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Resumo: 

O objetivo desta comunicação é apresentar algumas reflexões e vivências advindas da nossa 

experiência com o subprojeto “O Cotidiano do Ensino médio e a formação inicial do professor 

de História: vivenciando as dinâmicas do ensino de História espaço-tempo escolar”, do 

Programa de Iniciação à Docência (PIBID) ano 2011 – uma parceria entre a Coordenação para 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e Universidade do Estado da Bahia 

(UNEB). O nosso interesse em trazer esta temática para discussão no grupo temático “O lugar 

da investigação no processo de ensino aprendizagem” é exatamente porque o programa PIBID 

trouxe para os cursos de Licenciatura no Brasil (aqueles cursos a nível de graduação que 

formam os professores para a educação elementar) a perspectiva de trabalhar como objeto de 

pesquisa, temas como ensino, escola elementar e/ou trabalho docente na formação inicial, 

elementos estes que são pouco valorizados na pesquisa das áreas de conhecimento específicas 

no Brasil, e igualmente menosprezado na formação de professores nos cursos de licenciatura. A 

proposta do Programa é que através da imersão no cotidiano da escola elementar, os estudantes 

das licenciaturas devam conhecer espaços, tempos, sujeitos que a constituem, e ao mesmo 

tempo realizar uma mediação entre o conhecimento acadêmico e o conhecimento escolar, 

vislumbrando assim melhorar a educação elementar no Brasil. Assim sendo, a proposta do 

subprojeto supracitado foi de proporcionar aos bolsistas de iniciação à docência que, a partir da 

imersão no cotidiano de duas escolas elementares da cidade de Caetité, e principalmente da 

observação do cotidiano do trabalho dos docentes de História nas turmas do ensino médio 

pudessem inventariar as práticas que vem se tornando parte do ofício do Historiador que exerce 

as suas funções com o ensino da disciplina História no ensino regular. A percepção de que cada 

vez mais o professor de História tem que saber mais do que prepara e ministrar o conteúdo da 

sua aula foi o que nos fez voltar o olhar para o cotidiano escolar como elemento importante na 

formação do estudante, não somente no momento do estágio curricular, mas principalmente 

como objeto de interesse científico do campo da História. Três bases teóricas principais tem 
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dado sustentação ao nosso trabalho. A primeira são os estudos sobre cultura escolar, em especial 

as discussões sobre a cultura escolar  (JULIÁ, 2001; FARIAS FILHO et all, 2004). Uma 

segunda linha teórica que tem orientado as nossas reflexões tem sido os estudos que dizem 

respeito sobre o Código Disciplinar da História, em especial os trabalhos sobre didática da 

História do Grupo Fedicária de Espanha (FERNANDEZ, 1996 e MAINER, 2009).A terceira 

base teórica que tem orientado o nosso trabalho tem sido as discussões sobre o ensino como 

pesquisa e a pesquisa como ensino na formação inicial e continuada  de professores (DEMO, 

2007; PIMENTA, 2002 e FONSECA, 2002). Através do uso de distintos recursos 

metodológicos (observações de tipo etnográfico, pesquisa documental, e aplicação de 

questionários junto aos professores de História) dez estudantes de Licenciatura História da 

UNEB de Caetité tem tido a oportunidade de conhecer melhor a organização do trabalho 

pedagógico do historiador no espaço tempo da escola elementar, e refletido sobre os pontos 

positivos e negativos da sua formação acadêmica. 

Palavras-chave: 

PIBID, Organização do Trabalho Pedagógico do Historiador, Cultura Escolar, pesquisa como 

ensino. 

 

De onde surgem as nossas reflexões 

 

Como a minha graduação é em Licenciatura em História, este subprojeto do PIBID-UNEB irá 

me dar a oportunidade de conhecer como funciona o projeto pedagógico das escolas de 

educação básica, além de ganhar experiência, sendo assim quando eu for atuar na sala já 

terei uma boa bagagem de conhecimento. Com as experiências adquiridas nas escolas, 

poderei contribuir para uma educação de qualidade para o nosso país. (D.)9 

 

