posto, ao participar da experiência na praia, 
criamos relações e interações tanto visuais e auditivas, quanto 
sensitivas, com o ato de tocar na areia e nas conchas, observar e 
ouvir o som das ondas e da água. No que se refere a isso, Selva 
Guimarães Fonseca, coloca no texto O estudo da História Local 
e a Construção de Identidades, a seguinte citação:

A história local requer um tipo de conheci-
mento diferente daquele focalizado no alto nível 
de desenvolvimento nacional e dá ao pesquisa-
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dor uma ideia muito mais imediata do passado. 
Ele a encontra dobrando a esquina e descendo 
a rua. Ele pode ouvir os seus ecos no mercado, 
ler o seu grafite nas paredes, seguir suas pegadas 
nos campos (SAMUEL apud FONSECA, 2009, 
p. 220).

Por conseguinte, a experiência de sair de dentro da escola 
proporcionou aos estudantes uma outra experiência, que possi-
bilitou percebermos que a história não é algo que fica congelado 
no passado, mas, sim, que se modifica e flui através do tempo 
e do espaço, influenciando também nossas vidas, tanto indivi-
duais quanto coletivas. Assim como enfatiza Arruda: “Revelou-
nos, ainda, que é fundamental para o ensino de História, a 
abordagem dos conteúdos, de forma que estes não pareçam obje-
tos inanimados, encerrados em um passado remoto, impossível 
de serem tangenciados pelos alunos [...]” (ARRUDA, p. 3). Logo, 
nossas crianças conseguiram perceber-se dentro dessa história, 
como agentes históricos participativos que atuam e constroem o 
conhecimento em conjunto com o professor.
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Entre o passeio e o retorno para a sala, os resultados 
de uma atividade 

Imagem 2 – Atividade que construiu narrativas históricas 
através da arqueologia do Sambaqui

Fonte: Autora, 2018.

A atividade comentada ainda pouco, consistiu em um 
pequeno formulário a ser respondido pelas crianças. Pedimos 
que identificassem, com base nas informações discutidas na aula 
expositiva e na saída de campo, elementos que considerassem 
representativos a respeito dos Sambaquis. Além disso, a parte 
escrita proporcionou a eles um aprendizado muito interessante e 
de grande enriquecimento para o ensino da História que estáva-
mos exercendo, assim construindo, com suas palavras, aquilo que 
haviam entendido e sentido com a nossa prática docente. Assim 
como, a ideia que surgiu entre os bolsistas ao longo do preparo 
da atividade, para que os estudantes colassem com fitas, algumas 
conchas recolhidas durante a saída de estudo. Esta ideia abriu 
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espaço para uma atividade prática, comunicativa e lúdica. Dessa 
maneira, trouxe à tona o intuito de destacarmos essas conchas e 
conectá-las à reflexão feita na saída a respeito dos hábitos alimen-
tares, levantando e exercendo a possibilidade de estudarmos os 
costumes que um dia aconteceram no local que visitamos.

Ao trabalharmos com atividades que proporcionam aos 
estudantes um espaço onde eles podem se expressar e comen-
tar com suas próprias palavras sobre a aula do professor, além 
de aproximar a relação do docente com as crianças, também é 
uma forma de nós, enquanto educadores, observarmos e termos 
o feedback acerca de como o ensino está caminhando, além de 
demonstrar ao aluno que as percepções dele são importantes e 
ajudam a construir o debate e o aprendizado, criando, então, 
uma ponte sobre a sua participação na qualidade de agente his-
tórico. Podemos elucidar, portanto, o caráter positivo deste tipo 
de trabalho, a partir das seguintes respostas.

Imagem 3 – Trabalho realizado após a saída de estudos (Estudante 1)

Fonte: Bianca Santos, 2018. 
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Ao destacarmos a pergunta: “Por que você considera 
esse objeto como representante de um sambaqui/ocupação 
humana?”, tivemos algumas respostas que foram ao encontro do 
que abordamos durante a saída, como por exemplo, a seguinte 
explicação presente na fotografia acima: “Porque muitas dessas 
conchas são as que eles tiraram [...] e quebraram para comer. 
Eles quebravam com outras pedras. E o sambaqui é um monte 
de restos de conchas e de [...] vestígios de ossos” (Estudante 1). 

Consideramos que esse estudante conseguiu absorver e se 
envolver com aquilo que foi conversado durante a saída e na 
aula expositiva, visto que ele teve o entendimento de que essas 
conchas representavam um estudo do hábito alimentar presente 
na Praia do Sambaqui. A criança também conseguiu entender 
e escrever como essas pessoas quebravam as conchas e retira-
vam delas, o conteúdo para se alimentar, assim como também 
foi possível que explicasse o que seria um sambaqui.

Imagem 4 – Trabalho realizado após a saída de estudos (Estudante 2)

Fonte: Bianca Santos, 2018. 
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Já na Imagem 4, podemos perceber que outro estudante, 
diante da pergunta proposta, conseguiu formular certo aprendi-
zado a respeito daquilo que entendeu como sambaqui: “Porque 
as conchas são de um morro formado por conchas e aí alguém 
tirou elas de seu lugar natural” (Estudante 2). Ele também 
demonstrou entender que o fato de as conchas estarem empi-
lhadas à beira da praia significava que elas não estavam em seu 
lugar natural, portanto havia um hábito comum de movimenta-
ção naquele lugar, significando uma ocupação e alimentação por 
esses sustentos marinhos.  

No entanto, é relevante ressaltar, que ao ministrarmos a 
aula após o passeio e entregarmos a seguinte atividade para a 
turma, percebemos que muitos não haviam participado da saída 
de estudo, então pedimos para que quem houvesse comparecido 
que compartilhasse algumas de suas conchas com os outros cole-
gas. Como resultado, essa atividade também foi bem interativa e 
lúdica, pois, além de criar uma socialização entre a turma, pos-
sibilitou a nós bolsistas, um espaço para auxiliarmos as crianças 
a colarem as conchas e a tirarem suas dúvidas a respeito do sam-
baqui, principalmente, para aqueles que não haviam tido a opor-
tunidade de ir ao passeio ou a aula anterior à saída. 

É necessário também colocar em evidência que, de início, 
nós percebemos que os alunos não estavam entendendo muito 
bem o que pedíamos para ser feito na atividade, pois, por ser 
nosso primeiro exercício na docência, estávamos bem nervo-
sos, falando em um tom mais baixo, e assim, não conseguimos 
compartilhar didaticamente, a nossa ideia e atividade propostas, 
logo, este fato não se tornou compreensível para a classe. 

Os estudantes ficaram confusos se deveriam ler o pequeno 
texto que colocamos na atividade e assim responde-la, se deve-
riam somente colar as conchas e nos entregar a atividade, ou se 
deveriam responder que não haviam ido à saída. Os estudantes 
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que não compareceram ao passeio ficaram igualmente confusos, 
visto que não sabiam se poderiam responder à questão por não 
terem ido, ou se deveriam somente colar as conchas comparti-
lhadas pelos colegas. Com isso, a aula começou a gerar um certo 
desânimo, tanto para a gente, como para as crianças. 

Com tal desafio, que surgiu de surpresa, e com receio dos 
estudantes entregarem as folhas sem respostas ao fim da aula, 
optamos por improvisar e transformar a atividade. Primeiro, 
respiramos fundo, e explicamos novamente o que queríamos 
que as crianças fizessem, abordando dessa vez, de modo mais 
objetivo, que insistissem na pergunta proposta sobre o samba-
qui e não somente nas conchas recolhidas. Explicamos também, 
logo após isso, que os alunos poderiam conversar conosco e com 
o restante dos colegas sobre suas dúvidas a respeito da temática 
do sambaqui e da questão da atividade, e que então tentassem 
responder à pergunta proposta. 

Porém, caso ainda não conseguissem (o que acabou acon-
tecendo com alguns alunos), que escrevessem as suas percep-
ções acerca de como estava sendo a participação dos bolsistas 
do PIBID nas aulas da turma 61, até para termos um feedback 
da nossa atuação na classe. Diante disso, incluímos todos que 
estavam presentes na aula, apesar do improviso, e por fim, todas 
as crianças entregaram as atividades com algo a compartilhar 
conosco, e, bom, isso foi extremamente especial para mim e para 
os outros bolsistas.

Considerações finais
Esse artigo foi escrito, principalmente, com base nos 

momentos que vivenciei com meus colegas, como bolsista do 
projeto História/PIBID com um grupo de 6º Ano, ao planejar em 
conjunto, algumas intervenções a respeito dos sambaquis. Ter 
experimentado os primeiros momentos da docência enquanto 



279

UM MERGULHO NA DOCÊNCIA

ainda estou em formação foi, definitivamente, fundamental para 
a reflexão de minhas escolhas, minha permanência e meu futuro 
na docência. 

Portanto, repensar o exercício docente e as possibilidades 
dentro da didática é sempre algo pontual a ser discutido, visto 
que muitas atividades estão surgindo, como por exemplo, a aula-
-oficina abordada nesse trabalho, ou a insistência em atividades 
como a saída de campo, da qual muitas vezes temos medo de 
arriscar e falhar, a fim de proporcionar novos métodos de ensino 
e produção de conhecimento. Como resultado, esse artigo des-
tacou o estímulo em elaborarmos e exercermos atividades que 
priorizem os momentos lúdicos de aprendizado como decorrên-
cia, e que proporcionem para as rotinas escolares, aulas e exercí-
cios em espaços diferentes, com dinâmicas variadas.

Também foi primordial e muito interessante, destacar neste 
trabalho, a importância do ensino da história local, pois ela pos-
sui inúmeras possibilidades de aprendizagem. Ter planejado e 
concretizado a saída de estudo para a Praia do Sambaqui fez 
com que a nossa intervenção com a turma 61, durante o pro-
jeto, se tornasse uma experiência especial, regada de percepções 
a respeito da ilha de Santa Catarina e de nossas práticas.
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INTERFACES DA FORMAÇÃO 
INICIAL DE PROFESSORES  

DE GEOGRAFIA E A EDUCAÇÃO 
DE JOVENS E ADULTOS 

TRABALHADORES

Suelen Santos Maurício
Renata de Cássia Ferreira de Oliveira

O presente texto tem por objetivo desenvolver considera-
ções e algumas reflexões acerca da formação inicial de 
professores de Geografia para a Educação de Jovens e 

Adultos (EJA), no contexto do século XXI, sob uma concepção 
ampliada das temáticas no seio das relações de trabalho e do 
processo de produção nas duas últimas décadas. Consideramos 
a classe trabalhadora, como a classe social da qual pertencem 
os sujeitos estudantes da EJA e seus professores. Denominamos, 
como sinônimo da primeira, proletariado, pois a classe supra-
citada se consolida nas relações produtivas em que se situam 
como força de trabalho na reprodução da vida social, em um 
modo de produção capitalista, portanto, em relação diametral 
com a classe dominante. 

13 
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De acordo com nosso referencial teórico, buscamos com-
preender e fazer breve apresentação, na primeira sessão deste 
texto, dos principais fatores que determinam e configuram a 
referida modalidade, na atualidade, quais sejam: o processo his-
tórico de exclusão e marginalização de trabalhadores em relação 
à escolarização e sua articulação com o projeto de desenvolvi-
mento industrial brasileiro a partir da Era Vargas, com as polí-
ticas econômicas do fim do século XX, com as influências de 
organismos multilaterais, no que tange à educação pública brasi-
leira e as políticas educacionais, e os efeitos da adesão do país aos 
cânones neoliberais e as condições de trabalho do proletariado. 

A segunda parte do texto, ancorada na discussão anterior, 
aborda questões relacionadas à Geografia Escolar e sua conexão 
com a EJA, pensada desde a formação inicial na licenciatura em 
Geografia. Isto acontece, quando colocamos em pauta o desen-
volvimento de considerações sobre a constituição inicial de pro-
fessores para a EJA. Por fim, a título de conclusões provisórias, 
redigimos reflexões finais com base no estudo e na exposição, 
realizados nas duas sessões anteriores. 

A educação de jovens e adultos trabalhadores 
brasileiros 

Com o intuito de enfatizarmos o processo histórico de 
exclusão de crianças e jovens das instituições escolares para 
então compreendermos o contexto da Educação de Jovens e 
Adultos (EJA) e a formação docente no século XXI, pretendemos 
apresentar alguns elementos históricos, políticos e econômicos, 
não descolados entre si, que permitem aproximarmo-nos das 
conexões existentes entre desenvolvimento e mutações do capi-
talismo, desigualdade social, desigualdade educacional, exclu-
são e marginalização das parcelas mais vulneráveis da classe 
trabalhadora, escolarização funcional à reprodução do capital. 
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É fundamental pontuarmos, que tal discussão não é possível de 
ser abordada em sua devida envergadura nos limites deste traba-
lho. Dessa forma, nossa proposta consiste apenas em introduzir 
e provocar ideias acerca das questões citadas.  

A educação voltada àqueles que não frequentaram as salas 
de aula na idade própria ou que não a concluíram no tempo regu-
lar, remete-nos ao questionamento sobre o papel da instituição 
escolar, enquanto espaço e política de escolarização para todos, 
embora a escola da classe trabalhadora não fosse (e continua) 
não sendo a mesma da classe dominante (GRAMSCI, 2019). A 
educação escolar para a classe trabalhadora surgiu com o desen-
rolar da industrialização, como uma condição à sociabilidade 
capitalista, a expansão do capital, e para a formação de força de 
trabalho adequada às demandas do desenvolvimento industrial. 

A industrialização tardia em nosso país tornou a população 
brasileira mais escolarizada, ou a maior parte do povo alfabe-
tizado, somente na segunda metade do século XX. Os marcos 
políticos e econômicos do Brasil no século XX, explicam as dife-
rentes fases da escolarização da classe trabalhadora. Podemos 
iniciar uma linha do tempo genérica, com a introdução dos inves-
timentos e iniciativas significativas da indústria nacional, como 
a perda da hegemonia dos latifundiários cafeicultores e a ascen-
são da burguesia industrial com a tomada do poder de Getúlio 
Vargas na década de 1930, caracterizando, assim, uma nova con-
figuração na acumulação capitalista no país (VENTURA, 2006).

As políticas educacionais só se efetivaram a partir da neces-
sidade de qualificação e diversificação da força de trabalho, o 
que se materializou com a Constituição Federal de 1934, pela 
responsabilização do Estado para com o ensino primário, inte-
gral, gratuito e de frequência obrigatória, extensiva aos adultos. 
Na década de 1940, com o fim da Segunda Grande Guerra, e 
a bipolaridade do mundo, tendo de um lado, a potência capi-
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talista dos Estados Unidos e de outro a União das Repúblicas 
Socialistas Soviéticas, instaurou-se a Guerra Fria, com influên-
cias em países periféricos como o Brasil, inclusive, na educação 
pública (VENTURA, 2006).

Com o combate ao comunismo no campo político e ideoló-
gico, e a intensificação do capitalismo industrial no Brasil, sur-
giram novas exigências educacionais: aumentar o contingente 
eleitoral e formar mão de obra para o mercado industrial em 
expansão. Um importante processo, então tomou corpo: a trans-
ferência de responsabilidade de qualificação e formação dos tra-
balhadores do Estado para os empresários. Junto a incorporação 
da organização científica do trabalho, de Taylor, em busca de 
eficiência e maior produtividade, houve uma organização da 
educação nos mesmos moldes desta gestão de produção indus-
trial taylorista, onde os sujeitos adquiriram as habilidades e os 
conhecimentos estritamente necessários para a atividade produ-
tiva (ANTUNES; PINTO, 2017).

Um parêntese, portanto, torna-se necessário neste projeto 
de linha do tempo. Ao falarmos em crianças, jovens e adultos 
marginalizados e excluídos das instituições escolares, não esta-
mos considerando um grupo homogêneo e com condições seme-
lhantes. Estes sujeitos são diversos. E é ainda, relevante ressaltar, 
que grande parcela destes grupos se constituía de mulheres, que 
por não exercerem atividade remunerada não eram tidas como 
funcionais, de forma objetiva e direta, mas exerceram e exer-
cem função necessária à reprodução do capital, criando e pre-
servando as condições necessárias para a realização do trabalho 
(MATTOS, 2019). Mães, irmãs, filhas, que no cuidado da casa, 
das crianças, dos homens, nos afazeres domésticos, ausenta-
ram-se das escolas, não podiam, não deviam e não conseguiam 
sequer se alfabetizar.



285

Interfaces da formação inicial de professores/as

Durante as décadas em que o Brasil avançava em seu desen-
volvimento industrial, foi fundamental e indispensável, o domí-
nio da reprodução de uma força de trabalho mental e fisicamente 
adequada às técnicas, à disciplina e aos movimentos da produ-
ção fabril. Aos excluídos da escolarização regular, restavam as 
campanhas de alfabetização, que até o Golpe Militar (1964), 
somavam-se às experiências de educação popular, muitas lide-
radas ou inspiradas em Paulo Freire (VENTURA, 2006).

No período de Ditadura Militar, pela Educação, buscou-se 
integrar a força de trabalho ao projeto de modernização capita-
lista, instaurando a proposta educacional do capital, onde entre 
diversos aspectos, penetravam ideais meritocráticos difundidos 
pela teoria do Capital Humano. Educação e desenvolvimento 
então, foram associados objetivamente, de modo a conceber a edu-
cação como instrumento para a formação de recursos humanos, 
restrita às exigências do modelo de desenvolvimento assumido. 

O déficit educacional, expresso, majoritariamente, a par-
tir dos índices de analfabetismo, foi apontado por organismos 
internacionais e multilaterais, como a Organização das Nações 
Unidas para Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), como um 
dos obstáculos que dificultavam o investimento do capital inter-
nacional na economia e mercado brasileiros. Assim, o combate 
ao analfabetismo teve enfoque no regime militar, com progra-
mas de alfabetização em massa, elevação da escolaridade obriga-
tória, pari passu ao comprometimento da qualidade dos serviços 
educacionais com a degradação das condições de exercício 
docente, desvalorização dos trabalhadores da Educação, classes 
multisseriadas e, etc. (LIBÂNEO; OLIVEIRA; TOSCHI, 2007).

No período militar, foi implantada a Lei nº 5.692/71, Lei de 
Diretrizes e Bases (LDB), que regulamentava a Educação Básica e 
representou um avanço para a educação da classe trabalhadora, 
embora estivesse atrelada aos interesses de desenvolvimento eco-
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nômico do capitalismo dependente em nosso país, que tinha na 
escolarização, um instrumento de controle ideológico das mas-
sas (VENTURA, 2006). A lei trouxe a regulamentação da EJA, 
modificou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1961, e pela 
primeira vez, organizou o ensino de jovens e adultos em capítulo 
próprio, diferenciando-o da educação regular básica. 

Com o fim do regime militar na década de 1980, e já no iní-
cio da década de 1990, o Brasil aderiu os cânones neoliberais pro-
postos pelas economias capitalistas centrais, com destaque para 
os Estados Unidos, e iniciou uma gradativa abertura do mer-
cado e da economia para o capital internacional, privatização de 
empresas estatais e desresponsabilização do Estado para com a 
Educação e Saúde, que permitiu, desta forma, a mercantilização e 
transferência de recursos públicos para a iniciativa privada. 

Ventura (2006) afirma então, que se manteve a perspectiva 
da educação para a classe trabalhadora, predominantemente 
centrada na alfabetização ou em uma rápida preparação para 
o trabalho. Historicamente, nosso país optou por projetos pon-
tuais e emergenciais, sem desenvolver reformas de base ou um 
sistema nacional de educação que incluísse todos os brasileiros, 
de todas as idades.

Previtali e Fagiani (2020), associam a Nova Gestão Pública 
(NGP) com o processo de desregulamentação das relações tra-
balhistas, que favorecem a superexploração do trabalho a par-
tir de privatizações, terceirizações e multiplicação dos contratos 
temporários. A NGP se constitui com o Estado cumprindo sua 
função de garantia da hegemonia do grande capital, com inte-
resses, portanto, antagônicos aos interesses públicos, facilitando 
a acumulação do capital e o avanço da lógica da mercadorização. 

A Educação, porém, não se ausentou deste viés, pelo con-
trário, por um lado passou a ser negociada, comercializada, 
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transformada em objeto de consumo e em capital, na medida 
em que compunha os negócios de grandes corporações. Em 
contrapartida, a Educação economicista, tecnicista e funcional 
desenvolvida pelas empresas privadas serviu como instrumento 
de controle ideológico, político, e de formação e preparação de 
força de trabalho adequada à acumulação flexível caracterizada 
pelo capitalismo do século XXI. 

Conforme observa Saviani (2013), no lugar de se pensar o 
Sistema Nacional de Educação, buscando os meios de efetivá-
-lo, partiu-se para a criação de vários sistemas nacionais, como: 
Sistema Nacional de Educação Básica; Sistema Nacional de 
Formação dos Profissionais do Magistério; e Sistema Nacional de 
Avaliação. Apesar dos avanços da Constituição Federal de 1988, 
que marcou a redemocratização política do Brasil, o poder econô-
mico das elites nacionais, internacionais, sobretudo, as financei-
ras, manteve seus interesses e privilégios no âmbito das políticas 
econômicas, educacionais e trabalhistas, garantindo, inclusive, as 
reformas necessárias para a manutenção de sua hegemonia.  

Nesta breve contextualização, foi fundamental situar o cres-
cimento da precariedade das condições de trabalho no século 
XXI, dos trabalhos intermitentes, temporários, informais, da 
uberização, do trabalho digital desregulamentado, que faz cres-
cer o tempo diário e semanal destinado à busca de garantia da 
sobrevivência, seja pelo aumento da jornada de trabalho, seja 
pela multiplicidade de empregos necessários. Se durante déca-
das no século XX, o trabalho era predominantemente agrícola 
e industrial, hoje, é muito mais diverso e heterogêneo, assim 
como as exigências à realização dos diversos tipos de trabalho 
(ANTUNES, 2020). 

Portanto, embora exista um crescimento do nível de escola-
ridade da população brasileira, e de oferta de vagas de EJA e de 
cursos profissionalizantes, direcionados à classe trabalhadora, 
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o número de brasileiros analfabetos ou pouco escolarizados é 
grande1, bem como a parcela de crianças, jovens, adultos e ido-
sos que são impossibilitados de estudar, pois a necessidade de 
sobrevivência é mais urgente que a escolarização.  

Reafirmando a heterogeneidade da classe trabalhadora, ale-
gamos que sua composição varia em gênero, etnia, orientação 
sexual, religiosidade e condição econômica, sujeitos a diferen-
tes tipos de experiências de vida, segregação, marginalização 
e violência. No entanto, todos trabalhadores encontram-se na 
mesma posição nas relações de produção, desapropriados dos 
meios de produção, necessitados de vender sua força de traba-
lho. Esta diversidade do proletariado reflete-se nos próprios con-
flitos internos a ele, sendo utilizada pela classe dominante como 
recurso de desestruturação, instabilidade e fragilização das for-
mas de organização e de luta de classe. Na escolarização, este 
processo é vivenciado pela busca da ascensão meritocrática, do 
crescimento individual, do ser-alguém-na-vida, pois quem não 
tem diploma supostamente não é alguém-na-vida. 

Neste trabalho, tivemos como foco, a parte da classe tra-
balhadora mais precarizada, mais sujeita à vulnerabilidade e às 
condições de miséria, que são os fenômenos sociais que atin-
gem grupos invisibilizados pelas promessas neoliberais do 
capitalismo de meritocracia e ascensão social pelo empreende-
dorismo, protagonismo e força de vontade. São estes sujeitos, em 
sua grande maioria, que evadem ou nem se inserem nas escolas 
básicas, iniciam a alfabetização ou a concluem. 

1 O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), apresenta no seu painel 
de indicadores, disponível em sua página eletrônica, que de 2016 à 2019, o analfa-
betismo reduziu de 7,2% para 6,6%. Considerando que a estimativa da população 
em 2019, conforme o mesmo painel, era de 210.147.125, concluímos que o número 
de analfabetos (pessoas acima de 15 anos) em 2019, era de 13.869.710 pessoas. 
Disponível em: https://www.ibge.gov.br/indicadores.
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Pretendemos, a partir deste momento, discutir a docência e a 
formação inicial de professores que devem atuar com estes sujei-
tos, seja na alfabetização ou nas disciplinas das diferentes áreas do 
conhecimento que compõem o Ensino Fundamental e Médio. Em 
seguida, vamos desenvolver reflexões acerca da formação docente 
em Geografia para professores que irão atuar na EJA. 

A formação inicial de professores e a Geografia para 
a educação de jovens e adultos

A título de introdução da temática anunciada, é necessário 
considerarmos, assim como na sessão anterior, a dimensão do 
trabalho, pois a formação universitária de professores é a for-
mação de trabalhadores, e a docência, é o trabalho intelectual e 
político, que desde o século passado no Brasil tem visibilidade 
e destaque, seja pela luta sindical e manifestações grevistas, seja 
pelo ataque de grupos dominantes, com retirada de direitos, 
deterioração das condições de trabalho, formulação de políticas 
e projetos de silenciamento e perseguição destes profissionais, 
ou pelo discurso vocacional e de suspeita de idolatria da grande 
mídia em relação aos professores.

Nas últimas duas décadas, foco deste texto, vivemos o que 
Previtali e Fagiani (2020) denominam de acumulação da era digital. 
Que nada mais é, quando a precariedade laboral e a proletarização 
não se restringem aos trabalhadores não qualificados, mas tam-
bém ao trabalhador profissionalizado, com elevado grau de esco-
larização. Concomitantemente a esta precarização, as exigências de 
escolaridade crescem, em virtude do avanço da complexidade da 
divisão sociotécnica do trabalho, o que parece contraditório, pois 
parte do movimento de efetivação do sistema capitalista.    

Neste sentido, os professores não estão apartados deste pro-
cesso conjuntural e estrutural, mas se inserem de modo espe-
cial pela especificidade da atividade laborativa. As adaptações 
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curriculares, as políticas educacionais para licenciaturas, a mul-
tiplicação de cursos de licenciatura, em instituições de ensino 
superior privados, a redução de cargas horárias de disciplinas 
teóricas e ampliação de disciplinas práticas, são parte deste pro-
cesso (PREVITALI; FAGIANI, 2020). Assim como a necessidade 
de somar jornadas de trabalho, diferentes instituições de atua-
ção também o fazem, na tentativa de alcançar salários suficien-
tes para garantir condições básicas de sobrevivência.  

Segundo os mesmos autores, neste contexto, as reformas do 
Ensino Superior vêm tornando as universidades um negócio ren-
tável, os professores mais jovens têm desenvolvido uma consciên-
cia imediata e superficial sobre os aspectos estruturais, sociais e 
culturais do mundo do trabalho, obstruindo as possibilidades de 
mobilização política, coletiva e de resistência a este processo de 
degradação da vida da classe trabalhadora como um todo. 

A problemática que levantamos neste sentido, é: Se uma 
formação precarizada e aligeirada, desmobilizada da dimensão 
política e ontológica que a priori, e em sua essência, não se des-
cola da Educação e conduz a uma atuação frágil, que condições 
estes futuros professores terão de oferecer formação à sua própria 
classe ou a outros sujeitos da classe trabalhadora? Se a sociedade 
não se transforma primordialmente pela Educação, tampouco se 
transforma sem poder contar com seus agentes (FREIRE, 2002). 

É importante ressaltar, que o debate sobre o processo de 
formação de educadores de jovens e adultos não é recente. Na I 
Conferência Nacional de Educação de Adultos, realizada no Rio 
de Janeiro em 1947, foi mencionada a particularidade das ações 
educativas em todos os níveis, sugerindo, deste modo, prepara-
tivos mais adequados para a EJA. Mais de uma década depois, 
ainda se teciam críticas à falta de formação especializada para 
estes profissionais e a falta de métodos e conteúdos pensados 
especificamente para jovens, adultos e idosos.
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Hoje, a EJA apresenta diversos avanços que se desenvolve-
ram nos últimos anos, a partir de lutas e conquistas no âmbito 
político e teórico. A legislação foi se incorporando gradativa-
mente na necessidade de formação diferenciada de educadores 
para as distintas modalidades de ensino. A Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional (LDB) nº 9.394/96, destinou um 
capítulo específico para a educação complementar e os requi-
sitos para a formação de educadores, bem como para a EJA. A 
LDB e o Parecer nº 11/2000 (BRASIL, 1988) também enfatizam 
a necessidade e a importância da preparação adequada e especí-
fica para a EJA.

Na medida em que a EJA se expandiu, o aprofundamento 
do debate sobre a formação de professores para esta modalidade 
de ensino, tornou-se fundamental. Por isso, é necessário consi-
derarmos as disciplinas envolvidas, suas singularidades e cada 
proposta de formação. Uma de nossas críticas se refere às ques-
tões metodológicas, pois o trabalho docente não considera seu 
público trabalhador, e isto interfere e reduz a qualidade do pro-
cesso de ensino e aprendizagem. Nesse sentido, na EJA, um dos 
desafios contemporâneos é a formação de professores em cada 
área do conhecimento, levando em consideração esta modali-
dade de ensino, e o compromisso social com a particularidade 
de suas disciplinas (PORCARO, 2011).

As condições de sobrevivência impostas aos trabalhadores, 
principal fator de existência de um considerável contingente de 
sujeitos analfabetos ou pouco escolarizados, restringem o acesso 
ao conhecimento. Este assunto necessita de maior discussão e 
aprofundamento, mas pelos limites de extensão do texto, não 
será possível fazê-lo. Diante de tal problema, a questão que se 
coloca é: Como estudar Geografia em sala de aula com esses tra-
balhadores, que possuem um déficit na bagagem científica e aca-
dêmica, e uma relevante bagagem empírica e prática?
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A Geografia Escolar tem como objeto de estudo o espaço 
geográfico, que é composto por dimensões visíveis e ocultas. A 
esta disciplina, cabe a análise das diferentes escalas do espaço 
geográfico e suas dimensões, de modo que nenhuma seja descon-
siderada, podendo, assim, acarretar em compreensões distorcidas 
da realidade. O ensino de Geografia para Callai e Moraes (2017), 
implica em procedimentos metodológicos, ou seja, em como ensi-
nar a Geografia Escolar. Esta, por sua vez, significa o currículo 
da disciplina, o que deve ser ensinado. A educação geográfica diz 
respeito ao pensamento geográfico, que só pode ser desenvolvido 
quando estabelecemos um diálogo com o mundo.

Imersos no senso comum, dificilmente nos tornaremos 
inquietos com a realidade do mundo. Pensar o espaço geográ-
fico nos leva a questionar e problematizar as formas de ver e 
viver o mundo. Colocar-nos no lugar do outro, sentir as agruras 
da existência e da sobrevivência, indignar-nos com as injustiças 
e os sofrimentos humanos faz parte da potência do pensamento 
geográfico. À educação geográfica cabe fazer emergir um conhe-
cimento sincrético: resultado do diálogo entre saberes sistemati-
zados com as experiências trazidas pelos estudantes (GIROTTO, 
2015), e acrescentamos, as diferentes linguagens, como músicas, 
poesias, literatura, exposições, etc.

Partimos assim, de uma compreensão da realidade que 
exige da educação movimentos de desnaturalização dos fenô-
menos sociais. As aulas de Geografia não devem se restringir aos 
materiais didáticos, mas tê-los como instrumentos no processo 
mais amplo, que é a educação geográfica, uma vez que os conhe-
cimentos devem ser trabalhados nas relações em sala de aula. 
Ensinar Geografia não é doar conhecimento, mas desenvolver 
capacidades de leitura, escrita e desenvoltura para a resolução 
de problemas (COSTELLA, 2013). Construir conhecimento geo-
gráfico caracteriza, portanto, sentir-se sociedade, estranhar os 
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acontecimentos que marcam nossos espaços geográficos, como 
a pobreza, a miséria e as desigualdades. Quando se trata da EJA, 
é necessário construirmos a relação entre a Geografia Escolar e 
a vida cotidiana, nos diferentes espaços vividos pelos trabalha-
dores, bem como o mundo do trabalho e as trajetórias e histórias 
destes sujeitos. 

Relacionar o conhecimento prévio dos estudantes com os 
conteúdos escolares da Geografia é um princípio fundamental 
do professor da disciplina. Os saberes do estudante precisam 
ser considerados, pois é este o sentido da educação geográfica, 
sobretudo, com sujeitos repletos de conhecimentos práticos e 
empíricos. Assim, a Geografia pode ser compreendida como 
uma ciência pragmática e real, que não fala somente do que é 
abstrato e distante. 

