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PREFÁCIO  
 

 
 

O Colégio Pedro II, sem desviar seu foco da Educação Básica, deu mais um 

passo à frente ao criar os Programas de Pós-Graduação – Programa de 

Residência Docente (PRD) e Programa de Mestrado Profissional em Práticas 

de Educação Básica (MPPEB/CPII).  

A Educação no Brasil avança com as iniciativas do CPII desde sua criação. 

A qualificação do quadro de docentes se faz sentir não apenas nos bons 

resultados alcançados pelos alunos, quando submetidos a seleções. Mas 

também quando nossos professores são bem sucedidos nos projetos e ações 

dos quais participam ou recebem homenagens pelo destaque no campo 

profissional e acadêmico.  

São essas realizações que nos diferenciam e demonstram o potencial da 

instituição para contribuir sempre a favor da Educação. Observando o 

número de mestres e doutores, correspondendo a cerca de 50% dos nossos 

professores, podemos entender como o surgimento da Pró-Reitoria de Pós-

Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, PROPGPEC/CPII trouxe um 

novo incentivo à comunidade docente. 

Quando do ingresso no Colégio Pedro II, instituição prioritariamente voltada 

para o ensino, muitos professores com título de pós-graduação não tinham 

mais motivação em continuar suas pesquisas. Agora, há o incentivo à 

pesquisa e a ampliação dos horizontes da pesquisa na Educação Básica. 

Por sua vez, esses programas atendem às demandas de formação e 

capacitação dos professores que não vinham sendo contempladas 



 

adequadamente até então. Notável é a originalidade do Programa de 

Residência Docente. Este programa tem como objetivo aprimorar o trabalho 

do professor da Educação Básica enquanto um programa de formação 

continuada. Realizado por meio de vivências e ações em um ambiente 

escolar de reconhecida excelência no campo da Educação Básica, o PRD 

amplia assim o escopo de influência do CPII.   

O PRD oferece formação complementar a docentes que atuam ou atuarão 

em diferentes sistemas educacionais; envolve os professores do quadro 

permanente na formação complementar de professores da rede pública 

estadual e/ou municipal, e propicia aos docentes da instituição o 

recebimento de bolsas da CAPES para fomentar a pesquisa. Outro aspecto 

importante do programa é o fato de os professores do Colégio Pedro II serem 

pós-graduados e continuarem a desempenhar suas atividades nas salas de 

aula da Educação Básica. Desse modo, eles podem oferecer, ao mesmo 

tempo, qualificação acadêmica e respaldo profissional a todos os residentes 

que procuram a instituição para desenvolverem pesquisa e aperfeiçoarem o 

trabalho docente. 

Sendo assim, o PRD privilegia o que o pesquisador Antônio Nóvoa enfatiza 

quando trata de uma formação docente que se realiza “dentro da profissão”, 

ou seja, quando aqueles professores mais experientes, que continuam 

atuando na Educação Básica, são os que orientam o trabalho profissional 

e pedagógico dos professores que estão iniciando a carreira do magistério. 

É como aquela premissa muito conhecida: os mestres mais experientes se 

tornam responsáveis pelo aprendizado dos mais jovens.  



 

A partir da criação do PRD, observamos, a cada ano, uma maior adesão do 

corpo docente do CPII a esse programa, no qual os professores podem 

apresentar e desenvolver suas pesquisas. Esse movimento inclui doutores, 

mestres e especialistas que trazem uma vasta experiência, até com a 

Educação Especial, dentro de uma proposta inclusiva, que prepara 

professores para atender os alunos com necessidades especiais.  

Dentre as oito áreas existentes no Programa de Residência Docente, surge 

um grupo de pesquisadores que construíram ações conjuntas no âmbito da 

História e Geografia e decidiram unir as suas experiências para elaborar 

um livro sobre o I Seminário do PRD da Área de Humanas do Colégio Pedro 

II, cujo alvo principal é o ensino/pesquisa; o que reafirma o papel do 

professor da Educação Básica como um produtor de conhecimento a partir 

de reflexões sobre sua prática. 

Nesse seminário, os pesquisadores discorreram sobre seis temas relevantes 

para a formação de professores, quais sejam: a prática docente na metáfora 

do caleidoscópio; a residência docente sob a perspectiva histórica da 

educação emancipatória; práxis, saberes e vivências como narrativas da 

história; prática docente e transformação educativa; relação entre ensino 

de história, prática e produção de conhecimento, e a relevância da 

Residência Docente na formação continuada de professores.  

Cada um desses temas é descrito e aprofundado por cada um dos autores 

ao longo de cada texto. Com alegria constatamos que o professor anseia por 

novas oportunidades que lhe são apresentadas para desenvolver e 

aprimorar seus conhecimentos de uma forma inovadora, reunindo ensino, 



 

pesquisa e prática e tendo como alvo principal o desenvolvimento de 

práticas pedagógicas que favoreçam a aprendizagem do aluno na sala de 

aula, em especial, nas instituições públicas de ensino dedicadas à 

Educação Básica.  

  

Neide da Fonseca Parracho Sant’Anna  
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“- ‘Bichano de Cheshire ... poderia me dizer, por 

favor, que caminho devo tomar para ir embora 

daqui?’. 

‘Depende bastante de para onde quer ir, 

respondeu o Gato.  

‘Não me importa muito para onde’, disse Alice. 

‘Então não importa que caminho tome’, disse o 

Gato. 

‘Contanto que eu chegue a algum lugar, Alice 

acrescentou à guisa de explicação. 

‘Oh, isso você certamente vai conseguir’, 

afirmou o Gato, ‘desde que ande o bastante’.” 

 
Lewis Carroll. Alice ─ aventura de Alice no país 

das maravilhas & através do espelho. (RJ: 
Zahar, 2002, p.62-63)  

 

 

 

 

 

 



 

APRESENTAÇÃO 

Os textos representam composições polifônicas construídas ao longo 

do trabalho – a um só tempo individual e coletivo – realizado no biênio 2012-

2013 e apresentado no I Seminário da Área de Humanas do Programa de 

Residência Docente do Colégio Pedro II, realizado em 18 de novembro de 

2013.  

Vivências, saberes e subjetividades encontram-se aqui reunidos em 

torno de um entrelugar: a escola. Territorialidade formada por hierarquias 

e itinerários, abre-se a contrários ou a metáforas que a qualificam – 

deslocamento e inércia; permanências e ausências; os de dentro e os de 

fora; o dito e o interdito; diferenças e singularidades; passagens e 

obstáculos; fronteiriço e ilimitado; o que aproxima e o que separa. É aquele 

lugar de Guimarães Rosa, onde tudo é e não é, onde tudo está fora e dentro 

da gente, mostrando que “o real não está na saída nem na chegada: ele se 

dispõe para a gente é no meio da travessia”1.  

Premissas que constroem e entendem a práxis docente aqui 

articulada ao estudo da história e da geografia. Práxis que conflui à 

elaboração de narrativas, oral, escrita, imagética, qual seja, que desvelam 

a busca pelo pertencimento, definem estratégias de ações e resistências e, 

assim, configuram identidades.  

                                                   
1 ROSA, João Guimarães. Grande sertão: veredas. 20 ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 

1988, p. 52.    
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Mesmo singulares quanto às percepções, abordagens e formas, essas 

narrativas de muitas vozes têm igual relevância nas reflexões sobre a 

história e a geografia, no escopo da conjunção ensino e escrita, em um 

momento de inquietação sociocultural frente aos desafios da nossa 

contemporaneidade que, tecidos na sensibilidade do tempo, deslocam-se 

“dos futuros presentes para os passados presentes”2. 

A Educação Básica constrói o cenário desse encontro, enquanto os 

professores, como sujeitos históricos, atuam como protagonistas que se 

dedicam à docência como exercício da própria condição humana, tendo 

como pano de fundo os limiares entre o que foi vivenciado/sentido e 

narrado/reconstituído.  

 A nossa escolha se pautou menos na mera capacitação do residente 

para tarefas didáticas e mais na apreensão de que ensinar é também fazer 

história ou fazer geografia. Tal premissa reabilita o diálogo como prática de 

conhecimento e, principalmente, define um campo de ação política que 

contempla a pesquisa e o ensino como fundamentos de uma mesma 

epistéme.  

A abertura desse livro compõe-se de um texto da Profª. Dra. Ana 

Beatriz Frazão Ribeiro, coordenadora da Área de Humanas do PRD e 

professora de História no Campus Centro. No propósito de suas funções e 

ações específicas, ela destaca a relevância do programa na formação 

continuada dos docentes de escolas municipais e estaduais da cidade do 

                                                   
2 HUYSSEN, Andreas. Seduzidos pela memória – arquitetura, monumentos, mídia. Rio 

de Janeiro: Aeroplano, 2000, p. 9.  
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Rio de Janeiro no âmbito de uma instituição federal considerada, em nível 

nacional, referência na Educação Básica.  

E ainda – Ana Beatriz, ao conceber a prática docente como um 

caleidoscópio que dimensiona a condição humana, ressalta as múltiplas 

possibilidades de ensino na área. E mostra, por exemplo, o que a abordagem 

teórica metodológica de Patrimônio oferece, na mediação pedagógica entre 

história e geografia, à aprendizagem dos alunos tanto no que se refere aos 

vínculos memória e história quanto ao pertencimento a um espaço que 

constrói processos identitários e permite reler um passado que se faz 

presente. A cidade do Rio de Janeiro, tomada como fonte interdisciplinar e 

objeto de estudo no ensino fundamental e médio, para além das 

materialidades nela demarcadas, transforma-se em um lócus que é coletivo 

e também individual, portanto, a ser reconhecido e aceito como meu, seu e 

nosso.   

A parte I refere-se às palestras dos professores supervisores do 

Colégio Pedro II que integram a Área de Humanas da Residência Docente.  

Tendo como referencial a conjunção teoria e prática, a hermenêutica dos 

textos transita pelos seguintes eixos discursivos: a perspectiva histórica da 

Residência Docente na construção de uma educação emancipatória, por 

Adjovanes Almeida; a práxis, saber e vivências como narrativas da história, 

por Ana Maria Ribas; as articulações entre ensino de história, prática e 

produção do conhecimento, por Márcia Pinto; a relação entre experiência 

docente e transformação educativa, por Maria Eulália do Carmo, e, por fim, 
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a relevância da Residência Docente na formação continuada de professores 

da rede pública, por Miguel Mathias.  

Particularizando os interesses da referida área, todos esses artigos 

apontam para a defesa do ensino vinculado propositivamente à pesquisa, o 

que aponta para um outro lugar do professor no processo de produção e 

socialização do saber.   

A parte II diz respeito aos Produtos Acadêmicos Finais (PAF’s) dos 

professores residentes como etapa final de conclusão do PRD no escopo de 

um curso de pós-graduação lato sensu. Destacam-se tanto os que foram 

elaborados em 2012 e apresentados pelos residentes à banca, como os 

trabalhos de Carolina Chalfun Mainoth, Gabriele Rosa, Marcus Vinícius 

Peres, Rafaela Mello e Renata Chiossi, quanto o que foi elaborado em 2013, 

e somente apresentado em início de 2014, como mostra Thiago Montilha. 

Reafirma-se aqui a escola como um território de produção, apropriação e 

socialização de conhecimento, o que possibilita refazer o caminho do 

processo educativo por meio de práticas pedagógicas criadoras na e pela 

pesquisa.      

Na encruzilhada dessas narrativas, todos – professores! – abordaram 

visões do ensino de história e de geografia e, a elas correlacionadas, da 

formação e do trabalho docente. Trabalho construído e reelaborado pelo 

homem em espaços diferenciados ao longo de temporalidades históricas que 

reúnem (e por vezes fragilizam) os vínculos sutis entre o eu e o outro.  

Mas não só. Foi e continua sendo possível tecer utopias, travar lutas 

coletivas e fazer novas histórias, reconstruindo territorialidades, refazendo 
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caminhos e desnaturalizando certa visão de mundo e práticas sociais 

instituídas pelo exercício da dominação.  

Assim, talvez, será viável construir uma outra perspectiva da 

docência, articulando dialeticamente prática e teoria, ensino e pesquisa, 

tendo em vista a recuperação do significado da historicidade e a leitura 

crítica da nossa generosa diversidade sociocultural.    

Por fim, registramos aqui nosso reconhecimento à CAPES, agência de 

fomento que financia o Programa de Residência Docente do Colégio Pedro II 

e, assim, mantém seu compromisso com a docência e, em um espectro mais 

amplo, com a Educação pública no país.   