A formação do professor ocorre na medida em que ele vai estudando, refletindo sobre a 

prática e construindo conhecimentos e experiências por meio da observação e das situações 

didáticas reais e outras experiências de vida, conhecimento de mundo e formas de se 

relacionar com os outros. Por isso vejo nesse projeto uma oportunidade para aprimorar os 

                                                      
9 Trecho da carta de intenções apresentada por discente do curso de Licenciatura de História da UNEB, campus 
VI, como requisito para a seleção para bolsista do Programa de Inciação à Docência, subprojeto “O Cotidiano do 
Ensino médio e a formação inicial do professor de História: vivenciando as dinâmicas do ensino de História 
espaço-tempo escolar”. Preferimos não apresentar a referencia ao nome da candidata por questões éticas e legais. 
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meus conhecimentos pedagógicos, uma vez que educação é uma relação entre saberes e 

pessoas. (G)10  

  

Comecemos por estas reflexões da epígrafe porque são bastante enfáticas para tratar do tema que nos 

traz ao simpósio temático “O lugar da investigação no processo de ensino aprendizagem” deste VII 

Congresso Iberoamericano de Docência Universitária: a pesquisa sobre o ensino de História nas 

escolas de educação básica como parte da formação do curso de Licenciatura em História. Estes são 

dois testemunhos relatados nas cartas de intenções de duas candidatas às bolsas do Programa de 

Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), subprojeto O Cotidiano do Ensino médio e a formação 

inicial do professor de História: vivenciando as dinâmicas do ensino de História espaço-tempo 

escolar. Algo que apareceu como recorrente nas cartas apresentadas pelos pleiteantes foi exatamente 

que conhecer as dinâmicas e experiências próprias do espaço-tempo da escola são fundamental para a 

formação inicial. 

Em outra reflexão de nossa autoria (CORREIA, 2011), apresentamos alguns questionamentos sobre 

algumas lacunas da formação que os cursos de licenciatura em História tem oferecido aos seus 

graduandos e graduandas: 

 

A nós que fizemos curso de Licenciatura em História quando foi que a nossa formação inicial 

se preocupou em trabalhar a especificidade do trabalho pedagógico desta disciplina em uma 

turma de educação de Jovens e Adultos? Qual a função da disciplina História para as turmas 

de ensino médio integrado? O que nos ensinaram sobre como deve atuar um historiador em 

um projeto de dependência/ ressignificação da aprendizagem? Quais conhecimentos uma 

historiadora deve dominar para ser coordenadora de estágio de uma turma do curso normal 

médio? Quais as habilidades, competências e conhecimentos necessários para o exercício do 

oficio de historiador, afirmada historicamente principalmente pela prática destes profissionais 

no espaço-tempo da escola básica? (p. 4) 

 

Estes questionamentos sobre a formação que já vinham sendo considerados desde o desenvolvimento 

do projeto de tese doutoral “La Historia Contemporanea en la Enseñanza Secundaria em España”11, 

                                                      
10 Trecho da carta de intenções apresentada docente da educação básica da rede pública do município de Caetité, 
como requisito para a seleção para bolsista de supervisão do subprojeto citado na nota anterior. Preferimos não 
apresentar a referencia ao nome da candidata por questões éticas e legais. 
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passaram a ter uma considerável ampliação do objeto de estudo e interação, bem como das 

perspectivas teóricas e metodológicas, quando do nosso envolvimento com escolas e docentes da 

educação básica, através da participação no Programa de Bolsas de Iniciação à Docência, parceria 

entre Coordenação para Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e Universidade do 

Estado da Bahia (UNEB).  

Em seguida narraremos algumas experiências proporcionadas pelo subprojeto de História, e como 

estas tem motivado novas reflexões sobre a formação do historiador no curso de Licenciatura em 

História da UNEB (Campus VI), em especial nas disciplinas dos eixos Estágio Curricular 

Supervisionada em História e Laboratório de Ensino de História. Partimos do princípio de que a escola 

e educação básica é um lugar importante para a formação do profissional de História. 