De acordo com Resende (1986), é necessário reconhecer-
mos a existência de conhecimentos geográficos próprios dos 
alunos trabalhadores, o conhecimento do espaço real, onde eles 
estão conectados com as atitudes racionais do dia a dia, e com 
suas relações sociais. Esta é a função da Geografia, desenvolver 
no aluno, a capacidade de observar, analisar, explicar e pensar 
criticamente a realidade, tendo em vista, suas transformações 
(FILHO; ALMEIDA, 1991). 

Outro fator importante que devemos citar é a prática meto-
dológica, muitas vezes, presa aos livros didáticos. De acordo 
com o estudo de Almeida (1991), na Geografia da maioria dos 
livros didáticos, os fenômenos estudados se manifestam como 
eventos dispersos, desconectados do todo, sem relação com o 
processo social em que se encontram. Desta forma, aderir a este 
método de ensino de Geografia para jovens e adultos, não con-
tribui para a formação consciente e crítica, pelo contrário, isso 
distorce seriamente a visão de mundo, deixando o aluno mais 
distante da Geografia real. 
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Nesse sentido, professores e alunos devem trabalhar jun-
tos, em uma relação mais horizontal que vertical, levando em 
conta, os conhecimentos e saberes de todos os envolvidos no 
processo pedagógico, que se difere muitas vezes das práticas 
que são adotadas com crianças e adolescentes do ensino regu-
lar. Deste modo, é importante explicitarmos, o papel do ensino 
de Geografia na EJA, que consiste na compreensão dos fenôme-
nos sociais, culturais e políticos da sociedade e na promoção da 
formação humanística dessa disciplina, que deve ser realizada 
desde a formação inicial com os futuros professores. Logo, cabe 
refletirmos sobre a situação real dos alunos da EJA, e a relação 
entre os conteúdos da prática social com a teoria do ensino e 
aprendizagem de Geografia. 

O educador Paulo Freire (2002), enfatiza que quando não 
consideramos as particularidades dos estudantes, suas expe-
riências, conhecimentos desenvolvidos fora da escola, fica difí-
cil construir uma relação dialógica entre professores e alunos 
na sala de aula. Assim, como dito anteriormente, o conheci-
mento, as experiências e os saberes dos alunos, adequadamente 
trabalhados pelo professor, são fundamentais para as conexões, 
reflexões, ideias, e pensamentos acerca do conteúdo científico e 
acadêmico da Geografia. 

Conclusões provisórias
Diante do exposto, podemos concluir que, embora o nível 

de escolaridade da população brasileira tenha melhorado, e o 
número de vagas na EJA e cursos profissionalizantes para a 
classe trabalhadora tamém tenha aumentado, o número de bra-
sileiros analfabetos ou com pouca escolaridade ainda é signi-
ficativo, pois a necessidade de garantir a sobrevivência é mais 
urgente que ir à escola.
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Por se tratar de um público social, economicamente vulne-
rável e heterogêneo, acreditamos que o método de ensino precisa 
ser planejado de maneira específica e coerente para cada con-
texto. Ressaltamos, a importância do processo educativo voltado 
para a conscientização, compreensão da sociedade burguesa e 
reconhecimento de classe. 

A formação docente passa por um processo de mudanças, 
compatível com as transformações no mundo do trabalho deste 
século. A era do trabalho flexível, digital, uberizado, precari-
zado, desregulamentado, também atinge o trabalho qualificado, 
os currículos de formação de professores, os cursos de gradua-
ção em instituições privadas, e como efeito disso, a formação de 
professores para a EJA. 

Neste sentido, após as discussões desenvolvidas neste texto, 
deixamos como questão para ser pensada pelo leitor: Se uma 
formação tecnicista, pragmática e aligeirada conduz a uma prá-
tica pedagógica também tecnicista e conteudista, que condições 
os futuros professores terão de oferecer formação aos estudantes 
da classe trabalhadora? Será possível desenvolver uma educação 
geográfica na EJA?

É essencial uma formação inicial que valorize as dimen-
sões teóricas e práticas, que estude a modalidade da Educação 
de Jovens e Adultos, que compreenda a sociedade burguesa e os 
mecanismos de preservação de classes, que reconheça o papel 
da economia política na educação brasileira, e assim, embora o 
processo de precarização do trabalho esteja em efetivação, pos-
samos ser resistência, na universidade e nas escolas. 
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Políticas públicas, formação  
de professores e práticas curriculares

Aryana Lima Costa
Jocelito Zalla

É necessário reconhecermos que a Educação de Jovens 
e Adultos possui uma condição de invisibilidade simbólica e 
prática em nosso país. Dentre uma função de múltiplos fato-
res, pesam, especialmente, a desigualdade abissal brasileira e 
as recorrentes políticas de austeridade econômica, que refor-
çam a transferência da renda nacional para o sistema financeiro 
e para as elites locais e mundiais, em um verdadeiro saque às 
verbas públicas que garantiriam o acesso da população a direi-
tos universais, como a Educação. Além disso, nosso histórico 
de exclusões classistas e de racismo estrutural produz e repro-
duz os preconceitos e estigmas do público-alvo da modalidade, 
por sua vez produzidos por nossa história de violência e injus-
tiça social: trabalhadores e trabalhadoras (cada vez mais preca-

14 
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rizados), em sua maioria de ascendência afro-ameríndia. Nesse 
contexto, de recursos públicos tão escassos (não pela arrecada-
ção, vale sempre reforçar), a EJA costuma ser o campo mais afe-
tado pelo sucateamento e pela gestão conservadora (tecnicista e 
antiemancipatória) da educação pública. 

Cabe destacarmos que somente com a Lei de Diretrizes e 
Base da Educação Nacional (LDB), de 1996, o país reconheceu 
legalmente a educação de adultos como uma modalidade espe-
cífica, com necessidades e características próprias. E foi somente 
a partir dos anos 2000, que ela passou a receber recursos per-
manentes, com a sua inserção tardia no Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB), ainda que 
em percentual inferior às outras modalidades. Com o retorno 
de um projeto violento de Estado mínimo, na segunda metade 
da década passada, com cortes bilionários sucessivos na área, 
assistimos a uma onda de fechamentos de turmas e até de esco-
las inteiras especializadas em EJA. De 2009 até 2019, apesar de 
um aumento de 12% no número de escolas da Educação Básica, 
a oferta de Ensino Fundamental na modalidade, diminuiu em 
34%1. Em 2020, o orçamento destinado para financiar o seg-
mento foi de apenas R$ 25 milhões. Para fins de comparação, 
em 2012, a verba chegou a R$ 1,6 bilhão2. Situação alarmante 
denunciada pela professora doutora Sônia Couto Feitosa, dire-
tora do Instituto Paulo Freire: “A EJA não tem lugar dentro do 
MEC atualmente. Se o cenário está complicado para as moda-

1 Esses dados foram levantados pelo portal G1, na série de reportagens “Adultos sem 
diploma” (MORENO, 2019).

2 Para uma discussão detalhada da trajetória de desinvestimento, veja a reporta-
gem de Maria Carla (2020). Também vale lembrar que já no segundo dia do atual 
governo, foi extinta a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diver-
sidade e Inclusão (SECADI), responsável pelas políticas de EJA no Ministério da 
Educação, além de Educação no Campo e Educação nas Prisões. Na atual estru-
tura do MEC, não existe nenhuma diretoria dedicada à EJA, em nenhuma das 
novas secretarias.
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lidades que sempre tiveram prestígio, imagina para a EJA, que 
não tinha prestígio social”3.

Frente à necessária luta pela manutenção e pela ampliação 
da EJA no Brasil, precisamos também atuar fortemente nos níveis 
do currículo e da formação de professores, o que pode ajudar a 
minorar o quadro de invisibilidade, marginalização e desprestí-
gio característico da modalidade. Para tanto, é urgente reconhe-
cermos, primeiramente, como ele nos afeta. Onde se encontra a 
EJA no ensino de História? Como qualificar nossa atuação peda-
gógica e política enquanto professores-historiadores? 

Portanto, neste ensaio, buscamos refletir sobre tal proble-
mática, conciliando os pontos de vista dos autores, respectiva-
mente de: pesquisadora de formação de professores e do ensino 
de História, professora orientadora de estágio supervisionado 
em licenciatura; professor-pesquisador de EJA e supervisor de 
estágios de História, com experiência em formação continuada 
para a modalidade. 

Enfim, como preparar os licenciandos para enfrentar e res-
significar essa realidade?

Percursos erráticos da EJA no Brasil
A bibliografia acadêmica especializada costuma chamar 

atenção para a trajetória marginal da educação de adultos no 
processo de escolarização brasileiro, além de uma condenação 
(nem sempre) velada da cultura popular e da oralidade, tendo 
como única meta, por muito tempo, apenas a alfabetização. 
Situação que é evidentemente relacionada aos estigmas do alu-
nado, como dito. Tudo se passa como se as necessidades dos 
estudantes adultos se limitassem à escrita e leitura básicas e a 

3 A declaração foi dada em uma entrevista cruzada com Roberto Catelli Jr. e Miguel 
Arcanjo Caetano, após 100 dias de governo Bolsonaro (DAHER, 2019).
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algumas operações matemáticas, o que bastaria para inseri-los 
no Brasil moderno e industrializado do século XX (claramente 
como mão de obra barata). Quer dizer, a ideia de “analfabetismo 
como chaga” (VIEGAS; MORAES, 2017, p. 459) tem um uso 
conservador e elitista: é repetida, especialmente, em momentos 
de desresponsabilização do Estado para com a educação do seg-
mento, justificando o abandono da oferta de vagas para as etapas 
finais. Além disso, responsabiliza os trabalhadores pela sua con-
dição iletrada: “Era dever do analfabeto se alfabetizar porque o 
analfabetismo era como uma doença que precisava ser erradi-
cada da sociedade” (SANTOS; VIANA, 2011, p. 88). 

Após o desmonte do projeto nacional de educação cidadã 
e emancipatória dos anos de 1950, proposto por Paulo Freire, 
a Ditadura Militar deteve-se ao problema do analfabetismo, 
novamente despolitizado e desconectado da realidade prática 
dos educandos e de suas demandas por justiça. Quando muito, 
associou a formação contínua a iniciativas de educação profis-
sional de baixa qualidade. Mas apesar dessa fixação conserva-
dora na alfabetização, reproduzida nos documentos oficiais até 
o fim da década de 2000, os resultados numéricos nunca foram 
animadores4. Por essa razão, há a falta de novos investimentos, 
o sucateamento das instituições existentes e a recorrente des-
continuação de políticas públicas e programas especializados, 
motivados pelo enxugamento e/ou desvio dos recursos, além da 
óbvia inadequação de pedagogias tradicionais e autoritárias em 
detrimento da construção de aprendizagens efetivas.

Desde, pelo menos, a década de 1920, houve debates con-
sistentes no país sobre a escolarização de adultos, que seria 
voltada para a preparação de trabalhadores para as novas indús-
trias, através de estudos supletivos em turmas noturnas. Com 

4 Segundo Viegas e Moraes (2017), entre 2000 e 2008, o índice de redução do anal-
fabetismo no país foi de apenas 2,4%.
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a Constituição varguista de 1934, o direito de acesso ao ensino 
primário gratuito para adultos foi reconhecido. No entanto, as 
primeiras políticas públicas para o segmento só chegaram em 
1947, com o Serviço de Educação de Adultos e a Campanha 
de Educação de Adultos. Cerca de dez anos depois, o governo 
Juscelino Kubitschek mostrou-se sensível às demandas da área 
e às propostas e experiências recentes de Paulo Freire (que reco-
nhecia os saberes não escolares dos estudantes e partia de suas 
realidades para construir novos conhecimentos), ampliadas por 
João Goulart. Como lembra Miguel Arroyo, Freire buscava con-
templar os itinerários por justiça para os estudantes, reconhe-
cendo que os oprimidos levavam a pedagogia para seu “campo 
histórico de significado mais radical, [...] para o problema da 
humanização-desumanização que os oprimidos repõem no 
debate político, social, cultural e na prática educativa e docente” 
(ARROYO, 2017, p. 8). 

Duas iniciativas, em 1958, pareciam indicar que o país 
tomava uma nova rota para enfrentar essa questão, unindo movi-
mentos sociais, educadores e governo: o II Congresso Nacional 
de Educação, que promoveu o método freiriano de alfabetiza-
ção, e a Campanha Nacional de Erradicação do Analfabetismo, 
afinada a uma perspectiva educativa humanista, emancipatória 
e de ampliação da cidadania. No entanto, essa fase promissora 
foi interrompida com o Golpe Civil-Militar de 1964, seus retro-
cessos político-pedagógicos, a repressão dos movimentos de 
educação popular e a interrupção das então recentes políticas 
de educação para adultos. Houve, desta forma, praticamente um 
retorno às ideias e propostas dos anos de 1920 e 1930 para essa 
parcela do alunado: preparar a força de trabalho como mão de 
obra pouco qualificada para o mercado formal.

A redemocratização da política nacional não mudou esse 
rumo de imediato, apesar do encerramento do maior programa 
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do regime militar, o Movimento Brasileiro de Alfabetização 
(MOBRAL), que vigorou entre 1968 e 1985. No início dos anos de 
1990, o novo Programa Nacional de Alfabetização e Cidadania 
(PNAC), fechado por falta de recursos pouco mais de dois anos 
após sua fundação, priorizou a alfabetização de crianças. A his-
tórica tendência de marginalização do campo ganhou força no 
governo de Fernando Henrique Cardoso (1994-2002). Em 1996, 
foi aprovado um Projeto de Emenda Constitucional que retirou 
a obrigatoriedade da oferta de Ensino Fundamental para jovens 
e adultos que não cursaram a etapa em idade considerada pró-
pria. Afinada à visão privatista da nova classe dirigente, a cria-
ção do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 
Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF), tam-
bém de 1996, excluiu o financiamento da educação primária 
para jovens e adultos. 

Pode parecer contraditório que a LDB, que estabeleceu as 
bases de regulamentação curricular da modalidade e criou a 
sigla EJA, tenha surgido nesse governo, no mesmo ano dos ata-
ques ao segmento. Mas, apesar do avanço legal, vale lembrar 
que a LDB consolidou a concepção supletiva de currículo para 
adultos, que perseverou depois do esvaziamento da perspectiva 
crítica de educação, anterior ao golpe militar e, portanto, segue 
constituindo um grande desafio para a área. Conforme o artigo 
38: “Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supleti-
vos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, 
habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular” 
(BRASIL, LDB, 1996).

Ainda assim, o clima político da abertura democrática per-
mitiu a rearticulação de movimentos pela Educação, em diálogo 
com intelectuais progressistas, educadores e pesquisadores das 
universidades. Em termos teóricos, ao menos, é correto reconhe-
cer que a LDB apontou para a construção de currículos inclusi-
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vos, comprometidos com a ampliação efetiva da cidadania, no 
sentido de preparar para a nova experiência democrática, talvez 
mais do que para o mercado de trabalho. Deste modo, o novo 
campo de pensadores da Educação assumiu a defesa da EJA 
como política de resgate histórico das parcelas marginalizadas 
ou excluídas da população. 

Já na virada do século, a área chamava a atenção não apenas 
para o problema da alfabetização, mas também para a desconti-
nuidade dos estudos de jovens e adultos. Em 2001, o novo Plano 
Nacional de Educação (PNE) retomou o compromisso do Estado 
com a EJA, estabelecendo metas de desenvolvimento para toda 
a década, entre elas, a ampliação da oferta de vagas. Porém, a 
garantia de financiamento para a modalidade só veio em 2007, 
com sua inclusão no FUNDEB, como dito anteriormente.  
Na década de 2000, parecíamos finalmente enfrentar a margi-
nalização da EJA e seu histórico de percursos erráticos, sempre 
interrompidos por falta de verbas, retrocessos político-pedagó-
gicos, desresponsabilização do Estado e preconceitos institucio-
nais contra seus estudantes.

Houve, então, uma profusão de medidas de regulamenta-
ção e projetos diversos para atender a jovens e adultos que não 
concluíram os ensinos Fundamental e Médio. Já em 2000, foram 
publicadas as diretrizes curriculares básicas para a modalidade, 
através do Parecer nº 11 do Conselho Nacional de Educação 
(CNE), ainda hoje, o principal documento oficial para a ques-
tão. Ele reconhece três funções da EJA: reparadora, equaliza-
dora e qualificadora, ultrapassando, assim, o objetivo histórico 
de compensação focada no analfabetismo, e apontando para o 
combate da desigualdade de capital escolar no Brasil. 

Em 2008, o Parecer CNE nº 28 instituiu as diretrizes ope-
racionais para a EJA (tais como, a duração e a carga horária dos 
cursos, a idade mínima para ingresso e a regulamentação da 
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oferta de EJA através de ensino à distância). Propostas de currí-
culo foram também apresentadas pelo Ministério da Educação 
(MEC) em 2001 (primeiro segmento do EF) e 2002 (segundo 
segmento do EF)5. A Lei nº 10.639/2003, que alterou a LDB para 
incluir a obrigatoriedade curricular do tema História e Cultura 
Afro-Brasileira e Africana na rede oficial de ensino, e a Lei nº 
11.645/2008, que estendeu a temática para História Indígena, 
complementaram as diretrizes da EJA, e na prática, representa-
ram os únicos conteúdos obrigatórios na construção de currícu-
los para a modalidade. 

E foram, além dessas, várias as propostas oficiais nesse 
sentido. Cada novo projeto, como o Programa Nacional de 
Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na 
Modalidade de EJA (PROEJA), de 2007, vinculado aos novos 
Institutos Federais de Educação, e o Programa Nacional de 
Inclusão de Jovens (PROJOVEM), do mesmo ano, desenharam 
práticas curriculares com conteúdos específicos para seus obje-
tivos. Por isso, ressaltamos que, na contramão dessas apostas, 
o Exame Nacional de Certificação de Competências para EJA 
(ENCEJA), iniciado em 2002, e ainda em vigor, cobra conteúdos 
tradicionais do ensino regular, reproduzindo a velha concepção 
supletiva de educação de adultos.

Se não é possível afirmarmos que a concepção utilitária ou 
produtivista de currículo, de formação despolitizada para o mer-
cado de trabalho, foi superada nesse período intenso de deba-
tes e ações para EJA, pelo menos retomamos, enquanto coletivo, 
perspectivas próximas daquelas que foram interrompidas pela 
Ditadura Militar: “[...] Estudos têm apontado que, para se alcan-
çar uma práxis que possibilite uma aprendizagem significativa, 

5 Aqui nos referimos aos documentos “Educação para Jovens e Adultos – Ensino 
Fundamental” e “Proposta Curricular para a Educação de Jovens e Adultos: 2° 
Segmento do Ensino Fundamental (5ª à 8ª série)”.
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é imprescindível que sejam consideradas, no processo educa-
tivo, informações que desvendem o contexto no qual os educan-
dos estão inseridos” (PEDROSO; MACEDO; FAÚNDES, 2011, 
p. 183). De outro lado, mesmo com o financiamento público 
garantido desde 2007, as políticas públicas para a modalidade 
“não modificaram de forma significativa o cenário educacional 
do início do século, tanto em relação à erradicação do analfa-
betismo adulto quanto ao incentivo à continuidade dos estudos 
desse alunado” (VIEGAS; MORAES, 2017, p. 472-473). Uma res-
posta para esse paradoxo pode ser encontrada na crítica de Enio 
Serra sobre as políticas oficiais de currículo para o segmento na 
década de 2000: “Esta profusão de propostas revela muito mais 
a falta de uma política clara e orgânica para EJA do que uma 
suposta pluralidade de opções para o trabalho pedagógico com 
jovens e adultos trabalhadores” (SERRA, 2017, p. 32). O autor, 
ainda denuncia, a incapacidade dessas políticas de superarem a 
concepção supletiva do currículo da EJA.

Formação para a docência em EJA nas licenciaturas 
de história

A falta de uma política clara para a própria oferta de educa-
ção para jovens e adultos pode ser refletida na formação inicial 
de professores na modalidade. Vejamos um breve histórico da 
organização curricular dos cursos de licenciatura em História, e 
como a preparação para a EJA, tem sido aí incluída. 

Criados em 1934 e 1935, os dois primeiros cursos de 
História no Brasil que tiveram continuidade até os dias atuais, 
o da Universidade de São Paulo (USP) e o da Universidade do 
Distrito Federal (UDF), apresentaram duas propostas para as 
pessoas que pretendiam licenciar-se para o magistério. 

Enquanto o curso de São Paulo, que era conjugado em 
História e Geografia, se organizava em três anos de discipli-
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nas de processo histórico e Geografia, ofertadas por cadeiras 
na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras (FFCL) e mais um 
ano de disciplinas ofertadas pelo Instituto de Educação da USP 
(IEUSP), o curso da UDF, por sua vez, era apenas de História, 
que na esteira do trabalho de Anísio Teixeira, incorporava as dis-
ciplinas de formação de professores já desde seu segundo ano6. 

Na literatura sobre a organização dos cursos superiores nas 
primeiras décadas de sua existência no Brasil, ainda que muito 
seja debatido sobre seu perfil para a pesquisa ou para a forma-
ção de professores, os depoimentos que nos serviram como fon-
tes, ou as pesquisas realizadas sobre esses cursos, ainda pouco 
tematizam a natureza de tal formação para a docência, especial-
mente no que toca os referenciais mobilizados nesses cursos, em 
contraste com o interesse pelas correntes historiográficas apro-
priadas por professores e estudantes da época. Ainda que nas 
entrevistas desses sujeitos e em suas memórias acadêmicas, as 
práticas em sala de aula fossem evocadas com frequência, recor-
tes como as disciplinas para a prática de ensino e estágios não 
tinham o mesmo destaque. Decorre assim, que tampouco uma 
discussão sobre a formação desses professores de História para a 
educação de jovens e adultos seja ainda expressiva.      

Para os cursos superiores de História de 1962 até 1996, 
o Conselho Federal de Educação determinava um currículo 
mínimo, que se organizava da seguinte maneira: 

6 Sobre o curso de História da USP, conferir Aryana Costa (2018) e sobre o curso de 
História da UDF, conferir Marieta Ferreira (2013).
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Obrigatórias Complementares Obrigatórias para a 
licenciatura

Introdução ao estudo 
da História

História antiga

História medieval

História moderna

História 
contemporânea

História da América

História do Brasil

Sociologia

Antropologia cultural

História das ideias 
políticas e sociais

História econômica

História da arte

História da filosofia

Geografia

Paleografia

Literatura brasileira

Filosofia da cultura

Civilização ibérica

Psicologia da 
Educação

Elementos de admi-
nistração escolar

Didática

Prática de ensino

Fonte: NASCIMENTO, Thiago. A formação do professor de História no Brasil: percurso his-
tórico e periodização. In: Revista História Hoje, v. 2, n. 4, p. 265-304, 2013.

Porém, este currículo foi revogado pela última lei de dire-
trizes e bases, a Lei nº 9.394/96 (BRASIL, 1996), que conferia 
autonomia para que os cursos de graduação das universidades 
estabelecessem seus próprios projetos político-pedagógicos a 
partir daquele ano. Em abril de 2001, foi aprovado o Parecer nº 
492/2001, do Conselho Nacional de Educação (CNE) que esta-
beleceu as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de 
História (DCN), cujo propósito foi servir como parâmetro para os 
currículos dos cursos (BRASIL, 2001). No entanto, essas diretri-
zes “das áreas específicas” foram complementadas pela Resolução 
CNE/CP nº 1 de 18 de fevereiro de 2002, e pela Resolução CNE/
CP nº 2 de 19 de fevereiro de 2002, que juntas estabeleceram e 
definiram diretrizes curriculares nacionais para a formação de 
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professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licen-
ciatura, graduação plena, sua duração e carga horária.

Dessa forma, a partir do final da década de 1990 e início 
dos anos 2000, os cursos de História que pretendessem formar 
professores, precisariam se atentar a essas duas diretrizes, cujas 
prescrições mudaram de natureza em relação ao que propu-
nham como conteúdos dos cursos de História. Se antes, como 
exemplificado, na determinação do currículo mínimo de 1962, 
a ênfase da legislação federal estava em designar as disciplinas 
a serem ofertadas pelos cursos, as Diretrizes Nacionais pós-dé-
cada de 1980 se organizaram em torno de objetivos, competên-
cias e habilidades a serem alcançadas pelas graduações. 

Um exame mais atento ao conjunto de pontos que as licen-
ciaturas precisariam cumprir revela que, embora esteja claro 
que elas (as licenciaturas) se destinem à formação de professores 
para a Educação Básica, não há reconhecimento da especifici-
dade da modalidade EJA nessa formação. Constatamos isso nas 
diretrizes para as licenciaturas em História, mas outros autores 
conseguiram estender essa ausência para o âmbito geral de for-
mação inicial de professores. Leda Ribeiro, ao analisar o período 
que vai do início do governo FHC ao final do governo Lula, por 
exemplo, aponta o lugar secundário que a formação inicial de 
professores para a EJA tem nas políticas para formação docente 
normalmente:

Contudo, o que o balanço de literatura nos indi-
cou foi que os sistemas de ensino não ofertam as 
condições necessárias para que a formação ini-
cial do professor para a EJA se realize nos cursos 
de licenciatura. [...] A tendência é que a forma-
ção daquele professor que trabalhará atendendo 
à demanda de formação do aluno da EJA seja 
feita de maneira indeterminada. Quando se fala 
em programas, deixam-se aberto um canal de 
múltiplas possibilidades de formação, em dife-
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rentes espaços (real e virtual), cursos, modali-
dades, com diferentes profissionais, educadores, 
professores, tutores e conteúdos de formação 
(RIBEIRO, 2014, p. 10).

Aos nossos olhos, essa situação se agudiza ainda mais com 
a promulgação da mais recente BNC, Base Nacional Comum 
para a Formação de Professores (Resolução CNE/CP nº 2 de 20 
de dezembro de 2019)7.       

A BNC continua pensando na organização das licenciatu-
ras em termos de objetivos, competências e habilidades a serem 
atingidas. São três dimensões em torno das quais as aptidões 
específicas se agregam: conhecimento profissional, prática pro-
fissional e engajamento profissional. Essas habilitações eviden-
ciam o tom eminentemente prático que várias análises sobre a 
resolução vêm indicando8. 

Embora a ênfase na formação prática seja um dos principais 
focos na discussão sobre a BNC, para nosso debate, gostaría-
mos de pontuar um outro dado: a previsão do artigo 13, inciso 
5, de que se incluam “nas 1.600 horas de aprofundamento des-
ses cursos, os seguintes saberes específicos: conteúdos da área, 
componentes, unidades temáticas e objetos de conhecimento, 
previstos pela BNCC, e correspondentes competências e habili-
dades” (BRASIL, 2019, p. 9).  

As resoluções da própria Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC) para a Educação Básica já assinalam a previsão de ade-
quação das licenciaturas aos seus conteúdos, o que foi finalmente 
concretizado pela BNC-Formação. Além da regulação dos con-
teúdos específicos que os cursos de História deverão trabalhar, 

7 Foi estabelecido um prazo de dois a três anos para as licenciaturas se adequarem à 
nova legislação. 

8 Para uma análise sobre o processo de construção e as fragilidades da BNC-Forma-
ção, conferir: Rodrigues, Pereira e Mohr (2020).
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nos importa ressaltar o fato de que até a escrita deste texto, a EJA 
não estava contemplada ainda pela BNCC. Ou seja, conteúdos, 
objetivos, habilidades, competências a serem desenvolvidos por 
professores de História na modalidade EJA, ainda estão sendo 
estabelecidos por outras políticas (de materiais didáticos, por 
exemplo), mas não a partir de diretrizes nacionais atualizadas 
para a própria modalidade ou por aquelas voltadas à formação 
de professores. 

Em âmbito estadual, tomando o Rio Grande do Norte como 
exemplo, a Secretaria de Educação e Cultura do RN, tampouco 
possui documento curricular para EJA que possa ser tomado 
como parâmetro para as licenciaturas em História no estado. 
O Plano Estadual de Educação (2015-2024) indica as Diretrizes 
Curriculares Nacionais da Educação de Jovens e Adultos, CNE/
CEB nº 1/2000, como orientadoras da oferta de EJA, ao passo 
que os níveis Infantil, Fundamental e Médio já se encontram 
contemplados por documentos curriculares datados de 2018.  

Uma vez que a formação inicial de professores de História, 
historicamente não tenha previsto a EJA dentro de suas diretri-
zes, resta-nos, como professor de História em EJA e professora 
de Estágio Supervisionado de uma licenciatura em História, a 
pergunta: O que fazer?   

O campo do ensino de História e os desafios atuais 
da EJA no Brasil

Como professora em disciplinas de Estágio Supervisionado, 
em dez anos ensinando na UERN, a autora deste texto foi provo-
cada por apenas dois alunos a orientar e supervisionar suas expe-
riências na modalidade EJA. Em nenhum momento, até então, 
havia direcionado as discussões preparatórias que promovia nos 
estágios para o conhecimento da legislação sobre EJA, para a 
lógica de organização dos conteúdos históricos na EJA ou para 
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o processo de aprendizagem de conteúdos históricos-escolares 
para adultos, por exemplo.

Essa situação é reflexo das circunstâncias da própria forma-
ção inicial de professores, pautada por diretrizes curriculares vol-
tadas predominantemente para os anos Infantil, Fundamental e 
Médio, e por uma tradição nas licenciaturas, neste caso, naque-
las de História, de considerar o processo educacional como refe-
rente apenas à relação com discentes mais jovens. Carregando os 
reflexos da própria trajetória, uma mudança na relação da autora 
com a EJA foi marcada pelas necessidades da vida prática, como 
parece, muitas vezes, ser o caso de vários de nós professores: 
quando a EJA “cai” no nosso colo.   

Se o contexto é o de não sermos mais pegos de surpresa 
em uma sala onde um de nossos orientandos queira estagiar em 
uma turma de EJA, é indispensável que a licenciatura se aproprie 
também desse recorte. Enquanto a BNC-Formação prevê como 
competência profissional “demonstrar conhecimento sobre os 
estudantes e como eles aprendem” (BRASIL, 2019), a História, 
enquanto área específica, precisa se apropriar disso e investir no 
estudo sobre os processos de aprendizagem em diversas faixas 
etárias e modalidades de ensino. 

Nossa proposição consiste em que isso se dê em duas dire-
ções: a primeira, em que o campo do ensino de História como 
objeto de pesquisa invista em estudos e reflexões sobre apren-
dizagens de História em adultos. De um modo geral, as inves-
tigações sobre aprendizagens vêm ganhando espaço na área nos 
últimos vinte anos no país, especialmente, com a incorporação 
de discussões dentro do que vem se chamando “educação his-
tórica”. Este é um movimento que nos possibilita sair do foco 
em materiais didáticos, currículos, saberes docentes, e nos faz 
operar com categorias, como consciência histórica e Didática 
da História, voltando-nos para a análise de como os estudantes 
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constituem sentidos através de sua relação com o tempo. Um 
passo a mais é garantir a ampliação e divulgação de resultados 
que reflitam sobre como o saber histórico formal dialoga com as 
constituições de sentido e orientação no tempo para os adultos. 

A segunda direção que defendemos é a de que as reflexões do 
campo de pesquisa em ensino de História sejam incorporadas às 
discussões sobre teoria e ensino de História nas graduações. Isto 
é, que a discussão sobre os usos sociais da História atravesse as 
matrizes que organizam os currículos das licenciaturas: nas dis-
ciplinas de Teoria e Historiografia, de processo histórico, tanto 
quanto naquelas voltadas à prática pedagógica. Isso porque, como 
buscamos apontar, a característica principal de um currículo em 
EJA que supere a histórica concepção supletiva (e tensione a con-
cepção utilitária) é de que seja flexível e adaptável às necessida-
des dos seus alunos. A licenciatura precisa, pois, garantir que seus 
egressos tenham competência e autonomia para selecionar con-
teúdos em História do Brasil, das Américas, de suas regiões, etc., 
para atender às expectativas e necessidades de seus alunos adul-
tos. Que passemos da decoreba de autores e correntes historio-
gráficas, para a compreensão das consequências para alunos de 
Educação Básica (crianças, adolescentes, adultos, em modalida-
des diferentes de escolarização) de, por exemplo, dada abordagem 
para um tema como a escravidão (uma discussão macro e econô-
mica? Ou através do protagonismo de personagens afrodescen-
dentes? Tenho como trabalhar as duas?). 