 

Ana Maria Ribas 
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UM CALEIDOSCÓPIO NA PRÁTICA 

A Residência Docente  
 

Profª. Dra. Ana Beatriz Frazão Ribeiro1  

 
“Prefiro ser 

Essa metamorfose ambulante 

Eu prefiro ser 
Essa metamorfose ambulante 

Do que ter aquela velha opinião 
Formada sobre tudo...” 

Raul Seixas. Metamorfose ambulante (1973). 

 
 

 

Os versos do poeta traduzem o ser professor. Uma metamorfose: 

aquele que modifica, questiona, revê e, continuamente, refaz, e, se 

refazendo, transforma a realidade, transformando-se também com ela. E 

sempre insatisfeito, quer mais. É esse o professor que integra o Programa 

de Residência Docente da Área de Humanas.  

Esse programa, implantado no Colégio Pedro II a partir de 2012, 

possui como premissa a atividade de formação continuada para professores 

das redes municipal e estadual, realizando, para nós, uma prática peculiar 

no âmbito das instituições que efetuam esse tipo de proposta utilizando 

diferentes denominações, por duas características singulares.  

A primeira relativa à especificidade da instituição de ensino Colégio 

Pedro II. Sua tradição histórica, datada do período imperial, bem como sua 

                                                   
 
1 Professora de História do Colégio Pedro II / Campus Centro. Coordenadora da Área de 

Humanas (História e Geografia) do Programa de Residência Docente do Colégio Pedro II. 

Integrante do subprojeto Escola Antonio Houaiss, em parceria com a Secretaria Estadual 
de Educação. Doutora em História Social pela UFRJ. Mestre em História Antiga e Medieval 

pela UFRJ. Licenciada e Bacharel em História pela UFRJ.  



Um Caleidoscópio na Prática: a Residência Docente 

 

20 

 

atuação pedagógica em diferentes localidades geográficas do estado do Rio 

de Janeiro, propicia ao professor vivências de uma diversidade de práticas 

e realidades de atuação docente e discente. Campo de análise e laboratório 

rico para pesquisa/intervenção, apesar da manutenção da unidade 

pedagógica, em razão da estrutura departamental que promove a coesão 

dos diferentes campi respeitando suas peculiaridades.  

A segunda refere-se às especificidades das atividades exercidas pelos 

integrantes da equipe de área V do Programa de Residência Docente. 

Formada por coordenador e supervisores, tal equipe possui uma tradição 

na atividade de pesquisa no que refere ao conteúdo específico articulada à 

prática docente em sala de aula, acompanhada por uma trajetória 

profissional na formação docente.  

São professores de História e Geografia em exercício em sala de aula, 

vivenciando na prática a problemática do ensino na contemporaneidade e 

as dificuldades em relacionar a formação acadêmica à realidade da escola. 

Profissionais que não possuem as respostas, leitores de teorias que nem 

sempre respondem aos seus anseios, mas doutores e mestres detentores de 

profundo conhecimento do que é ser professor. Atuando em parceria com 

os residentes, novos colegas de trabalho, pois são professores como eles, 

acreditam no programa em seu significado maior: momento instigante de 

troca, atuação em novas experiências, partilha da prática docente e revisão 

permanente dos conteúdos trabalhados. 

Diversos professores, em diferentes campi, transitam em vários 

espaços com diversidade de conteúdo e realidades. No entanto, essas 
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diferenças possuem fios condutores que mantêm uma unidade de 

atividades através das diretrizes do programa e sua coordenação. Essa é a 

grande marca da residência no Colégio Pedro II.  

Dentre as diversas atividades que integram o programa, gostaríamos 

de destacar o trabalho com as oficinas. Diferentemente das disciplinas 

acadêmicas de um curso regular, as oficinas possuem como premissa o 

caráter prático, sem abandonar, entretanto, a fundamentação teórica que a 

embasa. Essa configuração da atividade acadêmica inclui todos os seus 

integrantes. As tarefas, realizadas e apresentadas pelo grupo, constituem 

uma construção conjunta do conhecimento e buscam a contribuição de 

cada integrante do grupo.  

Além disso, as oficinas são elaboradas segundo as demandas dos 

professores residentes, objetivando fornecer subsídios que viabilizem sua 

atuação na unidade de origem. A necessidade do professor de educação 

básica em realizar tarefas e atividades reflexivas, cuja atuação viabilize 

transformações no cotidiano escolar, torna essa atividade uma experiência 

ímpar de atuar em um verdadeiro laboratório de prática docente. 

Ministradas por diferentes professores integrantes da equipe do 

colégio, as oficinas possuem duas vertentes. Uma, de caráter 

interdisciplinar, atendendo aos diferentes professores supervisores. Outras 

são específicas para integrantes da área, visando atuar em algum aspecto 

referente aos saberes de História e Geografia, dentro de uma articulação 

ensino-pesquisa, atendendo aos questionamentos e demandas dos 

professores residentes.   
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O trabalho com as oficinas é extremamente gratificante. São 

momentos mágicos nos quais professor vira aluno. Descontração, 

brincadeira e alegria em um universo de companheirismo agradável que, 

com certeza, repercute no seu cotidiano. Vivenciamos histórias de vida, 

compartilhamos experiências e aprendemos muito com os relatos dos 

colegas professores, que aos poucos se tornam amigos. 

Além das oficinas, gostaria de destacar a experiência significativa de 

partilha da prática docente com a atuação conjunta dos residentes nas 

turmas. Apesar de não ser supervisora, tive como coordenadora o privilégio 

de contar com a presença de colegas elaborando atividades conjuntas, 

auxiliando meus meninos, que guardam boas recordações desses 

momentos, nos quais, muitas vezes, parecia ter mais professores em sala 

que alunos.  

Compartilhamos também atividades com residentes de áreas 

diversas, enriquecendo minhas aulas com contribuições valorosas. 

Destacamos os projetos com perspectivas interdisciplinares desenvolvidos 

com as turmas de 9º ano do Campus Centro.  

 
* * * 

Como todo o programa, este, em seu segundo ano de implementação, 

contando com uma avaliação positiva por parte de seus integrantes, ainda 

está em sua fase inicial. No entanto, a experiência desses dois anos de 

coordenação, me concede a ousadia de compartilhar alguns aspectos sobre 

o projeto de residência docente. Acredito que o trabalho do PRD deve estar 
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fundamentado no seguinte tripé: pedagogia de projetos, pesquisa em ação 

e estudo do patrimônio, conforme definiremos a seguir.  

 
I - Pedagogia de Projetos 

A pedagogia de projetos significa o direcionamento da prática docente 

para atividades que busquem a construção coletiva do conhecimento 

através da pesquisa em ação. A elaboração conjunta, na comunidade 

escolar, de um projeto motivador das atividades, eixo norteador do trabalho 

docente, cuja duração pode ser limitada ou não a um ano letivo, cria 

motivação na escola, transformando o cotidiano escolar.  

A leitura de textos relativos a projetos pedagógicos nos remete a uma 

perspectiva que data da década de 1960, com Bruner, e na década seguinte 

por Stenhouse: “A necessidade de utilizar a investigação como recurso 

didático já era discutida desde a década de 1930, mas foi este inglês quem 

jogou luz sobre o tema, trinta anos mais tarde”.2 A esse pesquisador cabe a 

concepção segundo a qual todo o professor deveria assumir o papel de 

aprendiz. A pesquisa traz consigo a procura do conhecimento, fugindo do 

estereótipo do professor como detentor do saber absoluto.  

Na década de 1990, destacamos os trabalhos de Hernández. 

Responsável pela implantação da experiência da pedagogia aplicada na 

Escola Pompeu Fabra, em Barcelona, na Espanha, este educador 

                                                   
2 Disponível em:  

http://novaescola.abril.com.br/?utm_source=barra_abril&utm_medium=Educar%20para

%20Crescer&utm_campaign=barra_abril_Educar%20para%20Crescer. Acesso em 

10/08/2013. 
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influenciou os trabalhos de muitos brasileiros ávidos por incorporar tal 

pedagogia em sua prática.  

Hernández usa o conceito de transgressão, identificada pelo autor 

como “transgredir a visão de educação escolar baseada nos “conteúdos” 

apresentados como “objetos estáveis e universais, e não como realidades 

socialmente construídas que, por sua vez, reconstroem-se nos intercâmbios 

de culturas e biografias que têm lugar na sala de aula.” (HERNÁNDEZ, 

1998, p. 11). E ainda, afirma esse mesmo autor que educação é mudança:  

A escola que hoje temos responde em boa medida a 

problemas e necessidades do século XIX, assim como as 

alternativas que se oferecem têm suas raízes no século XVII. 

(Ibid., p. 13) 

 
São os saberes compartimentados que impedem a organização do 

conhecimento como um todo. Precisamos pensar o saber para um mundo 

em mudança. O trabalho com projetos transforma o aluno na figura central 

do processo ensino-aprendizagem. Neste, o professor é um orientador que, 

distanciando-se do papel histórico de reprodutor de saberes, participa como 

mediador da construção do conhecimento e das descobertas. O aluno 

desenvolve a atividade de pesquisa, análise e construção de material, ou 

seja: uma proposta que, independentemente do tema proposto, desenvolve 

um comportamento voltado para o ato de pesquisar, pré-requisito 

fundamental ao exercício de qualquer atividade intelectual. 

Esse trabalho fortalece a prática do conhecimento como 

multidisciplinar, articuladora dos vários saberes, sejam eles oriundos da 

escola, das histórias individuais e suas necessidades de vida, adquirindo 

significado para aquele que aprende. Foge-se à dimensão disciplinar dos 
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conteúdos pedagógicos estanques, atuando em uma proposta na qual o 

conhecimento escolar está inserido num contexto cultural mais amplo, 

elemento de ligação do homem com o mundo extramuros. Ultrapassa as 

delimitações acadêmicas das disciplinas e reelabora programas 

predefinidos.  

A pedagogia de projetos envolve a emoção da escola, tirando-a do 

marasmo cotidiano, particularmente para professores educadores que, 

finalizando o Programa de Residência Docente, já sentem saudades das 

discussões e práticas ocorridas ao longo do curso. Inserir essa prática no 

fazer escolar significa uma grande mudança. Mesmo que toda a escola não 

esteja envolvida em um grande projeto, aqueles que dele participam 

contagiam os demais com o burburinho das atividades e a motivação dos 

alunos. 

* * * 
 
 

II - A Pesquisa em Ação 

A pesquisa em ação é alvo de grande discussão acadêmica. O 

pressuposto segundo o qual o professor da Escola Básica realiza ou não 

pesquisa merece destaque nas publicações atuais. O PRD aponta nesse 

sentido ao incentivar essa prática como forma de reflexão sobre o cotidiano 

docente, refletindo a atuação desse profissional de ensino. 

Os especialistas em educação são unânimes em afirmar a 

importância da pesquisa na formação do professor. A análise crítica de seu 

papel e sua realidade por meio de um estudo teórico-metodológico 
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comprometido com os desafios da educação é base para uma prática efetiva. 

No entanto, a realidade muitas vezes impede esse processo.  

Sem pesquisa não há ensino, e ninguém melhor para escrever sobre 

as questões relativas ao ensino do que o professor em sala de aula. Nada 

melhor para promover melhorias no ensino do que uma verdadeira 

aproximação com a academia. Ensino-pesquisa, esse binômio sempre 

anunciado e pouco praticado deve ser meta para o aprimoramento docente. 

Afirma Menga Lüdke,  

 

(...) nos encontramos em uma encruzilhada fértil; de um lado, o 

reconhecimento da importância da pesquisa para o professor; 

de outro, o desafio de lhe assegurarmos as condições e a 

abertura para todas as formas de pesquisar que sejam 

necessárias para a busca de soluções aos seus problemas, sem 

comprometer o próprio estatuto da pesquisa. (2013, p. 52) 

 

Esse é um desafio para o PRD e principalmente para nós – professores 

da Educação Básica. Acreditamos ser este o momento e o lugar para 

ocuparmos o espaço da reflexão e produção de saberes sobre a nossa 

realidade. Assumirmos o papel de professor reflexivo, pesquisador, 

investigativo ou qualquer outra denominação que reflita uma postura 

inovadora, na medida em que tomamos o leme de nossa ação e conduta 

profissional.  