 

O PIBID: integração entre os cursos de licenciatura e a escola de educação básica 

O PIBID é hoje no Brasil o segundo maior programa de formação financiado pela Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Nível Superior (CAPES/Brasil). Segundo a portaria 72 de 9 de abril de 2010, o 

programa tem como objetivos: 

Art 1º [...] § 1º [...] I) incentivar a formação de professores para a educação básica, apoiando os 

estudantes que optam pela carreira docente; valorizar o magistério, contribuindo para a 

elevação da qualidade da escola pública; II) elevar a qualidade das ações acadêmicas voltadas à 

formação inicial de professores nos cursos de licenciatura das instituições de educação 

superior; III) inserir os licenciandos no cotidiano de escolas da rede  pública de educação, 

promovendo a integração entre educação superior e educação básica; IV) proporcionar aos 

futuros professores participação em experiências metodológicas, tecnológicas e práticas 

docentes de caráter inovador e interdisciplinar e que busquem a superação de problemas 

identificados no processo de ensino-aprendizagem, levando em consideração o desempenho da 

escola em avaliações nacionais, como Provinha Brasil, Prova Brasil, SAEB, ENEM, entre 

outras; V) incentivar escolas públicas de educação básica, tornando-as protagonistas nos 

processos formativos dos  estudantes das licenciaturas, mobilizando seus professores como co-

formadores dos futuros docentes. (BRASIL, 2010, p.26) 

 

O programa funciona a partir de um projeto institucional amplo formado por subprojetos apresentado 

por diferentes cursos de licenciatura. Os subprojetos devem ser desenvolvidos em escolas da rede 

                                                                                                                                                                      
11 Esta tese está sendo desenvolvida no programa de doutorado Desarrollo Psicológico, Aprendizaje y 
Educación: perspectivas contemporâneas, da Universidade de Alcalá em España, sob a orientação da professora 
Maria Del Mar del Pozo Andrés. 
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pública e precisam apresentar uma intrínseca relação entre a formação inicial de professores, o 

exercício da profissão docente no espaço-tempo da escola e a busca por elementos que ajudem a 

melhorar a educação básica e o ensino nos cursos de licenciatura.  Prevê a participação na condição de 

bolsistas a discentes e docentes universitários, além dos professores da educação básica selecionados 

como supervisores. Desta forma o programa se transforma em um projeto que acaba por desenvolver 

ações de ensino, pesquisa e extensão na medida em que parte de uma concepção intrínseca de parceria 

entre a escola e universidade para a formação inicial (licenciados) e continuada (professores da 

educação básica), ações de melhoria do ensino em ambas as estâncias e  reconhecimento do espaço-

tempo e os sujeitos da escola de educação básica como objetos de pesquisa e produtores de 

conhecimento. 

No ano de 2010 a Universidade do Estado da Bahia teve aprovado o projeto intitulado A docência 

partilhada: universidade e escola como espaços que favorecem a construção dos elementos essenciais 

à docência12. O mesmo consta de onze subprojetos, oriundos de distintos cursos de licenciatura de 

diferentes Departamentos da UNEB. Em 2011 a instituição tem aprovado um segundo projeto de 

iniciação à docência intitulado Ensino Superior e Educação Básica: articulando saberes, com mais 

sete subprojetos, dentre os quais O Cotidiano do Ensino médio e a formação inicial do professor de 

História: vivenciando as dinâmicas do ensino de História espaço-tempo escolar, de nossa autoria. 

Sobre o referido subprojeto estaremos apresentando elementos para se refletir sobre o lugar da 

investigação no processo de ensino aprendizagem.  

 

Foco no trabalho do historiador que atua na escola básica: reflexões teóricas 

 
É necessário, justamente, que eu me esforce em definir o que entendo aqui por cultura escolar 

[grifos do autor] [...] poder-se-ia descrever a cultura escolar como um conjunto de normas 

[grifos do autor] que definem conhecimentos a ensinar e condutas a inculcar, e um conjunto de 

práticas [grifos do autor] que permitem a transmissão desses conhecimentos e a incorporação 

desses comportamentos; normas e práticas coordenadas a finalidades que podem variar 

segundo as épocas (finalidades religiosas, sociopolíticas ou simplesmente de socialização). 