Tal percepção, evidentemente, passa pelo confronto dos 
novos estudos na área com as experiências docentes e as conse-
quentes práticas curriculares em andamento. No caso específico 
da EJA, cujas diretrizes ainda são mais “abertas” à autoria dos 
professores (talvez, paradoxalmente, em função do descaso his-
tórico dos agentes públicos de que falamos, como a ausência de 
um BNCC EJA), a possibilidade oficial de viabilizar percursos 
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de aprendizagens com enfoque no alunado, segundo modelos 
inspirados em Paulo Freire, a partir do encontro de novos sabe-
res acadêmicos, de saberes escolares consolidados e de saberes 
estudantis, é muito mais efetiva e precisa ser melhor explorada. 

Quer dizer, a comunidade de profissionais da História pode 
atuar contra a invisibilidade social da EJA, produzindo conhe-
cimento especializado e assumindo a formação de professores 
para a modalidade como uma prática permanente nos cursos de 
licenciatura. Deve, também, participar do esforço coletivo para 
superarmos as concepções supletivas e produtivistas do currí-
culo da EJA, ultrapassar metas tímidas de letramento e investir 
na progressão curricular, como forma de garantir, no âmbito da 
escola, a oferta de estudos continuados para jovens e adultos. 
Deve, ainda, refletir e ajudar a construir currículos de História, 
e currículos gerais integrados, reforçando os vínculos do alu-
nado com a escola, de forma a agir contra a evasão por desmoti-
vação (tão característica em projetos pedagógicos conteudistas, 
que espelham os currículos do ensino regular). Além disso, a 
História, com certeza, possui um repertório coletivo de saberes 
especializados que podem ser mobilizados na sala de aula para 
propiciarmos a ampliação da cidadania. A História que ofere-
cemos aos jovens e aos adultos precisa enfrentar e desconstruir 
seus estigmas sociais, além de incorporar novos conhecimentos 
formais às suas lutas por justiça e reparação.

Ao longo deste ensaio, assinalamos alguns caminhos e res-
postas possíveis para os desafios enfrentados pela EJA, chamando 
a atenção para sua marginalização dentro da nossa própria área, 
com a ausência generalizada de formação docente inicial para o 
segmento e suas implicações nos currículos reais dos professores 
de História, que chegam à modalidade em sua vida profissional. 
Mas qual o desenho curricular ou modelo adequado para a prática 
docente? Evidentemente, a resposta é: muitos e variados. Além de 
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algumas diretrizes e de exemplos possíveis em projetos e progra-
mas citados (como PROJOVEM, PROEJA, PNLD EJA, com a crí-
tica necessária ao conteudismo e ao utilitarismo), vale acentuar que 
toda escola que oferece a modalidade possui um Projeto Político-
Pedagógico, com ideias e propostas específicas para o segmento. 

Também existem fóruns estaduais e nacionais de EJA, onde 
as diversas escolas compartilham suas experiências e avançam, 
com isso, em suas práticas. Lembrando que, como profissionais 
da área de ensino de História, defendemos coletivamente a auto-
nomia docente, a trajetória autoral do professor na EJA, para 
selecionar os conceitos e conteúdos trabalhados, os objetivos da 
disciplina, as abordagens e metodologias didáticas e as formas de 
avaliação, por exemplo, que passam pela apropriação de proje-
tos escolares em prática, incluindo aqueles diferentes aos de sua 
escola de atuação. Para oferecer pelo menos um desses mode-
los, ao concluir nossa reflexão, tratamos brevemente de um caso 
consolidado e de suas estratégias principais, o projeto da EJA no 
Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul (CAp/UFRGS), onde o autor deste texto atua desde 20189.

Respeitando a legislação, as orientações curriculares mais 
avançadas, os conhecimentos de área e a avaliação periódica 
do currículo, a equipe de professores da EJA no CAp buscou 
atuar junto aos estudantes, principalmente, a partir destes prin-
cípios: autonomia e autoria (aprender a aprender e se apropriar 
dos conhecimentos de forma pessoal, evitando a cópia), protago-
nismo discente (aluno como sujeito, não como objeto da apren-
dizagem, com participação no desenho de seu currículo real e 
individual), e interdisciplinaridade (integração de conteúdos 
formais e abordagem de problemas contemporâneos com base 
em múltiplos olhares disciplinares). 

9 Para outras práticas curriculares e reflexões sobre ensino de História em EJA, 
conferir Nicodemos (2017); Castro e Filice (2013).
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O primeiro princípio destacado foi abordado em todos os 
espaços, desde os mais integrados aos mais individualizados. 
Algo que efetivamente afeta as práticas curriculares de História. 
Nos períodos isolados de aula da disciplina, partimos de estra-
tégias de desenvolvimento de leitura e compreensão de discur-
sos escritos, pictóricos, orais, através de sua comparação e crítica, 
visando ao processamento de informação, lidando com documen-
tos de época e o relato histórico sobre seus horizontes de verdade. 
O segundo princípio, de protagonismo dos educandos, ajudou na 
seleção de conteúdos e temas, através do debate em sala de aula e 
do mapeamento dos interesses dos estudantes, em espaços espe-
cíficos, como: Projetos de Investigação (consistiu em três perío-
dos semanais em que cada aluno estudou individualmente ou em 
pequenos grupos de pesquisa, orientados pelos professores, um 
tema de sua escolha) e Disciplinas Eletivas (dois períodos sema-
nais de “oficina” semestral ofertada pelos quatro “Blocos” de áreas 
do conhecimento, também a escolha dos estudantes). 

Tais iniciativas curriculares atenderam a todos os princí-
pios gerais, mas visaram, principalmente, oferecer uma trajetó-
ria escolar individualizada, construída por cada educando. Se 
tratam de espaços onde eles podem estudar uma curiosidade 
individual genuína ou aprofundar conhecimentos nas áreas com 
as quais possuem mais afinidade/identidade. 

O autor deste texto atua na disciplina “Projetos de 
Investigação” orientando, semestralmente, estudantes e gru-
pos, cujas curiosidades e interesses versem assuntos históricos 
ou abordagens históricas. No caso da disciplina eletiva, o Bloco 
de Ciências Humanas, com seus quatro professores (além de 
História, Filosofia, Geografia e Sociologia)10 juntos na sala de 
aula, oferecia, antes do Ensino Remoto Emergencial na pande-

10 Respectivamente, profa. dra. Rúbia Liz Vogt, profa. dra. Maíra Suertegaray 
Rossato, profa. me. Katiuci Pavei.
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mia, a “Oficina In(ter)venções”, que discutia temas sobre gênero, 
raça e classe no Brasil, produzindo invenções e intervenções 
coletivas no espaço físico do colégio (e do restante do Campus 
do Vale da UFRGS), denunciando preconceitos e violências his-
tóricas e contemporâneas no país11. 

Por último, a interdisciplinaridade se efetivou em todas essas 
atividades, mas também nos períodos específicos das disciplinas. 
Cada bloco de área trabalhou na mesma noite, o que nos permitiu, 
eventualmente, aglutinar as turmas e trabalhar conjuntamente 
alguns temas transversais. Mas isto também ocorreu no inte-
rior das disciplinas, através de seus diálogos. Assim, as Ciências 
Humanas definiram temas geradores para cada etapa da EJA, que 
subsidiam os currículos específicos e permitem que os estudantes 
estabeleçam relações entre os conteúdos. Para darmos um exem-
plo prático: na segunda etapa do Ensino Médio da modalidade, 
foi escolhido o tema “Mundos do trabalho”. Enquanto o profes-
sor de História discutia em suas aulas, assuntos como Revolução 
Industrial, evolução das condições de trabalho e movimentos de 
trabalhadores, respectivamente, a professora de Sociologia, deba-
tia relações entre capital e trabalho, e direitos trabalhistas nos 
dias de hoje, a professora de Filosofia abordou os conceitos de tra-
balho, capitalismo e classes sociais, e a professora de Geografia, 
trabalhou com dinâmicas no espaço, como os fenômenos da imi-
gração e do êxodo rural no processo de industrialização tardia e 
urbanização do Brasil. Em um modelo que busca superar os desa-
fios da EJA, o currículo real dos professores de História sempre é 
construído em diálogo constante com estudantes e colegas, explo-
rando várias possibilidades práticas e de desenho, que enrique-
cem experiências de ensino-aprendizagem e visões de mundo de 
todos os agentes envolvidos.

11 Para um relato da proposta geral e uma avaliação das práticas relacionadas à 
gênero e sexualidade, ver Zalla, Rossato e Pavei, 2019.
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Um apelo final
Assim como ocorrido com a autora do referido ensaio, pode-

mos dizer que a EJA também “caiu no colo” deste autor. Apesar 
de anos de experiência como professor de Ensino Fundamental, 
assumir a História na seguinte modalidade, exigiu novos inves-
timentos e a reformulação de práticas, em uma quase reinven-
ção de identidade docente. E, apesar de atuar em uma escola 
com projeto de EJA consolidado, houve nos primeiros meses, 
de forma automática, uma tendência de replicar estratégias do 
ensino regular, nas aulas de História. Foi a discussão pedagó-
gica coletiva da equipe e a atenção aos interesses e às formas 
de aprender dos alunos adultos, que permitiu que construísse-
mos currículos reais mais adequados às discussões que temos 
feito neste ensaio. Com certeza, uma formação inicial que con-
templasse a EJA teria ajudado. E, é importante reconhecermos 
que nem todos os professores de História que chegam à modali-
dade têm a sorte de trabalhar nessas mesmas condições, fato que 
amplificou, em muito, a necessidade de tal formação.

Por fim, apontamos para a urgente defesa da EJA como polí-
tica pública permanente, contra o processo de destruição que 
vivenciamos nos últimos anos. Realidade ainda mais trágica, 
se lembrarmos que a precarização da Educação em geral pro-
duziu, até 2019, uma massa gigantesca de público potencial de 
EJA. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
(PNAD/IBGE) de 2019, 69,5 milhões de pessoas acima de 25 anos 
não concluíram a Educação Básica (cerca de 52% dessa popula-
ção) (IBGE, 2019). Uma vez garantida a retomada do investi-
mento na modalidade, o que nos custará muita luta, teremos na 
população adulta, sem considerar jovens e adultos jovens (15 a 
25 anos), um desafio de reparação escolar do tamanho de um 
país como a França. As licenciaturas de História vão se preparar 
e formar docentes para a tarefa? Ou seguiremos participando, 
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ainda que inconscientemente, da histórica marginalização da 
EJA (e de seu alunado) no Brasil?
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O ENSINO DA GEOGRAFIA  
NOS ANOS INICIAIS

Reflexões e contribuições para  
a construção do currículo

Ana Paula Rudolf
Gabrielle Luana Rosinski

O objetivo deste artigo é trazer algumas reflexões acerca 
da contribuição do ensino da Geografia nos Anos 
Iniciais, e apontar elementos importantes a respeito 

deste campo para a organização do currículo e da docência 
nesta etapa de escolarização das crianças.

Grande parte das pesquisas do campo do Ensino de 
Geografia nos Anos Iniciais, vêm apresentando há algum tempo, 
apontamentos similares. O mais recorrente é: não haver na forma-
ção inicial dos pedagogos uma abordagem direta e clara sobre os 
conceitos e as categorias geográficas, já que grande parte dos pro-
fessores, tem centrado seus planejamentos em uma Geografia des-
contextualizada da vida dos estudantes e da realidade do mundo. 
Baseada apenas na memorização, sem que se compreenda, qual é 

15 
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o papel desta ciência na escolarização das crianças. Este fato, por-
tanto, contribui para que a área da Geografia tenha um espaço 
periférico no currículo dos Anos Iniciais.

Para os pesquisadores (CALLAI, 2012; PÉREZ, 2005; 
MARTINS, 2010; CAMACHO, 2015; LOPES, 2008), é preciso 
atribuir à Geografia, o mesmo reconhecimento e relevância 
que são dados para a área da Língua Portuguesa e Matemática 
nos cotidianos escolares e, sobretudo, na formação dos pedago-
gos, para que eles possam reconhecer o campo e, a partir disso, 
estruturarem suas aulas, tendo como mote, o papel do ensino 
da Geografia nesta etapa da escolarização, além de absorverem 
como esta ciência pode ser um caminho para as crianças conhe-
cerem a espacialidade do mundo.

Sendo assim, é necessário pensarmos e transformarmos o 
ensino da Geografia, na medida em que ele possa ser compreen-
dido por todos, como uma possibilidade de leitura de mundo para 
as crianças, associado às exigências de proficiência na leitura, 
escrita e lógicas matemáticas, tão valorizadas nos Anos Iiniciais. 
De acordo com Callai, a Geografia tem que auxiliar as crianças a 
entenderem os espaço-tempos do mundo em que vivem.

[...] Eles devem ser propostos, exercitados, para 
que a criança entenda o seu significado, não em 
si mesmo, mas em sua dinâmica na vida da socie-
dade. Dentre os conteúdos de estudos sociais, é 
relevante estudarmos as relações sociais que se 
estabelecem entre as pessoas e os distintos grupos 
sociais; o espaço diferenciado ocupado por um 
ou outro grupo, ou atividades e as relações que se 
estabelecem; o tempo, como presente vivo e pas-
sado vivido, dimensões necessárias para o viver 
individual e societário (CALLAI, 2010, p. 65).

Acreditamos que, nos Anos Iniciais, o ensino de Geografia, 
pode se constituir em um eixo articulador de uma prática alfa-
betizadora onde a aprendizagem das letras está intimamente 
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vinculada à aprendizagem do espaço e das experiências cultu-
rais locais da criança. A aprendizagem de um espaço, conforme 
suas dimensões e escalas, deve ser compreendida na sua dinâ-
mica, no seu movimento, na relação do homem com a natureza 
e na sua constante transformação.

Neste sentido, o referido texto foi organizado em duas seções 
que se dialogam e se complementam. A primeira, apresenta os 
movimentos da Geografia no Brasil, com destaque para o papel 
do ensino da disciplina nos Anos Iniciais. Damos sequência, 
com abordagem de alguns elementos acerca da construção do 
currículo da Geografia e a docência nesta etapa de escolarização 
das crianças.

O ensino da Geografia nos Anos Iniciais
No final da década de 1970, e início da década de 1980, 

os paradigmas da Geografia passaram a ser questionados. A 
busca de novos caminhos, de novas propostas teóricas e meto-
dológicas, novas linguagens e ruptura com as formulações da 
Geografia tradicional, provocaram um direcionamento mais 
social no tocante às análises geográficas. Assim, os conteúdos 
trabalhados na Geografia Escolar priorizaram o entendimento 
da totalidade que envolve a sociedade e a natureza, possibili-
tando, deste modo, a compreensão das desigualdades e contra-
dições existentes neste espaço.

Com o “movimento de renovação da Geografia”, inicial-
mente marcado pela disputa de hegemonia de dois núcleos prin-
cipais, um aglutinando uma Geografia dita “tradicional”, que 
se mantinha tal como havia se estruturado nas primeiras déca-
das do século XX, e outro, que representava uma renovação da 
Geografia, que buscava suplantar à tradicional, que se procla-
mava “crítica” (CAVALCANTI, 2010). O “movimento” da década 
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de 1980, também se focou em repensar o ensino de Geografia, 
procurando atribuir a ele maior significado social.

Na década de 1990, as orientações para o traba-
lho docente com a Geografia foram se recons-
truindo. Surgiram propostas alternativas, mais 
articuladas a orientações pedagógico-didáticas, 
definindo diferentes métodos para o ensino de 
Geografia. Com essas novas orientações, reafir-
mou-se o papel relevante da Geografia na forma-
ção das pessoas e reconheceu-se que mudanças 
relacionadas ao cotidiano espacial de uma socie-
dade globalizada, urbana, informacional, tecno-
lógica requerem uma compreensão do espaço que 
inclua a subjetividade, o cotidiano, a multiescala-
ridade, a comunicação, as diferentes linguagens 
do mundo atual (CAVALCANTI, 2010, p. 5).

Já nas décadas de 1990 e de 2000, foi iniciado um processo 
de indicação de caminhos e abordagens na aprendizagem e na 
formação do cidadão. Naquela época, o campo se consolidou 
como área de pesquisa no ensino, na graduação e na pós-gradua-
ção, em rede com professores da escola básica e com professores 
universitários. Essa área ganhou espaço acadêmico, consolida-
ção teórica e amplitude das temáticas investigadas e dos estudos 
dos diferentes grupos de pesquisa no país.

As pesquisas atuais1 vêm apontando para a necessidade 
de ressignificação das práticas de ensino e aprendizagem na 
Geografia, sobretudo, porque as dinâmicas sociais e históricas, 
têm exigido práticas de ensino na área do conhecimento geo-
gráfico que acompanhem o processo de transformação atual. 
“Através desta postura, é possível maior compreensão das ques-
tões do mundo em que vivemos e faz com que o aluno possa 

1 Leite (2012); Hess (2012); Costa (2016); Seferian (2018); Bonfim (2015); Rosa (2008); 
Martins (2010); Camacho (2015); Lopes (2008); Valladares (2015); Silva (2013).
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construir conceitos que ajudem na compreensão do seu coti-
diano” (MARTINS, 2015, p. 256).

Nesta perspectiva, consideramos que o ensino da Geografia, 
nos primeiros anos de escolaridade, deve possibilitar as condições 
necessárias para que as crianças “produzam novos mapas men-
tais, modos de compreender, cientificamente, o mundo. A tarefa 
que hoje se coloca para a Geografia é a de explicar o mundo: é 
revisitar o mundo desvelando efeitos de verdade, desnudando 
imagens e redescobrindo significados” (PÉREZ, 2005, p. 17).

Neste mesmo sentido, Camacho (2011) destacou que o 
ensino da Geografia deve auxiliar os estudantes na compreensão 
do mundo onde vivem, em um movimento de pertencimento e,  
identidade social e cultural, pois, desta forma, passa a fazer sen-
tido para a vida e, consequentemente, colabora para uma cons-
trução mais efetiva dos saberes geográficos.

O ensino da Geografia permite uma conexão entre o 
“homem e a terra”, refletida e construída a partir de conceitos 
que façam sentido e que possam auxiliar no entendimento da 
complexidade do mundo sem “excessos de didatização”, mas 
com possibilidades de compreensão de que fizemos parte deste 
mundo geograficamente (DIAS, 2016, p. 169).

É unânime, nos estudos produzidos por pesquisadores 
do campo do ensino da Geografia, especificamente, dos Anos 
Iniciais do Ensino Fundamental, que não se trata de ensinar ape-
nas pelo viés simplista de conexão com o mundo cotidiano, mas 
com destaque para a relação entre o mundo vivido e as catego-
rias centrais da Geografia. Para assim, possibilitar que as crian-
ças desenvolvam conhecimentos e habilidades para observarem 
e compreenderem o que acontece a sua volta. Ao participarem 
de atividades do seu cotidiano como caminhar, correr e brincar, 
elas estabelecem relações espaciais e sociais.
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[...] Na alfabetização espacial, faz-se necessário 
que a criança tome consciência do espaço ocu-
pado por seu corpo. A escolarização deve aju-
dá-la a orientar-se no espaço. A delimitação dos 
objetos e a posição relativa que ocupam é indis-
pensável nos estudos espaciais. A alfabetização 
geográfica requer o trabalho com a esquemati-
zação espacial a partir do corpo, lidando com 
os intervalos através de REFERÊNCIAS não 
apenas obtidas pela observação, mas já com 
recursos do euclidianismo (lógico-matemático) 
(CASTROGIOAVANNI et al., 2003, p. 22-23).

Para Goziza (2016, p. 9), é essencial que o ensino da 
Geografia nos Anos Iniciais, contemple o “encontro/confronto 
da Geografia cotidiana, da dimensão do espaço vivido pelos alu-
nos, com a dimensão da Geografia científica, do espaço conce-
bido por esta ciência, onde temos a possiblidade de reelaboração 
e maior compreensão do vivido”.

Nos Anos Iniciais, o ensino da Geografia deve possibilitar 
que as crianças consigam fazer relações entre natureza, socie-
dade e as transformações, compreendendo, assim, como estas 
interações impactam o mundo em que vivem. Com isso, com-
preendem que suas vivências são resultantes de construções geo-
gráficas, e que as experiências cotidianas, e as pessoas, constroem 
uma Geografia, pois estão em um espaço social (CAVALCANTI, 
1998; 2002; 2005).

A partir deste olhar apurado para a interdependência entre 
Geografia vivida e Geografia científica (principalmente, para os 
Anos Iniciais), as categorias geográficas colaboram na organiza-
ção da aprendizagem das crianças, autorizando que elas possam 
assimilar os conceitos de Lugar, Território, Paisagem e Espaços, 
sobretudo, pelo viés da ação da sociedade e suas ressignificações.

De acordo com Silva e Silva (2018, p. 245), é fundamental 
para a formação das crianças, ainda nos Anos Iniciais do Ensino 
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Fundamental, a aprendizagem dos conceitos de Paisagem Local 
e de Lugar, para que ela possa reconhecer a realidade vivida e 
concreta. Para as autoras, o ensino-aprendizagem de Geografia 
nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental “devemos contemplar 
os conceitos-chave da Geografia e as representações que os alu-
nos trazem deles e constroem cotidianamente no mundo con-
temporâneo”. Além de ser importante, possibilitar e assegurar 
que se desenvolva uma reflexão acerca do espaço geográfico, é 
essencial que as crianças compreendam a realidade local que faz 
parte do cotidiano delas.

O ensino da Geografia nos Anos Iniciais, também tem uma 
função primordial de oportunizar condições para que as crian-
ças entendam a sociedade, os diferentes grupos sociais e suas 
implicações nos contextos vividos, assim, facilitamos a sua com-
preensão, o entendimento de que vivemos em condições sociais 
e coletivas, com distintas culturas, gêneros, raças, religiões, etc.

É através do reconhecimento das vivências e experiências 
dos estudantes, que o ensino de Geografia nos Anos Iniciais, 
pode potencializar o entendimento sobre o mundo. Se reconhe-
cer cidadão e também agente atuante dele, faz com que essas 
crianças se sintam pertencentes ao seu lugar, que muitas vezes 
é excludente, não possuindo espaços que visivelmente possam 
ser ocupados por elas. Ao entenderem que pertencem e podem 
transformar o espaço, as crianças captam o seu papel como cida-
dãos, que tem direitos na sociedade que vivem. Para Silva:

O desafio que se coloca é construir com as crian-
ças e/ou oportunizar que elas mesmas construam 
os conceitos necessários à sua vivência, inclusive, 
os conceitos relacionados a ciência geográfica, 
tais como: espaço, território, lugar, paisagem, 
região, natureza, sociedade; pois pensar o ensino 
de Geografia nos Anos Iniciais, a partir de sua 
função alfabetizadora, é resgatar o seu próprio 
objeto, o espaço, inserindo-se em uma perspec-
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tiva teórica que articula a leitura da palavra à lei-
tura do mundo (SILVA, 2018, p. 244).

Segundo a autora, a sala de aula deve ser um terreno profí-
cuo para a construção do princípio crítico e participativo com as 
crianças, bem como a elaboração e reelaboração de conhecimen-
tos, conteúdos e, sobretudo, da capacidade de atentar-se para as 
transformações do mundo.

Para Silva (2013, p. 21), a Geografia tem como objetivo “criar 
condições para que os alunos entendam a sociedade, por meio 
da ação dos diferentes grupos sociais que a constituem e organi-
zam”, e também, que interroguem as formas de organização da 
sociedade, os agrupamentos sociais e etários, as transformações 
e as suas consequências.

Para Callai (2005, p. 229), isso significa, a capacidade de 
“ler o mundo da vida, ler o espaço e compreender que as paisa-
gens que podemos ver são resultado da vida em sociedade, dos 
homens, na busca da sua sobrevivência e da satisfação das suas 
necessidades”. Partindo deste pressuposto, a Geografia se trans-
formaria em um conhecimento significativo, investido na cons-
trução de um saber que amplia a leitura de mundo e compreende 
as relações entre o homem e a natureza.

Algumas pesquisas efetivadas por teses e dissertações, 
nos últimos anos, têm discutido a importância do ensino de 
Geografia nos Anos Iniciais. Pesquisas que têm destacado a 
necessidade do protagonismo das crianças e as relações que elas 
estabelecem com os espaços e tempos em que vivem.

O estudo de Andrade (2015), buscou por meio da pesquisa-
-ação ressignificar práticas de ensino na Geografia, desenhando 
novos modelos metodológicos com os professores. Seu trabalho 
refletiu a necessidade de vivências geográficas conectadas com o 
entorno dos estudantes. Já a pesquisa de Ludwig (2017), investi-
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gou o conhecimento cartográfico dos alunos, bem como proble-
matizou a formação inicial e continuada dos professores dessas 
turmas. Suas análises demarcaram a necessidade de experiên-
cias cartográficas mais significativas nestas classes, sobretudo, 
baseadas em experiências conectadas à vida cotidiana.

As teses de Hess (2012) e Scherma (2010), apontam propo-
sições para o ensino da Geografia nos Anos Iniciais, ancoradas 
em práticas que possam estar além da sala de aula. Seus traba-
lhos buscaram a ampliação de recursos didáticos de apoio e a 
discussão dos mesmos nos Anos Iniciais, a partir da compreen-
são concreta do mundo pelas crianças.

As contribuições apontadas por grande parte de teses e dis-
sertações, que se debruçaram a investigar o ensino de Geografia 
nos Anos Iniciais (ANDRADE, 2015; HESS, 2012; AGUIAR, 
2013; SANTOS, 2014; BONFIM, 2015; COSTA, 2016; LUDWIG, 
2017), sinalizaram elementos recorrentes: a necessidade de 
metodologias de ensino de Geografia que estejam em conexão 
com a realidade das crianças e suas demandas sociais e, espe-
cialmente, a escassez teórica dos pedagogos no que diz respeito 
aos conhecimentos geográficos, propondo, assim, a necessidade 
de reconfigurações nos currículos do curso de Pedagogia.

Na sessão seguinte deste texto, procuramos apontar refle-
xões a respeito da formação inicial do pedagogo e sua prática 
docente, buscando refletir sobre os possíveis caminhos para prá-
ticas de ensino de Geografia nos Anos Iniciais.
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A docência nos Anos Iniciais e as práticas 
pedagógicas em Geografia

Com base nas discussões do campo da Geografia nos Anos 
Iniciais, é possível olharmos para a escola, como um espaço 
dinâmico, com dimensões diversas que necessitam ser pensa-
das, refletidas e problematizadas.

Nessa dimensão complexa, é emergente pensarmos em for-
mas de viver o cotidiano escolar e seus conhecimentos científicos 
de forma que eles possam fazer mais sentido para os estudantes, 
ou seja, que as aprendizagens possam ser entendidas como uma 
forma de absorver o mundo em que vivem.

Partindo desta perspectiva, o campo da Geografia possibi-
lita vislumbrarmos seus conhecimentos a partir da compreen-
são da realidade vivida, sua relação e interdependência com o 
contexto, e, sobretudo, das experiências dos homens na produ-
ção do espaço (CAVALCANTI, 2010).

Os caminhos para estas aprendizagens nos Anos Iniciais, 
perpassam os saberes e os conhecimentos dos pedagogos, pois 
eles são, na sua grande maioria, os responsáveis pelos processos 
de ensino e aprendizagens nesta etapa.

Estudos do campo do ensino da Geografia nos Anos 
Iniciais2, apontam para a necessidade de ressignificação dos cur-
sos de Pedagogia, no que diz respeito às metodologias que abor-
dam a Geografia e seus campos de conhecimento.

As contribuições tecidas nesses estudos, nos permi-
tem observar que há uma construção curricular no curso de 
Pedagogia que mostra lacunas importantes sobre os conheci-
mentos geográficos, e que, consequentemente, as dificuldades 

2 Destacamos Callai (2005) e Castrogiovani (2003).
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existentes nas práticas cotidianas para o ensino de Geografia, 
são fruto de sua formação inicial.

Lemes (2016) e Amaral (2018), indicam em suas pesquisas 
que o ensino da Geografia nos Anos Iniciais é periférico, uma vez 
que a formação inicial do pedagogo não libera discussões mais 
profundas e conceituais do campo. Assim, ambos apontam para 
a importância da formação continuada e a ampliação dos fun-
damentos da área de conhecimento que envolve os conceitos e 
categorias do ensino de Geografia, nesta etapa da escolarização.

O trabalho de Guimarães (2017), procura fazer uma aná-
lise documental e identificar qual é o “lugar” da Geografia nos 
três primeiros anos do Ensino Fundamental. Em sua pesquisa, 
a autora mencionou que os conceitos geográficos não rece-
bem a mesma importância que os conteúdos de Português e/ou 
Matemática, ou ainda, que a Geografia é entendida como dis-
ciplina de “auxílio” às demais, atua como eixo interdisciplinar.

Seferian (2018), a partir da análise de atividades da dis-
ciplina de metodologia de Geografia, no curso de Pedagogia, 
expôs que há uma insuficiência de estudos das categorias geo-
gráficas, ou seja, os pedagogos acabam por construir um saber 
geográfico muito simplificado do campo.

Consideramos ser de fundamental importância que os aca-
dêmicos, ao longo da sua trajetória de formação, vivenciem expe-
riências e situações que os conduzam a uma produção de saberes 
e um sólido referencial teórico, para que assim possam dar conta 
dos avanços epistemológicos da ciência, como um todo, e do papel 
da Geografia na escola. Isso contribuirá para que a Geografia 
Escolar seja uma disciplina que possibilite a formação de sujeitos 
capazes de analisar e interpretar a realidade, com condições de 
fazer proposições que sejam adequadas à sociedade.
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Neste sentido, acreditamos que os professores que irão tra-
balhar com a Geografia nos Anos Iniciais, precisam ter a com-
preensão do papel desta ciência na formação das crianças, e 
assim, possam superar a ideia de que as aulas de Geografia são 
mais do que espaços de informação sobre os países, rios, vegeta-
ção, clima, etc., e passem a perceber o ensino de Geografia como 
um espaço que, efetivamente, pode contribuir para que o estu-
dante desenvolva o raciocínio geográfico, que lhe possibilita assi-
milar as inter-relações espaciais em constante transformação.

Sobre o momento da formação docente, podemos perceber 
que prevalecem nos currículos dos cursos de Pedagogia, “estudos 
em torno das ciências das disciplinas que compõem o currículo 
dos anos iniciais na sua generalidade, ou seja, não dispõem de um 
espaço que visa uma maior erudição ao entendimento teórico das 
demais ciências” (GORZIZA, 2016, p. 6). O cenário apresentando 
é o esvaziamento dos saberes geográficos nos Anos Iniciais, uma 
vez que os cursos de Pedagogia contemplam em maior proporção, 
disciplinas mais abrangentes do campo da docência.

Permitir e auxiliar as crianças na leitura de seus contex-
tos naturais e sociais, é papel do pedagogo, que, ancorado em 
sua intencionalidade pedagógica, estrutura e sistematiza os 
conhecimentos. Para tanto, sua formação deve oferecer criterio-
samente todos os elementos que tratam do processo de ensino-
-aprendizagem, sobretudo, permitindo que ele possa ter clareza 
das diversas áreas que constituem o currículo.

Algumas considerações... Para novas reflexões...
As discussões a respeito do ensino de Geografia nos Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental, abrem caminhos profícuos 
para a problematização de alguns elementos do currículo, viven-
ciado nas escolas de Ensino Fundamental.



332

Ana Paula Rudolf; Gabrielle Luana Rosinski 

O ensino da Geografia em ambiente escolar, precisa ofere-
cer aos seus estudantes, o desenvolvimento de habilidades diver-
sas, aquisição de conceitos e, particularmente, a compreensão 
dos contextos, bem como, apresentar-lhe saberes geográficos 
que o dotarão de capacidades para a resolução de problemas de 
ordem geográfica (LESANN, 2011).

As crianças, enquanto sujeitos sociais, vivem e produzem 
o espaço. Por isso é importante que a Geografia, na qualidade 
de campo do conhecimento que instrumentaliza e possibilita o 
reconhecimento da espacialidade, seja trabalhado nos anos ini-
ciais para potencializar o entendimento do espaço geográfico e 
a organização da sociedade. Com isso, a criança, desde o iní-
cio da sua escolarização, compreende a organização espacial dos 
objetos, dos lugares, dos fenômenos e as conexões sociais e cul-
turais presentes na sua vida. Neste sentido, Lopes destacou que 
“a criança é um ser sociocultural, histórico, portanto, também é 
geográfico, assim como é geográfico seu processo de humaniza-
ção” (LOPES, 2014, p. 105).

Quando buscamos trazer a Geografia para nosso cotidiano 
e, em especial, para o de nossos estudantes, estamos conside-
rando a existência de uma Geografia que se preocupa com as 
identidades e com o quão relevante o campo pode ser para as 
crianças, com base em seu conhecimento de mundo e de sua 
compreensão cotidiana, atribuindo, deste modo, à disciplina, 
um significado social, para além do acadêmico.