Cabe ao professor reflexivo realizar uma tarefa ímpar ao pôr em 

prática um trabalho acadêmico na residência, o denominado Produto 

Acadêmico Final (PAF). O professor supervisor elabora uma atividade, 

estuda e planeja sua relevância, aplica na prática e escreve sobre a mesma. 
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Conta com o auxílio da equipe de área, mas, principalmente, constrói uma 

escrita fruto de sua prática. Busca instrumental teórico para embasar sua 

ação, realiza pesquisa, constrói material e, sobretudo, sente segurança de 

apresentá-lo diante de uma banca para análise. É a pesquisa docente em 

ação.  

Para muitos professores é um momento singular de emoção ao ver 

seu trabalho pronto, uma pesquisa acadêmica elaborada e apresentada, 

demonstrando sua capacidade em também contribuir para a educação.  

 
* * * 

 
 

III - O Trabalho com Patrimônio 

Acreditamos ser o trabalho com patrimônio um viés de pesquisa a ser 

inserido em todo o contexto escolar, perpassando o estudo de todas as 

disciplinas e embasando as atividades curriculares. No entanto, é na área 

de História e Geografia que essa premissa aparece de forma mais 

proeminente.   

O patrimônio cultural, ao englobar os denominados bens materiais e 

imateriais, fornece um amplo espaço capaz de entrecruzar pesquisa e 

ensino, particularmente ao historiador por força da abrangência das fontes 

de pesquisa. Relacionar esse tema à atividade pedagógica é o grande 

desafio. 

Nessa perspectiva, nossa proposta objetiva promover atividades que 

incorporem locais de memória na prática docente − centros culturais, 

museus, feiras, alimentos, músicas, ruas.  
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Sua importância destaca-se na relação com o processo de formação 

do futuro cidadão. Ao inserir o aluno no contexto no qual vive, refletindo 

sobre a memória do lugar, seu passado através do passado do seu bairro, e 

permitindo a elaboração identitária, o aluno se olha e se entende como 

pertencente a uma comunidade plural.  

Conceitos como preservação, participação e memória não parecem 

algo distante de sua realidade, mas relacionado a sua própria história, 

significam um passado construído e revivido no tempo presente.  

Questões como tombamento, manutenção, bens materiais e 

imateriais devem ser analisados à luz da Constituição, dos PCNs e dos 

programas da Escola, em uma postura interdisciplinar, contribuindo para 

sua inserção no projeto pedagógico, viabilizando o estudo da comunidade 

na qual está inserida. Inclui esse processo na legislação vigente acerca das 

funções do ensino da História no ensino fundamental, que é: “Valorizar o 

patrimônio sociocultural e respeitar a diversidade, reconhecendo-a como 

um direito dos povos e indivíduos e como um elemento de fortalecimento da 

democracia.”3 

O trabalho com patrimônio não unifica os saberes, mas atende à 

diversidade social constituinte do grupo escolar, relacionada à sociedade, 

como um todo, criando uma faceta para a análise multicultural dos 

diferentes saberes que compõem o universo da escola, entendidos como 

produções dos diferentes grupos socioculturais, estão referidos 

às suas práticas cotidianas, tradições e visões de mundo. São 

concebidos como particulares e assistemáticos. Considero que o 

                                                   
3 Disponível em: http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/livro051.pdf. Acesso em 

10/06/2013. 
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mais relevante, deixando aberta esta discussão, é considerar a 

existência de diferentes saberes e conhecimentos e descartar 

qualquer tentativa de hierarquizá-los. (CANDAU, 2011, p. 247) 

 
 

A prática pedagógica, segundo essa perspectiva, busca refletir na sala 

de aula o contexto planetário, marcado por uma perspectiva multicultural, 

na qual as diferenças devem ser respeitadas principalmente pela 

preservação da memória coletiva de cada comunidade, sob pena de cair em 

um vazio hegemônico e desenraizado das diferenças e/ou alteridades. 

Pesquisa, projeto e patrimônio. Acredito serem esses três vértices 

importantes no trabalho do professor. Caso ele não consiga efetivá-los, 

pense em algum, imagine um projeto para sua sala de aula, algo pequeno, 

um viés condutor do trabalho durante o ano letivo, motivador da sua 

atuação conjunta com os alunos. É uma postura que redimensiona a 

atuação em sala de aula. 

Nossa proposta ultrapassa o espaço escolar auxiliando na formação 

de um indivíduo crítico, questionador, possuidor, ainda que de forma 

rudimentar e de acordo com a faixa etária, de ferramentas necessárias à 

análise e produção de conhecimento. Um exercício contínuo para 

professores e alunos. 

Se puder, uma pequena atividade com um viés patrimonial, algo 

pequeno, como o estudo da culinária local ou as tradições de família. 

Elabore com os alunos um caderno de receitas ilustrado com imagens 

históricas dos produtos ou da família. Promova uma feira de degustação 
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com a presença dos parentes e entregue um exemplar a cada um deles. 

Alguma coisa vai mudar para melhor, e você vai sentir no seu dia a dia...  

No fim do ano todos estarão exaustos, mas felizes, principalmente 

quando, na culminância do projeto, os alunos apresentarem atividades 

criadas e desenvolvidas por eles, inimagináveis no início do ano, criando 

links com conteúdos adquiridos em leituras, algumas até então 

impensáveis, que ultrapassam o saber escolar. Você refletirá ― Valeu a 

pena!  

* * * 

 

IV - Conclusão 

A residência docente já deixa saudades na turma que passou, nosso 

primeiro laboratório, ensaio de erros e acertos. A segunda, finalizando e alvo 

de revisões em nossas práticas. Vidas que se agregam à nossa. Alguns estão 

no mestrado da instituição ou ingressaram em programas de outras 

instituições de excelência. Outros são nossos amigos no facebook. Ainda 

nos deparamos com muitos em congressos, nos quais relatam suas práticas 

e trocam experiências.  

Nosso curso de 2013 não terminou com a defesa do produto final, 

mas permanece em seu objetivo maior: tornar cada residente uma célula de 

transformação.  

O ano de 2013 foi alvo de muitas realizações, com o aumento do 

número de residentes e supervisores e a efetivação de uma prática como 

essa do seminário, que, em sua primeira edição, já deu frutos como essa 

publicação.  
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Além disso, a participação da coordenação e de supervisores no 

subprojeto Antonio Houaiss, em parceria com a Secretaria Estadual de 

Educação, significou um novo olhar sobre o projeto cujos contornos foram 

alinhavados pela equipe de professores dessa escola, que tivemos a honra 

de coordenar.  

Vislumbrar a atuação da residência em um lócus de ação promoveu 

transformações em nossa atividade principal no que concerne à discussão 

sobre formação continuada e sua importância não apenas para professores 

recém-formados, mas também como um veículo de atualização de 

professores com uma atividade de muitos anos.   

Os residentes, provavelmente, não vão transformar todo o sistema 

escolar. Talvez uma turma ou, quem sabe, um aluno... Mas valeu a pena. 

Entre tantos residentes, com alguns conseguimos criar laços, trocar ideias. 

As relações interpessoais ficaram e o espaço residência deve estar sempre 

aberto para nossos colegas, já que o Colégio Pedro II também pertence a 

vocês. 

Ao iniciar a comunicação, muitos não entenderam o título. Acredito 

que a prática docente é como observar um lindo caleidoscópio! Vários 

ângulos, visões e mudanças constantes...  

Apesar de trabalharmos com o patrimônio, a pedagogia de projetos e 

a prática reflexiva, não existe receita pronta. Cada dia apresenta uma 

realidade nova, inusitada. Os questionamentos geram olhares diferentes, 

abordagens novas e respostas criativas. Tal como um caleidoscópio, cada 
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fração de segundo em educação corresponde a um momento diferente. 

Difícil, sim. Desafiador, com certeza. Porém lindo!  Pois, como diria Caetano,  

“gente é pra brilhar...”.4  

* * * 
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O PROGRAMA DE RESIDÊNCIA DOCENTE EM UMA  

PERSPECTIVA HISTÓRICA 
 

Prof. Dr. Adjovanes T. S. de Almeida1 

 

 

O presente texto pretende apontar alguns aspectos sobre o início 

escolar no Brasil, que considero fundamentais para o entendimento do 

Programa Residência Docente. Assim, em um primeiro momento, elaborarei 

um breve histórico da educação escolar no Brasil, abrangendo, 

sucintamente, os períodos colonial, monárquico e republicano. Ao mesmo 

tempo, abordarei, rapidamente, a formação docente nesses períodos supra. 

Por fim, discutirei o Programa Residência Docente no âmbito de uma, 

aparente, maior preocupação da sociedade brasileira com a educação. 

Ao longo de sua trajetória, a sociedade brasileira não priorizou a 

formação educacional das camadas populares. Com efeito, durante o 

período colonial praticamente não existiam escolas, destinadas aos 

segmentos populares. A Companhia de Jesus se constituía na principal 

instituição educacional do período, criando colégios em Salvador, Rio de 

Janeiro e São Paulo (a bem da verdade, esta última cidade cresceu ao redor 

do colégio). Se os aldeamentos procuravam catequizar os índios, os colégios 

destinavam-se aos grupos sociais mais abastados da população; assim, os 

rapazes das “boas famílias” obtinham uma educação de qualidade, para os 

                                                   
1 Professor de História do Colégio Pedro II, Campus Engenho Novo II. Professor supervisor 

da Área V no Programa de Residência Docente. Professor do Programa de Pós-Graduação 

em Letras e Ciências Humanas da Universidade do Grande Rio Professor José de Souza 
Herdy. Bolsista de produtividade FUNADESP PROPESQ 1 C e membro do LAGERES. 

Doutor em História Social pela UFRJ. Mestre em Educação pela UERJ. 
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padrões da época, seguindo as orientações pedagógicas e disciplinares 

estabelecidas pela Ratio Studiorum, estudando em regime de internato. 

No que se refere à formação dos professores que atuavam nos 

Colégios inacianos, os mesmos eram preparados durante longo período 

antes de serem oficializados como “soldados de Cristo”. Nesse contexto, não 

havia espaço para a liberdade de pensamento ou para inovações que 

levassem à reflexão sobre a situação concreta da sociedade. E esta foi a 

marca da didática jesuítica, que se moldou às intenções políticas de 

Portugal, sob a égide da impessoalidade, da obediência e da resignação: 

Na educação jesuítica tudo estava previsto, incluindo a posição 
das mãos e o modo de levantar os olhos, para evitar qualquer 
forma de independência pessoal. Seu lema: ‘obediência ao papa 
até a morte...’, os jesuítas desprezavam a educação popular. Por 
força das circunstâncias tinham que atuar no mundo colonial 
em duas frentes: a formação burguesa dos dirigentes e a 
formação catequética das populações indígenas. Isso 
significava: a ciência do governo para uns e a catequese e a 
servidão para outros. (GADOTTI, 1996, p. 65) 

 

Com efeito, este professor, obviamente, seria um sacerdote, formado 

em uma instituição rigidamente hierarquizada, cuja atuação pedagógica 

estaria pautada, por um lado, pela Ratio Studiorum e, por outro, pelo 

“princípio da autoridade”, de modo a assegurar a padronização da função 

educativa jesuíta em todo o mundo. 

O preparo do futuro professor jesuíta acontecia em duas instituições 

específicas: o “Colégio Romano” e o “Colégio Germânico” (ARANHA, 2006, p. 

128). Os primeiros atuariam nas instituições educacionais mantidas pela 

Companhia espalhadas ao redor do mundo (em especial naquelas sob 

controle das monarquias ibéricas), enquanto os padres formados neste 
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último destinavam-se à atuação nas regiões identificadas com a cultura 

alemã. 

De todo modo, o preparo do mestre jesuíta buscava conciliar a 

formação religiosa e o preparo intelectual, de modo a combater os inimigos 

do Catolicismo e ampliar o quantitativo de fieis; catequese, disciplina militar 

e argumentação filosófica consistiam, grosso modo, no tripé que sustentava 

a formação dos professores inacianos. 