Normas e práticas não podem ser analisadas sem se levar em conta o corpo profissional dos 

agentes que são chamados a obedecer a essas ordens e, portanto, a utilizar dispositivos 

pedagógicos encarregados de facilitar sua aplicação, a saber, os professores primários e os 

demais professores. (JULIÁ, 2001, p. 10) 

 
                                                      
12 Informação disponível no site http://www.uneb.br/pibid/sobre/  

 

http://www.uneb.br/pibid/sobre/
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Refletir sobre estas “normas” e “práticas” regulamentadas formadoras da instituição escolar  e 

entender o espaço-tempo da escola como sendo um espaço por excelência de interações culturais –  

talvez mais que de somente transmissão cultural – nos leva ao exercício de pensar esta instituição 

desde o ponto de vista histórico. Dominique Juliá falando de cultura escolar como objeto para a 

História, um dos pontos discorridos é exatamente  processos de profissionalização dos professores: 

“quais são os saberes e o habitus requeridos de um futuro professor?” (idem, p.24). Embora o autor 

analisa exemplos dos séculos XVI ao XIX, o seu questionamento se coloca muito pertinente para a 

nossa discussão sobre a formação do professor de História na atualidade, especialmente pela afirmação 

já apresentada na citação anterior sobre a necessidade de se “analisar o corpo profissional dos agentes 

que são chamados a obedecer estas normas” como forma de conhecer sobre as práticas culturais e 

sociais emanadas desde a escola. Todo este processo reflexivo inegavelmente pode ajudar a repensar a 

formação de professores na atualidade. 

 Complementamos com a opinião de André Chervel, que entende a escola como “princípio de uma 

descrição histórica específica” (1990, p. 184), e o conhecimento historicamente veiculado pela escola 

como um conhecimento original, que embora seja construído com referencia nos 

conhecimentos/discursos dos campos científicos de referência (CHERVEL, 1990). Desta forma nos é 

desafiado conhecer saberes, recursos, teorias e metodologias próprias do exercício profissional neste 

espaço. No nosso caso particular, o exercício do historiador. 

Ainda tomando o conhecimento que se veicula na escola do princípio da sua originalidade, pensar o 

trabalho do docente nos leva mais que refletir sobre a transposição didática compreendida como “a 

transformação de um conteúdo de saber preciso em uma versão didática”13 (CHERVALLARD, 2000, 

p.46). É necessário compreender os saberes, táticas, estratégias, idéias pedagógicas, e cotidiano do 

desenvolvimento do trabalho docente e do processo de ensino-aprendizagem, em suma, aquilo o que 

alguns estudiosos denominam o código disciplinar, definido por  Raimundo Cuesta Fernandez, como 

“una tradición social configurada históricamente y compuesta de um conjunto de ideas, valores, 

suposiciones y rutinas, que legitimam uma función educativa atribuída a la Historia” (FERNANDEZ, 

1996, p. 20).  

Os depositários da “memória oficial” sobre o ensino de História (leis, decretos, dispositivos 

curriculares) apresentam em épocas diferentes uma certa função social para o ensino de historia e da 

educação em geral: desde a formação de uma elite letrada à formação do trabalhador ou do cidadão 

consciente. Estas funções atribuídas no trabalho do docente da disciplina Historia, ao longo dos 

tempos,  se resumiu em saber sobre uma grande quantidade de fatos e personagens  e saber ensinar 

memorizar fatos da Historia Geral/Universal e depois acrescida da História Nacional (e podemos dizer 

                                                      
13 O texto utilizado nesta citação está em espanhol. Tradução livre nossa. 
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que este modelo de ensino de Historia não está de tudo superada, e ainda é parte constituinte de 

praticas do ensino de Historia).  

Mas se voltamos os olhos às práticas docentes constituídas historicamente no espaço tempo da escola 

será possível verificar como a formação inicial do licenciado em História mantém um certo 

distanciamento e por vezes inclusive desconhecimento sobre o trabalho docente do historiador. Nesta 

perspectiva, a convivência do licenciando com o professor de História, bem como a lançar o foco 

sobre as práticas e/ou a práxis dos docentes de História desde uma perspectiva sócio-histórica-cultural 

se constituem em uma reflexão sobre a organização do trabalho pedagógico do historiador tanto para 

os discentes quanto para os próprios professores.  