Dá-se então, a grande importância da Geografia. Entendê-la 
como um meio para as reflexões acerca do mundo onde vive-
mos, não meramente com um caráter utilitário, mas no campo 
da consciência de que somos parte deste mundo, é que nossas 
ações têm consequências.
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Podemos afirmar que a Geografia nos Anos Iniciais, tem 
um papel importante na alfabetização e no desenvolvimento 
do raciocínio espacial, e possibilita, a compreensão do espaço 
vivido e percebido. Sendo, nesta fase, de suma importância que 
as crianças consigam fazer a leitura do mundo e não somente 
acumular informações. A compreensão de conceitos como 
Lugar, Paisagem, Território, entre outros, considerando os vive-
res e as experiências delas, cooperam para a formação de um 
cidadão, que ao ter a percepção de que faz parte do espaço e que 
ele constrói, venha a contribuir para a sociedade que habita.

Acreditamos que o o ensino da Geografia é um campo que 
tem grande relevância no percurso curricular dos Anos Iniciais, 
sobretudo, por sua relação direta com as descobertas do mundo 
e na contribuição para que as crianças compreendam as relações 
socioespaciais que vivem no seu dia a dia.
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REPRESENTATIVIDADE E 
RACISMO ESTRUTURAL
Um debate a partir da indústria 

cinematográfica no Projeto PIBID

Ana Carolina Reis Flores

O presente texto é o resultado de experiências vivencia-
das no projeto História PIBID/CAPES/UDESC reali-
zado no segundo semestre de 2018, com os estudantes 

do 8º Ano da Escola Básica Municipal Almirante Carvalhal, em 
Florianópolis. O trabalho teve como finalidade, descrever e ana-
lisar a importância daquilo que o autor Fernando Seffner (2016) 
coloca como, o professor enquanto adulto de referência, ou seja, 
o domínio para além da própria disciplina, pensando no ensino 
fora da concepção conteudista, não abolindo estes aspectos, mas 
questionando como ele, em uma educação crítica acerca da rea-
lidade social, é capaz de transformar pontos de vista subjetivos 
de cada indivíduo, tornando a sala de aula, um espaço democrá-
tico onde todos se sintam à vontade para contribuir a partir de 

16 
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sua própria experiência para o diálogo e construção do conhe-
cimento. No caso do ensino de História, é entender o estudante 
como agente histórico detentor de consciência histórica e refle-
xiva acerca do local que ocupa dentro da sociedade.

A aula, desenvolvida com a turma 81, nos possibilitou tra-
tar com os estudantes a respeito do racismo estrutural. Afinal, 
relacionar o racismo somente em atitudes individuais e valores 
morais é uma forma de naturalizar toda uma estrutura social 
que silencia vozes e questões relacionadas à raça, e que foram 
construídas desde a colonização, por um longo período da 
História. Em uma de suas palestras1, o autor e professor Sílvio 
Almeida, afirma que a noção de hierarquias raciais, se faz pre-
sente nos âmbitos social, cultural e econômico desde a moder-
nidade, e nessas circunstâncias, se difundem privilégios entre 
grupos raciais. Portanto, enquanto professores em formação, 
que têm o desejo de uma educação transformadora, pensamos 
em levar à sala de aula esse debate, junto com os relacionados 
à representatividade e branquitude2, a partir de séries e nove-
las brasileiras e estadunidenses que fazem parte do cotidiano 
dos estudantes, perceptível nos diálogos estabelecidos com eles 
ao longo do tempo em que estivemos observando sua escola. 
Relacionamos as questões históricas à falta de participação de 
artistas negros nestas narrativas, e a forma como são representa-
dos neles, os debates importantes, que falam dos assuntos traba-
lhados em aula, sendo estes presentes, principalmente, nas séries 

1 ALMEIDA, Sílvio. História da discriminação racial na educação brasi-
leira. São Paulo: Escola da Vila – Centro de Formação da Vila, 2018. Dispo-
nível em: https://www.youtube.com/watch?v=gwMRRVPl_Yw&t=4410s. 
Acesso em: 16 mar. 2021. 

2 A branquitude refere-se a pertença étnico-racial branca, no entanto, vai 
além do fenótipo, por ser construída dentro de um lugar de privilégios, 
simbólicos, objetivos e subjetivos. Um local estrutural de poder. Disponí-
vel em: https://www.geledes.org.br/definicoes-sobre-branquitude/.
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com protagonistas negros. Sendo assim, tendo em conta que o 
aprendizado se dá a partir da relação de ideias prévias, o debate 
levou em consideração, os interesses dos próprios estudantes, 
relacionados ao conhecimento científico no momento em que 
estes aspectos trabalhados estiveram ancorados em uma narra-
tiva construída no decorrer da história, e que carrega consigo os 
aspectos da colonialidade3, visíveis em diversos acontecimentos 
do passado.

No intuito de promover um ensino significativo para os 
estudantes, ou seja, para que eles entendessem a importância do 
conteúdo e como ele se relaciona com suas experiências, articu-
lamos o conhecimento científico com as vivências cotidianas da 
turma. Para isso, é necessário pensarmos a História não somente 
como reprodução de informações cumulativas acerca de datas e 
acontecimentos ditos grandiosos, que, por vezes, entende o aluno 
como indivíduo sem bagagem, tanto na experiência, quanto no 
conhecimento histórico que provém de outros meios. Levar até 
a sala de aula, o universo da criança e do adolescente, elencado 
com o conteúdo e a História Científica, os coloca como sujeitos 
reflexivos sobre a realidade social e como agentes de seu próprio 
tempo. Portanto, o principal objetivo do presente relato é ava-
liar de que forma podemos construir uma educação transforma-
dora. A pesquisa então foi feita a partir da análise dos resultados 
do debate realizado com os alunos da turma 81, em diálogo com 
textos e artigos que abordam o ensino de História e a importân-
cia do professor como adulto de referência para a formação de 
estudantes enquanto cidadãos em uma sociedade democrática.

3 A colonialidade tem origem no colonialismo, portanto, se mantém além 
da experiência colonial, nas estruturas e experiências sociais, uma vez que 
são mantidas hierarquias raciais, culturais, territoriais e de gênero. Dispo-
nível em: https://www.politize.com.br/colonialidade-e-decolonialidade/.   
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A experiência do debate em sala de aula
A experiência na Escola Básica Municipal Almirante 

Carvalhal no segundo semestre de 2018, teve como principal 
objetivo, traçado por mim e outros colegas que atuavam na ins-
tituição, intervenções em sala de aula que pudessem trabalhar 
com a consciência histórica dos estudantes do ensino básico, 
bem como um posicionamento crítico e reflexivo perante a 
sociedade. O forte protagonismo que foi dado a uma História 
eurocêntrica, ou seja, uma agência histórica centrada nos euro-
peus e seus descendentes, tal como a Lei nº 11.645/20084, que 
determina a obrigatoriedade do ensino de culturas e histórias 
africanas, afrodescendentes e indígenas em todos os compo-
nentes curriculares, anos letivos e em todas as redes básicas de 
ensino, foram fatores que influenciaram a escolha de nossa abor-
dagem em sala de aula. Além disso, o bom professor pensa em 
suas aulas para além do conteúdo, buscando questões a serem 
resolvidas, e situações a serem investigadas, pois, como muito 
se debateu ao longo dos encontros que tivemos entre colegas, 
supervisores e orientadores do PIBID, o professor de História do 
ensino básico não leciona para a formação de historiadores, mas 
para a formação do estudante que atua como cidadão em uma 
sociedade democrática.

Desta forma, a experiência base de nossa pesquisa se refere 
a uma aula onde foram abordados assuntos como racismo estru-
tural, branquitude e representatividade. Colocados pelo autor 
Sílvio Almeida (2018) como fundamentais a serem debatidos, 
deixam de limitar o olhar somente comportamental acerca do 
racismo e passa a entendê-lo como parte estrutural e institucio-
nal de sociedades racistas que, ao longo da História, colocaram a 

4 Lei nº 11.645/2008. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_
ato2007-2010/2008/lei/l11645.htm.
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raça como fator determinante para a constituição política e eco-
nômica (ALMEIDA, 2018). 

Os processos de colonização, segundo Frantz Fanon 
(2005) institucionalizaram o racismo e a violência, naturali-
zando estes processos, que colocavam em pauta a superioridade 
da raça branca, sendo este fator categórico para as reverbera-
ções na sociedade atual, neste caso, constituída por conflitos de 
classe, gênero, raça, etc. (ALBINO, 2019). O racismo, segundo 
o livro O que é racismo estrutural? do autor Sílvio Almeida, é 
definido como um processo histórico e político, que cria condi-
ções para que de forma direta ou indireta, grupos racialmente 
identificados sofram com a discriminação de maneira sistemá-
tica (ALMEIDA, 2018). Estas construções definiram as estrutu-
ras sociais, e nós enquanto pessoas brancas devemos reconhecer 
estes processos, bem como nossos privilégios construídos a par-
tir destas narrativas.

A branquitude como um lugar estrutural de 
onde o sujeito branco vê os outros, e a si mesmo, 
é uma posição de poder, um lugar confortável 
do qual se pode atribuir ao outro aquilo que não 
se atribui a si mesmo (FRANKENBERG apud 
PIZA, 2002, p. 71).

A presença limitada de pessoas não brancas em espaços 
de prestígio e poder dentro das instituições, é, no entanto, uma 
materialização da estrutura social. E este foi o foco do nosso 
debate, desenvolvido pela falta de representatividade das popu-
lações negras enquanto protagonistas de narrativas fílmicas, 
bem como as formas de representação nesses espaços.

Como aponta a autora Flávia Caimi (2006), a presença do 
professor reflexivo e investigador é fundamental para a quali-
ficação das relações de ensino e aprendizagem de História em 
sala de aula. O objetivo da escola tradicional é a acumulação de 
informações e, no caso do ensino de História, passá-las como 
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verdades únicas, sendo o professor o seu portador, que reclama 
por vezes da passividade dos estudantes em relação ao conheci-
mento, tirando da sala de aula sua potencialidade como espaço 
de curiosidade. Portanto, por carecer de significação para os 
alunos, que não conseguem relacionar suas vivências a um con-
teúdo que prioriza narrativas de homens brancos e europeus, 
o conteúdo de História parece excessivo e complexo. Afinal, 
somente o domínio do conhecimento histórico não é condição 
para garantir a aprendizagem. Não é possível que o professor 
ignore esses aspectos, no entanto, é preciso considerar o uni-
verso de conhecimento dos estudantes para além dos muros da 
escola e entender os contextos sociais pelos quais essa aprendi-
zagem se insere.

Ao debater os aspectos relacionados à branquitude, racismo 
estrutural e representatividade com os estudantes do 8º Ano, 
optamos então por abordar séries televisivas e filmes que já 
fazem parte do seu cotidiano, ou seja, parte de sua “bagagem”. 
Termo este utilizado pela autora Helenice Rocha (2013) quando 
esclarece que, conhecimentos prévios adquiridos pelos estudan-
tes fora dos muros da escola e nas suas relações sociais, dentro 
de uma História voltada somente à acumulação de informa-
ções, acabam ignorados, pois se valoriza somente uma forma de 
conhecimento, desconhecendo vivências diversas. 

Todo estudante tinha uma bagagem e a turma parecia 
interessada pelas narrativas fílmicas, consumidas quase dia-
riamente, adquirindo parte de seus aprendizados delas, mas dei-
xando de refletir acerca de relações estabelecidas em si. Parte da 
turma já tinha contato com os termos apresentados e trabalha-
dos em sala de aula, no entanto, para aqueles que não tinham 
ainda acesso a este debate, a relação estabelecida com as séries 
que assistiam, tornou mais fácil, os processos de analogia, refle-
xão e crítica a respeito do conteúdo abordado. 
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Em várias conversas que tivemos com os estudantes da 
turma 81, dentro e fora de sala de aula, que não necessariamente 
estavam relacionadas à História, percebemos que muitos deles 
acompanhavam e gostavam da série Friends, sitcom estadu-
nidense apresentado entre 1994 e 2004, pela rede de televisão 
NBC, ainda hoje transmitido pela Warner Bros. 

A série que narra a vida de seis amigos, todos brancos e de 
classe média, foi debatida e problematizada pelo artista Jay Z em 
um de seus clipes5. O vídeo da canção Moonlight, que reproduz 
um dos episódios mais assistidos de Friends, com os mesmos 
cenários, vestimentas, falas e abertura, é representado por atores 
e atrizes negros, sendo este, o ponto inicial de nossa aula.

Após a exibição de um trecho do clipe, decidimos ter um 
contato com as ideias prévias dos estudantes, pois assim como 
afirma Isabel Barca (2004), ao assumir o papel de professor 
investigador, o docente deve interpretar o mundo conceitual dos 
seus estudantes e deixar que estes se tornem agentes de seus pró-
prios conhecimentos. Nesse sentido, antes de nos colocar efeti-
vamente em sala de aula, separamos algumas perguntas sobre o 
que o vídeo representava para os discentes, qual a intenção do 
artista em produzi-lo e, além de Friends, quais outras séries eles 
assistiam e de que forma, pessoas negras eram representadas ou 
não representadas.

A turma sempre esteve bastante presente nos debates acerca 
do racismo, machismo, homofobia, etc. Em outras experiências 
que tivemos com os estudantes em sala de aula, percebemos um 
posicionamento crítico de vários deles sobre estas questões, além 
disso, os alunos nunca foram apáticos e sempre gostaram de se 
colocar nos debates e nas próprias aulas expositivas de História. 

5 JAY Z. Moonlight. Short Film, 2017. Disponível em: https://www.youtube.com/
watch?v=FCSh48OlvMo.
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Por isso, quando preparamos a aula base desta pesquisa, espe-
rávamos pelo posicionamento destes estudantes e obtivemos 
resultados positivos acerca das reflexões inicialmente expostas 
para a turma. Ademais, muitos se mostraram empenhados para 
que pudéssemos seguir o debate em aula, pois o vídeo que foi 
apresentado nos primeiros minutos, fazia parte do interesse de 
grande maioria dos estudantes.

O debate, portanto, não se encerrou no clipe apresentado 
à turma. Após um breve diálogo estabelecido com a mídia, foi 
apresentado o vídeo “Representatividade negra em séries de TV 
– TNM” do canal “ADJUNIOR6”, no YouTube. Ao assistirem à 
produção, os estudantes tiveram acesso à outras referências, tra-
zendo a elas, não somente os debates a respeito da representati-
vidade, como eram tratados em ambos os vídeos, mas também 
o próprio racismo institucional e estrutural. O clipe apresentado 
em aula e a música Moonlight do rapper Jay Z, também fizeram 
uma crítica a questões pertinentes à apropriação cultural7. 

A série Friends, consumida por parte da turma, porém, sem 
problematizações ou questionamentos segue o mesmo modelo 
de um audiovisual produzido em anos anteriores, Living 
Single, sobre o cotidiano de um grupo de seis amigos de classe 
média, que eram vizinhos e mantinham relações entre si, no 
entanto, todos os amigos eram negros. Esta, que teve um grande 
sucesso no seu lançamento, passou a ser desvalorizada a par-
tir do momento em que a Rede NBC colocou Friends no ar. A 

6 Representatividade negra em séries de TV – TNM. ADJUNIOR, 2017. Dispo-
nível em: https://www.youtube.com/watch?v=rQe1HOICt_M&t=243s. 

7 A apropriação cultural é o ato de tomar para si uma cultura pela qual 
você não faz parte, uma estratégia de dominação, adotada como forma de 
apagar a potência histórica de grupos que foram sistematicamente inferio-
rizados, tirando toda a potencialidade e significados de suas produções, 
ou seja, adotar uma cultura pela qual não faz parte e esvaziá-la de sentido.  
Disponível em: https://www.politize.com.br/apropriacao-cultural/. 
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crítica do artista, portanto, demonstra que se a série seguisse 
este molde e fosse representada por pessoas negras, não teria a 
mesma repercussão que teve Friends, afinal o privilégio branco 
e a própria branquitude construídas ao longo da História, foram 
fatores que fizeram parte do sucesso desta narrativa. O vídeo 
apresentado também apontou para a questão da representativi-
dade negra na televisão norte-americana, sendo constatado, que 
somente a partir de 1960, as séries passaram a ter protagonistas 
negros e quase 20 anos depois, mostrou uma família afro-ame-
ricana de classe média, em seu cotidiano.

Exibimos então outros dados acerca da falta de representa-
tividade de atores e atrizes negros em séries que hoje são consu-
midas por crianças e adolescentes. Debatendo a temática para 
além destas questões, a maneira como eram representados esses 
personagens nas narrativas, tendo como exemplo, a novela bra-
sileira Da cor do pecado, que foi ao ar na Rede Globo em 2004, 
sendo a primeira a ter como protagonista uma artista negra. No 
entanto, a novela era carregada de estereótipos negativos sobre 
a mulher negra hipersexualizada. A respeito disso, o próprio 
nome associa a raça ao pecado e dá a entender uma certa supe-
rioridade dos personagens brancos da novela, apresentados ao 
longo da trama. Com isso, constatamos que, apesar das popula-
ções negras ocuparem espaços dentro da indústria audiovisual, 
ainda são colocadas em segundo plano enquanto coadjuvantes e 
quando protagonistas, fala-se de períodos como a escravidão, ou 
são apresentados carregados de padrões construídos ao longo da 
História de uma sociedade racista.

Com todos estes dados apresentados, sempre estabelecendo 
um diálogo com os estudantes sobre suas próprias opiniões den-
tro desses debates, nos sentimos à vontade para colocarmos para 
a turma, discussões sobre racismo estrutural, institucional, bran-
quitude e representatividade, mostrando de que forma estas ques-
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tões encontram-se com as narrativas históricas construídas ao 
longo do tempo, tal qual os processos de colonização, escravidão 
e a própria teoria de superioridade das raças, em conjunto com os 
processos de embranquecimento da população brasileira8. 

Como estudantes, é necessário que identifiquem os aspectos 
presentes na estrutura social, pensando nas reverberações desses 
contextos. A indústria cinematográfica não representa o todo de 
uma estrutura social racista, no entanto, como faz parte do inte-
resse da maioria da turma, deu confiança e fez com que os estu-
dantes se sentissem confortáveis para exporem suas opiniões e 
questionarem os assuntos abordados em aula, relacionando-os 
com suas próprias experiências. No ensino de História, como 
coloca Felipe Uba (2019) é preciso que o estudante pense o tempo 
presente e em como diversos acontecimentos do passado se pau-
tam nele, por isso a escolha do tema, os transformou em agentes 
do próprio conhecimento. Afinal, a mídia faz parte do cotidiano 
da população de uma forma geral, especialmente, se levarmos 
em consideração que o acesso à informação e ao conhecimento 
ultrapassa os muros da escola, por isso é necessário refletirmos 
sobre como fazem parte da visão de mundo das crianças.

Sendo assim, acreditamos que seja parte da vivência em 
sala de aula confrontar os estudantes com debates que lhes inte-
ressem e que façam com que se sintam valorizados, para que 
então, eles possam expressar suas ideias, deixando de lado, a 
concepção do professor enquanto único detentor da verdade. 

8 Os processos de embranquecimento no Brasil, ocorreram a partir de teses 
do racismo científico que defendiam a ideia de superioridade do homem 
branco, que com maior capacidade civilizacional, acreditavam que o país 
se tornaria mais civilizado e desenvolvido, se as populações negras e indí-
genas deixassem de existir, dada a realidade da miscigenação. Defendiam 
a presença de estrangeiros e marginalizaram grupos que consideravam 
inferiores. Disponível em: https://mundoeducacao.uol.com.br/historiado-
brasil/tese-branqueamento.htm. 
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Esta maneira torna o aluno, indivíduo que constrói seu próprio 
saber. O debate durou apenas uma aula, no entanto, foi uma das 
experiências mais enriquecedoras que tivemos dentro do pro-
grama PIBID, pois presenciamos os estudantes se colocando 
de maneira crítica frente à sociedade, ao sentirem seu próprio 
conhecimento e “bagagem” valorizados para a realização de 
uma aula de História.

A importância do professor reflexivo e da 
valorização do estudante em sala de aula

A autora Helenice Rocha afirma (2013, p. 154) que a “baga-
gem” é algo que todo estudante carrega, ou seja, é o conhecimento 
que serve como acesso aos princípios tidos como científicos. 
Estes, por sua vez, dialogam com as vivências e as experiências 
individuais, familiares e até escolares, com o ensino em sala de 
aula. No caso desta pesquisa, as analogias realizadas no decorrer 
das aulas pelos estudantes que entenderam o racismo estrutural 
e institucional com fundamento em narrativas que faziam parte 
do seu cotidiano, no caso, as séries por eles assistidas.

Portanto, associar ao ensino de História, os aspectos que 
fazem parte da realidade dos estudantes do Ensino Fundamental, 
foi a base para uma maior participação destes em aula, pois, 
assim, sentiram-se confortáveis para expor seus pontos de vista, 
reflexões e questionamentos acerca dos assuntos trabalhados, 
bem como uma forma de qualificar o ensino e a aprendizagem 
em História. Para que isso fosse necessário, entretanto, tive-
mos que assumir o papel de professores investigadores e reflexi-
vos, primeiramente, deixando de lado a visão de um ensino de 
História como mera memorização de datas e fatos considerados 
marcantes, sendo estes, na sua grande maioria, feito por homens 
brancos que acabaram por distanciar os alunos de sua agência e 
consciência histórica. E depois, em diálogo com a turma, enten-
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der qual seria seu universo, nos debruçando, baseados nesse 
contato, em suas leituras fora da escola, sem julgá-las como 
certas ou erradas, porém compreendendo que estas narrativas 
influenciam seus posicionamentos e são parte de sua experiên-
cia. Colocamos os alunos, não somente no papel de receptores 
ou tábulas rasas, mas como construtores do próprio conheci-
mento, contribuindo também para o aprendizado dos colegas e 
até mesmo o nosso, de professores em formação.

A aula possibilitou um aprendizado mais eficiente, uma 
vez que levamos em conta, os interesses da turma, ao mesmo 
tempo em que eles passaram a questionar as informações apre-
sentadas diariamente. Flávia Caimi (2006, p. 21) escreve que 
um bom professor considera o conhecimento científico de sua 
disciplina, todavia é necessário que ao preparar uma aula, ele 
tenha em mente o que o aluno quer aprender. Além de elencar 
a estes aspectos, as questões que irão formar os estudantes, não 
enquanto futuros historiadores, mas como cidadãos de uma 
sociedade democrática, assumindo uma postura crítica e refle-
xiva frente a ela, bem como reconhecendo sua agência como 
indivíduo de seu próprio tempo.

Levar em conta o universo da criança ou do ado-
lescente não é, pois, abdicar do rigor intelectual 
ou do valor do conhecimento histórico, mas 
garantir que a apropriação deste conhecimento 
ocorra permeada de sentido e significação, 
resultando em sólidas aprendizagens (CAIMI, 
2006, p. 24).

No ensino de História, há muitos professores que preten-
dem ensinar cada detalhe dos conteúdos propostos pela BNCC, 
deixando de lado alguns assuntos fundamentais na compreensão 
do mundo, tal como resolver questões e reflexões ao seu respeito, 
assumindo as narrativas históricas como mera memorização e 
repetição de dados, sem que se estabeleça uma relação com a 
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história de cada um. Os estudantes, por sua vez, se afastam de 
uma disciplina de tramas complexas e personagens estranhos. 
A aula que tem o professor enquanto indivíduo detentor de um 
saber que parece único, deixa de abrir espaço para que os alunos 
possam fazer suas próprias reflexões. No PIBID, portanto, con-
seguimos problematizar algumas das metodologias tradicionais 
do ensino de História, sendo a experiência desta pesquisa, a que 
mais nos fez entender o caráter do professor reflexivo, investi-
gador, como adulto de referência. Deixamos de lado o caráter 
individualista e autoritário em frente a sala de aula, primeira-
mente, investigando quais são os interesses que fazem parte do 
cotidiano escolar e depois, abrindo espaço para que pudéssemos 
escutar os próprios alunos, seus apontamentos e análises.

Fernando Seffner (2016, p. 53), coloca que o bom profes-
sor pensa além dos conteúdos, embora não os revogue, mas que 
além disso, debata questões e situações do mundo a serem resol-
vidas, investigadas e questionadas. O ensino de História tem 
caráter transformador, e isso deve ser passado aos alunos do 
ensino básico, que muitas vezes, encaram a disciplina como ver-
dade única e com uma complexidade de assuntos distante da sua 
própria realidade.

O professor não está na sala de aula somente para trans-
mitir os conteúdos programados ao longo do ano letivo em sua 
disciplina. O espaço de sala de aula também é fundamental para 
a construção de um ambiente de solidariedade e compreen-
são com o coletivo, bem como com as regras de uma socie-
dade democrática. Além de pensar na própria identidade, é na 
escola, que as crianças e os adolescentes passam a pensar em 
um mundo público, sendo o ensino de História, fundamental 
para que consigam enxergá-lo com críticas e reflexões, tentando 
a partir de sua própria agência histórica pensar em uma socie-
dade mais justa. 
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A educação construída com alicerce na reflexão crítica 
da realidade social, reverbera em ações transformadoras. Em 
Ensinando a transgredir: a educação como prática de liberdade, 
Bell Hooks fala sobre a necessidade de um processo educa-
tivo que pense em ações inclusivas, reconhecendo, deste modo, 
a diversidade, além de respeitá-la e também o papel de gru-
pos subalternizados nos processos históricos. O professor que 
assume o papel de adulto como referência possui modos de falar 
sobre as questões do mundo e uma preocupação com elas. Por 
isso, decidimos preparar uma aula que não necessariamente esti-
vesse programada no livro didático dos estudantes do 8º Ano, e 
sim, trabalhar com um assunto que auxiliaria na construção da 
turma enquanto agentes transformadores de seu próprio tempo.

A maioria dos estudantes da escola afirmaram que pos-
suíam acesso à Internet e acompanhavam séries e filmes dispo-
níveis em plataformas de vídeos, no entanto, a problematização 
do que está sendo apresentado nem sempre é realizada por todos 
os estudantes, principalmente, para aqueles, que assim como 
eu, ocupam um lugar privilegiado na sociedade, sendo este 
reconhecido como a branquitude. Trabalhar, portanto, com o 
racismo estrutural, fez com que muitos estudantes passassem a 
refletir e questionar a representatividade dos artistas negros nas 
narrativas fílmicas, da mesma maneira, que a forma como eram 
representados, carregados por estereótipos construídos ao longo 
do tempo, intimamente relacionados aos processos históricos, 
colocaram o homem branco como superior na estrutura social. 

Segundo Camila Albino, o colonialismo deixou marcas no 
continente africano, no que se refere aos aspectos econômicos 
e culturais, e como consequência, marcou também as popula-
ções afrodescendentes, principalmente, no Brasil e nos Estados 
Unidos (2019), países trabalhados em sala de aula no debate das 
questões referentes ao racismo estrutural. Os estudantes, por 
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conseguinte, passaram a questionar o quanto de passado existe 
no presente, ao mesmo tempo que desenvolveram um posiciona-
mento crítico e autônomo que pode servir para sua vida prática.

Considerações finais
Os objetivos de uma escola tradicional estão pautados, 

especialmente, na acumulação de informações, e o ensino de 
História, neste contexto da narrativa de verdade única, pensando 
na memorização de datas e eventos, protagonizados na maioria 
das vezes por homens europeus, tem o professor como detentor 
do legítimo conhecimento e os estudantes como seres que nada 
sabem, sem bagagem ou conhecimentos prévios, mesmo que se 
apresentem como sujeitos históricos. 

Ao longo da experiência no projeto PIBID, questionamos 
esses moldes, a partir de textos, debates e pelas próprias vivên-
cias dentro de sala de aula. Pensar em um ensino de História 
transformador foi um dos nossos propósitos durante o período 
em que estivemos nas escolas. Trazer narrativas para a sala de 
aula, que sejam constantes nas experiências dos estudantes e 
debater não somente o conteúdo, mas o tempo presente e a rela-
ção dele com a História, pode ser algo transformável. Porém, se 
for possível que o aluno se reconheça enquanto sujeito histórico 
e seja capaz de questionar e refletir sobre o conhecimento cien-
tífico passado em aula, sendo este, um dos principais objetivos 
dentro das nossas vivências como professores em formação, no 
programa PIBID. 

O debate realizado com os estudantes do 8º Ano da Escola 
Almirante Carvalhal, foi aplicado e pensado de acordo com 
aspectos de uma aula de História significativa, que leva em 
consideração, o universo da criança e do adolescente. Para 
isso, conhecer a turma, foi muito necessário, particularmente, 
durante o período em que estivemos observando os estudantes. 
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Nesse tempo, buscamos dialogar e perceber em suas falas quais 
eram seus interesses. 

À vista disso, a escola não é somente um espaço para adqui-
rirmos conhecimento científico, mas também é um lugar de 
sociabilidade e, neste caso, em específico, os estudantes gosta-
ram de interagir, sendo mais fácil para nós aplicar ao ensino de 
História, leituras e experiências próprias dos estudantes. Os pro-
fessores que reclamam da passividade dos alunos em sala de aula, 
por vezes passam um conteúdo distante deles, por isso quando 
buscamos debater os assuntos referentes ao racismo estrutural, a 
branquitude e a representatividade, levamos em conta às vivên-
cias da turma, justamente, porque nosso principal objetivo era 
estabelecer um diálogo com os estudantes, que se posicionaram 
em diversos momentos da aula. Sendo assim, a sala de aula deve 
ser um espaço onde os discentes se sintam livres para que pos-
sam falar e contribuir com seus pontos de vista, afinal, e como 
foi perceptível nesse caso, os estudantes também têm muito a 
nos ensinar.

O diálogo estabelecido em conjunto com a turma, teve a 
participação da maioria realizando reflexões, questionamentos 
e posicionamentos críticos a respeito do racismo estrutural e 
institucional. Acreditamos, portanto, que ao colocarmos como 
personagens principais do debate o que lhes interessa na indús-
tria cinematográfica, os alunos sentiram-se valorizados ao per-
ceberem que o ensino de História pode ser construído a partir 
de meios que fazem parte de sua própria experiência. Para isso, 
é necessário que nós, professores, possamos assumir o papel de 
investigadores reflexivos, ou seja, entender as culturas juvenis 
que fazem parte da vida das crianças e dos adolescentes do ensino 
básico, assim como compreender as formas pelas quais podem 
se qualificar o ensino e o aprendizado de História. Afinal, como 
aponta Fernando Seffner (2016), o papel do professor vai além da 
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compreensão de sua disciplina. Podemos ser adultos de referên-
cia para os estudantes, trabalhando não só com os conteúdos, 
mas também com questionamentos e reflexões sobre o mundo.
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AS TECNOLOGIAS DIGITAIS 
E AS METODOLOGIAS ATIVAS

Uma revisão integrativa sobre práticas 
pedagógicas no ensino de Geografia1

Kelly Cristina Onofri
Roselaine Ripa

A aplicabilidade das Tecnologias Digitais de Informação 
e Comunicação (TDIC) no âmbito educacional tem 
provocado dúvidas e reflexões de tal modo, que consi-

deramos as TDIC como catalisadoras de mudança na cultura 
educacional, por isso é necessário tecermos reflexões sobre como 
o processo de ensino-aprendizagem tem se desenvolvido no con-
texto atual. Desta maneira, este trabalho apresenta as relações 
entre as TDIC e as práticas de metodologias ativas, identificadas 
no processo de ensino-aprendizagem de Geografia na Educação 
Básica, por meio de uma pesquisa bibliográfica.

1 Trabalho vinculado à dissertação de mestrado “Concepções docentes sobre meto-
dologias ativas e o uso das tecnologias no ensino de Geografia”, em andamento 
(2019-2021), com o apoio financeiro da Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior (CAPES).

17 
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O processo de ensino-aprendizagem da Geografia recorre 
às práticas desempenhadas na rotina do sujeito, pois, de acordo 
com Callai (2018, p. 16), os conceitos geográficos são fundamen-
tados no entendimento do cotidiano. Para isto, ao agregar as 
TDIC nas práticas docentes, a autora recorreu a ideia de Milton 
Santos sobre um “[...] mundo onde a tecnologia impera e os inte-
resses globais se manifestam em todos os aspectos”, e descreve 
que o ensino da Geografia deve estar relacionado ao entendi-
mento do mundo em que vivemos.