Por outro lado, porém, a Companhia de Jesus adaptava-se, em 

alguma medida, às realidades locais, procurando superar os empecilhos 

que dificultavam sua atuação missionária. Assim, por exemplo, José de 

Anchieta, em suas andanças pela América Portuguesa, procurava converter 

as populações ameríndias, confrontando seus saberes tradicionais e 

desmoralizando o pajé e outros membros da comunidade que não 

aceitassem a conversão ao catolicismo; o fracasso desse método 

“itinerante”, entre outros fatores, acarretou na criação dos aldeamentos; em 

tais espaços, planejados e administrados pelos jesuítas mas erguidos pelo 

trabalho indígena, os mestres inacianos procuravam destruir a cultura 

indígena. Ensinar e difundir o catolicismo seguiam em paralelo, produzindo 

também a aculturação do gentio à sociedade cristã ocidental 

Se juntarmos o objetivo político-pedagógico com o espaço de tempo 

durante o qual a pedagogia jesuítica controlou o processo educacional 

brasileiro (1549-1759), poderemos observar que no processo de formação 

do Brasil colonial houve uma clara imposição da disciplina pelo castigo 

como princípio educacional. Igualmente, buscou-se naturalizar uma 
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sociedade hierárquica, que legitimaria a escravidão do negro e o extermínio 

do indígena não-aculturado. 

Com o conjunto de medidas denominado Reformas Pombalinas, a 

educação promovida na colônia brasileira sofreu significativa alteração em 

seus rumos. Isto porque o governo do Marquês de Pombal baniu a 

Companhia de Jesus dos territórios portugueses (metrópole e colônias), 

expulsando os jesuítas e confiscando os bens desta ordem religiosa. Porém, 

o Estado português não se preocupou em criar instituições educacionais 

que lograssem substituir, de imediato, as antigas organizações jesuíticas. 

Além da exclusão da Companhia de Jesus da sociedade portuguesa, o 

governo pombalino também reformulou a Universidade de Coimbra e 

organizou um sistema de educação sob controle estatal, quando se 

estabeleceu um novo “currículo”. Tais ações fortaleceram o Estado em 

detrimento da Igreja Católica, que perdeu seu monopólio sobre a cultura 

(herança do período medieval). 

Entre as inovações introduzidas pelo marquês, estavam o ensino 
das ciências matemáticas, da filosofia natural e moral, da história 
natural, da física experimental e da filosofia racional. Todas essas 
áreas foram privilegiadas a partir da primeira missão científica dos 

italianos (1764/68), a convite de Pombal. Deveriam ser 
contempladas também a álgebra, a geometria, a foronomia ou as 

ciências físico-matemáticas e a astronomia. (MUNTEAL FILHO, 
2002, p. 113) 

 

No que se refere ao Brasil, a Reforma Pombalina da instrução 

significou a desarticulação do modelo educacional vigente, pois os jesuítas 

controlavam os principais centros de formação intelectual existentes na 

colônia. Entre a expulsão da Companhia de Jesus (1759) e a criação do 

sistema de aulas régias (1772), isto é, a contratação de professores 
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nomeados pelo Estado português, passou-se 13 anos, período em que a 

educação no Vice-Reino não foi objeto de preocupação por parte das 

autoridades metropolitanas. Tal lapso temporal revelou-se particularmente 

prejudicial aos indígenas, a partir de então desprovidos das Reduções. 

Quanto aos alunos dos colégios mantidos pela Companhia, a maior parte 

pôde recorrer a preceptores (professores particulares). 

Neste sentido, a Reforma Pombalina possuiu efeitos díspares, se 

compararmos as situações de Portugal e Brasil: na Europa, significou o 

avanço do Estado, assumindo uma área até então sob domínio privado e 

eclesiástico; isto porque “a coroa nomeou professores, estabeleceu planos 

de estudo e inspeção e modificou o curso de humanidades” (ARANHA, 2006, 

p. 191). Já na América, significou uma mudança significativa na educação, 

com a entrada crescente dos valores iluministas nos setores mais abastados 

da sociedade, mas, também, entre as camadas médias urbanas (Id., p. 192) 

não se constituindo na tragédia que, por tanto tempo, a historiografia 

afirmara. 

Ao mesmo tempo, as demais organizações religiosas procuraram 

substituir os jesuítas nos principais núcleos urbanos da América 

Portuguesa, com êxito relativo, no que tange aos aldeamentos. Contudo, os 

mesmos entraram em colapso, pois as outras ordens religiosas atuantes no 

Vice-Reino do Brasil (franciscanos e beneditinos, entre outros) não 

assumiram a administração desses empreendimentos e substituíram os 

jesuítas senão de um modo muito tímido. Outra dificuldade consistiu no 

financiamento da educação, visto que nem sempre o “subsídio literário” 
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(imposto voltado para a manutenção das aulas régias) destinava-se, 

efetivamente, à educação. 

Com isso, a preparação docente também se modificou, com os futuros 

professores adquirindo maior base científica em detrimento da formação 

religiosa, sendo assumida pela Universidade de Coimbra. 

Com a monarquia, novamente a educação brasileira passa por 

modificações, que, no entanto, mantiveram-na socialmente excludente. 

Deste modo, durante o período joanino, o Estado português preocupou-se 

em criar instituições de ensino superior, como a Escola de Engenharia e a 

Academia Nacional de Medicina, além das Academias Reais de Exército e 

Marinha, e de lançar as bases da Academia Nacional de Belas Artes com a 

vinda da Missão Artística Francesa. 

Já independente, a jovem nação demonstrou sua modernidade ao 

estabelecer, na Carta outorgada de 1824, que o ensino seria gratuito em 

todas as instituições públicas; preocupação notável, decerto, mas que, no 

entanto, não se efetivou, pois não foram criadas escolas para a população – 

ao contrário do ensino destinado aos grupos dominantes, como podemos 

perceber com a criação das Faculdades de Direito de São Paulo e Recife, em 

1827. 

A criação e implantação do Colégio Pedro II, entre 1837 e 1838, se 

inseriu em um contexto político conturbado, no qual a própria unidade 

territorial brasileira encontrava-se ameaçada. Uma escola para poucos, que 

seriam preparados para dirigir o país; seus professores, em geral, não 

haviam feito licenciatura, sendo graduados em áreas muitas vezes distantes 
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da disciplina que viriam a ministrar no Imperial Colégio – por exemplo, 

Joaquim Manoel de Macedo, formado em Medicina e que dava aulas de 

História. No entanto, um pouco antes, em 1835, fora criado uma instituição 

destinada à formação docente, em Niterói; porém, como outras entidades, 

a procura por seus cursos ficaria aquém do desejável, em função de 

múltiplos fatores, destacando-se o reduzido mercado de trabalho (em 

função da ausência de investimentos por parte do Estado na Educação) e o 

maior prestígio social atribuído às profissões de advogado e médico 

(ARANHA, op. cit., p.  227). 

Como podemos observar, a monarquia não demonstrou preocupação 

em difundir a instrução popular, o que não deixava de ser contraditório com 

o que estava acontecendo nos principais centros europeus – que inspiravam 

o discurso da elite brasileira durante o século XIX. Isto porque, entre as 

mudanças ocorridas com a “dupla revolução”, deu-se a criação da Escola 

Pública, que pretendia, entre outras coisas, igualar todos os indivíduos, 

agora transformados em cidadãos. Entre nós, contudo, a cidadania 

encontrava-se restrita à diminuta camada da população. Apenas a partir da 

proclamação da República a Escola Pública foi implantada em terras 

brasileiras, no discurso em um primeiro momento (até 1930) e efetivamente 

apenas depois da “Revolução de 1930”. 

De fato, a quantidade de matrículas na educação básica aumentou 

exponencialmente a partir de 1930 (ROMANELLI, 1998); porém, a 

universalização do acesso e permanência nos ensinos fundamental e médio 
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seria alcançada, em parte, apenas no final do século XX, mas com padrões 

de qualidade discutíveis. 

Por outro lado, a partir da “Era Vargas” (1930/45) ocorreram 

expressivas alterações na educação brasileira, com a criação dos primeiros 

cursos de Licenciatura nas nascentes Universidades; nestes cursos 

ministravam-se, além das disciplinas próprias a cada ramo do 

conhecimento, também matérias ligadas à Psicologia, Sociologia e Didática, 

entre outros conteúdos programáticos, passaram a fazer parte do currículo. 

(ROMANELLI, 1996). 

A “modernização conservadora”, levada a efeito com a ditadura militar 

entre 1964 e 1985, também influenciou a educação brasileira. De fato, com 

a reforma universitária e do ensino fundamental e médio, os cursos de 

formação de professores foram hierarquizados, abrangendo desde o nível 

médio (cujos profissionais limitariam sua atuação à educação infantil e ao 

1º segmento do Ensino Fundamental – na nomenclatura atual) até a 

licenciatura plena (que permitia ao graduado atuar no 2º segmento do 

Ensino Fundamental e no Ensino Médio). Entre ambos extremos, existiriam 

cursos que forneciam aos estudantes a “licenciatura curta”, que lhes 

possibilitaria ministrar aulas, no máximo, para turmas do 2º segmento do 

Ensino Fundamental. Os futuros professores formados na Universidade 

agora reformulada teriam, além daquelas disciplinas já citadas, ênfase em 

disciplinas matemáticas e, não menos importante, conteúdos 

programáticos com forte conteúdo ideológico na disciplina “Estudo dos 

Problemas Brasileiros”. 
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Ao mesmo tempo, manteve-se o processo de ampliação das 

matrículas, com a criação de agrupamentos escolares e o fracionamento do 

horário das aulas em três turnos diários e um noturno. Todavia, a maior 

quantidade de crianças e adolescentes nos bancos escolares não foi 

acompanhada por um consequente aumento da qualidade da educação. 

Na década de 1990 a sociedade brasileira presenciou a implantação 

do neoliberalismo na administração federal, durante os governos Collor de 

Mello (1990-1992), Itamar Franco (1992-1994) e Fernando Henrique 

Cardoso (1995-2002), durante os quais se articulou um conjunto de 

medidas que objetivaram adequar a Educação aos “novos” pressupostos 

ideológicos dominantes, buscando associar a escola ao que o “mercado” 

desejaria. Em especial, durante o governo de Fernando H. Cardoso, a 

administração federal implementou medidas semelhantes àquelas 

preconizadas pelo Banco Mundial, como “a concentração dos recursos para 

educação no ensino básico, entre outras.” (SOARES Apud: DE TOMMASI; 

WARDE; HADDAD, 2000, p. 37) 

Assim, o Estado brasileiro começou a procurar “soluções” para os 

problemas educacionais, em particular as elevadas taxas de evasão no 

Ensino Médio e a baixa aprendizagem (em geral); se, no caso da distorção 

idade/série a solução poderia ser imposta de cima para baixo (aprovação 

automática, criação de mecanismos que inviabilizassem as reprovações, 

etc.), a solução para aqueles dois problemas passaria por outros caminhos. 

Não por coincidência, nas duas últimas décadas ocorreram: aprovação da 

atual LDB, criação e implantação do FUNDEF, criação e implantação do 
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FUNDEB, estabelecimento do piso salarial nacional docente, entre outras 

medidas que buscaram, de algum modo, produzir a melhoria na educação. 

As duas últimas medidas (implantação do FUNDEB e estabelecimento 

do piso nacional docente) foram implementadas a partir de 2003, já durante 

as administrações lideradas pelo Partido dos Trabalhadores, nos governos 

de Luís Inácio Lula da Silva (2003/2010) e Dilma Rousseff (2010/2014), e, 

em alguma medida, aumentaram o gasto por estudante na Educação 

Básica, particularmente no Ensino Fundamental. A partir de 2010, 

inclusive, ocorreu substancial ampliação dos recursos destinados aos 

estudantes em todos os níveis de ensino.2 

A criação do Programa Residência Docente não pode ser desvinculada 

deste contexto educacional mais abrangente. Com a ideia de aprimorar a 

formação do professor da Educação Básica por meio de um projeto de 

formação continuada, desenvolvendo competências docentes que 

complementem a formação recebida na Instituição de Ensino Superior (IES) 

de origem, a partir da vivência em um ambiente escolar de reconhecida 

excelência3, o PRD procura contribuir com o aumento da qualidade da 

educação básica, auxiliando os professores a refletirem sobre suas práticas 

e, também, desenvolverem ações que possibilitem uma educação 

emancipatória.  

Creio ser importante reiterar este aspecto: as ações cotidianas 

(elaboração de atividades planejadas em conjunto, a organização de roteiros 

                                                   
2 Cf. http://portal.inep.gov.br/indicadores-financeiros-educacionais. Variação do 
investimento público direto em educação  
3 Disponível em http://www.cp2.g12.br/blog/prdcp2/programa 
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para “excursões pedagógicas”, a discussão de textos, a produção de 

exercícios a partir de documentos históricos, entre outras ações) da 

coordenação e dos professores supervisores da área V (História e Geografia) 

têm como objetivo fundamental ajudar os professores-residentes na 

formação de sujeitos autônomos, capazes de criticar sua realidade 

histórico-social e propor mudanças; ou seja, auxiliá-los a formar cidadãos. 