No Brasil, a trajetória recente – pouco mais de trinta anos – da formação do Licenciado em História, 

passou por mudanças importantes verificáveis tanto na legislação sobre a formação para professor de 

Historia, quanto para a educação básica, e até mesmo aquelas no âmbito do movimento internacional 

de revisão e ampliação da produção historiográfica. Entretanto, pese as mudanças, algumas 

permanências são percebidas como por exemplo a separação explicita entre a formação para o ensino e 

formação para trabalhar com pesquisa, e por conseguinte a diferenciação entre o historiador e o 

professor de História, ainda seguem muito presentes no ambiente acadêmico: 

 

Durante as ultimas três décadas do século XX, o movimento internacional, predominou o 

modelo de formação que combinava licenciaturas curtas e plenas de um lado e bacharelado de 

outro, estruturados com base na dicotomia conhecimentos específicos da disciplina/ 

conhecimentos pedagógicos, preparação para o ensino/preparação para a pesquisa, 

conhecimentos teórico/prática. Os resultados desse modelo tornaram-se visíveis no campo 

profissional. Os egressos dos programas das universidades, em geral orientavam suas carreiras 

para a pesquisa, ingressando-se em programas de pós-graduação. Os egressos dos cursos de 

licenciatura curta em estudos sociais e/ou licenciatura plena em História e Geografia ocupavam 

o mercado educacional, acentuando o distanciamento entre a formação universitária e a 

realidade da educação escolar básica. (FONSECA, 2010, p.61 ) 

  

Esta separação entre pesquisa e ensino no âmbito da formação inicial, apesar de ser criticado, e 

aparentemente superado inclusive em documentos oficiais da Associação de Professores de História 

(ANPUH)14, a formação inicial segue mantendo esta separação entre pesquisa e ensino, teoria e 

prática, historiador e professor de História. Assim mesmo registramos um movimento inovador, que 
                                                      
14Nos distintos projetos de reconhecimento da profissão do Historiador, que há mais de trinta anos foram 
enviados e arquivados pela Câmara de Deputados (uma das estâncias do poder legislativo no Brasil), sempre 
reconheceram o ensino de História em todos os níveis como um dos ofícios exclusivos do historiador. Os 
projetos também reconheciam o status de historiador aos licenciados em História.  
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parte de uma concepção da indissociabilidade entre o ensino e pesquisa (e porque não dizer da 

extensão universitária) para os cursos de licenciatura através da concepção de pesquisa enquanto 

princípio educativo para todos os níveis de escolaridade (DEMO, 2001) . 

Foram estes aspectos que nos levaram a elaborar uma proposta que ao mesmo tempo pudesse servir ao 

processo de formação inicial dos licenciados em História, bem como promover uma reflexão (e porque 

não sonhar, uma nova práxis) no ensino de História na escola de educação básica. 

 

O desenvolvimento do subprojeto do PIBID de História: aprendendo com o cotidiano do 

historiador na escola básica 

A proposta de trabalho do subprojeto O Cotidiano do Ensino médio e a formação inicial do professor 

de História: vivenciando as dinâmicas do ensino de História espaço-tempo escolar, tem como 

objetivo principal oportunizar aos estudantes de Licenciatura em História vivenciar o cotidiano do 

ensino de História nos distintos objetivos de ensino médio em duas escolas públicas situadas no 

município de Caetité: O Instituto de Educação Anísio Teixeira (IEAT) e o Centro Territorial de 

Educação Profissional do Território Sertão Produtivo(CETEP). Algo que tem sido uma tendência dos 

colégios da rede estadual de ensino na Bahia, tem sido a adaptação do ensino médio15 ao ensino 

técnico. Estes cursos além de contar com componentes curriculares específicos para a formação 

técnico-profissional também ministram componentes curriculares do núcleo comum das áreas de 

Linguagens, Ciências Exatas, Ciências Humanas e Ciências da vida. A nossa perspectiva tem sido 

conhecer sobre o trabalho do historiador nestes cursos. E nada melhor que voltar os olhos a atuação 

dos historiadores e historiadoras que trabalham com estes cursos. 