Deste modo, Cavalcanti (2010, p. 1) relata que, na maio-
ria dos casos, os docentes estão “[...] frequentemente preocupa-
dos em encontrar caminhos para propiciar o interesse coletivo 
dos alunos, aproximando os temas da espacialidade local e glo-
bal, dos temas da espacialidade vivida no cotidiano”. O caráter 
dialético entre o ato de ensinar e o de aprender são diretamente 
conectados e construídos no movimento dos sujeitos participan-
tes deste processo: o professor e o estudante. Neste sentido, a 
relação entre ambos torna-se horizontal, e depende essencial-
mente, da experiência adquirida, indo além da compreensão do 
conteúdo abordado nos componentes curriculares (FREIRE, 
1987; PAIVA et al., 2016).

De acordo com Moran (2015, p. 27), a aplicação das meto-
dologias ativas ocorre por meio das atividades práticas, que 
envolvem jogos e projetos que combinam “colaboração (apren-
der juntos) e personalização (incentivar e gerenciar os percur-
sos individuais)”. Aliada a tais práticas, o autor ainda destaca, a 
importância das tecnologias atuais ao defender que, “elas facili-
tam como nunca antes múltiplas formas de comunicação hori-
zontal, em redes, em grupos, ou individualizada” (MORAN, 
2015, p. 24). Segundo ele, ao serem alinhadas com os objeti-
vos de aprendizagem, as tecnologias são capazes de auxiliar o 
docente, uma vez que algumas permitem registrar, visualizar, 
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mapear e apontar dificuldades e progressos constantes no pro-
cesso de aprendizagem dos envolvidos, tanto em grupo, como 
em modo individual.

Sendo assim, buscamos identificar essas relações por meio 
da literatura existente, visto que as tecnologias são atualizadas 
e remodeladas a cada instante. Portanto, como objetivo, iden-
tificamos estudos primários que abordaram as concepções de 
metodologias ativas relacionadas com o uso das TDIC no ensino 
de Geografia, relativos especificamente à Educação Básica.

O estado do conhecimento sobre as relações das metodolo-
gias ativas com as tecnologias no ensino de Geografia, foi organi-
zado através de uma revisão de literatura, que envolveu a procura 
por publicações que abordassem o contexto da Educação Básica. 
Para seu desenvolvimento, foi utilizada a Revisão Integrativa da 
Literatura (RIL).

Revisão Integrativa da Literatura: desenvolvimento 
e concepções

O processo da Revisão Integrativa da Literatura, bem como 
a busca sistemática pelas pesquisas desenvolvidas e publica-
das na área, foram embasados pelo método de Tranfield et al. 
(2003). Nesta metodologia, os autores elencaram as etapas bási-
cas do percurso para a RIL, que estão estruturadas e esboçadas 
na Figura 1.
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Figura 1 – Etapas da Revisão da Literatura

Fonte: Autoras (2021), com base nos Estágios da RSL (TRANFIELD; DENYER; SMART, 2003).

Os cenários indicativos das primeiras buscas na litera-
tura tiveram como resultado, em sua maioria, pesquisas sobre o 
Ensino Superior nas áreas de Saúde, Engenharias e Licenciaturas. 
Ou ainda, mais destacadas, no ensino técnico ou tecnológico. À 
vista disso, as buscas demandaram ser mais estreitadas e dire-
cionadas para o ensino da Geografia voltado apenas para a 
Educação Básica. Além disso, foi necessário abarcar as TDIC 
associadas às metodologias ativas, fato que definiu a questão 
central e os objetivos da revisão de literatura, aqui apresentada. 
Assim, com a definição do protocolo compreendido no planeja-
mento da RIL, seu desenvolvimento pôde ser conduzido.

Após a definição dos objetivos, realizamos a escolha dos 
termos analisados e os critérios que fizeram parte da seleção. 
Desta forma, a etapa da definição do protocolo, auxiliou e atuou 
como norteadora na trajetória da revisão. A pergunta de pes-
quisa foi desdobrada com a definição dos elementos presentes 
nos “critérios da pesquisa”, apresentados e descritos na Tabela 1.
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Tabela 1 – Descrição dos Critérios da Pesquisa

Critérios Descrição

População Ensino de Geografia (professores e estudantes);

Intervenção Metodologias ativas relacionadas com as 
tecnologias;

Resultado Mapeamento dos conceitos, aplicações e métodos 
de análise;

Contexto de 
aplicação

Pesquisas aplicadas na Educação Básica, espe-
cificamente, nos Anos Finais do Ensino 
Fundamental.

Fonte: Autoras (2021).

Os critérios de pesquisa estipulados colaboraram para a 
definição dos termos a serem investigados por intermédio das 
palavras-chave. Desta feita, pelo motivo de que as principais 
bases de dados de âmbito internacional utilizam a língua inglesa, 
os termos foram relacionados e traduzidos na língua indicada, 
com o intuito de criar mais possibilidades de resultados, articu-
lados com a ideia do objeto desta pesquisa (Tabela 2):
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Esta averiguação foi realizada nas principais bases de dados 
que abrangem os periódicos de nível internacional, no âmbito da 
Educação e do Ensino: ERIC, Scopus e WoS. Tal seleção foi ela-
borada por meio do Portal de Periódicos da CAPES, que fornece 
o acesso via Comunidade Acadêmica Federada (CAFe) para os 
acadêmicos da UDESC. Estas bases, possibilitaram também, 
a exportação de dados no formato Bibtex, que permite a aná-
lise e controle de processo com o software StArt (State of the Art 
through Systematic Review).

No cenário nacional, a busca foi realizada nas duas bases de 
dados, mantidas pelo Governo Federal, que armazenam as teses 
e dissertações concluídas no Brasil: Biblioteca Digital de Teses e 
Dissertações (BDTD) do Instituto Brasileiro de Informação em 
Ciência e Tecnologia (IBICT), e Catálogo de Teses e Dissertações 
(CTD) da CAPES. Para o registro destas bases, utilizamos o edi-
tor de planilhas e o Mendeley, que é uma ferramenta auxiliar, 
que atua como gerenciador de REFERÊNCIAS bibliográficas.

A construção das strings de busca com as palavras-chave foi 
otimizada através da inclusão dos operadores booleanos e carac-
teres coringas. As strings de busca com os termos adaptados para 
cada base de dados estão registradas e apresentadas na Tabela 3.
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Tabela 3 – Termos de busca adaptados para as bases de dados

Base de dados String adaptada

ERIC

(“active methodolog*” OR “active method*” OR “active 
learning”) AND (technolog* OR ict OR “Educational 
technolog*” OR “Digital Network Technolog*”) AND 
Education AND Geography

Scopus

TITLE-ABS-KEY ((“active methodolog*” OR “active 
method*” OR “active learning”) AND (technolog* OR 
ict OR “Educational technolog*” OR “Digital Network 
Technolog*”) AND Geography)

WoS

(“active methodolog*” OR “active method*” OR 
“active learning”) AND TÓPICO: (technolog* OR ict 
OR “Educational technolog*” OR “Digital Network 
Technolog*”) AND TÓPICO: (Education OR “basic 
education”) AND TÓPICO: (Geography)

BDTD

(Tecnologia* OR “Tecnologias Digitais de Rede” OR 
“Tecnologias Educacionais” OR “TIC” OR “TDIC”) 
AND (“Educação Básica” OR “Ensino Fundamental”) 
AND Geografia

CTD
(Tecnologia* OR “Tecnologias Digitais de Rede” OR 
“Tecnologias Educacionais” OR “TIC” OR “TDIC”) 
AND Geografia

Fonte: Autoras (2021).

As bases de dados apresentaram aspectos particulares na 
inserção e no refinamento dos textos, deste modo, durante as 
buscas, foi necessário utilizarmos diferentes combinações com 
o intuito de acessar as publicações relevantes. O propósito deste 
procedimento, foi testar a amostragem para alcançar a literatura 
prévia do objeto de pesquisa em questão, resultando nos regis-
tros apresentados no Quadro 1.
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Quadro 1 – Registros das buscas

Fonte: Autoras (2021).

Os resultados refinados e detalhados foram especificados 
após a realização das buscas, nas bases de dados, com suas res-
pectivas strings de pesquisa. Por conseguinte, as informações 
foram importadas para os softwares: StArt (Eric, Scopus e WoS) 
e Mendeley (BDTD e CTD). Nesta etapa, foi executado o pro-
cesso de seleção dos estudos primários, para assim, darmos con-
tinuidade na análise dos resultados obtidos, correspondentes 
aos estágios seguintes do método de revisão.

Apresentando os resultados
O bom alcance de publicações relevantes na área investi-

gada se deu pela busca sistemática, e seu protocolo, estabelece 
critérios de inclusão e exclusão (FERENHOF; FERNANDES, 
2016). A seleção compreendida nesta etapa foi baseada nesses 
critérios – inclusão e exclusão –, e sua análise, aconteceu a partir 
da leitura dos títulos, palavras-chave e resumos.

As publicações selecionadas conforme esses critérios estão 
apresentadas e destacadas em amarelo (Tabela 4) com os resul-
tados sob os seguintes critérios:

– Inclusão: presença dos termos relacionados com as práti-
cas de “metodologia(s) ativa(s)” e “tecnologia(s)”;

– Exclusão: pesquisas realizadas fora da Educação Básica, 
por isso não estão disponíveis gratuitamente.
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Os textos selecionados foram lidos e avaliados de acordo 
com os critérios de qualidade estabelecidos, sendo considerados 
válidos ou inválidos para os objetivos da presente RIL, com as 
seguintes questões:

– Quais são as técnicas, cenários e aplicações utilizadas?

– Quais relações existem entre as metodologias ativas e as 
tecnologias?

A lista dos trabalhos foi submetida à etapa da extração, de 
acordo com as perguntas de pesquisa, relacionadas aos padrões 
de qualidade, destacados na cor laranja, na Tabela 4. Seu pro-
cesso ocorreu com a realização da leitura e avaliação dos estudos 
atendendo aos parâmetros de qualidade.

A soma do quantitativo dos textos selecionados em cada 
fase de seleção estão apresentados na coluna nomeada “total”. 
O primeiro filtro aplicado durante as buscas resultou em 120 
textos. Pelo motivo de que a maioria dos trabalhos não era 
desenvolvido na Educação Básica, a somatória desses resultados 
diminuiu consideravelmente para 21 textos após a aplicação dos 
critérios de inclusão e exclusão. Já na seleção, conforme os crité-
rios de qualidade, os textos classificados como aptos e relevantes 
para a RIL, totalizaram 14.
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Tabela 4 – Sequência com a seleção dos resultados totalizados

Base de dados ERIC Scopus WoS BDTD CTD Total

Resultado 
inicial das 

buscas
6 16 7 91 5 120

Seleção: crité-
rios de inclu-
são e exclusão

4 2 1 14 5 21

Seleção:  
critérios de 
qualidade

2 1 1 10 4 14

Fonte: Autoras (2021).

Nesta etapa, o registro e a extração dos artigos das bases 
ERIC, Scopus e WoS foram analisados e obtidos com o StArt, 
conforme já mencionado. Para as pesquisas na BDTD e CTD foi 
utilizado o editor de planilhas Excel. A organização e unificação 
de todos os dados para análise dos textos também foi realizada 
com o Excel, segundo apresenta a Tabela 5, que mostra os títulos 
originais, autores e ano de publicação.
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Tabela 5 – Lista dos textos selecionados

Base de 
dados Título Autores (ano)

ERIC
Integrating on-line GIS into the K-12 
Curricula: Lessons from the Development of 
a Collaborative GIS in Michigan2

Henry; 
Semple 
(2012)

Scopus
The impact of a Geographic technolo-
gies professional development institute on 
Middle Eastern and North African teachers3

Benimmas; 
Kerski; Solısc 

(2011)

WoS

Metodologias Ativas em Geografia: expe-
riências docentes do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará 
(IFCE)

Lima; Silva; 
Araújo (2018)

BDTD

Possibilidades no ensino de Geografia: o uso 
de tecnologias educacionais digitais Knuth (2016)

Estudantes-cartógrafos: mapas colaborati-
vos, celulares e tecnologias de informação e 
comunicação na escola

Coelho 
(2016)

Geotecnologia como recurso didático 
para professores de Geografia no Ensino 
Fundamental da rede estadual de Mato 
Grosso do Sul

Ferreira 
(2017)

A produção de curtas-metragens nas aulas 
de Geografia Freitas (2017)

O uso das tecnologias da informação e 
comunicação pelo professor de Geografia na 
cidade de Campina Grande (PB)

Alencar 
(2017)

A produção videográfica como metodolo-
gia para o ensino de Geografia: abordando o 
conceito de Lugar

Reis (2017)

2 Integrando o GIS on-line aos currículos K-12: lições de desenvolvimento colabora-
tivo de um GIS, em Michigan.

3 O impacto das tecnologias geográficas no Instituto de Desenvolvimento Profissio-
nal para Professores do Oriente Médio e do Norte da África.
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Base de 
dados Título Autores (ano)

BDTD

A construção da educação geográfica na cul-
tura digital Vale (2018)

O ensino de Geografia e História na pós-mo-
dernidade: os desafios e as possibilidades das 
multimodalidades e das tecnologias

Russini 
(2018)

As tecnologias de informação e comunica-
ção: desafios para professores de Geografia 
do Ensino Fundamental de escolas públicas 
de Ribeirão Preto (SP)

Gomes (2019)

Objetos digitais para o ensino de Geografia: 
contribuições para o desenvolvimento da 
consciência socioambiental

Sakamoto 
(2020)

CTD

TDIC nas aulas de Geografia em uma escola 
pública de Minas Gerais

Fernandes 
(2016)

O Conhecimento Tecnológico e Pedagógico 
do Conteúdo (TPACK) aplicado ao ensino de 
Geografia

Rocha (2015)

Entre a Geografia que se ensina e a Geografia 
que se aprende: a experiência de metodolo-
gias ativas aplicadas ao processo de ensino-
-aprendizagem de Geografia

Paula (2018)

A construção da educação geográfica na cul-
tura digital Vale (2018)

Fonte: Autoras (2021).

A sistematização no editor de planilhas, possibilitou o regis-
tro com a identificação e análise das metodologias ativas e suas 
relações com as tecnologias educacionais. Segundo Silva (2011), 
a relevância do tema se dá pela identificação das palavras-chave 
e seus cruzamentos nas bases de dados. Por esta razão, o regis-
tro com a categorização das palavras-chave foi apresentado na 
Figura 2, com a seguinte estrutura ilustrada.
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– Os termos que indicavam o uso de recursos tecnológicos 
digitais resultaram em “Tecnologias”;

– As menções de metodologias ativas e suas diversas prá-
ticas e/ou aplicações foram nomeadas como “Metodologias 
Ativas” e;

– A abordagem de forma abrangente, as expressões que 
envolviam docência, ensino e aprendizagem, bem como con-
teúdos pertencentes à Geografia, ficaram classificados como 
“Educação e Docência”.

Desta forma, todos os textos escolhidos apresentaram pala-
vras-chave correspondentes com o objeto deste estudo.

Figura 2 – Categorização das palavras-chave

Fonte: Autoras (2021).

Os aspectos referentes à aplicação das pesquisas seleciona-
das e participantes da RIL, estão assinalados na Tabela 6, refe-
rente ao sujeito e objeto da pesquisa que, de acordo com Markoni 
e Lakatos (2002), devem ser delimitados e diferenciados. Outros 
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aspectos metodológicos observados foram os métodos de coleta 
de dados, de análise e abordagem das pesquisas.

Com base nas amostras consultadas, as pesquisas em sua 
maioria, trouxeram como foco os estudantes como sujeitos, 
apontando, assim, a necessidade de discussões voltadas para 
a docência no ensino de Geografia. A classificação dos objetos 
abordados resultou em três categorias, determinadas pela fun-
ção dos objetos de estudo: tecnologia, tecnologia com práticas 
pedagógicas e metodologias ativas (Tabela 6). 

Os dados referentes aos aspectos metodológicos foram tam-
bém quantificados e registrados nesta tabela. O delineamento 
das características metodológicas pertinente à metodologia de 
pesquisa e o método de análise em alguns textos, estavam regis-
trados de forma ambígua, por isso, alguns dados encontrados 
foram listados de forma heterogênea.
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Para a discussão dos resultados, as informações relativas 
aos demais focos de observação foram registradas em colunas 
no Excel: objetivos, relações das tecnologias com as metodolo-
gias ativas, resultados, objeto da pesquisa, comentários e apon-
tamentos, a forma como os objetos foram abordados, tamanho 
das amostras, aplicação da pesquisa no Ensino Básico e enfo-
que da pesquisa. Estes itens foram listados e comparados com as 
intenções da RIL no estágio seguinte.

Algumas discussões a partir da RIL
Os trabalhos selecionados tinham como foco principal, 

as tecnologias educacionais, e seu desenvolvimento foi reali-
zado com instrumentos, programas e aplicativos específicos 
de acordo com os conteúdos abordados e contemplados pelos 
objetos de conhecimento estudados. Já as pesquisas que envol-
viam as metodologias ativas foram direcionadas à aplicação de 
métodos mais específicos, como por exemplo: a rotação por esta-
ções, aprendizagem baseada em problemas/projetos, sala de aula 
invertida, entre outras práticas.

As fundamentações teóricas dos referenciais, aponta-
ram temáticas em comum, e o registro dessas informações, 
foi relacionado de acordo com estudos, resultando na seguinte 
categorização:

– Aprendizagem com uso das TDIC;

– Geografia e práticas docentes;

– Metodologias ativas;

– Aprendizagem através da História e atualidade.

Na categoria “Aprendizagem com uso das TDIC”, a utiliza-
ção das plataformas foi considerads na abordagem de aprendiza-
gem em ambientes virtuais. O referencial indicou sua aplicação 
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como um auxílio no ensino de Geografia e, em sua maior parte, 
manifestaram temáticas sobre a sociedade em rede, a teoria da 
complexidade sob os contextos do ciberespaço e a cibercultura 
com David Harvey (2007), Edgar Moran (2003), Manuel Castlles 
(1999, 2003), Milton Santos (1996, 1997), Paula Sibilia (2012) e 
Pierre Lévy (1999).

O referencial que relatou as TDIC enquanto objetos de 
aprendizagem foi fundamentado, especialmente, nos estudos da 
profa. dra. Vani Kenski, cujas pesquisas principais envolvem a 
Educação, Tecnologias e EaD. As pesquisas que tiveram a autora 
como referência abrangeram, ainda, a utilização das diferentes 
tecnologias usadas em sala de aula e as geotecnologias, tais como 
o uso do GPS4 e de programas para a exibição e edição de vídeos.

Com alusão às TDIC na Educação, os resultados das pes-
quisas apontaram que a aprendizagem consiste na capacidade de 
construir, circular e se articular nas redes. Para tal, Knuth (2016) 
recorre à Siemens (2010), ao relatar quatro dimensões existentes 
para os domínios do conhecimento em rede, são elas: transmis-
são da aprendizagem; aprendizagem emergente; aprendizagem 
exploratória e; domínio da aprendizagem contínua.

Ainda com referência à pesquisa desta autora (KNUTH, 
2016), voltada para as tecnologias no ensino da Geografia, res-
saltamos os valores da sociedade, modelados pelo individua-
lismo e consumismo, e apresentamos críticas ao conectivismo e 
às relações entre ambientes internos e externos, no processo de 
ensino e aprendizagem.

Nesta perspectiva, o conhecimento encontra-se distribuído/
disperso na rede (Internet), disponível para quando precisarmos. 
O importante é a capacidade de encontrarmos o que queremos 

4 Sistema de Posicionamento Global, a sigla mais reconhecida é do termo em inglês: 
Global Positioning System.
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sem a necessidade de armazenamento. Portanto, destacamos 
que aprendizagem é um processo complexo que abrange várias 
etapas, como a exploração, a investigação, a tomada de decisão, 
a seleção e rejeição de conhecimentos. Estas são atividades que 
estão presentes neste processo, que é de criação de redes inter-
nas e externas que influenciam no modo como aprendemos o 
mundo (KNUTH, 2016, p. 81).

Alguns resultados apontaram que a introdução da tecno-
logia digital nas salas de aulas da Educação Básica resultou em 
uma transformação gradual, ou seja, em novas formas de traba-
lhar o ensino de forma híbrida (PEÑA; ALLEGRETTI, 2012). É 
importante mencionar que o ensino híbrido recentemente vem 
sendo mais discutido, em razão da pandemia da Covid-19, que 
acarretou a introdução de práticas com auxílio de aparatos tec-
nológicos de maneira célere e abrupta.

Consequentemente, a categoria “A aprendizagem através da 
História e atualidade” foi resultante das discussões anteriores 
sobre as aplicações das tecnologias no ensino de Geografia, na 
Educação Básica. Assim, os debates mencionaram termos sobre 
as características contemporâneas em seus referenciais, ao abor-
dar seus objetos de pesquisa, com questões derivadas da evo-
lução histórica, relacionando as temáticas contempladas pela 
modernidade, pós-modernidade, hipermodernidade e os sujei-
tos, considerando teorias de Bauman (2001), Giddens (1991), 
Hall (2006), Harvey (1992), Lipovetsky (2011) e Morin (2003).

As características contemporâneas também compreende-
ram o mapeamento de temáticas sobre a produção histórica e 
cultural, a cultura jovem e as concepções da escola ao longo da 
história com Fernandes e Freire (2010), Martins (2014), Sibilia 
(2012), Silva (1992), Tonini (2014) e Young (2007). É possível res-
saltarmos ainda, nesta temática, as menções que compreendem 
à educação do futuro, baseada em Morin (2000); alicerçadas 
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nos desafios pedagógicos e com a evolução das gerações X, Y, Z, 
Net, Millenials e “Homo Zapiens”, referendadas em Lévy (2008), 
Neto e Franco (2010) e Veen & Vrakking (2009); bem como em 
referenciais que tratavam do “nativo” e do “imigrante digital”, 
como Paixão (2016) e Prensky (2001). Esses temas se integram 
com as novas formas de pensar a respeito do mundo, partindo 
dos referenciais de Bauman (2001) e Young (2007).

A categoria correspondente à “Geografia e práticas docentes” 
esteve, principalmente, pautada sob os referenciais conceituais dos 
geógrafos Milton Santos e Yves Lacoste; em seguida, esteve sob as 
ideias das pesquisadoras, dedicadas ao ensino de Geografia e suas 
práticas, Lana Cavalcanti, Helena Callai e Nídia Pontuschka.

Outro pesquisador que envolveu em suas temáticas questões 
de Ontologia e Epistemologia da Geografia, baseadas na plurali-
dade, estrutura e significado no âmbito brasileiro foi o prof. dr. 
Ruy Moreira. Os trabalhos que o referenciaram tiveram abor-
dagem acerca dos aspectos ligados à aprendizagem significativa 
e crítica que a Geografia abrange, mencionando as característi-
cas do raciocínio geográfico, e incluindo a relação homem-meio, 
sendo que o estudo dos conceitos de meio ambiente, demografia 
e economia deveriam ser heterogêneos por estarem relacionados 
entre si (PAULA, 2018).

Quanto aos objetivos, as pesquisas em sua maioria eram vol-
tadas para o uso das tecnologias no ensino de Geografia e se con-
centraram na compreensão do uso e da aplicação das TDIC, no 
ensino de Geografia. O termo Sistema de Informação Geográfica 
(SIG) foi uma das menções sobre tecnologia mais citadas nos arti-
gos publicados (BENIMMAS; KERSKI; SOLÍS, 2011; FERREIRA, 
2017; HENRY; SEMPLE, 2012; KNUTH, 2016).

Nos trabalhos voltados para as tecnologias no ensino de 
Geografia, as aprendizagens ativas foram reveladas no desen-
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volvimento da pesquisa, através de práticas ou como subsídios 
em sua utilização. Na maior parte, as principais intervenções 
mencionadas, foram: trabalho em grupo, atividades e exercícios 
feitos na prática, mapas mentais, uso de diferentes aplicativos, 
investigações e problematizações individuais e colaborativas, e 
ensino híbrido. Além disso, um trabalho mencionou a prepa-
ração de curtas-metragens como objeto principal da pesquisa 
(FREITAS, 2017; REIS, 2017).

Na temática correspondente às “Metodologias ativas ou 
suas práticas”, especificamente, apenas uma dissertação e um 
artigo as contemplaram de maneira exclusiva em seus objetivos 
gerais (LIMA; SILVA; ARAÚJO, 2018; PAULA, 2018). O regis-
tro dos referenciais sobre as metodologias ativas envolveu os 
seguintes métodos: sala de aula invertida, ensino híbrido e rota-
ção por estações (KNUTH, 2016; FERREIRA, 2017; FREITAS, 
2019; PAULA, 2018). 

As atividades práticas mencionadas compreenderam nas 
seguintes abordagens: trabalhos em grupos, atividades práti-
cas, construção do conhecimento, acesso de informações pelas 
TDIC, uso de diferentes aplicativos, produções de vídeos, reso-
lução de problemas, pesquisas, mapas conceituais, uso de simu-
ladores e ambientes de aprendizagem (VAN DER SCHEE, 2011; 
HENRY; HUGH, 2014; FAVIER; COELHO, 2016; KNUTH, 
2016; FERREIRA, 2017; REIS, 2017; RUSSINI, 2018; FREITAS, 
2019; GOMES, 2019; SAKAMOTO, 2020).

As pesquisas relataram que os recursos educacionais digi-
tais auxiliam o processo de ensino-aprendizagem, atuando 
como suporte ao trabalho docente, complementando, desta 
forma, a aprendizagem presencial com possibilidades de cons-
trução dos saberes geográficos, socioambientais, éticos, políti-
cos, entre outros. Para isto, apesar da variedade de recursos e 
das novas perspectivas que potencializam a produção de conhe-
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cimento por meios não tradicionais, existe uma demanda para 
novos estudos que criam estratégias tecnológicas mais direcio-
nadas para a produção de conceitos geográficos (COELHO, 2016; 
KNUTH, 2016). Além disso, Ferreira (2017) aponta a importân-
cia do processo avaliativo e destaca o potencial das TDIC, ao 
serem implementadas como ferramentas que ajudam na cons-
trução do conhecimento.

Portanto, destacamos aqui, os estudos que evidenciam as 
inovações e tecnologias no campo da Educação, fazendo crítica 
por estarem alinhadas à lógica mercadológica. Em razão disso, 
Alencar (2017) aponta que deve haver um equilíbrio entre os 
aspectos positivos das práticas ditas tradicionais com as práticas 
consideradas inovadoras, bem como uma mudança de postura 
frente a estas novas demandas da sociedade, e que hoje estão 
presentes no espaço escolar.

Recursos tecnológicos são importantes, porém, e que fique-
mos cientes, que nem todas as práticas pedagógicas de duas ou 
três décadas atrás eram de todo mau, é imprescindível acharmos 
um equilíbrio entre as facetas de cunho tradicional (os aspectos 
positivos apenas) e as facetas de caráter inovador. Tendo sempre 
como foco, as melhorias e os benefícios no processo de ensino-
-aprendizagem da ciência geográfica (ALENCAR, 2017, p. 126).

No que diz respeito às características presentes na socie-
dade contemporânea, algumas pesquisas citaram as diferenças 
sociais existentes nas escolas, com ênfase nas dificuldades para 
inclusão de práticas docentes com o auxílio das TDIC: falta de 
acesso, ausência de formação continuada e de recursos para os 
professores. Outro ponto em destaque foi o modelo de educação 
existente, que desfavorece a aprendizagem ativa e sua relação 
efetiva com a realidade, em razão das disciplinas serem frag-
mentadas (FAVIER; VAN DER SCHEE, 2011; HENRY; HUGH, 
2014; ROCHA, 2015; GOMES, 2019; RUSSINI, 2018). 
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Assim, além dos condicionantes sociais existentes, é preciso 
considerarmos as abordagens de ensino-aprendizagem voltadas 
para a vivência e em contextos reais (VALE, 2018; RUSSINI, 
2018) onde o uso de métodos ativos, de acordo com Reis (2017), 
torna-se cada vez mais necessários.

Considerações finais
Esta RIL, apresentada no presente trabalho, procurou iden-

tificar os estudos primários que abordaram as metodologias ati-
vas relacionadas com o uso das TDIC, no ensino de Geografia 
da Educação Básica. Para sua realização, foi organizada uma 
busca sistemática, com o auxílio de protocolos de qualidade, que 
possibilitaram resultados bem estreitados e direcionados para 
o objetivo previamente traçado. Apesar de não tratar simulta-
neamente das metodologias ativas e das TDIC como objetos 
de estudo, tais pesquisas, destacaram seu desenvolvimento de 
forma conjunta, sendo associados ou atrelados por consequência 
das práticas pedagógicas utilizadas. Neste caso, a procura por 
pesquisas que envolviam o ensino de Geografia na Educação 
Básica, conseguiu filtrar as buscas e trazer discussões associadas 
com os temas analisados.

Ao realizarmos o levantamento dos conceitos e referenciais 
empregados nas pesquisas contempladas por esta revisão, cons-
tatamos que as discussões trouxeram os benefícios das práticas 
pedagógicas, auxiliadas pelos métodos ativos e pelas TDIC, con-
textualizando-os com sua utilização em tempos atuais. Sendo 
assim, tornou-se necessário repensarmos sua(s) aplicação(ões) 
no período pós-pandemia, uma vez que pela primeira vez na 
história da Educação Básica brasileira, foi necessário paralisar 
as atividades presenciais, e implantar de maneira aligeirada, o 
ensino remoto.
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Mencionamos, ainda, que as tecnologias em rede apresen-
tam inúmeras possibilidades pedagógicas, mas, de fato, nem 
todas foram apontadas pelos trabalhos como relevantes para os 
objetivos de aprendizagem, ressaltando, deste modo, a necessi-
dade de uma análise crítica e da avaliação das ferramentas sob 
vários aspectos. Portanto, é indispensável ponderarmos sobre 
essas ferramentas e suas utilidades no meio virtual, bem como, 
a maneira com que estas informações são recebidas.

As evidências encontradas demonstram que, em sua maio-
ria, as TDIC, estão apoiadas nas práticas de metodologias ativas 
de aprendizagem. No entanto, os estudos mostraram que tais 
práticas estão sob os condicionantes sociais e a falta de acesso, 
impregnados na realidade das escolas. Embora similares, esses 
resultados indicaram que ainda pouco se sabe sobre as concep-
ções atuais de metodologias ativas, a partir do entendimento dos 
professores de Geografia. Assim, a literatura existente no campo 
do ensino de Geografia, aponta para a necessidade de colocar-
mos as concepções docentes, sobre a prática de metodologias ati-
vas de ensino e aprendizagem aliadas com as tecnologias atuais, 
como objeto estudo em futuras pesquisas.
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Luciana Rossato 

Na UDESC, o programa PIBID começou em 2011, sendo 
contemplado em todos os editais subsequentes. Atualmente, 
estamos no quinto projeto PIBIB/História. Nestes dez anos, 
mais de 100 discentes da graduação participaram das ativida-
des que foram desenvolvidas em dez escolas públicas, munici-
pais e/ou estaduais2. Os relatos analisados nesta comunicação 
foram escritos pelos bolsistas que atuaram no projeto iniciado 
em agosto de 2018 e que se encerrou em janeiro de 2020. Neste 
projeto tínhamos 30 bolsas de iniciação à docência (24 bolsas 
da CAPES e seis bolsas da UDESC) e três bolsas para professor 

1 Trabalho desenvolvido com apoio financeiro da FAPESC/UDESC e da CAPES. 
2 Para informações sobre os vários subprojetos PIBID/História na UDESC, vejam: 

https://pibidhistoriaudesc.wixsite.com/pibid.

18 
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supervisor. O projeto foi desenvolvido em três escolas da Rede 
Municipal de Educação de Florianópolis, localizadas em bairros 
que atendiam estudantes de perfis bastante distintos3. 

O PIBID é financiado pela Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior (CAPES), órgão vinculado ao 
Ministério da Educação. Foi criado em 2007, para atender os 
cursos de Física, Química, Biologia e Matemática, áreas onde 
há falta de professores habilitados para atender as necessida-
des da Educação Básica no país. A partir de 2009, os editais 
passaram a contemplar outras áreas da Educação Básica, bem 
como foi aberto à participação das Universidades Estaduais, 
Comunitárias e Institutos de Ensino Superior, além das 
Universidades Federais, que já eram atendidas desde o primeiro 
edital. No Edital de 2018, o programa foi reestruturado, voltan-
do-se para os graduandos no início do curso. Sendo assim, foi 
criado o programa de Residência voltado para os estudantes nas 
fases finais do curso. 