É preciso, porém, considerar que a cidadania não se outorga a 

ninguém: no máximo, pode-se conceder “direitos” passivos a outrem, mas 

o terreno em que ocorre a afirmação do estatuto de cidadão necessita de 

elementos concretos para sua realização: atuar na esfera política, agir no 

espaço público, não através da mera delegação de poderes e competências 

a terceiros, mas, ao contrário, rompendo a passividade – o que, 

convenhamos, não ocorreu muitas vezes na história humana. 

É justamente o rompimento dessa triste história de heteronomia que 

possibilita a cidadania, e é, portanto, impossível não recordarmos da 

“herança” ateniense, na qual o corpo de cidadãos organizados deliberava 

após discutir todos os assuntos comuns à coletividade. Conscientes de que 

as leis expressavam sua vontade soberana, o demos legislava, governava e 

julgava – sempre com a participação dos cidadãos. 

A autonomia emergiu na Grécia antiga, entre os séculos VI e V a.C., 

momento em que foram criadas também a democracia e a filosofia; nessa 

sociedade, o corpo dos cidadãos organizados (demos), coletivamente, 

decidia sobre a totalidade dos assuntos públicos. Na polis não existiam 
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diferenças entre governantes e governados, ou melhor, não existia um grupo 

definido de representantes – separado dos demais, dos “representados”.  

Semelhante consciência permitiu aos atenienses a construção da 

autonomia, quando rompeu-se a clausura: doravante, o poder emanaria da 

própria sociedade instituinte, que não aceitaria a ocultação de seu poder 

criador. Esta certeza emergiu, ainda, mais uma vez, no final do século XVIII, 

com o Iluminismo e a Revolução Francesa – ainda que este também seja o 

momento da emergência da dimensão controladora presente na razão 

moderna. 

Nessa nova cidadania, encontramos seu limite conceitual na 

identificação exclusiva com o voto, em que a clivagem entre representantes 

e representados apresenta-se como fundamental. Mais ainda, nessa 

cidadania a participação não significa discussão comum e exigência 

sistemática de prestação de contas, mas simples delegação absoluta de 

poderes. 

A cidadania, em nossa perspectiva, pressupõe participar da condução 

dos assuntos coletivos, não através da escolha de representantes, mas 

diretamente: quem é “cidadão” apenas no momento do sufrágio, não possui 

cidadania alguma, é somente um escravo de seus “representantes” (Cf. 

ROUSSSEU, 1995). A autonomia se constrói com a deliberação comum dos 

indivíduos organizados, conscientes do poder criador inerente à sociedade, 

e não com a abdicação do poder político; tal abdicação não possibilita a 

organização de uma sociedade radicalmente democrática, mas seu oposto: 

uma sociedade profundamente heterônoma e alienada. 
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Por fim, gostaria de lembrar que, creditar a melhoria da educação 

básica apenas ao papel dos professores seria querer transformar tal 

profissional em um super herói, com poderes demiúrgicos para os 

indivíduos comuns. Não! A solução dos problemas educacionais também 

passa pelo aprimoramento do magistério (porém não apenas dos docentes 

que atuam nas esferas diferentes esferas públicas, mas também na 

iniciativa privada); assim como pelo equacionamento de questões que 

transcendem a sala de aula – como, por exemplo, romper com a 

heteronomia. No entanto, tais questões extrapolam os limites desse texto.  

* * * 
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PRÁXIS, SABER, VIVÊNCIAS 
A Residência Docente como Narrativas da História  

 

Profª. Dra. Ana Maria Ribas1 

 

“(...)pensar o ensino de História implica 

necessariamente, segundo meu juízo, articular 
escrita e ensino como parte da produção do 

conhecimento histórico. É bem verdade que não 
estou supondo que esses procedimentos são os 
mesmos, submetidos a regras e procedimentos 

da mesma natureza, com objetivos e finalidades 
semelhantes. Afirmar suas diferenças 

igualmente não traz como pressuposto 
hierarquizá-los segundo critérios de maior ou 
menor importância. Mas pensá-los como campos  

autonomizados traz enormes prejuízos para a 
história como campo disciplinar e de 
conhecimento, cujos impasses me parecem hoje 

claros...” 
Manoel S. Guimarães. Escrita da história e ensino 
da história: tensões e paradoxos. (2009, p. 38) 

 

 

  Esse texto diz respeito a nossa experiência como supervisora no 

Programa de Residência Docente no biênio 2012-2013, tendo em vista dois 

eixos inter-relacionados, quais sejam: de um lado, a docência como campo 

de vivências e narrativas, que transita entre teoria e prática, ensino e 

escrita, e, de outro, a intervenção pedagógica dos residentes nos espaços 

institucionais de origem pari passu a reflexão das atividades desenvolvidas 

no Colégio Pedro II.  

                                                   
1 Professora de História do Colégio Pedro II, Campus Humaitá II. Editora Responsável e 
Membro da Comissão Editorial da Revista Encontros do Departamento de História do 

Colégio Pedro II. Professora Supervisora da Área V do Programa de Residência Docente até 

2015. Colaboradora Externa e Parecerista da Área de Humanas da Diretoria de Avaliação 
da Educação Básica (DAEB) do INEP/MEC desde 2010. Doutora em História Política pela 

UERJ. Mestre em História pela UFRJ. Licenciada e Bacharel em História pela PUC-RJ. 
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Todas as atividades propostas pela supervisão partiram, a princípio, 

de dois pressupostos. A relativa distância entre a produção acadêmica e a 

sua apropriação ao nível da Educação Básica, o que aponta para um 

entrelugar que desvela possibilidades, limites e silêncios. E o 

reconhecimento que o professor do ensino fundamental ou médio produz e 

recria saber na sua prática cotidiana, na tentativa de desnaturalizar a ideia 

comumente aceita que a educação básica é algo menor se comparado à 

educação superior.  

Tudo isso resulta em uma desvalorização dos profissionais que não 

se encontram inseridos nos ambientes universitários, mesmo que todos 

estejam ligados entre si pelo mesmo compromisso sócio humano: a 

docência. Não obstante, sabemos que a pesquisa serve para solidificar ainda 

mais o ofício pedagógico cujo prosseguimento, por sua vez, revitaliza a 

própria pesquisa. Sendo assim, unindo teoria e práxis, o ensino e a pesquisa 

podem e devem se fortalecer na Educação Básica dentro de uma ótica 

suplementar.  

Como afirmar as construções identitárias (individual e/ou coletiva) 

dos professores da Educação Básica enquanto campo político de ações e 

resistências? Como defender o trabalho docente sob a perspectiva dialógica 

do ensino-escrita, que desvela vivências e configura narrativas singulares 

que vão além de referenciais estritamente didáticos? Como o fazer história, 

(re)elaborado pelo trabalho docente no dia a dia, oferece enunciações e 

percepções do lugar da Educação Básica na produção do conhecimento e 

da própria história enquanto forma de conhecimento e campo disciplinar? 
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Como articular ensino de história e historiografia nos níveis fundamental e 

médio? Quais os caminhos possíveis do ensino de história na Educação 

Básica dialogar com o ensino superior, por meio de uma interlocução entre 

saber e docência, teoria e prática, que se encontram intrinsecamente 

ligadas e, portanto, se complementam ao invés de se excluírem?  

Sabemos que a consolidação da ordem capitalista e burguesa 

implicou, historicamente, não apenas um conjunto de transformações 

econômicas, políticas e sociais. Mas também na elaboração de concepções 

de cultura que ressaltaram, dentre outros elementos, a importância da 

escola como espaço por excelência destinado à formação do homem. Por 

sua vez, o predomínio da técnica associado à educação formal como meio 

de inserção no mercado de trabalho descaracterizou a escola. Além de 

reservar à Educação um papel secundário nos projetos de desenvolvimento 

implementados no Brasil, desde a segunda metade da década de 1950, em 

que pese certas diferenças e considerando os avanços mais recentes. Nesse 

sentido, a (re)organização da atividade educacional e, por conseguinte, o 

que, por que, para quem e como ensinar-aprender são pilares que devem ser 

considerados para sustentar qualquer trabalho pedagógico junto à ênfase 

na formação continuada do docente e ao seu reconhecimento social.   

A Carta Magna de 19882 – “Constituição Cidadã” – previu a 

reconquista da cidadania sem medo como um dos fundamentos do Estado 

de Direito, após vinte e um anos de ditadura militar no país. E, nesse 

                                                   
2 BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. 
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm 
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contexto, a Educação tornou-se importante pilar dessa reconquista 

enquanto direito social básico: universal, gratuita, democrática, 

comunitária e de elevado padrão de qualidade3. Direito que foi reafirmado 

na nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996 (Lei 

nº.9394/1996)4 e ampliado pela Lei 11.645/2008, que estabeleceu a 

obrigatoriedade do estudo da História e Cultura Afro-brasileira e Indígena.  

Porém, entre a normatização legal e o processo histórico em curso na 

sociedade brasileira e, particularmente, no Rio de Janeiro, nós, professores, 

sabemos que muito temos a fazer, lutar, resistir..., opondo-se a esse lugar 

menor conferido à educação nas políticas públicas adotadas pelos governos 

estadual e municipal nos últimos decênios. Os olhares voltam-se para o 

sucateamento das escolas da rede pública municipal e estadual e as 

dificuldades que ainda envolvem as instituições federais pari passu as 

manifestações políticas dos professores, que na rua vêm desconstruindo 

duramente os simulacros da casa. Ora apoiada por setores da sociedade 

civil, essa luta coletiva acontece pela justa valorização da educação pública, 

pela dignidade do professor, enfim, pela garantia de direitos para todos.  

É pertinente grifar, neste contexto, a distância que ainda separa as 

escolas das universidades, mostrando quão contraditórios ainda são os 

mecanismos de produção, circulação e apropriação do labor historiográfico5 

                                                   
3 Os artigos 205 a 214 do Capítulo III da Constituição de 1988 referem-se à Educação.  
4 BRASIL. SENADO FEDERAL. Lei Nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Brasília: Cegraf, 

1997.  
5 Devemos mencionar a polissemia que envolve o uso da expressão historiografia. Tal 

expressão pode significar, por um lado, a escrita da história, ou seja, a produção de 

conhecimento histórico, e, por outro, as reflexões sobre o processo de produção desse 

conhecimento por meio de um balancear analítico e crítico que intenta recuperar os 
vínculos entre paradigmas de interpretação da história e temporalidades diversas. Ambos 

significados estão interligados na prática.  
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pelos professores de ensino fundamental e médio, como se estes autores 

também não produzissem conhecimento! Isso expõe as dificuldades de 

inserção do ensino de história pela via do diálogo com a escrita da história, 

envolvendo a academia e as próprias instituições escolares, ora marcadas 

pelas difíceis condições de trabalho e políticas públicas excludentes. Até 

porque instituições federais, como o Colégio Pedro II, ainda representam 

“ilhas de excelência” dentro dessas territorialidades que chamamos Brasil.  

Neste processo, nós, educadores, devemos repensar as atribuições da 

docência enquanto atividade vital ao homem e assim contribuir à 

construção de uma escola participativa e efetivamente democrática, capaz, 

dentre outros elementos, de instigar a criticidade e trazer maior dinamismo 

ao processo ensino aprendizagem. Somente assim será possível resgatar o 

lugar da educação em nossas vidas, promovendo o exercício efetivo da 

cidadania e a ampliação da luta por direitos, recuperando o nexo de 

historicidade que congrega todos nós em torno de uma tradição (ver 

HOBSBAWM, 1997, p.9-23) que necessita ser cotidianamente 

compreendida e interrogada.       

Como ensinar é também fazer história e a instituição escolar 

representa um território de (re)criação e produção de conhecimento, 

estamos à frente de uma perspectiva ampliada de ensino–pesquisa. 

Perspectiva essa que mostra as contribuições da Residência Docente para 

o ensino de história e, em especial, para a reflexão do lugar da escola na 

elaboração de saberes e construção de práticas, ora instigadas pelas 

inquietações e tensões do presente.  
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Ao invés de restringir a Residência Docente a uma melhor capacitação 

de professores para a sala de aula, o compromisso maior residiu em 

valorizar o saber histórico, (re)elaborado pelo professor em sua prática, além 

da necessária e possível aproximação dele com o conhecimento produzido 

na academia. E buscar o aprofundamento de temas ou questões teóricas 

correlatas à História, corroborando o ensino-pesquisa como alicerces de um 

mesmo campo epistemológico. Tal pressuposto conflui para o entendimento 

das ações e interdições docentes como constituintes de uma prática 

genuinamente política.  