Também é nosso objetivo proporcionar aos bolsistas elementos para comparar e conhecer as 

demandas da disciplina história nas distintas organizações de ensino médio: conteúdos, didática, 

tempo e espaços para o ensino-aprendizado de história, didática empregada, trabalho docente 

desenvolvido, o diálogo com os outros componentes da área de humanas e de outras áreas do 

conhecimento, além de participar das ações de planejamento das escolas, observar em sala de aula e 

organizar e promover oficinas que abordem conteúdos e metodologias do trabalho histórico aplicados 

aos cursos do ensino médio e às necessidades destas escolas. Em suma compreender a função social e 

a educativa do ensino de história nas diversas modalidades de ensino médio e ao mesmo tempo 

preparar-se para atuar como regente. 

Concomitante a estes aspectos mais reconhecidos do trabalho do historiador, a nossa proposta é 

também a organização e acondicionamento da documentação produzida na escola. Esta é uma forma 

de chamar a responsabilidade dos historiadores e licenciandos com algo que está muito perto, e que 

                                                      
15 No Brasil o ensino Médio é a ultima fase da educação básica, composta de três séries. Pode ser tanto de caráter 
preaparatório para o ensino superior quanto de formação técnica. 
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por fazer parte do cotidiano muitas vezes  não é considerado como fonte para a pesquisa e para o 

ensino de História. Esta ação ainda depende de celebração de convenio de cooperação técnica entre as 

escolas parceiras e a UNEB. 

O subprojeto conta com dez bolsistas de iniciação à docência (alunas do curso de Licenciatura em 

História do Departamento de Ciências Humanas VI), uma bolsista de supervisão (de uma escola de 

educação básica), uma bolsista coordenadora de subprojeto, além da parceria com duas escolas da rede 

pública do município de Caetité para o desenvolvimento das atividades. O trabalho vem sendo 

desenvolvido a partir da imersão das bolsistas  no cotidiano do ensino de história das escolas 

supracitadas. Assim as mesmas tem buscado conhecer todas as legislações, regimentos, 

planejamentos, ações, formas de regências, espaços e tempos para o ensino de história, e ao mesmo 

tempo atuar no ensino, seja em forma de co-participação na regência com os professores desta 

disciplina, coordenadora de subárea, no intuito de experimentar da realidade vivenciada nas escolas 

públicas da Bahia, de conhecer na prática as táticas e estratégias do trabalho dos docentes de História. 

Durante este tempo alguns registros já foram produzidas pelas bolsistas: caderno de campo, relatórios 

descritivos, questionário e algumas primeiras versões de textos teóricos. É este material que elucida 

algumas práticas comuns ao cotidiano do professor de História, mas “exóticas” para a formação inicial 

do professor. Dividimos em aspectos revelados pela análise de documentos como o Projeto Político 

Pedagógico (PPP) e planos de curso das instituições; práticas de ensino com projeto especiais; 

impressões sobre o trabalho do historiador na escola. 

   

O que elucida a análise dos documentos escolares  

 

Nas duas primeiras semanas terminamos a leitura do Antigo Projeto Político Pedagógico. 

Depois de concluído a primeira etapa do trabalho, iniciamos a analise do novo PPP que esta em 

fase de revisão. O objetivo da leitura era verificar as mudanças que ocorreram nos dois 

Projetos Pedagógicos. O mais recente o de 2010 é mais teórico em relação ao antigo, o de 

2000. Foi incluso a educação de jovens e adultos, e atendimento de portadores de deficiência. 

Tem como base a LDB/71, que definia os currículos escolares. 

(Trecho do relatório trimestral apresentado em setembro de 2011 pela  bolsista de iniciação à 

docência Fernanda Dias, aluna do IV semestre de Historia, sobre a sua atuação no Instituto de 

Educação Anísio Teixeira) 

 

Na leitura do Projeto Político Pedagógico (atual e do ano de 2003) ficou explícito a distinção 

do modelo educacional implantado na escola enquanto Colégio Luiz Eduardo Magalhães e 

Centro Territorial de Educação Profissional do Sertão Produtivo, respectivamente  direcionado 
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a um desenvolvimento do pensamento crítico do aluno e sua formação cidadã, e , em  oposição 

uma ênfase na inserção do aluno no mercado de trabalho, uma formação sobretudo de cunho 

profissional. [...] Nesse sentido a preocupação em atender uma demanda por mão-de-obra 

afetou a aprendizagem em disciplinas que não estão diretamente ligadas aos cursos técnicos. 