O PIBID é considerado uma das ações de maior relevância 
e impacto no âmbito da formação de professores no Brasil nas 
últimas décadas e tem como objetivo promover a inserção dos 
estudantes de licenciatura nas escolas públicas, desde o início da 
sua formação acadêmica, e não somente no momento do estágio, 
sob a orientação de um professor da universidade e de um pro-
fessor da Educação Básica. O projeto já chegou a distribuir quase 
100 mil bolsas para estudantes em algumas edições, mas com 
as mudanças no governo em 2016 e os cortes no orçamento da 
Educação com a PEC do Teto de Gastos (Emenda Constitucional 
nº 95) o quantitativo de bolsas foi bastante reduzido.

3 As escolas e os professores supervisores foram: EBM João Gonçalves Pinheiro, 
localizada no Bairro Rio Tavares e supervisor Msc. Aldonei Machado; EBM 
Osmar Cunha, localizada no Bairro Canavieiras e supervisor Msc. Carlos Rogério 
Muller e EBM Almirante Carvalhal, localizada no Bairro Coqueiros e supervisor 
Msc. Marcos Francisco da Silva. 
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Neste capítulo, investigo como os estudantes da graduação 
em licenciatura em História da Universidade do Estado de Santa 
Catarina (UDESC), que participaram do Programa Institucional 
de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), relataram a experiên-
cia de tornarem-se professores. Para isso, analisarei as anota-
ções que 13 bolsistas fizeram em seus cadernos de campo4 e os 
relatórios elaborados ao final do projeto. A fim de analisar tre-
chos dos textos produzidos pelos estudantes, que narraram seus 
anseios em relação ao projeto, recorri às discussões de experiên-
cia de Jorge Larrosa Bondia, a de experiência e expectativa de 
Renhardt Kosseleck, a de comunidade pedagógica de bell hooks, 
bem como a noção de escrita de si e de formação docente.

Nestes cadernos foram registrados expectativas e medos 
dos jovens em processo de formação. O processo de escrita não 
é natural, requer disciplina e exige que temores e pudores sejam 
superados. Escrever sobre si mesmo, sobre como está sendo o 
seu trabalho na escola, suas dificuldades, seus erros e acertos, é 
difícil, e exige bastante desprendimento. 

4 No início do projeto foram distribuídos cadernos para os bolsistas onde eles deve-
riam fazer suas anotações e observações. Em vários momentos, no decorrer do 
projeto, foram realizadas perguntas/orientações para que os bolsistas escreves-
sem/registrassem suas reflexões. Ao final de 18 meses do projeto, 14 cadernos 
foram devolvidos pelos discentes com as anotações de 13 bolsistas.  



384

Luciana Rossato 

Figura 1 – Fotografia dos cadernos dos 
bolsistas do PIBID

Fonte: Acervo do LEH/UDESC.

Segundo Ana Chrystina Mignot (2008; 2010), os cadernos 
escolares se popularizaram somente com a modernização do 
parque gráfico brasileiro por volta dos anos de 1970. Hoje, eles 
fazem parte do cotidiano escolar e são utilizados pelos estudan-
tes todos os dias, mas não mais com tanta frequência pelos pro-
fessores, que utilizam outros recursos para preparar e registrar 
suas atividades docentes, tais como arquivos em computadores 
e sistemas de gestão escolares. Apesar de seu uso ser comum na 
vida escolar, no decorrer da segunda metade do século XX, estes 
materiais não tinham destaque entre os documentos escolares 
que deveriam ser guardados. Até os anos de 1980, os cadernos 
escolares, tanto de alunos como de professores, eram esqueci-
dos nos cantos das casas e escolas, quando não destruídos. Um 
dos objetivos de solicitar que os bolsistas fizessem registros 
nos cadernos, algo aparentemente tão pouco utilizado em uma 
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época de smartphones, redes sociais, aplicativos de anotações e 
de registro como OneNote, Evernote, Daylio, etc., foi para que 
eles produzissem documentos sobre a sua formação docente que 
seriam guardados e melhor analisados no futuro.  

Expectativas, reflexões, frustações, esquemas... as 
anotações dos bolsistas

Miguel Zabalza (2004) salienta que o uso do diário de 
campo nas pesquisas com docentes é uma tarefa difícil, uma vez 
que implica em constância e continuidade no esforço narrativo. 
Escrever sobre o que está fazendo como profissional, possibi-
lita que os professores tomem consciência dos padrões de tra-
balho uma vez que o registro proporciona um “distanciamento 
reflexivo que nos permite ver em perspectiva nosso modo par-
ticular de atuar” (ZABALZA, 2004, p. 10). Por diários, estamos 
entendendo aqui, os cadernos nos quais os bolsistas anotaram o 
que eles viveram durante os 18 meses do projeto PIBID e onde 
apontaram as suas impressões e reflexões, além de o que aconte-
ceu tanto no trabalho nas escolas parceiras, como nos grupos de 
estudos realizados semanalmente na universidade. 

Os diários não precisavam ser escritos diariamente, apesar 
do nome, mas precisavam manter a constância de registros, a fim 
de haver continuidade nas narrações, que eram feitas a partir das 
vivências de cada sujeito que o elaborou. Esses registros são consi-
derados como documentos pessoais ou narrações autobiográficas. 
A partir de sua leitura, podemos identificar sonhos, expectativas, 
medos, inseguranças, alegrias e aspectos do processo de formação 
docente dos bolsistas do PIBID, bem como os professores supervi-
sores organizavam suas aulas, selecionavam conteúdos, resolviam 
conflitos e encaminhavam o processo educativo nas escolas. Este 
aspecto não será objeto de análise neste capítulo, já que focaremos 
na experiência dos bolsistas no programa. 
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A participação e o envolvimento no projeto PIBID foi bas-
tante variado, tanto dos discentes como também dos professo-
res supervisores. Isto foi percebido no decorrer dos 18 meses 
do projeto. Enquanto alguns discentes participaram de toda a 
proposta, tendo atuado nas três escolas, outros participaram 
apenas por algum tempo e solicitaram desligamento, optando 
por outras experiências formativas ou até mesmo desistindo do 
curso5. Ao analisar os cadernos de campo dos bolsistas PIBID, 
constata-se que a heterogeneidade identificada nos encontros de 
estudos também se repetiu nos cadernos de campo. Ao passo que 
alguns faziam anotações elaboradas sobre as aulas do professor 
supervisor e das relações que eram estabelecidas entre os estu-
dantes, e destes com o professor e com os conteúdos que foram 
estudados, outros se restringiam a somente esquemas simples.  
O mesmo aconteceu em relação às reflexões sobre o processo de 
se tornar docente: narrativas onde os medos, expectativas, erros 
e acertos foram expostos com detalhes ao lado de autoavaliações 
protocolares, apenas para cumprir a tarefa solicitada pelas coor-
denadoras do projeto6. 

Em relação às expectativas dos discentes, ou o que os moti-
vou a procurar a formação de História, especificamente a licen-
ciatura, um aspecto que chama a atenção nas falas dos bolsistas, 
foi o desejo de mudança, não necessariamente para si, mas da 
sociedade. Esse olhar para o coletivo parece ser um dos diferen-
ciais dos graduandos das licenciaturas, dado que esta é uma área 
de atuação profissional que não se caracteriza por expressivos 
ganhos financeiros. 

5 O projeto PIBID foi reformulado no edital de 2017. Com a criação do Programa 
de Residência, o PIBID passou a atender discentes nas fases iniciais do curso e não 
mais nas fases mais avançadas, como ocorreu nos Editais de 2010, 2013 e 2016. 
Neste projeto, tivemos 39 bolsistas que se revezaram nas 30 bolsas.  

6 Este projeto foi coordenado pelas professoras Bárbara Giese e Luciana Rossato. 
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Para os bolsistas, a forma de alcançar essa mudança atra-
vessa a educação, sendo que essa transformação, é entendida 
como individual e coletiva ao mesmo tempo. Para P. P. (Caderno 
4, 2018-2019, s/p.) a “ideia de poder dividir conhecimentos e 
aprender com outras pessoas”, bem como o interesse pela disci-
plina de História foi o que a levou ao curso de licenciatura. B. M. 
(Caderno 12, 2018-2019, s/p.) destaca que a profissão de profes-
sora a interessou pelo contato com as pessoas e a “possibilidade 
de tocar vidas, mudar pensamentos e fazer alguma diferença na 
trajetória das pessoas”. L. M. (Caderno 5, 2018-2019, s/p.) diz que 
o que a levou a escolher História foi o interesse pelo passado, e a 
motivação em ser professora decorreu da crença de que a “edu-
cação é a principal forma para o crescimento individual e para 
o desenvolvimento da sociedade na qual o indivíduo está inse-
rido”. D.T. (Caderno 9, 2018-2019, s/p.) explica que procurou o 
curso de História, especificamente a licenciatura7, em decorrên-
cia do desejo de descobrir mais sobre o passado e “passar para 
os outros esse conhecimento e fazer eles sentirem o mesmo que 
eu senti” nas aulas de História do Ensino Médio. O anseio de 
mudança, a possibilidade de contribuição para essa transforma-
ção através do acesso ao conhecimento e a relação com crianças 
e jovens, se ressaltou nas falas dos graduandos em História, os 
futuros professores. 

Para J. O. (Caderno 1, 2018-2019, s/p.) ser professora “é trocar 
experiências em ensinar e aprender”. Experiência e expectativa, 
se tratam de conceitos desenvolvidos por Reinhart Koselleck. 
Ele as define como “duas categorias adequadas para nos ocu-
parmos com o tempo histórico, pois elas entrelaçam passado e 
futuro” (2006, p. 308). É este entrelaçamento entre tempos que 
vemos nos registros dos bolsistas. Referências ao passado que 
os levaram a escolher cursar História e, principalmente, esco-

7 Na UDESC é oferecido o curso de licenciatura e de bacharelado em História. 



388

Luciana Rossato 

lher a profissão docente. Constituem-se em relações com preo-
cupações do presente, mas, em especial, refere-se a uma aposta 
no seu futuro e no das crianças e jovens, com quem pretendem 
trabalhar. Ou seja, são expectativas de contribuir na construção 
de uma nova realidade tanto para si como para a coletividade. 

Outro aspecto que ganhou relevância nas anotações dos 
bolsistas foi o registro da primeira experiência de estar em sala 
de aula não mais como estudante, mas como professor.  Para L. 
S. (Caderno 11, 2018, s/p.) a primeira aula ministrada, dois meses 
depois de se iniciar no projeto, foi relatada como “uma experiên-
cia maravilhosa” mesmo tendo que enfrentar o momento sozi-
nho, já que o colega que iria dividir a responsabilidade, faltou. 
Deve ter sido realmente um momento marcante, afinal ele ano-
tou duas vezes no caderno que “foi uma experiência maravilhosa 
e inesquecível, a turma prestou bastante atenção e foi participa-
tiva. Os alunos e o professor elogiaram muito minha aula.” 

Vencer a vergonha de falar em público, o medo de errar, 
de não conseguir envolver os estudantes na aula são alguns dos 
receios registrados pelos bolsistas. J. O. (Caderno 1, 2018-2019, 
s/p.) registrou que ficou “com medo que eles achassem algo 
desinteressante” e também mencionou os resultados alcançados, 
dizendo que “foi melhor do que pensei. Obtivemos muitas res-
postas que contribuíram significativamente para o momento”. 
Ela também escreveu acerca de sua satisfação por ter vencido 
algumas dificuldades: “Me senti feliz por ter conseguido falar 
com clareza, bom tom e tranquilidade”. 

Entre anotações esquemáticas ou minuciosas das explica-
ções dos professores supervisores e da dinâmica das aulas, os 
bolsistas deixaram registrados seus medos, seus projetos e suas 
expectativas. Nas entrelinhas dos registros percebe-se rastros 
que mostraram aspectos de suas trajetórias. Entre os bolsistas 
temos jovens, a maioria, entre 18 e 22 anos. Porém, também 
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haviam discentes mais velhos, uma minoria, que mostrou suas 
distintas histórias, marcadas por diversas exclusões. No entanto, 
no caso desses discentes, as dificuldades e desigualdades não 
foram suficientes para os afastar do sonho de ter uma formação 
superior. 

Sonhos e experiências de vida moldam as pessoas, consti-
tuem suas subjetividades que, por sua vez, ficam registradas nas 
escolhas dos temas a serem trabalhados no projeto e em seus 
interesses de pesquisa. Projetos sobre diversidade étnica e ques-
tões de gênero foram os mais propostos, manifestando, desta 
forma, a intensidade de tais temáticas na realidade dos nossos 
jovens futuros docentes. O interesse deles em montar aulas rela-
cionando estes temas, nos levou a centrar as discussões no grupo 
de estudos8 na questão da voz, como nos lembra bell hooks (2017) 
quando fala sobre “abraçar a mudança”. Segundo ela, “os alunos 
estão muito mais dispostos que os professores a abrir mão de 
sua dependência em relação à educação bancária. Também estão 
muito mais dispostos a enfrentar o desafio do multiculturismo” 
(HOOKS, 2017, p. 57). Para ela, as perguntas: “Quem fala? Quem 
ouve? E por quê?” são fundamentais para que o espaço da sala de 
aula e a tarefa de cooperar para a aprendizagem, sejam entendi-
dos como uma oportunidade comum, onde todos têm a respon-
sabilidade em relação ao seu próprio aprendizado e com o do 
colega. Tornar o PIBID um espaço de acolhimento e construir 
uma “comunidade pedagógica” era a nossa meta, que parece ter-
mos alcançado, segundo as anotações registradas nos cadernos, 
bem como as verbalizadas pelos bolsistas, nos encontros sema-
nais do projeto.

8 Todas as quartas-feiras de manhã eram realizadas reuniões com os bolsistas e 
os professores supervisores onde eram lidos e discutidos textos e organizadas as 
atividades da serem desenvolvidas nas escolas. 
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Neste programa, a ideia de comunidade pedagógica de 
bell hooks sempre foi um dos objetivos que nortearam nosso 
trabalho. Ensinar a ser docente significa criar espaços e estra-
tégias para que os estudantes exercitem os vários aspectos que 
envolvem o trabalho do professor, melhor dizendo, que possam 
conhecer sobre um tema do passado, recortar o assunto a par-
tir de aspectos que são considerados importantes, escolher os 
documentos e adaptá-los para que se tornem materiais didáti-
cos, fazer os questionamentos de modo a propiciar que os estu-
dantes façam as relações do passado com o presente, exponham 
seus conhecimentos prévios, e questionem estes conhecimen-
tos de maneira que sejam feitas reflexões, e que ainda, propi-
ciem novas ponderações. Além de, gerir o tempo, as relações 
estudantes/professores, e entre os estudantes, e destes com os 
conhecimentos que são históricos, mas que são também afeti-
vos, sociológicos e psicológicos.

Para L. M. (Caderno 5, 2018-2019, s/p.) uma das coisas que 
“aprendi com meus colegas foi o poder do trabalho em equipe e 
de que, se cada um se comprometer com as suas tarefas, podemos 
fazer atividades legais sem sobrecarregar ninguém”. Segundo A. 
P. (Caderno 2, 2018-2019, s/p.) participar do PIBID “me ensinou 
a aprender com o fracasso pedagógico, não só o fracasso que 
em determinadas ocasiões observei nas escolas que frequentei, 
mas, principalmente, o fracasso das atividades que propus”. J. O. 
(Caderno 1, 2018-2019, s/p.) destacou que “poder estar em sala 
de aula, experienciando e debatendo nossas experiências, abriu 
horizontes e me fez enxergar a licenciatura de outra forma”. O 
que diferencia o projeto PIBID em relação ao Estágio Curricular 
Supervisionado na UDESC é este sentido de coletividade, de 
troca, que é muito mais acentuado. 

 Um aspecto muito registrado pelos bolsistas foi como a 
participação no projeto possibilitou a superação das suas difi-



391

Escrita de si e experiência na formação docente

culdades pessoais, especialmente, no que se refere à questão 
da insegurança em relação ao falar em público. Outro aspecto 
observado com a leitura das anotações dos bolsistas foi que a 
inserção no programa permitiu uma maior interação entre eles, 
no curso de graduação, e uma reflexão mais atenta aos aspectos 
da sua formação na universidade, bem como a observação do 
cotidiano escolar nas escolas públicas. 

As idas semanais à escola quando do acompanhamento das 
atividades desenvolvidas pelo professor supervisor, através da 
atividade de monitoria, foram muito destacadas em seus rela-
tos. Pois, essas ações colaboraram para que vivenciassem de 
forma mais efetiva aspectos do trabalho docente, tal como a ges-
tão do tempo e a dinâmica escolar. Para Jorge Larrosa Bondía, 
a experiência “é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos 
toca. Não o que se passa, não o que acontece, ou o que toca” 
(LARROSA BONDÍA, 2012, p. 21). Segundo o autor, no mundo 
atual se passam muitas coisas, se tem acesso a muitas infor-
mações, mas nem tudo se efetiva como experiência. Para ele, o 
excesso de informação leva a uma antiexperiência: 

Depois de assistir a uma aula ou a uma confe-
rência, depois de ter lido um livro ou uma infor-
mação, depois de ter feito uma viagem ou de ter 
visitado uma escola, podemos dizer que sabemos 
coisas que antes não sabíamos, que temos mais 
informação sobre alguma coisa; mas, ao mesmo 
tempo, podemos dizer também que nada nos 
aconteceu, que nada nos tocou, que com tudo o 
que aprendemos nada nos sucedeu ou nos acon-
teceu” (LARROSA BONDÍA, 2012, p. 22).

O projeto PIBID possibilitou, deste modo, uma experiên-
cia que é distinta daquela de simples observador, mas também é 
distinta da experiência que o professor desenvolve no decorrer 
da sua trajetória profissional. O bolsista, ao mesmo tempo que 
ainda não tem as obrigações de regente da turma, também não é 
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um simples observador da aula de outro professor. O acadêmico 
bolsista no projeto de História da UDESC desenvolve ativida-
des que o levam a vivenciar várias situações de observador, de 
monitor e de responsável pelas atividades docentes. Ele acom-
panha as aulas do professor supervisor da escola e é convocado 
a desenvolver diferentes atividades, tais como: orientar os alu-
nos nas obrigações em sala de aula, preparar o material didático, 
corrigir trabalhos e provas, aplicar oficinas para as turmas com 
diferentes conteúdos e redigir textos para a divulgação dessas 
atividades (que são disponibilizados em: https://pibidhistoriau-
des.wixsite.com/pibid), bem como elaborar artigos científicos 
nos quais são analisados o aprendizado dos estudantes a partir 
dessas atividades (ROSSATO; OLIVEIRA, 2015).   

É também distinta da experiência que os graduandos vão 
desenvolver durante o Estágio Curricular Supervisionado, visto 
que o estágio se trata de  um componente obrigatório para a con-
clusão do curso de licenciatura em História. O fato de não ser 
uma disciplina curricular, sem a necessidade de ter uma nota 
ao final, possibilita que o PIBID se torne um momento de expe-
rimentação, de propor novas práticas pedagógicas, que vão ser 
implementadas sob a supervisão de professores experientes. Em 
primeiro lugar, a relação entre bolsistas e professores superviso-
res se estabelece como uma parceira onde os bolsistas colaboram 
com o trabalho do professor, enquanto o professor contribui para 
a formação dos estudantes. Ao conversarmos com os candida-
tos a professores supervisores do projeto foi destacado, além do 
comprometimento, a necessidade de se estar aberto para expe-
rimentações, para aceitar que os bolsistas implementem novas 
ideias, utilizem materiais distintos e façam reflexões em sala de 
aula, ou seja, é preciso estar preparado para o erro, para os equí-
vocos que são inerentes ao processo educativo. 
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Entendemos, como bell hooks, que a educação deve ser 
libertadora. No entanto, criar estratégias pedagógicas que pos-
sibilitem que os estudantes desenvolvam autonomia intelectual 
exige elaborar aulas que levam à novas experiências. Pensar a 
formação docente no interior do projeto PIBID, viabiliza a refle-
xão sobre o tempo, sobre as experiências e sobre as expectati-
vas. Para Kosseleck, elas entrelaçam passado e futuro em um 
movimento político, que tem impactos sociais. Os bolsistas che-
gam à universidade com expectativas, com sonhos e, também, 
com imagens e representações do que é ser um professor de 
História, formadas a partir de sua experiência como estudante. 
Passado (como estudante) e futuro (como professor) se tramam 
com experiências e leituras políticas e sociais do mundo que são 
construídas em suas, ainda curtas, mas não menos ricas, traje-
tórias de vida. 

A ação de escrever em seus cadernos de campo era mais 
uma das atividades que os bolsistas deveriam desenvolver no 
projeto, mas escrever não é algo espontâneo e muito menos fácil. 
Escrever um registro de sua prática e também uma reflexão do 
seu processo de aprendizagem e de fazer-se professor, se mostrou 
uma aplicação complexa. Expor suas fragilidades, suas dificul-
dades, seus prejulgamentos em relação as escolas, aos estudan-
tes, ao trabalho do professor supervisor, não foi algo que se fez 
tranquilamente, ainda mais, sabendo que esses materiais iriam 
se tornar documentos que depois seriam analisados por outros. 
O fato de saber que serão lidos e analisados afeta a escrita?          

Outro aspecto que queremos destacar, mas que não temos 
como aprofundar neste momento, é o uso de outras formas de 
registro, tais como fotos, vídeos e opiniões em troca de mensagens 
eletrônicas que impactam no não registro das atividades e expe-
riências pela escrita. Ou mesmo, o fato de atualmente a escrita 
manual (com caneta ou lápis) ter sido substituída pela digitação 
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no computador, tablet ou celular. Como as mudanças nas formas 
de escritura e de registro afetam as anotações realizadas? O Brasil 
passou de altas taxas de analfabetismo para se tornar um país 
com mais celulares do que pessoas (o que não significa acesso à 
Internet ou autonomia digital) em menos de 50 anos. Este aspecto 
tem efeito direto no aprendizado das crianças e no trabalho dos 
professores mesmo antes do fechamento das escolas físicas devido 
a pandemia da covid-19 em março de 2020. 

A dinâmica das escolas e das salas de aula, e as subsequentes 
tarefas fora delas, invisíveis para quem não trabalha ou convive 
com professores, tais como estudo e preparação das aulas, cor-
reção das tarefas e preenchimento dos registros acadêmicos, em 
forma de diários de classe (e mais recentemente, dos sistemas ele-
trônicos de registros acadêmicos) somados a ausência do hábito da 
escrita (mesmo entre professores), fazem com que os registros de 
docentes sejam documentos muito raros. Alguns bolsistas, apesar 
da insistência, não se dedicaram suficientemente ao trabalho de 
escrita em seus cadernos, o que inviabilizou uma sistematização 
das suas experiências e, consequentemente, de análises futuras. 

Apesar destas questões, o que se pode concluir a partir da 
leitura dos cadernos é que o desejo de estar em sala de aula como 
professor é algo estimado e temido. Os medos são inúmeros, mas 
a vontade de trabalhar, de modo que sua atuação como profes-
sor impacte de alguma forma na vida das crianças e dos jovens 
é maior, muito, por conta do anseio e da crença que os bolsistas 
têm de que a educação e o acesso ao conhecimento possui poten-
cial de transformar o mundo, assim como defendeu Paulo Freire 
no decorrer de sua vida e obra. 

O processo de tornar-se professor é longo e complexo, e 
exige que se adquira habilidades e conhecimentos muito além 
daqueles da área de História, uma vez que se constitui em um 
processo pessoal e permanente. No Brasil, as mudanças na for-
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mação docente se inseriram nos movimentos e discussões que 
ocorreram a partir da década de 1980 e 1990. Estes passaram 
a defender outro processo de formação do professor, buscando 
romper com a visão aplicacionista do trabalho docente. Apesar 
de ter se tornado lugar-comum dizer que a formação do profes-
sor se processa ao longo da vida profissional e pessoal, em dife-
rentes tempos e espaços culturais, é na formação inicial  “que os 
saberes históricos e pedagógicos são mobilizados, problematiza-
dos, sistematizados e incorporados à experiência de construção 
do saber docente” (FONSECA, 2003, p. 60). Para Maurice Tardif, 
o docente se forma a partir das distintas experiências e aciona, 
em seu trabalho como professor, diferentes conhecimentos. 

Tais questões incitam-nos a avaliar o percurso de forma-
ção docente tomando por base as observações de Jorge Larrosa 
Bondía sobre a noção de experiência, que possibilita pensar a 
educação não apenas a partir de posicionamentos críticos e/ou 
científicos, mas traz à tona a reflexão sobre a atribuição de sen-
tidos àquilo que é experienciado. É importante considerar que 
a formação de professores demanda uma série de saberes, que 
muitas vezes, não são aprendidos nos bancos universitários e, 
nesse sentido, a noção de experiência auxilia-nos a dimensionar 
a potencialidade educativa daquilo que é efetivamente experien-
ciado. Tal potencialidade determina, porém, uma postura ética, 
um modo particular de conduzir-se, de expor-se, uma vez que o 
saber de experiência é “um saber particular, subjetivo, relativo, 
contingente, pessoal” (BONDÍA, 2016, p. 32). Isso implica assu-
mir que, no que diz respeito ao processo de formação docente, 
existem saberes que não se aprendem somente por vias técnicas 
ou teóricas, mas pelo que é vivenciado e, a partir das reflexões 
que essas vivências possibilitam, que se aprenda e reaprenda, 
em uma relação onde o fazer e o refletir é constante. A forma-
ção docente, além do caráter científico e didático/metodológico, 
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deve atentar-se igualmente à experiência, ou melhor, à possibili-
dade de se aprender com ela. 

O PIBID, que na UDESC está sendo desenvolvido há mais 
de 10 anos, se tornou um espaço de experimentação, de estu-
dar estratégias que permitam que os bolsistas vivenciem práti-
cas que contribuam para sua constituição enquanto indivíduos 
plenos. Paulo Freire, na obra Pedagogia da autonomia, lista 27 
saberes necessários para a atividade educativa, entre os quais 
“ensinar exige reflexão crítica sobre a prática” (FREIRE, 2019, p. 
39). Registrar nos cadernos foi um exercício para que os bolsistas 
desenvolvessem esse saber. 
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As consequências geradas pela pandemia da Covid-19 
na Educação Básica brasileira foram numerosas, e tive-
ram como principal resultante, o cancelamento das 

aulas presenciais durante meses, nos anos letivos de 2020 e 2021. 
Decorrentes das medidas governamentais de isolamento social, 
e consequente fechamento das instituições escolares, as instân-
cias de ensino precisaram rapidamente se adaptar e se reinventar 
para ainda sustentar este, que é um dos pilares mais importan-
tes da sociedade em uma situação emergencial de saúde pública.

Embora a suspensão das aulas presenciais tenha afetado 
drasticamente a Educação Básica, no Ensino Superior, a situa-
ção não foi diferente. Nos cursos de licenciatura, em particu-
lar, as disciplinas de Estágio Curricular Supervisionado também 
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vivenciaram essa problemática de realizar a formação docente 
de maneira remota.

Tais disciplinas têm um papel fundamental na formação 
dos professores, pois se trata do momento, no qual os estudan-
tes vivenciam a teoria na prática. Com um caráter integrador 
entre Universidade e Escola, as disciplinas de Estágio oferecem 
ao estudante a oportunidade de ampliar, discutir, refletir e uti-
lizar os conhecimentos teóricos adquiridos durante sua forma-
ção no cotidiano escolar, no intuito de estabelecer uma relação 
efetiva entre teoria e prática. É no estágio dentro da escola que 
os futuros professores terão o contato direto com a realidade da 
sala de aula para que, a partir dessa experiência e também das 
vivências, possam refletir sobre a prática pedagógica que se efe-
tiva no campo de Estágio (ANDRADE, 2020).

Estar em sala de aula, trabalhar com as teorias aprendidas 
no curso de formação e exercer a docência junto aos alunos são 
ações que compreendem o processo de formação da identidade 
do “ser” professor. De acordo com Pimenta (2002, p. 19), 

a identidade do professor é construída, também, 
pelo significado que cada professor, enquanto 
ator e autor, atribui à atividade docente no seu 
cotidiano, a partir de seus valores, de seu modo 
de se situar no mundo, de sua história de vida, 
de suas representações, de seus saberes, de suas 
angústias e anseios, do sentido que tem em sua 
vida, o ser professor.

Atuar no campo de Estágio é, também, um dos momentos 
mais aguardados pelos aspirantes a professores. Algumas sen-
sações e reações só são sentidas no estágio. Segundo Pimenta e 
Lima (2008), o estágio consiste em uma investigação que permite 
uma intervenção na vida da escola, dos professores e dos estu-
dantes. Por isso, é necessário experimentarmos e vivenciarmos 
o campo de trabalho ainda na graduação, é importante nos inse-
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rirmos na realidade da escola e dos estudantes, para assim, per-
cebermos de perto as possibilidades e limites do ato de ensinar.

O Estágio Curricular Supervisionado possibilita ao licen-
ciando colocar em prática as estratégias metodológicas, antes 
teorizadas na universidade, e entender, que nem todas são facil-
mente realizáveis, pois os desafios de lecionar podem variar de 
escola para escola, de turma para turma. É neste momento da 
formação acadêmica que compreendemos o tamanho da res-
ponsabilidade e do papel social que o professor representa.

Com a pandemia do novo coronavírus (SARSCoV-2), a 
disciplina de Estágio Curricular Supervisionado em Geografia 
II, do curso de Geografia da Universidade do Estado de Santa 
Catarina (UDESC), reestruturou-se de maneira remota. Foram 
encontros síncronos e assíncronos com os professores, orienta-
dores e supervisores e, exclusivamente neste ano atípico, as ati-
vidades e intervenções na escola campo foram realizadas pela 
plataforma Web Conference. 

Nesse sentido, este texto apresenta um relato de experiên-
cia de nosso processo de formação docente, vivenciado em tem-
pos de pandemia, no Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia de Santa Catarina (IFSC), Campus de Florianópolis 
(SC), além de refletir e buscar contribuir para melhorias e adap-
tações nessa nova conjuntura educacional.

Formando professores remotamente
A identidade profissional docente é um importante ele-

mento nos projetos de formação de professores. O que cada 
licenciando traz consigo se faz importante na medida em que 
contribui para a formação de seu caráter e perpassa por toda a 
trajetória da sua formação.
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Pimenta (1996) esclarece, que a identidade docente não é 
imutável e nem adquirida de forma repentina, mas, derivada de 
um longo processo de constituição do sujeito. Processo este, que 
é composto por diversos elementos. Para o autor,

uma identidade profissional se constrói, pois, a 
partir da significação social da profissão; a revi-
são constante dos significados sociais da pro-
fissão; da revisão das tradições. Mas também 
da reafirmação de práticas consagradas cultu-
ralmente e que permanecem significativas. [...] 
Do confronto entre as teorias e as práticas, da 
análise sistemática das práticas à luz das teo-
rias existentes, da construção de novas teorias. 
Constrói-se, também, pelo significado que cada 
professor, enquanto ator e autor, confere à ativi-
dade docente no seu cotidiano a partir de seus 
valores, de seu modo de situar-se no mundo, de 
sua história de vida, de suas representações, de 
seus saberes, de suas angústias e anseios, do sen-
tido que tem em sua vida, o ser professor. Assim 
como a partir de sua rede de relações com outros 
professores nas escolas, nos sindicatos e em 
outros agrupamentos (PIMENTA, 1996, p. 76).

A identidade docente é, portanto, moldada e construída em 
diferentes momentos da prática profissional, podendo ser alte-
rada e reconstruída ao longo da experiência adquirida, tanto na 
formação acadêmica, como também na prática escolar. Tal expe-
riência formativa na escola provém do conhecimento do con-
texto onde se ensina, dos alunos a quem se ensina, de si mesmo 
e de como se ensina (MARCELO, 2009).

Para refletirmos sobre a formação de professores no con-
texto atual da pandemia, é necessário discutirmos as possíveis 
dificuldades que este corpo docente enfrenta em seu processo 
de formação, em especial, no período do Estágio Curricular 
Supervisionado. São dificuldades de diferentes naturezas, como 
a ausência física no campo de estágio, o desconhecimento da 
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turma e a limitação da interação com os estudantes, a exigência 
do domínio de tecnologias digitais, a necessidade constante de 
busca por estratégias metodológicas adequadas ao contexto vir-
tual da pandemia, o acesso à infraestrutura para o ensino, desde 
computadores, sinal de Internet, material de apoio didático, ao 
espaço físico domiciliar apto para a realização das aulas, etc.