Se os espaços e tempos humanos são essenciais à manutenção da 

nossa existência, isso confronta o profissional com um desafio – como lidar 

com um tempo plural que comporta várias experiências socioculturais do 

homem no mundo e, logo, engendra combinações que podem ser 

recompostas de acordo com as demandas colocadas pelas sociedades? Isso 

implica lidar com formas diversas de articulação presente passado futuro, 

que alteram a ordem do tempo e configuram compreensões diferentes da 

história, desvelando que as fronteiras do vivido e do reconstituído se 

entrecruzam sob múltiplas mediações (ver GUIMARÃES, 2007). Questão 

que envolve não só o ofício per se do historiador, mas também inquieta 

aqueles que se dedicam ao ensino de história.  

Tendo em vista a articulação do discurso historiográfico com um lugar 

socialmente determinado, reconhece-se então que o saber da história-

disciplina é também mutável e se articula necessariamente a um lócus de 

produção que tem determinações econômicas, sociais e políticas a envolver 
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intelectuais, escrita e “corpo social” (ver CERTEAU, 1982, p. 65-119). Falar 

da determinação de um lugar para o fazer história – associado à escrita-

ensino como pilares de um mesmo conhecimento – remete aos vínculos 

entre os homens em sociedade que formam processos de identificações e 

demarcam vivências individuais e coletivas que acontecem naqueles 

“tempos do mundo” dos quais nos fala Hartog (2006, p. 14-25).   

Nesse sentido, tais considerações permitem reconhecer que existe um 

relacionamento entre os profissionais e os centros geradores e difusores do 

saber, revelando que é no jogo do domínio/consenso, ação/interdição que 

se encontra também uma explicação para o vir a ser ou existir do trabalho 

docente. E a função do professor não é meramente uma nuance, porque é 

inserção no sistema de produzir a vida. 

Ensinar história implica, portanto, estar consciente do seu caráter 

provisório e, especificamente, historicizar conceitos articulados a temas e 

incorporar, com adequações, os avanços do conhecimento histórico para 

enriquecer o currículo e fundamentar discussões, indo além das 

informações do livro didático e/ou de programas curriculares oficializados 

pelos órgãos públicos. Isso leva o professor, dentre outros elementos, a 

enfrentar o tempo tanto como categoria conceitual quanto como referência 

identitária, a partir da percepção e instrumentalização de díades que se 

encontram imbricadas – permanências e rupturas; semelhanças e 

diferenças; diversidades e identificações; sucessão e simultaneidade –, além 

de se constituírem em um dos fundamentos do estudo da história.  
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E como somos cotidianamente confrontados “por uma crescente 

instabilidade no tempo e pelo fraturamento do espaço vivido” (HUYSSEN, 

op. cit., p.20) o desafio maior é refazer o caminho do ensino-aprendizagem 

da história, com ênfase na formação crítica dos alunos, mas também dos 

professores, tornando-os capazes de fazerem escolhas e utilizarem formas 

diversas de criação e intervenção no mundo. Somente assim será possível 

ensejar uma interpretação não superficial de cidadania e manter a reflexão 

sobre o entendimento histórico social do nosso tempo.  

* * * 

Foram diversas as atividades pedagógicas propostas e discutidas com 

os residentes nesse tempo de tantas vivências. Algumas reflexões 

permearam os encontros, quais sejam: Como articular pesquisa e ensino na 

Educação Básica? Quais as possibilidades-limites que se colocam para o 

professor da rede pública municipal e estadual dialogar com os avanços 

historiográficos? Como o professor pode lidar com as condições 

massificantes e, por vezes, tão desanimadoras do trabalho docente por meio 

de intervenções pedagógicas nas escolas de origem a partir de saberes e 

vivências, incluindo aqueles que foram adquiridos no Colégio Pedro II?  

Vale destacar que todas as atividades propostas e realizadas pelos 

residentes6 foram discutidas e avaliadas em conjunto, tendo em vista 

refazer o caminho percorrido no que tange ao crescimento pessoal e 

profissional. Tentamos proporcionar uma formação continuada que não se 

                                                   
 
6 Destacamos, à guisa de informação, que foram elencadas e explicadas apenas algumas 
atividades para discutir o trabalho pedagógico realizado durante a Residência Docente, 

tendo em vista embasar os objetivos e as preocupações aqui apresentadas.   
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restringisse apenas a participação em aulas ou ao cumprimento das tarefas 

burocráticas exigidas em qualquer programa de pós-graduação lato sensu. 

Podemos citar: reflexões historiográficas dentro do Programa do 

Departamento de História do Colégio Pedro II; planejamento de aulas sobre 

temas diversos a partir das observações e discussões feitas na supervisão; 

elaboração de material instrucional para os alunos sobre temas diversos 

articulados ao uso de conceitos; construção de projetos de pesquisa; visitas 

a museus; roteiros históricos na cidade do Rio de Janeiro; palestras, 

seminários e/ou congressos; participação na RPS; visita ao SESOP, e 

participação em oficinas (obrigatórias e/ou eletivas).  

Começamos pelo programa do Departamento de História do Colégio 

Pedro II. Os professores, de acordo com orientações dadas, procederam à 

leitura do referido programa, a fim de elaborarem observações e exporem 

dúvidas, sem os pressupostos da supervisora. Sendo assim, a ideia foi de 

um caminho inverso de leitura em sentido lato e de reconstrução crítica do 

programa para uma reflexão coletiva a posteriori, tendo em vista discutir 

sobre as possibilidades de utilização de conceitos associados a temas, 

definidos no referido programa, nas escolas onde os professores residentes 

atuam.  

Dessa forma, cada residente escolheu uma série de seu interesse, 

elaborou uma proposta a ser realizada na escola de origem e mostrou qual 

o retorno obtido nessa experiência. Planos de aula foram elaborados juntos 

a textos didáticos de apoio sobre o tema elencado e, após a intervenção do 
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professor residente na sala de aula, o resultado mostrou-se bem favorável 

no que tange ao estudo da história e à receptividade dos alunos.     

Sobre a Reunião Pedagógica Semanal (RPS), que caracteriza o 

trabalho das equipes dentro de suas disciplinas no Colégio Pedro II, 

algumas indagações foram apresentadas. Qual a importância dessa 

atividade para o professor e a própria instituição educacional? Qual seria a 

pertinência e a validade dessa reunião para o aperfeiçoamento da prática 

docente, inclusive no que diz respeito à seleção e discussão de temas e ao 

processo de avaliação? E sobre o SESOP, a reflexão pautou-se sobre as suas 

possibilidades e limites nas escolas municipais e/ou estaduais, 

principalmente quando sabemos da existência de problemas socioculturais 

e/ou pedagógicos trazidos pelos discentes e famílias, ou até mesmo de 

possíveis áreas de tensão nas turmas. Esse setor (ainda com outra 

nomenclatura) existe e funciona na escola pública de origem do residente? 

– eis a questão central.  

Em ambos os casos e ilustrando as dificuldades que envolvem o 

trabalho docente, o resultado trazido pelos residentes confirmou o que já 

sabíamos, isto é: a ausência de encontros entre os docentes da disciplina e 

a inexistência (ou ineficácia) do serviço de orientação para oferecer apoio 

aos alunos e ajudar ao diálogo entre os segmentos da comunidade escolar. 

Tais constatações apontam para um desafio político maior que diz respeito 

ao compromisso com a gestão escolar pública participativa e de qualidade 

nas redes municipal e estadual.    
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Outrossim, duas propostas objetivaram, de alguma maneira, tracejar 

as possibilidades do ensino-pesquisa no trabalho pedagógico dos residentes 

em suas unidades de origem: “A Biblioteca Escolar como espaço de pesquisa 

na Educação Básica” e “A utilização da webquest como ferramenta de 

pesquisa para alunos do ensino fundamental e médio”. Vinculadas a tais 

propostas, a questão primordial reside em como instrumentalizar a 

biblioteca ou elaborar um projeto para impulsionar o ensino-aprendizagem 

para uma clientela carente e alvo da deterioração da rede escolar pública. 

Por seu turno, refaz e amplia a prática do professor articulada a outras 

experiências e apropriação de novos saberes.    

Ambas propostas estabeleceram alguns critérios7 para dimensionar o 

trabalho individual e coletivo dos alunos; assim como uma auto avaliação, 

no sentido de esclarecer objetivos e expectativas do professor residente e o 

feedback da aplicação desse trabalho na escola de origem.   

A visita à biblioteca do Campus Humaitá II do Colégio Pedro II 

resultou na elaboração de um projeto de intervenção pedagógica na escola 

de origem8 baseado na seleção e instrumentalização de temas a serem 

abordados, tendo em vista uma comparação com o espaço de ação dos 

residentes. A questão consistiu em perceber as possibilidades e interdições 

                                                   
7 Citam-se: qualidade e quantidade das informações coletadas para realizar o trabalho em 

grupo; participação/envolvimento dos alunos, e a construção do texto com clareza, 
objetividade, criatividade e plausibilidade das explicações e conclusão.   
8 À guisa de ilustração, citam-se os seguintes temas escolhidos para a consecução desse 

projeto de intervenção didático pedagógica da biblioteca: “Implantação, Consolidação e 

Crise do Estado Autoritário (1964-1984/85)” elaborado pelo residente Marcus Vinicius 

Peres para as turmas de 3ª série do Ensino Médio do Colégio Estadual Antônio Prado Jr. 

E “A Corte Portuguesa na colônia americana e o cotidiano oitocentista nas visões de Debret 
e Dom João Carioca”, elaborado pela residente Rafaela Albergaria para turmas de 9º ano 

do Ensino Fundamental do CIEP 098 Professora Hilda do Carmo Siqueira.   
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dessa atividade, descobrindo a viabilidade (ou não) desse tipo de pesquisa 

para o aprendizado de alunos do ensino fundamental e médio. E oferece ao 

corpo discente uma escola que não é feita para distanciar ou se ausentar, 

ou só sentar, ouvir, reproduzir conteúdos na sala de aula e obter a 

aprovação mínima. Apesar das deficiências de acervo nas escolas públicas, 

esse trabalho com a biblioteca, conforme avaliação dos residentes e da 

supervisão em cima do material obtido, pode, em um dado momento, se 

converter em um espaço de troca de ideias e de trabalhos em equipe, que 

são tão necessários à vida humana.  

Sobre o projeto webquest, ele foi proposto como possibilidade de 

pesquisa voltada à aprendizagem de adolescentes. Após a leitura de um 

texto específico sobre esse assunto9, seguiu-se a redação e consecução de 

um projeto pedagógico, no qual cada professor residente recortou um tema 

adequado à série10 e definiu as etapas de realização do trabalho11, sem 

perder de vista as possibilidades cognitivas e sociais dos alunos e as 

próprias condições materiais da escola. Sendo assim, além da preocupação 

em buscar alternativas possíveis à aula expositiva, o outro objetivo foi 

                                                   
9 O texto que embasou essa proposta foi ALMEIDA, Anita C. L.; GRINBERG, Keila. As 
webquests e o ensino de história. In: ROCHA; MAGALHÃES; GONTIJO (2009, pp. 201-

212).  
10 À guisa de ilustração, destacam-se os seguintes temas: “Viagem à Roma Antiga: patrícios 

e plebeus” elaborada pela residente Rafaela Albergaria para turmas de 6º ano do ensino 

fundamental do CIEP 098 Professora Hilda do Carmo Siqueira. E “A Conquista Espanhola 

na América” elaborado pelo residente Marcus Vinícius Peres para turmas de 1ª série do 
Ensino Médio do Colégio Estadual Antônio Prado Jr.  
11 As etapas podem ser assim resumidas: coletar e selecionar informações sobre o tema 

escolhido, considerando a validade, a pertinência e a confiabilidade das mesmas; analisar 

as informações selecionadas e, por fim, redigir o texto final, que é um relato do trabalho 

que deve apresentar tema, problema, objetivos, recursos didáticos utilizados, execução, as 

conclusões alcançadas pelo grupo e, por fim, as contribuições desse trabalho para o 
ensino-aprendizagem e vivências dos alunos.   

  



Práxis, saber e vivências – a Residência Docente como Narrativas da História 

60 

 

propor aos alunos uma pesquisa multimidiática sobre um tema histórico, 

que o professor apenas introduziu e a eles caberia continuar, de mãos 

dadas, esse processo de aprendizagem.  