(Trecho do relatório trimestral apresentado em setembro de 2011 pela  bolsista de iniciação à 

docência Danielle Ramos, aluna do VI semestre de Historia, sobre a sua atuação no Centro 

Territorial de Educação Profissional do sertão Produtivo) 

 

Na análise da grade curricular do ensino de historia nesta unidade de ensino percebe-se que 

esta visa à construção de uma memória, identidade, crítica e interpretação, posicionando os 

fatos presentes a partir de ações do passado; indagando suas rupturas e permanências. Nesta 

concepção o ensino de historia vem trabalhar temas diversos a fim de desenvolver 

competências e habilidades do historiador (Trecho do relatório trimestral apresentado em 

setembro de 2011 pela bolsista de iniciação à docência Laiane Fraga, aluna do IV semestre de 

Historia, sobre a sua atuação no Centro Territorial de Educação Profissional do sertão 

Produtivo).  

 

Práticas docentes com projetos especiais de aprendizagem 

 

Realizamos uma entrevista com a professora N. que ministra aulas para alunos que realizam 

dependência tanto no ensino fundamental como no ensino médio, no qual procuramos conhecer 

a nova forma desse projeto, dando enfoque para a disciplina de História. A docente nos relatou 

que o Projeto Tratamento do Percurso Educativo (PTPE), criado pela DIREC 24 é um novo 

método de dependência, onde o aluno é avaliado de acordo com suas habilidades em sala de 

aula, respeitando e tratando as deficiências do discente, buscando levar o aluno a ler, 

interpretar e perceber as diversidades da vida em sociedade, assim como desenvolver o 

conhecimento do aluno na disciplina pendente.Esse projeto não possui avaliações fixas, mas 

atividades, leituras, discussões onde se avalia o desenvolvimento e o interesse do aluno. 

(Trecho do relatório trimestral apresentado em setembro de 2011 pela bolsista de iniciação à 

docência Adriana Silva, aluna do VIII semestre de Historia, sobre a sua atuação no Instituto de 

Educação Anísio Teixeira) 

 

O PTPE (Projeto Tratamento do Percurso Educativo) conhecido como a antiga dependência, o 

projeto visa a renovação no trabalho da dependência levando aos alunos uma  nova forma de 

aprendizagem por meios de aulas dinâmicas e interdisciplinares. O CPA (Comissão 

Permanente de Avaliação) trata-se de um ramo do EJA [Educação de Jovens e Adultos] que 
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proporciona aos maiores de 15 anos cursarem o ensino fundamental e aos maiores de 18 

cursarem o ensino médio através de provas das disciplinas oferecidas nas séries regulares, 

visando a obtenção do diploma de conclusão do ensino médio.A pretensão da pesquisa é 

perceber através desses projetos as suas vantagens e desvantagens, no Projeto Tratamento do 

Percurso Educativo perceber os índices de repetência dos alunos que participam do projeto, 

bem como a avaliação positiva na série regular após a inserção na dependência alternativa, 

apreender o significado desse projeto para os alunos que estão inseridos e conhecer as 

mudanças alcançadas por eles. (Texto apresentado no II Seminário Interdisciplinar de Estágio 

Curricular Supervisionado pelas bolsistas de iniciação à docência das discentes Vânia Muniz e 

Maria Luiza Lina do IV semestre do curso de Historia) 

  

Impressões sobre o trabalho docente de Historia 

 

Durante as observações em sala de aula, percebemos certo desinteresse dos alunos com a 

disciplina de Historia, pelo fato de boa parte dos discentes não interagir com a professora.  

Esse fato nos despertou o interesse de saber qual a opinião dos alunos a respeito da disciplina 

historia suas dificuldades e problemas, pontos positivos e negativos e qual a metodologia que o 

professor utiliza para tornar a aula de história mais atrativa. Para dar prosseguimento a essa 

pesquisa iremos trabalhar com aplicação de questionários para os professores de história e 

alunos da referida instituição escolar, bem como observação de mais aulas, assim teremos uma 

visão mais ampla sobre o ensino de história, do ponto de vista de alunos e alunas. 