Em se tratando das relações pessoais estabelecidas com o 
grupo de estudantes, Santos (2020) salienta que professores atuam 
na relação e interação constante com seus alunos e não no vazio, 
aspecto este, que também deve ser considerada uma importante 
parte do processo de ensino e aprendizagem on-line. Já Almeida 
(2010), amparada nos estudos de Casamayor, reflete sobre o 
uso das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação, as 
TDICs, na formação de professores. Para a autora,

é importante considerar que o uso dessas tec-
nologias na formação, envolve praticamente, os 
mesmos elementos que qualquer processo for-
mativo a distância (professores, alunos, estra-
tégias didáticas, conteúdo, sistema de avaliação, 
etc.) e se diferencia na gestão desses elementos 
e na exploração das possibilidades pedagógicas 
das tecnologias de suporte, constituindo a EaD 
on-line como uma nova modalidade formativa 
(ALMEIDA, 2010, p. 72).

As TDICs têm sido incorporadas às práticas docentes como 
meios para a promoção de aprendizagens mais significativas, 
com o objetivo de apoiar os professores na implementação de 
metodologias de ensino ativas, alinhando, assim, o processo de 
ensino-aprendizagem à realidade dos estudantes, quando des-
pertam maior interesse e engajamento. Entretanto, para que 
estas condições sejam alcançadas, é preciso superarmos a con-
cepção de que basta somente o domínio tecnológico ou teórico, 
pois consideramos necessária, uma integração entre os dois, ou 
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seja, associar a experiência no contexto on-line com a teoria e a 
prática em sala de aula.

As razões pelas quais as tecnologias e recursos digitais 
deverão, cada vez mais, estar presentes em sala de aula, não se 
esgotam aí. Nesse contexto pandêmico, parece importante insis-
tirmos no estímulo da alfabetização e do letramento digital, 
para tornar acessíveis, as tecnologias e as informações que circu-
lam nos meios digitais, oportunizando, assim, a inclusão digital.

Nesse sentido, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 
contempla o desenvolvimento de competências e habilidades 
relacionadas ao uso crítico e responsável das tecnologias digi-
tais, tanto de forma transversal – presentes em todas as áreas do 
conhecimento e destacadas em diversas competências e habili-
dades com objetos de aprendizagem variados –, quanto de forma 
direcionada – tendo como fim, o desenvolvimento de compe-
tências relacionadas ao próprio uso das tecnologias, recursos e 
linguagens digitais. O desenvolvimento de aptidões para a com-
preensão, uso e criação de TDICs, em variadas práticas sociais, é 
destacado na Competência Geral 5. Segundo essa competência, 
os estudantes devem

compreender, utilizar e criar tecnologias digi-
tais de informação e comunicação de forma crí-
tica, significativa, reflexiva e ética nas diversas 
práticas sociais (incluindo as escolares) para se 
comunicar, acessar e disseminar informações, 
produzir conhecimentos, resolver problemas e 
exercer protagonismo e autoria na vida pessoal 
e coletiva (BRASIL, 2018, p. 9).

Embora tenhamos notado uma elevação significativa das 
TDICs na Educação, vale destacar, que autores como Almeida 
(2010) nos alertam cautela, pois as TDICs possibilitam a infor-
matização do ensino e geram uma concepção de educação fra-
gilizada, tendo em vista, uma certa passividade do aluno no 
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processo educativo e, também, uma mecanização do processo 
de ensino e aprendizagem. Assim, é preciso lembrarmos que 
incorporar as tecnologias digitais na educação não se trata 
de utilizá-las somente como meio ou suporte para estabelecer 
aprendizagens ou despertar o interesse dos alunos, mas, sim, de 
utilizá-las com eles para que construam conhecimentos, com e 
sobre o uso dessas TDICs.

Percebemos, que o uso das tecnologias trazem alguns bene-
fícios, como a informatização do ensino, a transmissão de aulas 
de maneira assíncrona, a proposição de perguntas previamente 
formuladas para o aluno; mas, por outro lado, “essa cultura de 
transmissão informatizada nos leva a refletir ainda sobre uma 
frágil concepção de Educação, de Escola e de Universidade, cen-
trada na prática direcional e no caráter passivo do estudante, 
principalmente, devido às potencialidades interativas tecnoló-
gicas e pela normalização da cultura digital” (ALMEIDA, 2010). 

Portanto, a mecanização do processo de ensino-aprendi-
zagem na modalidade do ensino a distância, que pode ter sido 
potencializada devido ao distanciamento social, precisa de cui-
dado. É essencial que se recupere o caráter humano no exercício 
da profissão docente e, além disso, que esta relação humana, seja 
sentida e vivida nas interações entre professores e estudantes.

Dessa maneira, não podemos perder de vista que a convi-
vência com a dinâmica escolar tem que ser considerada nesse 
novo cenário da educação brasileira, em tempos de pandemia. 
As TDICs são essenciais para concretizarmos as atividades 
remotas realizadas nas escolas, e por isso, os licenciandos devem 
estar atentos a essa nova configuração de ensino no estágio. Os 
desafios são ainda maiores, além da diversidade presente em sala 
de aula, pois o professor vai precisar das variáveis de uma boa 
conexão e isso “requer dispor e mobilizar conhecimentos para 
improvisar, isto é, agir em situações não previstas, intuir, atri-
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buir valores e fazer julgamentos que fundamentam a ação de 
forma mais pertinente e eficaz possível” (BRASIL, 2001, p. 35).

A experiência em sala de aula, coloca o estagiário face a 
face com a dinâmica da realidade profissional, mesmo em uma 
realidade onde todos estejam aprendendo juntos, com todas as 
diversidades e adversidades, possibilitando-o, assumir de forma 
ativa, propositiva e responsável, a tarefa de ensinar. As práticas 
iniciadas na formação docente, em particular, nas disciplinas de 
Estágio, geram oportunidades para que os licenciandos apro-
priem-se de conhecimentos fundamentais para proporcionar 
maior autonomia no processo de produção do conhecimento em 
seu futuro espaço de trabalho.

Deste modo, o Estágio Curricular Supervisionado no for-
mato remoto é um espaço nas licenciaturas, que trata e experien-
cia os desafios que envolvem a formação docente, e proporciona 
ao estagiário, o desenvolvimento de atividades integradoras 
sobre os conhecimentos de sua área e as vivências dos dile-
mas que permeiam os processos formativos do ser professor 
(SAVIANI, 2013). Espaços como este, propiciados pelo Estágio, 
constituem-se em fatores determinantes na iniciação à docência 
e se configuram como fortalecedores e contextualizadores dos 
saberes curriculares, disciplinares, profissionais e experienciais.

Tecnologias digitais na educação
Com a pandemia gerada pelo novo coronavírus, a educação 

a distância, o ensino remoto e o ensino híbrido ganharam força 
nas principais discussões acerca da Educação no país. As novas 
tecnologias têm potencializado mudanças acentuadas na socie-
dade, e impulsionado o nascimento de novos paradigmas, mode-
los, processos de comunicação educacional e novos cenários de 
ensino e de aprendizagem digital (GARRISON; ANDERSON, 
2005). Porém, não imaginávamos que seria necessário uma 
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mudança tão rápida e emergencial, de forma quase obrigatória, 
em razão da expansão da Covid-19. Devido às regras de distan-
ciamento social, salas de aulas e espaços formais de educação 
se tornaram locais de risco potencial de contaminação, e foram 
fechados, até mesmo proibidos.

As salas de aula tornaram-se virtuais e as aulas passaram a 
ser assistidas de nossos quartos, salas de estar e cozinhas, atra-
vés de um computador ou mesmo na tela de um celular. Esse 
processo ganhou o nome de educação remota emergencial e se 
destacou pelo caráter de contingência momentânea, que torce-
mos, para que seja apenas uma medida paliativa passageira.

Essas mudanças exigiram da escola uma adaptação e rees-
truturação funcional. Mas, como a escola poderia atender estu-
dantes em um ensino remoto? E aqueles que não puderem 
participar das atividades on-line? Seria possível manter a mesma 
grade de horários e currículos preestabelecidos? Tantas mudan-
ças vivenciadas pela escola em tempos de pandemia colocaram 
em foco não só as dificuldades de cunho educativo, mas, princi-
palmente, as questões sociais que já assolavam nosso país, como 
a imensa desigualdade social e, a falta de suporte técnico e de 
conhecimento sobre as novas tecnologias.

Em relação aos procedimentos metodológicos no uso das 
tecnologias em sala de aula, cabe ressaltarmos que a simples 
transferência de uma aula presencial para uma plataforma de 
videoconferência, não assegura por si, um espaço de educa-
ção. Apenas a inserção e uso das tecnologias nas salas de aulas 
não garantem inovações pedagógicas e nem resultados positi-
vos no ensino, ainda que o estudante efetive a construção de 
seu conhecimento. 

O uso de tecnologias na escola deve estar ancorado em pro-
postas pedagógicas, por programas de formação de docentes, em 
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guias de orientação de uso para professores e estudantes, além de 
exigir do educando, explorar as ferramentas educacionais ofere-
cidas por esses recursos. Dessa maneira, as tecnologias na escola 
contribuiriam para criar situações onde o estudante possa signi-
ficar e compreender a informação obtida, gerando novos conhe-
cimentos (FLORENZANO, 2011). E, ainda mais, consideramos 
que esse novo espaço de educação virtual deve envolver intera-
tividade entre professores e estudantes, entre o público escolar e 
o ambiente de aprendizado, e representar um espaço onde todos 
se sintam confortáveis para aprender.

Mesmo durante a pandemia, na qual o uso dessas tecnolo-
gias passou a ser praticamente obrigatório, e mesmo com a popu-
larização dessas tecnologias no nosso dia a dia, elas ainda não 
são igualmente acessíveis, pela falta de informação e disponibi-
lidade financeira das classes sociais menos favorecidas econo-
micamente. Outro ponto de destaque entre as dificuldades que 
vivenciamos com o uso de tecnologias no ensino é a ausência 
de investimentos na logística estrutural e na qualificação pro-
fissional, ou mesmo, pela resistência de alguns profissionais da 
Educação, que ainda possuem dificuldades com as tecnologias 
e, por isso, acabam por utilizar práticas didáticas mais conser-
vadoras. Esses são alguns exemplos de como as novas tecnolo-
gias podem desencadear uma ruptura no processo de aprender/
ensinar. Para pensarmos a educação hoje, faz-se crucial com-
preendermos esses novos modelos de suportes educacionais 
(BEZERRA, 2014).

Dessa forma, consideramos que as tecnologias são ferra-
mentas que auxiliam, sobremaneira, docentes e estudantes neste 
período de pandemia, uma vez que temos restrições de acesso 
físico às salas de aulas, e nossos espaços privados tomaram para 
si, essa tarefa. As tecnologias associadas às aulas virtuais podem 
ser um caminho para otimizar e promover positivamente o 
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ensino neste momento pandêmico, porém, não podemos deixar 
de considerar a questão social do país e a falta de acessibilidade 
a esses recursos por parte significativa da população.

O Estágio Curricular Supervisionado de Geografia 
no contexto da pandemia

Nossa primeira experiência docente foi oportunizada pela 
disciplina de Estágio Curricular Supervisionado em Geografia II, 
disciplina da sexta fase do curso de Geografia, da Universidade 
do Estado de Santa Catarina (UDESC). No entanto, devido aos 
avanços restritivos da pandemia causada pela Covid-19, a dis-
ciplina precisou ser reestruturada e readaptada às novas medi-
das de segurança, estabelecidas por decretos federal e estadual. 
Assim, todas as atividades foram realizadas de maneira remota, 
com aulas síncronas e assíncronas, durante o segundo semestre 
letivo de 2020.

A disciplina de Estágio foi dividida em três partes: a pri-
meira, privilegiou encontros com a orientadora em aulas teó-
ricas e discussões feitas de forma síncrona; a segunda parte, a 
prática docente propriamente dita, foi realizada de forma remota 
com orientação dos supervisores da escola campo de estágio; e 
por fim, retomamos às aulas síncronas da disciplina de Estágio 
com a orientadora, para as considerações finais, preparação do 
seminário de estágio e avaliação final da disciplina.

A escola campo que acolheu nossas atividades de estágio 
foi o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 
Santa Catarina (IFSC), Campus de Florianópolis (SC). As ativi-
dades aconteceram em uma turma do sétimo período do curso 
integrado de Saneamento Básico, equivalente ao segundo ano 
do Ensino Médio. A turma possuía 25 estudantes matriculados, 
embora apenas uma média de 15 estudantes participaram das 
aulas síncronas. Nosso estágio de docência abarcou um encon-
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tro síncrono de observação e três aulas síncronas de 60 minutos 
de duração, ao longo de quatro semanas.

A organização dos planos de aula, das atividades propos-
tas e do material de apoio foram realizados em conjunto com os 
professores, orientadores da UDESC e supervisores no IFSC. As 
aulas aconteceram na plataforma Web Conference, uma plata-
forma conveniada ao IFSC, e a sala virtual utilizada para aulas, 
era aberta dez minutos antes pelo professor supervisor da insti-
tuição. Seguimos o planejamento semestral dele, com os devi-
dos conteúdos programáticos propostos e nos encarregamos de 
abordar os temas da Geologia e da Geomorfologia. De acordo 
com o planejamento do IFSC, esses grandes temas também 
exploravam conceitos de rochas, minerais, intemperismo, pro-
cessos endógenos e exógenos, relevo, entre outros. Fato que, em 
um primeiro momento, nos deixou apreensivos, visto a comple-
xidade e extensão dos conteúdos para trabalharmos em apenas 
três aulas.

A metodologia de trabalho adotada, em grande medida, 
consistiram em aulas expositivas e dialogadas. Durante as aulas, 
ressaltamos os conceitos-chave do conteúdo a partir de uma 
breve contextualização histórica, derivada de algumas proble-
matizações. Para tanto, exploramos o conteúdo em apresen-
tações de slides, fizemos saídas de campo virtual com auxílio 
de geotecnologias, como o Google Earth, buscamos apresentar 
objetos que serviam de amostras ilustrativas do conteúdo geo-
lógico-geomorfológico e, como apoio às aulas, propomos exer-
cícios de fixação enviados previamente para posterior debate e 
correção em sala.

Em nosso primeiro contato com a turma, no encontro de 
observação, constatamos como acontecia a dinâmica em sala 
de aula. Notamos pouca interação por parte dos estudantes no 
uso do microfone, da câmera e do chat. A metodologia utili-
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zada pelo professor titular era a de aulas expositivas e dialoga-
das, em acordos bem definidos com os estudantes, como: aulas 
de no máximo uma hora para não se tornarem cansativas, pos-
sibilidade de interrupções em caso de dúvidas durante a aula e 
momento para discussões ou dúvidas sobre atividades a serem 
entregues, ao término da aula. Procuramos manter esses acor-
dos pedagógicos mesmo inseguros em relação ao tempo que 
teríamos para abordar um conteúdo tão denso.

Como o estágio foi organizado para ser realizado em duplas, 
preparamos nossa primeira aula de maneira que os dois estagiá-
rios pudessem lecionar. Enquanto um ministrava a aula, o outro 
respondia dúvidas ou comentários que os estudantes escre-
viam no chat. O conteúdo abordado nesse primeiro encontro foi 
Geologia Geral. Relembramos as características de cada tempo 
geológico, apresentamos a estrutura interna da Terra, as princi-
pais teorias da formação dos continentes e as principais estrutu-
ras geológicas. Foram apresentados slides com imagens clássicas 
da estrutura interna da Terra, que apresentavam o globo terres-
tre aberto com as camadas do Núcleo e da Crosta. 

Também apresentamos os principais processos derivados 
das forças internas da Terra, nesse ponto, com a ideia de propor 
uma saída de campo mesmo em tempos de pandemia, com o 
auxílio do software Google Earth, ilustramos algumas formas de 
relevo resultantes dos processos endógenos e exógenos em nosso 
estado, Santa Catarina. Este recurso chamou bastante a atenção 
dos estudantes, por isso, obtivemos retorno imediato de intera-
ção por áudio e chat e, inclusive, contribuições importantes do 
professor supervisor. Ao final, fomos agraciados com a partici-
pação e feedback de alguns estudantes que elogiaram a aula, a 
apresentação dos slides e o mini tour virtual no Google Earth.

Ao término da aula, recebemos também elogios do profes-
sor supervisor no IFSC, que apontou nossos acertos, e destacou 
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a importância de relembrarmos os processos modeladores do 
relevo em nosso próximo encontro. Gostaríamos de mencionar 
que foi de extrema importância o acompanhamento dos profes-
sores do IFSC e UDESC, para nortear nosso caminho formativo. 
Após nossas reuniões semanais, nos sentíamos mais seguros e 
preparados para a realização das próximas aulas, e fortalecía-
mos nossa parceria quanto colegas de estágio.

No segundo encontro, trouxemos como tema gerador, a 
Geomorfologia. Para retomar a aula anterior, apresentamos, pela 
câmera, amostras de rochas ígneas, sedimentares e metamórfi-
cas coletadas em saídas de campo no estado de Santa Catarina, 
durante o nosso curso de graduação. Naquele momento, com 
o uso de uma caneta esferográfica, conseguimos mostrar em 
escala, o tamanho da amostra e especificar algumas caracterís-
ticas de sua constituição. 

Para auxiliar a visualização, já que alguns estudantes assis-
tiam as aulas através do celular, colocamos imagens ilustrati-
vas das rochas apresentadas no slide para melhor visualização 
de sua cor, estrutura, textura, entre outros. Também relembra-
mos os principais processos atuantes na formação do relevo. Em 
seguida, nos aprofundamos no conteúdo de Geomorfologia com 
conceitos de Intemperismo e dos processos de formação dos 
relevos mais atuantes no Brasil. 

Na referida aula, empregamos imagens e vídeos como recur-
sos didáticos, e realizamos uma saída de campo virtual, pelo 
recurso Google Earth. Apresentamos as principais formas de 
relevo do planeta, do Brasil e de Santa Catarina, e trouxemos fei-
ções como o Grand Canyon, nos Estados Unidos da América, as 
ilhas vulcânicas do Pacífico, os crátons e escudos cristalinos bra-
sileiros e a Serra Geral em Santa Catarina. Utilizamos a ferra-
menta 3D do programa, que permitiu uma visualização mais real 
e interativa do relevo. Os slides ficaram bastante sobrecarregados, 
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e isto deixou a apresentação mais lenta, com alguns problemas 
de atraso. Também ocorreram quedas de conexão de Internet, 
porém, contornamos a situação e finalizamos no tempo estimado.

Pensando em um último encontro mais interativo, envia-
mos em forma de formulário do Google Forms, um questio-
nário com 15 questões de múltipla escolha dos vestibulares da 
região: UDESC, UFSC e IFSC, e algumas questões do ENEM, 
para assim apresentarmos o conteúdo ministrado, cobrado 
nas grandes provas. Pedimos que nos enviassem fotos de luga-
res que conheceram e que tinham dúvidas quanto à Geologia e 
Geomorfologia da região. Estas atividades foram alinhadas em 
nosso segundo encontro e enviadas para o e-mail da turma, após 
o término da aula.

Finalizamos nosso último encontro com uma dinâmica 
diferente das aulas anteriores. Com o objetivo de trazer os con-
teúdos para a realidade local de cada estudante, preparamos um 
slide com as questões do formulário enviado para corrigirmos 
juntos, e anexamos as fotos que recebemos para discutirmos 
sobre os conteúdos de Geologia e Geomorfologia trabalhados. 

É importante ressaltarmos aqui, que pedimos o envio das 
imagens com tempo necessário para análise e pesquisa, assim, 
foi possível apontar e relacionar as fotografias com o que apren-
demos em nossos encontros. Esta atividade, permitiu a apren-
dizagem de forma mais descontraída e interessante para os 
estudantes, uma vez que discutíamos os conteúdos a partir 
das feições e formas de relevo visualizadas pelos olhos e pelas 
experiências de cada um. Nesta experiência tivemos a percep-
ção, de que é por meio dessas e de outras possibilidades, que a 
Geografia contribui para a formação integral, proporcionando, 
deste modo, uma leitura do mundo. Assim, como afirma Callai,

[...] aprender a pensar e reconhecer o espaço 
vivido. Não simplesmente como espaço vivido. 
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Não simplesmente como espaço que pode ser 
neutro, ou estranho a si próprio, mas pensar um 
espaço no sentido de se apropriar das capacida-
des que lhe permitirão compreender o mundo, 
reconhecer a sua força, e a força do lugar que 
vive (CALLAI, 2005, p. 245).

Foi com essa atividade, neste momento atípico da educação 
brasileira, que finalmente, nos aproximamos e conhecemos um 
pouco mais nossos estudantes. Até àquele momento, havíamos 
visto apenas o rosto de dois alunos que se propuseram a abrir 
as câmeras. Com as imagens, nos aproximamos e conversamos 
diretamente com eles.

Para concluir nosso estágio, resolvemos as questões envia-
das na aula anterior, e desta maneira, percebemos a dificul-
dade de interpretação de texto de alguns estudantes. Portanto, 
foi importante resolvermos as questões juntos para identificar-
mos os pontos que ficaram frágeis e para oportunizarmos um 
momento específico sanando dúvidas. Realizamos o fechamento 
da aula, abrimos o debate e proporcionamos um espaço de fala 
aos estudantes e, consequentemente, um momento oportuno de 
construção e compartilhamento de saberes.

No atual contexto de pandemia, o Estágio Supervisionado 
foi adaptado de acordo com o formato definido pela escola. As 
aulas foram reduzidas em tempo de duração e em carga horá-
ria. As metodologias também foram adaptadas na tentativa de 
tornar o ensino e a aprendizagem mais dinâmicos, acessíveis 
e igualitários. Apesar de todas as dificuldades e questões rela-
cionadas à conexão de Internet e aparelhos eletrônicos, conse-
guimos apresentar todas as atividades no tempo proposto e de 
forma satisfatória.

Acreditamos que os saberes produzidos, com base na expe-
riência do ser professor em tempos de pandemia, foram peças 
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fundamentais para o entendimento dos desafios da profissão. 
Ouvir o feedback dos estudantes e professores, nos colocou 
como protagonistas para o desenvolvimento e aprimoramento 
do aprender a ser professor. Sendo assim, entendemos que esse 
é um processo que vai muito além dos conhecimentos teóricos, 
adquiridos nas diferentes disciplinas da graduação. No decor-
rer da pandemia, foi necessário aprendermos uma diversidade 
de outros saberes que só se efetivaram na relação de ensino, em 
função das tecnologias.

Neste sentido, a vivência no Estágio Curricular 
Supervisionado em Geografia II possibilitou a imersão no 
ambiente escolar remotamente. Foi por meio disso, que con-
seguimos exercitar a relação indissociável entre teoria e prá-
tica com as experiências pedagógicas aqui mencionadas. É com 
grande orgulho que compartilhamos e afirmamos que essa expe-
riência contribuiu para a construção de aprendizagens e conhe-
cimentos sobre a prática docente, fortalecendo nossa construção 
e identidade docente.

Considerações finais
As mobilizações efetuadas na construção do estudo em tela, 

permitiram a contextualização e reflexão acerca da formação ini-
cial de professores para a Educação Básica, no contexto excepcional 
do Estágio Curricular Supervisionado em Geografia II, vivenciado 
nos semestres de 2020/02 e 2021/01. As constatações advindas com 
o cenário imposto pela pandemia, em especial, no cenário escolar, 
evidenciou a necessidade de nos tornarmos profissionais ousados, 
corajosos, criativos, críticos e conscientes da importância da relação 
pedagógica no processo de ensino e aprendizagem.

Desde o início do isolamento social, devido à pandemia da 
Covid-19, muito tem se refletido sobre o papel da escola enquanto 
estrutura física de ensino, como também das novas possíveis 
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maneiras de educar pelas Tecnologias Digitais da Informação 
e Comunicação. Todavia, observamos que se apoderar e fazer 
uso das ferramentas e potencialidades que as tecnologias nos 
proporcionam no ensino, não significa novas formas e práticas 
pedagógicas. É necessário aliar o conhecimento teórico e tecno-
lógico e, neste sentido, reforçar a importância da formação de 
professores, visto que estes, possuem uma importante atribuição 
no processo de melhoria da educação como um todo.

Dados os desafios enfrentados pelos docentes já nos 
ambientes presenciais, é necessário refletirmos e repensarmos 
as práticas de formação de professores em tempos de pandemia. 
É inegável, que a modalidade de ensino remoto, assim como a 
modalidade presencial, apresenta lacunas e não usufrui, como 
se espera, de investimentos e incentivos por parte do governo 
e de políticas educacionais. No entanto, em meio à uma situa-
ção caótica como a que estamos vivenciando atualmente, o con-
texto favorece que as práticas de ensino remoto sejam aliadas na 
forma de um aprendizado privilegiado.

Com a pandemia, a crise na educação brasileira foi aprofun-
dada devido ao fechamento das escolas de forma muito repentina, 
agravada pela falta de gestão e liderança do Ministério da Educação 
(MEC), que fez com que houvesse muito improviso, insegurança 
e desorientação nas Secretarias de Educação dos municípios do 
país. A maioria das escolas de Santa Catarina esforçaram-se para 
proporcionar o ensino remoto e, hoje, ele é merecedor de elogios, 
pois foi através desta modalidade que conseguimos realizar nosso 
estágio docente na graduação. A modalidade se tornou, portanto, 
indispensável para darmos continuidade aos processos educacio-
nais, mas ainda temos a preocupação de buscar novas formas de 
reinvenção, embarcando em um processo de ressignificação, que 
engloba toda a comunidade educativa.
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Diante de todos esses desafios, consideramos que nossa 
experiência foi bastante positiva e oportuna, neste momento 
particular. Tivemos a oportunidade e um grande privilégio de 
atuar na docência em um período onde muitas escolas estão 
fechadas e muitas outras não possuem estrutura para tal. Além 
de termos nossa segurança sanitária e de saúde asseguradas, o 
IFSC dispunha de uma boa estrutura com acessibilidade que nos 
permitiu ministrar aulas de forma remota para uma turma do 
curso integrado de Saneamento Básico.

Saímos agraciados e satisfeitos com essa experiência única, 
pois sabemos, que além de complementar nossa formação, ela nos 
preparou para os novos tempos da Educação, nos ofertando mais 
capacidade para lidar com as tecnologias e com as adversidades.

Por fim, gostaríamos de agradecer às instituições UDESC 
e IFSC pela cooperação e pela disponibilidade que propiciou, 
mesmo que de forma remota, nesses tempos tão difíceis, a rea-
lização da disciplina de Estágio. Também, deixamos nossos 
agradecimentos aos professores envolvidos, tanto orientadores 
da UDESC, quanto supervisores do IFSC, por todo o esforço e 
dedicação para fazerem acontecer nosso momento formativo. 
Foi de muito valor e uma experiência singular. Sabemos que não 
é a realidade geral de todo o país e compreendemos o privilé-
gio que tivemos de vivenciar a escola e nossa formação, nesse 
momento atípico.

REFERÊNCIAS
ALMEIDA, Maria Elizabeth Bianconcini de. Transformação no trabalho e na 
formação docente na educação a distância on-line. Aberto, Brasília, v. 23, n. 
84, p. 67-77, nov., 2010.

ANDRADE, R. C. R. Prática de ensino e estágio supervisionado no processo 
de formação dos professores. Revista Ciranda, Montes Claros, v. 4, n. 1, p. 
125-143, 2020.



417

O estágio supervisionado em tempos atípicos

BEZERRA, Maria do Socorro. O uso das tecnologias digitais como recurso 
no ensino da Geografia. Monografia (Especialização em Educação: práticas 
pedagógicas interdisciplinares) – Universidade Estadual da Paraíba, 2014.

BRASIL. Ministério da Educação. Resolução CNE/CP nº 1, de 18 de fevereiro 
de 2002. Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação de 
professores da Educação Básica em nível superior, curso de licenciatura e de 
graduação plena. Portal MEC. Brasília, 2018. Disponível em: http://portal.
mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/res1_2.pdf. Acesso em: 21 mar. 2021.

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. 
Brasília, 2018.

CALLAI, H. Aprendendo a ler o mundo: a Geografia nos Anos Iniciais do 
Ensino Fundamental. Cad. Cedes, Campinas, v. 25, n. 66, p. 277-247, maio/
ago., 2005.

FLORENZANO, Teresa Gallotti; LIMA, Suely Franco Siqueira; MORAES, 
Elisabete Caria. Formação de professores em Geotecnologias por meio de 
ensino a distância. Educ. Rev., Curitiba, n. 40, p. 69-84, 2011.

GARRISON, D.; ANDERSON, T. El e-learning en el siglo XXI. Investigación 
e práctica. Barcelona: Octaedro, 2005.

MARCELO, C. A identidade docente: constantes e desafios. Revista 
Brasileira sobre Formação Docente, Belo Horizonte, v. 1, n. 1, p. 109-131, 
ago./dez., 2009. Disponível em: http://formacaodocente.autenticaeditora.com.
br. Acesso em: 21 mar. 2021.

PIMENTA, S. G. Formação de professores: saberes da docência e identidade 
do professor. Revista da Faculdade de Educação, v. 22, n. 2, p. 72-89, 1996.

PIMENTA, S. G. Formação de professores: identidade e saberes da docência. 
In: PIMENTA, S. G. (Org.). Saberes Pedagógicos e atividade docente. 3. ed. 
São Paulo: Cortez, 2002.

PIMENTA, Selma Garrido; LIMA, Maria do Socorro Lucena. Estágio e 
Docência. 3. ed. São Paulo: Cortez, 2008.

SANTOS, Claitonei Siqueira. Educação escolar no contexto de pandemia. 
Revista Gestão & Tecnologia, v. 1, n. 30, p. 44-47, 2020.

SAVIANI, Dermeval. A história da educação e sua importância para a 
formação de professores. Palestra de abertura do I Colóquio do Grupo de 
Pesquisa em História da Educação Brasileira. Chapecó, SC, 2013.



418

A HISTÓRIA NA PRÁTICA 
PEDAGÓGICA COMO OBJETO 

DE ESTUDO NA LICENCIATURA 
EM HISTÓRIA 

Juliana Alves de Andrade

Em março de 2021, todas1 nós, acompanhamos nos tele-
jornais o esforço empreendido pelas autoridades egípcias 
para desencalhar um grande navio cargueiro no Canal de 

Suez. Depois de muita peleja, e contando com a força da natu-
reza, a embarcação conseguiu flutuar e se reposicionar no canal, 
deixando-o livre novamente para continuar sendo “uma das 
principais artérias da navegação mundial” (ESPAÑOL, 2021). 

1 O uso da linguagem inclusiva na produção acadêmica se faz urgente e necessá-
rio. Ainda estamos aprendendo a inserir isso nos textos e demais produtos técni-
cos-científicos. Ao mesmo tempo, entendemos que a linguagem binária não é o 
suficiente para representar todos, todas e todes, no entanto, neste momento, por 
uma questão de aprendizagem, optamos por usar, de modo alternado, os gêneros 
masculino e feminino, dando um peso maior para este último, por representar o 
lugar social de onde falo.

20 
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Esse incidente portuário, chamou atenção, sobretudo, por amea-
çar as cadeias de abastecimento global, bloqueando o caminho 
mais curto entre a Ásia e a Europa. À primeira vista, a histó-
ria não tem relação com a discussão proposta neste texto, no 
entanto, ela nos faz lembrar de um personagem que não foi 
citado pelos veículos de comunicação, mas, que desempenha 
uma importante função no porto. Mas é ele quem nos inspira 
a pensar a formação do profissional-professor e a problemati-
zar o conhecimento pedagógico do conteúdo, tão relevante para 
a prática docente. Na ocasião, em que ocorreu o acidente, não 
houve menção se o trabalho desempenhado pelo prático, pro-
fissional encarregado de auxiliar essas grandes embarcações a 
navegarem com segurança por águas mais rasas e efetuarem 
manobras de atracação, desatracação, fundeio (ancorar), shif-
ting, dentre outras (REZENDE; MORAES, 2014, p. 4), aconte-
ceu de forma adequada. Lembramos dele, como um personagem 
central na história, por se tratar do responsável de pegar o navio 
em alto mar, e conduzi-lo até o cais. Por isso, nossa pergunta: O 
comandante contou com a ajuda do prático para atracar o navio 
no canal de Suez?