A ênfase pauta-se num trabalho coletivo, que valoriza as descobertas 

e sínteses dos alunos no processo de construção do conhecimento e 

formação da consciência crítica. As tecnologias de comunicação e 

informação ressignificaram as noções de tempo e espaço, o que incide 

diretamente em todas as dimensões da vida social, especialmente nas 

formas de produção e apropriação do conhecimento e, portanto, na prática 

docente (ver KENSKY, 1998). Ainda que o professor esteja familiarizado com 

essas novas ferramentas educativas, não existe a obrigatoriedade de utilizá-

las, uma vez que é preciso fazer escolhas responsáveis sobre o uso delas de 

acordo com a realidade dos alunos e as condições da escola em que todos 

se encontram inseridos. Além de como articular, primordialmente, 

atividades pedagógicas que conjuguem narrativas oral e escrita, a exemplo 

desse projeto sumariamente descrito.      

A leitura dos textos finais, que foram entregues aos professores 

residentes e depois mostradas à supervisão, mostrou que os alunos 

partilharam amigavelmente essas experiências, mesmo que uma minoria 

não tenha nem se envolvido como imaginávamos, nem conseguido 

estabelecer com a escola, por razões diversas, vínculos sócio afetivos para 

entendê-la como um lugar que é também seu. Mas essa questão já indica 

uma outra história ainda por fazer...   

* * * 
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Alguns desafios que se colocam para o ensino de história residem nas 

alterações da estrutura e abordagem dos conhecimentos e, principalmente, 

na exigência de propor e defender novas orientações e projetos para os 

conteúdos a serem ensinados, do mesmo modo que outras perspectivas 

devem ser adotadas para repensar a ação docente.  

A nova ordem planetária vem afirmando as leis do mercado como pilar 

das relações humanas, alterando o lugar da educação na formação do 

homem e seus vínculos com a história, supondo apagar as heranças do 

passado e culminando por fazer prevalecer um discurso político ideológico 

neoliberal acima do crítico. Não basta, porém, reconhecer estas 

dificuldades, pois devemos continuar acreditando nas potencialidades do 

homem, reconhecendo que os seres humanos são sujeitos de sua própria 

história.  

Se compreendemos a docência como um trabalho construído com 

muitas mãos em espaços diversos no tempo, o nexo foi discutir junto aos 

residentes como eles podem apropriar-se e participar dos avanços da escrita 

da história12 e incorporarem a sua prática, de forma adequada, as 

discussões travadas no Colégio Pedro II. E, assim, ampliar os caminhos da 

formação continuada, tendo em vista que a elaboração do conhecimento 

histórico articulada a prática institui o ser professor do mesmo modo que é, 

por meio do ensino-escrita, por ele instituída.  

                                                   
12 Sobre essa questão, propomos aos residentes, dentre outras, uma discussão sobre a 

República Contemporânea Brasileira a partir de categorias conceituais que foram 

apropriadas pelos livros didáticos e naturalizadas na prática docente, baseando-se no livro 
didático adotado no CPII e no programa do Departamento de História, e também na 

reavaliação de algumas teses historiográficas sobre o período em pauta.    
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Lado às tarefas exigidas pelo programa de pós-graduação lato sensu, 

o residente pode compreender, em uma perspectiva dialógica, a pesquisa 

como parte do trabalho didático-pedagógico, tendo como referência que nós, 

professores, produzimos saber a partir de textos orais, escritos, imagéticos, 

que são sempre reelaborados e retraduzidos no processo ensino-

aprendizagem.  

Mais do que explicação de temas de acordo com os currículos, 

repetição de livros didáticos, mera orientação acadêmica ou cumprimento 

de exigências institucionais, a Residência Docente pode ser compreendida 

como lugar de prática, saber e vivências que conforma, na urdidura ensino-

pesquisa, ações sócio políticas. Lugar de narrativas!   

Enfim, trata-se de uma proposta que busca, além da formação 

didático pedagógica per se, uma aproximação entre Escrita e Ensino como 

caminho de afirmação da prática docente e, particularmente, da própria 

história enquanto campo disciplinar. Tal premissa implica, antes de tudo, 

buscar interlocuções, respeitar subjetividades e construir pontes entre o 

que nós, professores, somos e o que podemos ser. Entre o que desejamos 

ensinar aos colegas residentes e aos alunos de todos nós e o que podemos 

com eles apre(e)nder. Entre o que fazemos e o que podemos e devemos ainda 

fazer. 

Um longo caminho a percorrer... 

 

* * * 
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ENSINO DE HISTÓRIA, PRÁTICA DOCENTE E PRODUÇÃO  
DO CONHECIMENTO  

 

Profª. Drª. Marcia Pinto Bandeira1 

 

De imediato, peço desculpas ao leitor pelo tema desse artigo não se 

tratar de um grande tratado teórico ou ser fruto de uma grande pesquisa, 

mas sim de um relato de experiência sobre a minha participação no 

Programa de Residência Docente nos anos de 2012 e 2013. Na verdade, tal 

artigo é uma síntese da minha fala, por ocasião do I Seminário da 

Residência Docente realizado pela coordenação e professores supervisores 

da Área de Humanas (Área V), História e Geografia.  

Como professora do Colégio Pedro II há mais de duas décadas, 

desenvolvi e experimentei diferentes metodologias para Ensino de História 

na Educação Básica. Professora atuante também em Curso de Licenciatura 

e Bacharelado em História, fui desafiada, nos últimos dois anos, a participar 

da construção, como professora supervisora, do Projeto de Residência 

Docente, do Colégio Pedro II. Uma proposta em que a teoria cobrada pela 

academia e a prática vinda da sala de aula pudessem confluir para uma 

melhor qualidade de ensino.

                                                   
1 Professora de História do Colégio Pedro II, Campus São Cristóvão III. Coordenadora 
Pedagógica de História do Campus SCIII. Membro do Laboratório de História do Campus 

SCIII. Profª. Supervisora da Área V do Programa Residência Docente. Doutora em 

Comunicação pela UFRJ. Mestre em Educação pela UERJ. Licenciada e Bacharel em 

História pela Universidade Gama Filho. Bacharel em Comunicação Social pelas Faculdades 

Integradas Hélio Alonso.  
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Privilegiando a articulação teoria-prática, considero a sala de aula um 

espaço de produção de conhecimento. Por isso, tal desafio faz pensar em 

como a escola participa de forma atuante nessa discussão e em especial o 

seu papel como um espaço de educação prática, na qual novas propostas 

metodológicas de ensino surgem cotidianamente. 

Entendo o Colégio Pedro II como um espaço que vem se consolidando 

como um campo privilegiado de estágio supervisionado e de pesquisas 

orientadas sobre metodologias de ensino de História e de pós-graduação e 

extensão na área da Educação. Idealizei e construí junto com a Profª. Drª. 

Cláudia Affonso o Laboratório de Pesquisa Científica em Teorias e Métodos 

para o Ensino de História para a implementação e avaliação de novas 

metodologias de ensino, dentro dos atuais desafios que exigem dos 

professores e da escola uma formação transdisciplinar. 

Na década de 1970, verificou-se um momento histórico fascinante, 

em que Piaget usou pela primeira vez o termo “transdisciplinaridade”. Isso 

ocorreu no I Seminário Internacional sobre pluri e interdisciplinaridade 

(Seminário de Nice em 1970). A transdisciplinaridade é uma abordagem que 

passa entre, além e através das disciplinas, a fim de possibilitar a 

compreensão da complexidade do mundo.  

A produção de conhecimento chega nos anos 1970 a índices ainda 

não vistos. Os meios de comunicação que iniciaram a partir da década de 

1950, com a aviação comercial, um fenômeno que levou a diminuição cada 

vez maior das distâncias, além da circulação de informações e de 

conhecimentos que passou a ser quase instantânea. O avanço do 
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capitalismo e as exigências do mundo do trabalho aliado a todo o 

desenvolvimento tecnológico apresentaram um novo mundo – um mundo 

único e compartilhado, no qual as distâncias são superadas em fração de 

segundos e o conhecimento é veiculado com a mesma rapidez que o capital 

roda o mundo. O mundo passou a se apresentar em rede, assim como a 

História tem suas redes. 

No século XX, principalmente durante os três últimos quartéis, o 

homem iniciou seu processo de crítica, passando a sentir claramente a 

necessidade de conhecer esse mundo de uma forma menos fragmentada ou 

compartimentada. Os especialistas em algumas disciplinas passaram a se 

sentir presos em sua área, provocando uma inquietação hoje visível a todos 

nós.  

Nesse contexto, a transdisciplinaridade diz respeito ao que está, ao 

mesmo tempo, entre as disciplinas, através das diferentes disciplinas e além 

de todas as disciplinas. Seu objetivo é a compreensão do mundo presente, 

e um dos imperativos para isso é a unidade do conhecimento. Sem dúvida, 

o termo veio pela própria necessidade de dar conta de um mundo 

compartilhado, pois tornou-se indispensável a necessidade de construir 

pontes entre as diferentes disciplinas. 

Percebi com a minha experiência profissional a necessidade de 

articular conhecimentos teóricos e práticos, uma vez que o simples domínio 

da teoria não é suficiente para se estabelecer a competência profissional. 
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Competência aqui entendida em sua dimensão de práxis1, uma vez que esta 

é, segundo Vazques,  

(...) atividade teórica e prática que transforma a natureza e a 
sociedade; prática, na medida em que a teoria, como guia da 
ação, orienta a atividade humana; teórica, na medida em que 
esta ação é consciente. (1968, p. 117. Apud AFFONSO & 
BANDEIRA, 2008.) 

  

Compreendendo a educação como uma formação interdisciplinar, 

que forma indivíduos capazes de ver/entender o mundo e suas 

problemáticas, não de forma fragmentada, mas através de uma visão "inter-

relacionada" das questões políticas, econômicas, socioculturais e 

tecnológicas contemporâneas.  

No trabalho realizado no Programa de Residência Docente, busco na 

verdade a superação da relação entre teoria e prática, partindo da 

constatação de Tardif que ao analisar o problema em termos internacionais, 

conclui que: 

(...) a pesquisa, a formação e a prática constituem(...) três 
pólos separados: os pesquisadores produzem conhecimentos 
que são em seguida transmitidos no momento da formação e 
finalmente aplicados na prática. Produção dos 
conhecimentos, formação relativa a esses conhecimentos e 
mobilização dos conhecimentos na ação tornam-se, a partir 

desse momento, problemáticas e questões completamente 

                                                   
1 O termo práxis vem do grego. Parece que não era muito preciso, pois comumente 
designava a ação que se realizava no âmbito da relação entre as pessoas, a ação 

intersubjetiva, a ação moral, ação dos cidadãos. Era, com certeza, diferente da poesis, que 

era a produção material, a produção de objetos. Com a ascensão da burguesia houve a 
valorização da ação como poesis - ação produtiva em detrimento da práxis. Entretanto, é 

apenas aparente a oposição e incompatibilidade entre a poesis e a práxis. Nos horizontes 

burgueses da cultura liberal era impossível realizar a síntese dos dois movimentos. Em 
Marx, a práxis é a atividade concreta pela qual os sujeitos humanos se afirmam no mundo, 

modificando a realidade objetiva e, para poderem alterá-la, transformando-se a si mesmos. 

É a ação que, para se aprofundar de maneira mais consequente, precisa da reflexão, do 

autoquestionamento, da teoria que remete à ação, que enfrenta o desafio de verificar seus 
acertos e desacertos, cotejando-os com a prática. Para Konder (92, p.123) a práxis "é a mais 

importante descoberta de Marx", "o grande conceito da moderna filosofia materialista", "o 
ponto culminante da filosofia moderna", "a revelação do segredo do homem como ser onto-

criativo". 
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separadas, que competem a diferentes grupos e agentes: os 
pesquisadores, os formadores e os professores. (2000, pp. 18-
19) 

 

   Portanto, vi nesse novo desafio a mim dado no ano de 2012, a 

possibilidade de intervir na relação direta da formação de professores que 

percebesse e levasse para sua prática cotidiana a articulação teoria e 

prática e fizessem da sala de aula, de fato, um espaço de produção de 

conhecimento. 

Partindo desse interesse, percebi o grande instrumental que o Colégio 

Pedro II, na figura do programa residência docente, tinha nas mãos. Colégio 

centenário, que possui um corpo docente de qualidade, em que novas 

metodologias surgem de forma cotidiana nos seus corredores e a formação 

acadêmica é valorizada assim como a prática de sala de aula. 