(Texto apresentado no II Seminário Interdisciplinar de Estágio Curricular Supervisionado pelas 

bolsistas de iniciação à docência das discentes Laís Sampaio e Fernanda Dias do VI semestre 

do curso de Historia) 

 

O foco da nossa atuação é o cotidiano dos professores para analisarmos a realidade dos 

docentes de História e quais suas metodologias de trabalho, observando como (se) os mesmos 

desenvolvem pesquisa e ensino em sua prática docente. A pesquisa e o ensino são aliados na 

busca do conhecimento, sendo assim estas caminham lado a lado na atuação de um educador. 

O professor tem o papel de fundamental importância na valorização do conhecimento histórico 

e no respeito aos vários pontos de vista de seus alunos, sendo mediador do conhecimento, 

orientando o discente na pesquisa para que desenvolva um bom trabalho de ensino-

aprendizagem.  (Texto apresentado no II Seminário Interdisciplinar de Estágio Curricular 

Supervisionado pelas bolsistas de iniciação à docência das discentes Laís Sampaio e Fernanda 

Dias do VI semestre do curso de Historia) 
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O ensino enquanto pesquisa: um campo para o historiador 

Embora, enquanto  ainda tenhamos pouco tempo de  para conclusões, até porque o trabalho ainda está 

em fase de realização, cada vez mais ficando claro que o PIBID tem oportunizado às discentes de 

Historia conhecer melhor as práticas e reflexões dos docentes no cotidiano da escola. Não foi 

comentado pelas alunas a existência de projetos específicos para o ensino de Historia, mas entre os 

professores e professoras investigadas todos se dedicavam nas escolas a mais que assumir a disciplina 

história nas séries do ensino fundamental e médio. Foi o foco na atuação destes profissionais que 

elucidaram outras práticas e ações importantes de serem refletidas pela formação inicial. 

O primeiro desafio foi conhecer a escola por meio dos seus documentos. Estes já indicavam que as 

instituições escolares são pouco conhecidas, ou pouco abordadas pelo curso de Licenciatura em 

História, mas ao mesmo tempo, que as técnicas e métodos empregados pelo historiador podem e 

devem ser utilizados para a organização do trabalho docente: seja na analise comparativa dos distintos 

Projetos Políticos Pedagógicos, seja na reflexão do que pode ser feita para que a aula de História seja 

mais interessante para os alunos. 

Não é novo envolvimento dos docentes de todas as licenciaturas com projetos como dependência, 

Educação de Jovens e Adultos na modalidade de supletivo. De fato nas duas escolas trabalhadas os 

relatos das bolsistas elucidam esta prática, apesar de que aos seus olhos isto aparece como uma 

grande novidade enquanto campo da atuação do historiador, a ponto de que algumas inclusive 

decidam desenvolver projetos de pesquisa com o objetivo de melhor enteder o funcionamento e 

práticas docentes de historiadores, entre outras questões porque (ainda que não esteja explicito nos 

textos citados, mas é algo muito comentado pelas bolsistas) os coordenadores e coordenadoras destes 

projetos são professores e professoras de História. 

 O trabalho que o historiador vem desenvolvendo na escola, tanto demonstra que os mesmo adquirem 

conhecimentos da prática, que não foi objeto de aprendizado na sua formação inicial (e continua não 

sendo considerado pelo currículo do curso de Licenciatura). Nem por isso deixam de procurar 

soluções, criar táticas e estratégias, ressignificar os limites do seu ofício,e dar conta de novas e velhas 

demandas no seu dia-a-dia. 

A sala de aula de História, ou melhor dizendo, a escola de educação básica, tem sido um tradicional 

campo da atuação do historiador. Considerar o ensino, a escola e seus sujeitos como objetos de 

investigação para o campo da História, pode ser algo que além de ampliar os horizontes da atuação do 

Historiador, também pode se constituir em uma ação fundamental para a melhoria do ensino tanto na 

educação básica, quanto nos cursos de Licenciatura em História. 
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Resumo: 

Os tratamentos desiguais e o pouco acesso ao ensino universitário, bem como os processos e 

produtos educacionais são focos de atenção de pesquisadoras/es há muito tempo nas ciências 

humanas, porém em se tratando de questões de gênero no Brasil, a discussão mais aprofundada 

data de fins da década de 80, quando importantes documentos de orientação de políticas 

públicas foram criados com intuito de fundamentar as ações pedagógicas acerca do trato da 