Logo, essa presença silenciada do prático na história do 
Canal de Suez, serviu de mote para que dialogássemos sobre o 
território da prática (escola, universidade, sala de aula, museu e 
cidade), o processo de formação do prático (docente) e os limites 
da prática no desenvolvimento profissional dos trabalhadores, 
no caso, os professores. Nesse sentido, tomando como referên-
cia a história desse profissional, que tem como marca identitária 
suas habilidades adquiridas e mantidas através de uma constante 
prática deste ofício (REZENDE; MORAES, 2014, p. 4), o pre-
sente trabalho buscou mostrar a partir de uma pesquisa explo-
ratória como os cursos de licenciatura em História abordam o 
conhecimento pedagógico do conteúdo (História) nos compo-
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nentes curriculares: “Didática da História” e “Metodologia do 
Ensino de História”. Para tal, analisamos os planos de curso dis-
poníveis na Internet, das seguintes instituições: UFRPE, UFRR, 
UNESP, UFU, UNEB e UEL, verificando se a ementa e os con-
teúdos propostos pelas disciplinas abordam: como ensinar, por-
quê ensinar e o que se ensina no espaço escolar. Esses elementos 
ajudam a problematizar a maneira como os professores dão “res-
postas a questões novas [...], através da invenção de novos sabe-
res [...] produzidos no aqui e agora [...]” (ALARCÃO, 1996, p. 17).

Os dados sobre o conhecimento pedagógico do conteúdo, 
foram cotejados com as informações coletadas na pesquisa 
exploratória realizada recentemente com cerca de 31 docen-
tes universitários. Como aporte teórico-metodológico usa-
mos os fundamentos propostos por Lee Shulman e Ana Maria 
Monteiro, ao mobilizarmos as categorias analíticas do conheci-
mento pedagógico do conteúdo e do conhecimento escolar. O 
estudo observou o que entendemos por conhecimento pedagó-
gico do conteúdo e conhecimento escolar da História, ou seja, 
como as disciplinas apresentam os conteúdos relativos ao pro-
cesso de ensinar.  

Entender como os cursos de licenciatura, a partir dos compo-
nentes curriculares valorizam a preparação, a entrada e o desenvol-
vimento profissional docente, são fundamentais para avançarmos 
no debate sobre o lugar da prática no percurso formativo, já que o 
foco das pesquisas tem sido a organização dos programas/proje-
tos de curso e a relação teoria-prática (PACIEVITCH, 2018, p. 11). 
Ao olharmos para os conteúdos da formação didático-pedagógica 
do professor, buscamos respostas para uma antiga questão, recen-
temente pontuada por António Nóvoa, sobre: Como é que uma 
pessoa aprende a ser, a sentir, a agir, a conhecer e a intervir como 
professor? (NÓVOA, 2017, p. 1.132). 
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Essa resposta, possivelmente, pode ser encontrada se mirar-
mos a nossa observação para os conhecimentos pedagógicos do 
conteúdo ensinados na formação inicial de professores, verifi-
cando se o curso adotou uma perspectiva da prática profissio-
nal em contexto (ROLDÃO, 2004) ou a ideia de prática de forma 
aditiva e aplicada (NÓVOA, 2017, p. 1.132). Para António Nóvoa, 
saber qual concepção de prática foi adotada no curso faz toda a 
diferença para o desenvolvimento da aprendizagem profissional, 
uma vez que, em se tratando de uma prática vivida em contexto, 
suas dimensões sociais, culturais e políticas são resguardadas. 

Assim, em suas reflexões, o referido autor, baseado na peda-
gogia própria de cada profissão (the signature pedagogies of the 
professions) de Lee Shulman (2005), reforça a ideia de que há 
uma especificidade na formação profissional do professor, e que 
os cursos de formação profissional do professor, precisam con-
siderar em seus projetos, pelo menos três dimensões de apren-
dizagem profissional: uma aprendizagem cognitiva, na qual 
se aprende a pensar como um profissional; uma aprendiza-
gem prática, na qual se aprende a agir como um profissional; e 
uma aprendizagem moral, na qual se aprende a pensar e agir de 
maneira responsável e ética (NÓVOA, 2017, p. 1.114). Aprender 
a ser e estar na profissão requer tempo e acompanhamento de 
profissionais mais experientes, justamente por ser este um ofício 
que lida com incertezas e imprevisibilidades. 

Ao mostrar como os cursos de licenciatura, oferecidos pelas 
universidades públicas no Brasil, lidam com esse complexo pro-
cesso, aprofundamos o debate sobre os saberes necessários a 
serem ensinados. Recentemente, pesquisadores apontaram que o 
professor termina o curso na universidade pública, com uma boa 
base de conteúdo da ciência de referência (COELHO; COELHO, 
2018) e de saberes que emergem da prática (FERREIRA, 2014). 
Nenhum professor saiu malformado. Com isso, queremos 
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engrossar o coro de combate à tese imputada pelos organismos 
internacionais (OCDE e BANCO MUNDIAL) de que a forma-
ção inicial oferecida pelas universidades no Brasil não asse-
gura o conhecimento necessário para o exercício do magistério 
(BRASIL, 2020, p. 108). 

Reconhecemos, porém, a necessidade da mudança de alguns 
aspectos no projeto de formação, no entanto, o maior desafio 
da “universitarização” da formação docente, não é a ausência 
de conteúdo e nem de práticas, mas, o reconhecimento da for-
mação como um projeto coletivo, ou seja, falta às universidades 
compreenderem que a formação deve ser compartilhada insti-
tucionalmente com a escola, o museu, os centros de educação 
popular, os centros de memória e demais instituições. Há uma 
necessidade urgente no campo da formação dessas instituições 
de serem vistas como co-formadoras, e, não apenas como um 
lugar para o treino. 

Assim, para expor que os cursos de licenciatura em História 
oferecem espaço em seus programas, projetos e planos para o 
debate da História na Prática Pedagógica, organizamos o texto 
em três momentos. No primeiro momento, apontamos um breve 
panorama sobre a história da formação de professores no Brasil, 
num segundo momento, apresentamos reflexões conceituais 
sobre conhecimento pedagógico do conteúdo, saberes da prática 
e conhecimento escolar, e, por fim, apresentamos os resultados 
da pesquisa com 31 professores universitários e os dados coleta-
dos dos programas e planos de cursos. 

Caminhos para se tornar um prático: histórias da 
formação de professores no Brasil

No final do século XIX, iniciaram-se os primeiros movi-
mentos de instituições no Brasil para a criação de um espaço 
destinado à formação de professores. As primeiras instituições, 



423

A história na prática pedagógica é objeto de estudo

chamadas de escolas normais, foram planejadas para formar 
professores destinados ao ensino das primeiras letras. Esse pro-
jeto formativo, mais tarde conhecido como Normal Médio, foi 
responsável por promover a formação dos profissionais que atua-
ram nos primeiros anos do Ensino Fundamental e na Educação 
Infantil, até a promulgação da Lei nº 9.394/96, quando se insti-
tuiu que a formação do professor se daria em nível superior. 

Segundo as pesquisadoras Bernadete Gatti, Elba Barreto, 
Marli André e Patrícia Almeida, só houve a ampliação do pro-
cesso de “formação para professores para o secundário, corres-
pondendo hoje, aos atuais Anos Finais do Ensino Fundamental 
e do Ensino Médio, em cursos regulares e específicos” (GATTI; 
BARRETTO; ANDRÉ; ALMEIDA, 2019, p. 34) pela pressão da 
classe média brasileira, que tinha na educação, uma maneira de 
ascender socialmente. Nesse sentido, somente no final dos anos de 
1930, organizou-se a primeira iniciativa de formação de professo-
res para o Ensino Fundamental (Anos Finais) e o Ensino Médio. 

O projeto de constituir professores surgiu de forma inu-
sitada e improvisada, pois, os estudantes de bacharelado que 
desejavam se tornar professores habilitados para atuarem no 
segmento, acrescentariam mais um ano de curso, com dis-
ciplinas na área de Educação para a obtenção da licenciatura. 
Esse modelo de formação de professores foi usado como refe-
rência nas universidades até os anos 2000, quando se promul-
gou a Resolução nº 2 do CNE/CP 2, de 19 de fevereiro de 2002, 
que versa sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Formação de Professores. Para Luís Fernando Cerri, “em uni-
versidades tradicionais, modelos para as demais, como é o caso 
da Universidade de São Paulo, até os dias atuais, a formação do 
pesquisador em História, por exemplo, ocorre nos três primei-
ros anos do curso superior, e a formação do professor, em caráter 
complementar, no último ano” (CERRI, 2013, p. 170). 
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Nos anos de 1990, com a publicação da Lei nº 9.394/96, Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, alterações foram 
propostas para as instituições formadoras de professores, no que 
se refere a definição de um período de transição para a efetiva-
ção e implantação de um novo modelo de formação, pautado 
na epistemologia da prática. Conforme, pontuamos, a partir de 
2002, foram expressas, as primeiras Diretrizes Curriculares para 
a Formação de Professores, e se transformou com elas, a maneira 
de compreendermos “a formação” ao ser instituídas como obri-
gatórias em todos os cursos, 400 horas de Estágio Supervisionado 
e 400 horas de Prática como Componente Curricular. Em 2015, 
após um amplo debate nas audiências regionais e nacionais, foi 
aprovada a Resolução CNE/CP nº 2/2015, que estabelecia como 
referência e compromissos: 

A Base Comum Nacional como conjunto de 
princípios e não como prescrição curricular e 
pedagógica; concepção de docência como ação 
educativa que pressupõe o ensino e as demais 
funções necessárias a sua plena realização; 
sólida formação científica e cultural; sólida for-
mação no domínio de conteúdos e metodolo-
gias, linguagens e tecnologias; articulação entre 
formação inicial e continuada, articulação entre 
formação e valorização profissional e entre 
ensino, pesquisa e extensão, como princípio 
pedagógico essencial à articulação entre teorias 
e práticas e ao aprimoramento profissional. No 
seu conjunto, esses compromissos visavam uma 
formação ampla e cidadã, comprometida com a 
defesa da democracia, da cidadania, da justiça, 
da inclusão e da educação como bem comum 
(FELIPE, 2020).

Recentemente, a política de formação de professores, tem 
uma nova diretriz curricular a seguir. Aprovada no final do 
ano de 2019, na fase de implementação das Diretrizes de 2015, 
o CNE aprovou a Resolução CNE/CP nº 2/2019, que instituiu 
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as novas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação 
Inicial de Professores para a Educação Básica e a Base Nacional 
Comum para a Formação Inicial de Professores da Educação 
Básica (BNC-Formação). Para as instituições de Ensino Superior 
e entidades da área de Educação essa proposta representa uma 
descaracterização dos cursos de formação de professores, ao 
estabelecer como fundamental, nos percursos formativos, os 
seguintes elementos: 1) prioriza um percurso único de formação 
ao invés da flexibilidade necessária para a valorização dos pro-
jetos pedagógicos próprios das instituições formadoras; 2) reduz 
as competências profissionais dos professores às “aprendizagens 
essenciais” previstas na BNCC, transformando o aprendizado 
da docência em um conjunto de habilidades e competências 
mensuráveis e hierarquizáveis; e 3) subordina a formação a uma 
visão utilitarista e instrumental de conhecimento, esvaziando 
o vigor humanista e crítico necessário à compreensão ampla e 
contextualizada da educação e da escola (FELIPE, 2020). 

O cenário atual demonstra os fortes ataques que o projeto 
democrático e participativo de formação de professores vivencia. 
Essa nova Resolução CNE/CP nº 2/2019, ainda não foi imple-
mentada, mas, propõe a substituição de uma “formação ampla 
e cidadã” preconizada pela Resolução CNE/CP nº 2/2015, por 
uma “formação básica”, centrada na perspectiva cognitivista e 
na transposição didática dos conteúdos da área. Para a pesquisa-
dora Eliana Felipe, esses dispositivos legais sustentam uma con-
cepção de que “o professor da Educação Básica não é um criador, 
é um aplicador, o que explica a adoção de padrões de referência 
(conhecimentos, competências e práticas) limitados ao básico, 
bastante útil à expansão do mercado educacional e, por sua vez, 
à universalização de soluções educacionais” (FELIPE, 2020). 
Com isso, queremos ressaltar que a formação de professores está 
em disputa, e, que todos nós, precisamos ficar atentos para res-
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guardar a autonomia da universidade e a imagem do professor 
como intelectual. 

Por fim, gostaríamos de destacar que, mesmo que a Resolução 
CNE/CP nº 2/2019 esteja vigorando, os cursos de licenciatura e a 
concepção de prática que será análise deste estudo, é a instituída 
pela Resolução CNE/CP nº 2/2015, que acabou de ser implan-
tada e já será substituída. 

O território da praticagem e seus saberes/
conhecimentos 

O espaço escolar se tornou o centro para o desenvolvimento 
da aprendizagem profissional (ANDRADE, 2020, p. 19), embora 
não seja o único a ser mobilizado pelos professores formadores 
de professores. Mas, é nele, que os praticantes (futuros profes-
sores) são instados a olhar para a instituição escolar e para as 
interações sociais dos diferentes sujeitos (professor, estudante, 
gestor, corpo técnico e demais funcionários) em torno do pro-
cesso de aprendizagem. Nesse sentido, conceber a escola como 
espaço de aprendizagem profissional é permitir que os licen-
ciandos aprendam na prática “os segredos que existem entre as 
quatro paredes da sala de aula” a partir da “observação e reflexão 
de códigos construídos entre os professores e os seus alunos” 
(ANDRADE, 2020, p. 24). No território da prática, a “arte de 
ensinar e organizar o processo de aprendizagem pertence ape-
nas ao professor” (ANDRADE, 2020, p. 24). 

A licenciatura tem incorporado aos poucos a concepção de 
escola como espaço de co-formação e a ideia de aula como acon-
tecimento (GERALDI, 2015, p. 12), ou seja, notamos por meio da 
literatura, que os cursos de licenciatura têm adotado de forma 
lenta e gradual, a perspectiva de que o processo educativo no 
espaço escolar não é técnico, mas, social, onde o objeto do conhe-
cimento são os sujeitos e sua complexidade ao longo do tempo. 
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Assim, “tomar a aula, como um acontecimento é eleger o fluxo 
do movimento como inspiração, rejeitando a permanência do 
mesmo e a fixidez mórbida do passado” (GERALDI, 2015, p. 100). 

É nesse cenário pulsante, conforme ressalta Flávia Caimi, 
que a aprendizagem profissional do professor acontece. Para 
a pesquisadora, os licenciandos aprendem a ensinar de diver-
sas maneiras e em diferentes situações, tais como: a) aprendem 
com a própria prática em sala de aula, na reação dos seus alu-
nos, nos sucessos e insucessos cotidianos; b) aprendem ao inte-
ragir com outros professores, em situações informais na escola 
ou em situações de  formação continuada no âmbito escolar; c) 
aprendem com os educadores de professores em suas escolas, 
nos programas de estágio, de iniciação à docência, nos cursos de 
aperfeiçoamento; d) aprendem em programas de pós-graduação, 
nos processos institucionais de educação continuada, em nível 
lato e/ou strictu sensu; e) por fim, aprendem sobre ensino fora 
do seu trabalho profissional formal, nos papéis de pais, nos tra-
balhos voluntários com crianças e jovens em suas comunidades, 
dentre outros (CAIMI, 2008, p. 43).

Do mesmo modo, Lee Shulman, ao falar sobre a aprendiza-
gem profissional do professor, acentua que ela ocorre em dife-
rentes momentos e espaços, mas, no entanto, o autor ressalta 
que, cabe aos cursos oferecerem um repertório formativo de 
modo que o professor tenha acesso aos seguintes conhecimen-
tos: a) conhecimento do conteúdo; b) conhecimento pedagógico 
geral, com especial referência aos princípios e estratégias mais 
abrangentes de gerenciamento e organização de sala de aula, 
que parecem transcender a matéria; c) conhecimento do currí-
culo, particularmente, dos materiais e programas que servem 
como “ferramentas do ofício” para os professores; d) conheci-
mento pedagógico do conteúdo, esse amálgama especial de con-
teúdo e pedagogia é terreno exclusivo dos professores, consiste 
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no seu meio especial de compreensão profissional; e) conheci-
mento dos alunos e de suas características; f) conhecimento de 
contextos educacionais, desde o funcionamento do grupo ou da 
sala de aula, passando pela gestão e financiamento dos sistemas 
educacionais, até as características das comunidades e suas cul-
turas; e g) conhecimento dos fins, propósitos e valores da educa-
ção e de sua base histórica e filosófica (SHULMAN, 1986, p. 6).

 Conforme apontam os pesquisadores, todos esses conhe-
cimentos/saberes são importantes para a formação dos profes-
sores, pois, juntos, constituem os elementos que constroem sua 
identidade profissional, logo, não devem ser hierarquizados. 
Portanto, destacaremos em nossa análise o conhecimento peda-
gógico do conteúdo, apenas como um recorte de pesquisa, para 
atender os limites de páginas previstos para o texto.  

Na concepção de Shulman, o conhecimento pedagógico do 
conteúdo, também denominado de PCK (Pedagogical Content 
Knowledge) é o conhecimento que abastece o professor de habi-
lidades para ensinar. É esse conhecimento que colabora com 
a prática, visto que ajuda a colocar em sala de forma qualifi-
cada, o conhecimento específico da sua área de formação. Nessa 
unidade formativa (disciplinas, estágios, etapas e módulos), 
o futuro professor deve aprender as formas de organização da 
exposição do conhecimento. O foco é tornar o conhecimento 
específico inteligível ao estudante. Em resumo, para Shulman, o 
conhecimento pedagógico do conteúdo significa o conhecimento 
do “como” ensinar um conteúdo ou tópico a um grupo particu-
lar de estudantes.

O psicólogo educacional inglês, Lee Shulman, explica a 
relevância do conhecimento pedagógico do conteúdo, diante das 
outras categorias, já que essa divisão é a responsável por elucidar 
a distinção entre o conhecimento escolar e o conhecimento aca-
dêmico. Este conhecimento especializado do conteúdo é, por-
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tanto, um conhecimento típico do professor, profissional, que 
faz a interligação entre um conhecimento validado pelas pesqui-
sas universitárias e um de natureza prática, desenvolvido pelo 
professor através da experiência do trabalho docente. O “como” 
ensinar de Shulman, não deve ser visto como um conhecimento 
técnico e prescritivo, mas, como um conhecimento prático, que 
resulta da ação do professor que usa essa percepção para orien-
tar suas performances no presente e no futuro. Esta maneira de 
conhecimento prático do professor é constituída, dentre outras 
coisas, com base no trato de estratégias de ensino que podem 
ser usadas   para atender às necessidades de aprendizagem dos 
estudantes em circunstâncias singulares, em sala de aula. Dessa 
forma, não sabemos se o conhecimento pedagógico do conteúdo 
é “um conhecimento mais formal ou mais prático, ou ainda, a 
combinação de ambos”.

O conhecimento pedagógico do conteúdo é a configuração 
de como o professor representa e transforma o conhecimento 
formal em conhecimento pedagógico. Essas transformações se 
materializam em diferentes representações, como: analogias, 
ilustrações, exemplos, explicações e mapas conceituais. O autor, 
portanto, sugere que quanto mais representações e estratégias os 
professores tenham acesso durante a sua formação, mais efetiva-
mente os licenciandos poderão ensinar.  

O conhecimento pedagógico do conteúdo, na verdade, con-
tribui para que o professor perceba o que torna fácil ou difí-
cil a aprendizagem de um assunto. Assim, o “como” ensinar 
sugerido por Shulman, se converte em um “porque ensinar esse 
assunto?” e “como tem sido ensinado esse conteúdo no espaço 
escolar?”, uma vez que, tal categoria se dispõe a observar como 
o professor conduz em seu cotidiano o processo de aprendiza-
gem, percebendo “a flexibilidade com que trata o conteúdo e o 
ajuste deste ao nível de conhecimento dos alunos, bem como a 
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seleção do estilo mais adequado às contingências do ambiente” 
(SHULMAN, 1986, p. 8). 

Para Ana Monteiro, o conhecimento (histórico) escolar 
nasce desse diálogo realizado entre o saber acadêmico e o saber 
escolar. Em sua concepção, surgiu desse encontro, um saber a 
ensinar, que vai se transformando em saber ensinado a partir de 
decisões tomadas pelos professores, que escolhem alternativas 
que julgam mais apropriadas para o seu ensino (MONTEIRO, 
2003, p. 42). Sendo assim, acreditamos que, é olhando o coti-
diano escolar, que o licenciando vê, como o professor organiza 
situações de aprendizagem que levam os estudantes a identifi-
carem características, diferenças e semelhanças, em diferentes 
tempos e espaços, incluindo, o seu próprio tempo e espaço. 

À vista disso, buscamos olhar para os currículos na tenta-
tiva de identificarmos de que maneira os planos ou programas 
de curso exploraram como conteúdo formativo, o conhecimento 
pedagógico do conteúdo, entendido aqui, não só o “como ensi-
nar”, mas, “como tem sido ensinado”.  

O praticante do prático: reflexões sobre o 
conhecimento pedagógico do conteúdo no curso de 
Licenciatura em História 

Em 2018, os pesquisadores Mauro Coelho e Wilma Coelho, 
empreenderam um estudo que analisou dez projetos de cursos, 
sendo sete licenciaturas e três cursos de formação conjugada, 
pois articulam bacharelado e licenciatura. Para os autores, os 
“percursos curriculares expressos nos projetos políticos peda-
gógicos estudados, há uniformidade na formação de historia-
dores, independentemente da modalidade ofertada” (COELHO; 
COELHO, 2018, p. 7).     
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Essa uniformidade se materializa na organização curricu-
lar, quando foram identificados em todos os cursos analisados, 
um repertório “conjunto de disciplinas de natureza historio-
gráfica, voltado para a compreensão dos períodos históricos, 
ordenados segundo a periodização quadripartite constituída no 
século XIX, e acrescida de estudos voltados para a compreen-
são da trajetória histórica do Brasil, da América e da região” 
(COELHO; COELHO, 2018, p. 7). Isto posto, os pesquisadores 
concluíram que há uma compreensão comum “do que significa 
formar professores de História” (COELHO; COELHO, 2018, p. 
8). É consenso no campo da formação de professores, que o curso 
deve oferecer um conhecimento aprofundado do saber histórico, 
sobretudo, apresentando aos licenciandos como ele é produzido 
e acumulado. Em síntese, os estudiosos Mauro Coelho e Wilma 
Coelho afirmaram que, os cursos de licenciatura em História, 
estabelecem seus componentes curriculares em grupos, con-
forme as seguintes categorias: 

a) Propedêuticas: disciplinas voltadas para 
conteúdos de natureza instrumental, como 
Português Instrumental, por exemplo; b) 
Historiográficas: disciplinas voltadas para 
o estudo do saber historiográfico relativo a 
períodos [Antiguidade, Idade Média, Idade 
Moderna e Idade Contemporânea] ou para espa-
ços [História do Brasil, História da América e 
História Local/Regional]; c) Teóricas: discipli-
nas relativas à trajetória da disciplina e ao estudo 
dos procedimentos metodológicos e da produção 
acumulada [Teorias da História, Metodologias 
da Pesquisa e Historiografias]; d) Disciplinas 
relacionadas à satisfação do disposto no artigo 
26 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação: 
disciplinas que objetivam dar conta da inclu-
são dos conteúdos expressos na legislação 
[História da África, História Indígena, Cultura 
Afro-Brasileira]; e) Patrimônio: disciplinas vol-
tadas para a discussão das formas de manuten-
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ção e preservação do patrimônio histórico; f) 
Formação Docente: disciplinas veiculadas aos 
saberes da docência, expressas em nucleações 
assim identificadas [Didáticas, Metodologias do 
Ensino, Psicologias, Língua Brasileira de Sinais, 
etc.]; g) Interdisciplinaridade: disciplinas que 
demarcam o diálogo com outras áreas do conhe-
cimento [Antropologia, Filosofia, Sociologia, 
etc.]; h) Monografia: disciplinas comprometidas 
com a elaboração do trabalho de conclusão de 
curso, independentemente de sua conformação 
específica em cada uma das instituições estuda-
das; i) Prática como Componente Curricular 
[PCC]: disciplinas que atendem à exigência de 
400 horas de prática, conforme demanda a legis-
lação; j) Estágio Supervisionado: disciplinas 
que atentem à exigência de 400 horas de estágio, 
conforme demanda a legislação; k) Optativas: 
disciplinas escolhidas ou eleitas pelos alunos, 
em função de seus interesses, conforme pre-
visão curricular; l) Atividades Acadêmico-
Científico-Culturais: atividades acadêmicas 
que devem abarcar 200 horas de carga horá-
ria efetiva, conforme a legislação pertinente 
(COELHO; COELHO, 2018, p. 11).

Essa pesquisa que classificou os grupos disciplinares fez 
um delineamento detalhado sobre a organização dos projetos 
de cursos, dos conteúdos historiográficos, teóricos e relativos 
aos saberes dispostos no artigo 26 da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação (LDB), e contribuiu para entendermos como o conhe-
cimento do conteúdo tem sido abordado na licenciatura. Assim, 
como forma de fornecer a ampliação do debate sobre conheci-
mento docente/saber docente, a nossa análise se voltou para os 
conhecimentos pedagógicos dos conteúdos, explorados pelas dis-
ciplinas do grupo: Formação Docente (Didática da História e 
Metodologia do Ensino de História). 

Para assimilarmos melhor, o que se ensina nas disciplinas 
ligadas aos saberes docentes, realizamos uma pesquisa explora-
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tória que buscou identificar, se existia a presença dos códigos 
disciplinares nos cursos. O levantamento dos dados foi reali-
zado por meio de um formulário do Google Forms, onde os pro-
fessores que atuam nas disciplinas Metodologia do Ensino de 
História e Didática da História assinalaram apenas uma alterna-
tiva das perguntas. Para acessar o formulário, os docentes usa-
ram o link enviado pelo WhatsApp. Participaram da pesquisa 31 
docentes de diferentes regiões do Brasil.

Os dados revelaram que nos cursos de licenciatura em 
História, encontram-se no grupo Formação Docente, os com-
ponentes disciplinares: Didática da História (Gráfico 1) e 
Metodologia do Ensino de História (Gráfico 2). E apesar de o 
segundo componente ter uma presença mais marcante nos cursos 
(67,7% dos cursos oferecem essa disciplina), dada a influência do 
campo da Didática “brasileira”, notamos uma mudança semân-
tica neste grupo de elementos, ao observarmos o crescimento 
da presença da disciplina intitulada “Didática da História”. Os 
54,8% dos professores que participaram da pesquisa afirmaram 
que a disciplina existe no currículo do curso (Gráfico 1). Essa 
presença nos cursos de licenciatura em História, chamou aten-
ção, por que em 2012, quase não se fazia menção a ela na lista de 
disciplinas (FERREIRA, 2012, p. 312). O aumento da influência 
da didática pode ser constatado, se compararmos os dados apre-
sentados pelo estudo desenvolvido pela pesquisadora Ângela 
Ferreira, que ao analisar a disciplina Prática como Componente 
Curricular, ofereceu um panorama das disciplinas existentes 
nos cursos de licenciatura em História voltadas para a formação 
pedagógica (FERREIRA, 2012, p. 313) e os dados coletados por 
essa pesquisa. 

Ao qualificarmos os dados, iremos observar que na pri-
meira década do século XXI, não se fazia menção ao termo 
Didática da História nos projetos de cursos, e, quase dez anos 
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depois, o componente aparece como uma disciplina significa-
tiva. Essa mudança merece ser investigada profundamente. De 
todo modo, suspeitamos que essa modificação tenha ocorrido, 
pela influência dos estudos da “didática da história alemã” via 
leitura de Rüsen em todo o Brasil. 

Dessa forma, olhando para os números e buscando enten-
der como os conceitos pedagógicos do conteúdo são explorados 
nos cursos, notamos que os objetos de estudo dos dois com-
ponentes são os mesmos. Tanto, os professores de Didática 
da História, quanto os docentes de Metodologia do Ensino de 
História afirmaram que o foco da disciplina é: a descrição do 
ensino de História, as concepções de ensino e aprendizagem 
em História, e o ensino de História no currículo de Educação 
Básica, ou seja, embora tenham nomes distintos, verificamos 
que o objeto de ensaio é o processo didático e o ato pedagógico, 
conforme demonstra os gráficos abaixo: 

Gráfico 1 – Objeto do conhecimento da Didática da História

Fonte: Acervo NEPHCs/Pesquisa (Com)Prova-Fase II.
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Gráfico 2 – Objeto do conhecimento da disciplina Metodologia do 
Ensino de História

Fonte: Acervo NEPHCs/Pesquisa (Com)Prova-Fase II.

Conforme observamos, os dois componentes em diferentes 
regiões do país têm um entendimento amplo sobre o que deve ser 
ensinado aos futuros professores. Nenhuma disciplina, na con-
cepção dos docentes, se dedica apenas ao que ensinar, como ensi-
nar, por que ensinar, todas elas trazem uma preocupação com a 
história da disciplina e os conteúdos disciplinares nos currículos 
oficiais. Com relação ao componente curricular Metodologia do 
Ensino de História, percebemos que sua presença forte e mar-
cante nos projetos de cursos, tornou-se por delineador do lugar 
da Didática Integrada (Didática Geral e Específica), onde se pro-
põe a discussão do papel da escola, a ação de ensinar, o pro-
cesso de aprendizagem, a prática da organização colaborativa 
da aula e as questões da seleção do conhecimento, da metodolo-
gia e das práticas avaliativas, ou seja, serve como garantia. Com 
isso, constatamos que as disciplinas de Metodologia do Ensino 
de História e Didática da História não têm como foco as: estra-
tégias de ensino para a formação da consciência histórica; pla-
nejamento, seleção e organização de conteúdos de História no 
currículo; e ensinar as crianças e adolescentes a pensarem histo-
ricamente. No caso da disciplina Metodologia, poucos professo-
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res afirmaram que seu interesse seja o conhecimento pedagógico 
do conteúdo. 

Aferindo os dados sobre o foco dos componentes discipli-
nares, buscamos olhar para a ementa e os conteúdos das dis-
ciplinas dos seguintes cursos: UFRPE, UFRR, UNESP, UFU, 
UNEB e UEL. Tivemos acesso aos programas/planos de curso 
via site das instituições. Inclusive, a seleção dessas instituições, 
se deu por estarem elas facilmente disponíveis na Internet. No 
nosso caso, destacamos palavras ou frases usadas para represen-
tar: o que se ensina e o que tem sido ensinado, conforme demons-
tra o quadro.

Quadro 1 – Temas e conteúdos sobre o conhecimento das disciplinas

IES Metodologia do Ensino de História Didática da 
História

UFRPE O uso de documentos impressos como 
suporte didático do ensino de História: jor-
nais, legislação, discursos, pinturas, char-
ges, Cartografia, fotografia, quadrinhos, 
cinema e música. O uso de Literatura na his-
tória escolar (poesia, prosa e crônica).

Não possui 
essa disciplina.

UFRR O estudo temático como instrumento para o 
ensino de História. O método retrospectivo 
como instrumento da percepção da reali-
dade histórica do aluno. 

Não possui 
essa disciplina.

UNESP Não possui essa disciplina. A História 
ensinada nos 
livros didá-

ticos: análise 
comparativa.
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IES Metodologia do Ensino de História Didática da 
História

UFU Compreender como se articula a produ-
ção do conhecimento histórico e o modo de 
ensino; abordagens do ensino de História na 
perspectiva da historiografia. 

Não possui 
essa disciplina.

UNEB Metodologias do ensino de História. 
Materiais didáticos. Diferentes fontes e lin-
guagens nas aulas de História.

Não possui 
essa disciplina.

UEL Não possui essa disciplina. Caracterização 
e problema-
tização dos 
elementos 

didáticos. O 
professor, 

o aluno e a 
mediação do 

conhecimento. 

Fonte: Autora.

De acordo com as informações dispostas nos programas/
planos de curso, concluímos que os componentes tratam dos 
princípios gerais das metodologias de ensino. Diretamente, não 
há menção sobre como ensinar ou o que tem sido ensinado, 
por exemplo, em História do Brasil. O que percebemos é que o 
conhecimento pedagógico do conteúdo não é tratado nos compo-
nentes didáticos/ metodológicos, por ser explorado nos compo-
nentes voltados para a prática (estágio supervisionado).

Nesse sentido, os resultados mostraram que, se faz neces-
sário ampliar as experiências pedagógicas ligadas ao conceito 
do conhecimento pedagógico do conteúdo nos cursos de licen-
ciatura em História, sobretudo, em um contexto onde funda-
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ções e demais organismos internacionais buscam pautar junto 
as secretarias de educação: o que ensinar e como ensinar. Esses 
elementos precisam ser conteúdos formativos no curso. 

Considerações finais (inconclusivas)
Esse estudo exploratório serve para chamar a atenção da 

comunidade acadêmica para a necessidade da formação pedagó-
gica dos conteúdos nos componentes Metodologia do Ensino de 
História e Didática da História. Pois, de forma mais explícita as 
metodologias de ensino são usadas para se ensinar História. Ao 
mesmo tempo, não podem ser vistas pelos licenciandos como 
componentes que se justapõe aos componentes práticos.
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