Fazer com que os professores a mim destinados percebessem que sua 

prática era, e, é valiosa e que a mesma deve se dar o status de pesquisa 

metodológica foi um primeiro desafio. O segundo desafio, por mim pensado 

foi a ideia de fazer do programa um espaço onde novas estratégias 

metodológicas pudessem surgir e que cada professor residente fosse um 

agente multiplicador de experiências vividas dentro e fora do Colégio Pedro 

II. Um terceiro, e, nem por isso menos importante desafio, era o de 

evidenciar a esses professores a importância do domínio do arcabouço 

teórico de sua disciplina/ciência e a necessidade de se ter um conhecimento 

teórico para se chegar a uma prática consciente e transdisciplinar. 

E, na verdade três nomes vieram à minha mente: Prof. Dr. Arno 

Wehling, Paul Veyne e Michel de Certeau. O primeiro – meu professor na 
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Graduação e depois meu diretor e reitor na Universidade Gama Filho –, 

sempre colocou com muita propriedade ao entregar as notas das provas: só 

sabemos sintetizar aquilo que conhecemos profundamente. E, o segundo 

nome refere-se ao historiador que, no seu livro “O inventário das diferenças” 

(1976), coloca em síntese que o grande gosto pelo conhecimento vem 

quando conseguimos misturar as fichas desse grande arquivo que é a 

produção cientifica de cada área. E o terceiro, outro historiador francês que, 

na obra “A invenção do cotidiano” (1994) relaciona a prática cotidiana com 

novas formas sociais de fazer.    

Frente aos desafios colocados e considerando as ideias desses 

mestres-pesquisadores doutores, propus aos professores residentes um 

trabalho a partir de projetos. A princípio, foram três. Um de cunho teórico, 

em que a discussão surge a partir de uma leitura de teoria da história, na 

verdade, do seu corpo conceitual. Saber o que é um conceito histórico é de 

vital importância para um professor de história, não só para um historiador 

(pesquisador). Mas saber adequar esse conceito para educação básica é o 

grande desafio. Selecionar os conceitos vitais para produção de um 

conhecimento histórico em sala de aula é o grande objetivo do projeto. 

O segundo projeto leva o professor a trabalhar especificamente com o 

principal objeto do historiador: as fontes históricas. Como ensinar história 

sem trabalhar com as fontes históricas? O que são?  Onde estão?  Como 

utilizá-las em sala de aula?  E como transformá-las em material didático?  

São algumas das questões e soluções levantadas pelo professor, a partir da 

sua prática relacionada com a sua teoria. 
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 Um terceiro e o último projeto reside em como utilizar instituições 

culturais como ponto de partida ou de culminância de seus subprojetos de 

ensino de história. Fazer o professor ir a instituições culturais como 

museus, bibliotecas, centro cultural, dentre outros. Enfim, fazê-lo 

perpassar pela cultura erudita, popular, cientifica e de massa faz parte dos 

objetivos do projeto, que possui como produto final uma proposta de 

utilização de uma instituição no desenvolvimento da prática escolar, 

visando um conteúdo especifico da disciplina História.  

Na verdade, pouco de inovador ou inédito existe nas propostas. 

Porém, reconhecendo que, muitas vezes, o cotidiano do professor perpassa 

a teoria, desejei fazer que os residentes propusessem atividades de pesquisa 

ou mesmo trabalhos com documentos textuais, sejam eles sob a forma de 

imagens, charges, tabelas ou mapas. Percebessem no dia a dia que é 

possível produzir novas alternativas metodológicas para o ensino de 

história. E ainda, que eles descobrissem que a sua prática docente o coloca 

de frente com toda a produção de conhecimento acadêmico.  

Enfim, conscientizar o professor que a sua produção cotidiana em 

sala de aula, é também uma produção de conhecimento!  

Sem dúvida, dos residentes que passaram nesses dois anos de 

existência do programa, trabalhos foram produzidos, permitindo a união 

teoria e prática, da qual resultou propostas metodológicas de grandes 

resultados. Muitas vezes o próprio professor se surpreendeu com os 

resultados e, particularmente, com a percepção de que a sua prática se 
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encontra embebida pela teoria da história, superando, portanto, a falsa 

dicotomia entre prática e teoria. 

Enfim, durante esse período pude vivenciar a descoberta de 

professores de história, integrantes da rede estadual do Rio de Janeiro, de 

que a sua prática, de fato, produz conhecimento. E que, quase de maneira 

natural, ele constrói cotidianamente novas metodologias de ensino.  

Ressalto ainda que toda forma de conhecimento ou a produção do 

mesmo se faz pela interação de conhecimentos adquiridos no decorrer da 

vida profissional de cada um. Portanto, as experiências vivenciadas pelos 

professores residentes e supervisora durante esse período resultaram, 

também, para mim, em um novo repensar no campo: Ensino de História.   

* * * 
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Uma Experiência 
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Televisão ligada e ouço alguém – não sei quem – dizer uma máxima 

cuja autora seria a Madre Teresa de Calcutá: “a vida é um sonho, faça dela 

uma realidade”. 

As palavras remeteram-me imediatamente ao ofício do professor. 

Todos nós partilhamos um sonho que vai além da carreira enquanto 

profissão e meio de sobrevivência. 

 Sonhamos com crianças e jovens usufruindo uma educação, de 

preferência pública e de qualidade, que tenha por fundamento ser 

libertadora e democrática. Sonhamos com a construção de cidadãos críticos 

e atuantes. Ansiamos sempre defender e propiciar a difusão de valores como 

solidariedade e honestidade. Imaginamos pátios onde recreios acontecem 

sem bullying, brigas ou outros desentendimentos. Queremos que crianças 

não achem o “trabalho” como aviões do tráfico mais interessante do que a 

escola.  Acreditamos que é possível um meio ambiente mais sustentável, de 

forma que nossos jovens e as gerações futuras possam ter vida e, quem 

sabe, com uma qualidade decente. 

                                                   
 
1 Professora de História do Colégio Pedro II, Campus Centro. Professora supervisora na 

Área V do Programa de Residência Docente. Professora aposentada da rede particular de 

ensino da cidade do Rio de Janeiro. Professora Integrante da organização do Curso de Pós-
Graduação lato sensu em Relações Internacionais da Universidade Cândido Mendes 

(UCAM). Mestre em Relações Internacionais pela PUC-RJ. Licenciada e Bacharel em 

História pela PUC-RJ.   
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 Em suma: acreditamos na viabilidade de construção de um mundo 

melhor. A frase é um clichê. Mas há que pensar que se algo se torna um 

clichê, talvez seja porque é realmente importante, quiçá fundamental para 

a existência da humanidade. 

 E, por sermos professores, talvez tenhamos a possibilidade, não 

perfeita tampouco ideal, mas sempre possibilidade, de trabalharmos para 

que este sonho de vida possa se construir aos poucos como realidade. Para 

tal somos profissionais da Educação. Acreditamos na força transformadora 

da Educação. 

 O primeiro passo, no entanto, é o do autoconhecimento como 

profissionais. Somos profissionais capacitados para um dado trabalho. 

Novamente parece que está sendo enunciado um clichê. Em parte. Quando 

a referência ao trabalho do professor é através do verbo “dar”, ao invés de 

“ministrar” ou “conduzir”, há que prestar atenção no que tange ao 

profissionalismo dos engajados na carreira docente. Há uma visão 

distorcida de que, por lidar com seres humanos e construções imateriais, 

cujos efeitos não “aparecem” em primeira instância, não somos exatamente 

profissionais mas missionários. 

  O docente não “dá” aulas. Atuar nas salas de aula é uma das partes 

do fazer do professor, profissional da Educação. Por conseguinte, cabe ao 

docente uma atitude profissional para que a sociedade o veja como tal.  Esta 

atitude pode ser entendida como parte de um processo de desconstrução 

de imagens e estereótipos que foram engendrados, aos poucos, ao longo da 
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história das civilizações ocidentais, talvez desde a época dos escravos 

pedagogos na Atenas do século V a. C.  

Ao que tudo indica, ao longo da história das sociedades ocidentais a 

ação do “escravo” – o pedagogo grego que conduzia a criança à escola 

(paidós: criança e agein: conduzir) - teve mais eco do que aquela dos sofistas 

(sábios), surgidos como uma nova classe de professores que a proposta de 

uma Atenas democrática exigia. Eram eles, geralmente, professores 

ambulantes que percorriam as grandes cidades. Ensinavam as ciências e 

as artes, com finalidades práticas, principalmente a eloquência, em troca 

de uma elevada contribuição financeira. Eram, portanto, agentes de 

transformação, pagos com dignidade por um trabalho feito. 

 Assim sendo, acredito ser mister, particularmente no Brasil, que a 

vitimização do profissional docente seja combatida. A começar, entre nós 

mesmos.  Isto não significa, em absoluto, deixar de lutar por melhores 

condições de trabalho, salários dignos e a observância dos direitos devidos 

a qualquer trabalhador. Entretanto, acredito firmemente que, enquanto nos 

apresentarmos como vítimas, assim seremos tratados. O professor é um 

profissional, que exerce uma função para qual é qualificado, sendo-lhe 

devido adequado pagamento e trato por seu trabalho. Não somos e não 

aceitamos ser as “vítimas do sistema”. 

 A proposta é de transformação de uma dada mentalidade. Não é fácil. 

Não basta haver a mudança entre determinados setores de profissionais da 

Educação mas, também nas entranhas do tecido social, assim como do 
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poder público. Poder público este que dialoga (ou deveria dialogar) com as 

demandas, expectativas e costumes da sociedade como um todo orgânico. 

Atendendo à linha de raciocínio anteriormente destacada, cabe ao 

professor, por ser profissional, buscar, na medida de suas possibilidades e 

oportunidades, a melhor formação possível de forma que seja o melhor 

profissional que puder ser. Há que se admitir, entretanto, que tal proposta 

não é facilmente levada a cabo no Brasil, país com enormes dificuldades no 

setor educação. Não há necessidade de listá-las. Somos conhecedores de 

todas elas e já fazem parte do senso comum. Mas... há que lembrar que, 

segundo Serge Moscovici, senso comum é “a forma de compreensão que cria 

o substrato das imagens e sentidos, sem o qual nenhuma coletividade pode 

operar” (MOSCOVICI, 2009, p. 48). 

 Porém, em que pese as barreiras e dificuldades, é possível encontrar 

– e criar -  espaços e caminhos, retilíneos ou não, fáceis e difíceis, que nos 

permitam pensar, repensar, discutir, reconstruir, melhorar ou sofisticar 

tanto nossa prática pedagógica quanto nossa formação acadêmica. Afinal, 

acreditamos na importância e no papel social do docente.  Ao contrário do 

que majoritariamente se defendia durante a década de 1970, quando a 

escola era vista essencialmente como reprodutora de uma dada estrutura 

de classe, acreditamos que a  

escola e, nela, o professor, teriam um papel chave na 
transmissão do saber elaborado, sistematizado e erudito de 
forma a garantir à população a possibilidade de expressar de 
maneira elaborada os conteúdos da cultura popular que 
correspondem a seus interesses. (SAVIANI, 1985).  
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E, neste processo, cabe ao professor construir saberes, em um diálogo 

constante com a academia e com o saber trazido pelo aluno. 

Este é o escopo do Programa de Residência Docente oferecido no 

Colégio Pedro II. A proposta é de um programa de pós-graduação que 

propicie o diálogo entre teoria e prática: a construção acadêmica 

acompanhada da prática docente diversificada. E, através deste processo, 

propiciar tanto ao professor residente quanto aos coordenadores e 

supervisores, momentos de troca, aprendizagem, reformulação, debate e 

construção de saberes. 

Este é o momento chave no qual se distingue o cientista do cientista- 

professor ou do professor-cientista ou ainda do professor, pois 

Enquanto o cientista está interessado em fazer avançar a sua 
área de conhecimento, em fazer progredir a ciência, o 
professor está mais interessado em fazer progredir o aluno. 
O professor vê o conhecimento como um meio para o 
crescimento do aluno; enquanto para o cientista o 
conhecimento é um fim, trata-se de descobrir novos 
conhecimentos na sua área de atuação. (SAVIANI, 1985,  
p.19)  
 
Nessa perspectiva, o conhecimento viria de “fora para 
dentro”, tendo uma dimensão instrumentalizadora do ponto 
de vista político social. Ao professor, caberia a organização 
dos processos, de métodos, de modo a garantir a apropriação 

pelos alunos. (...) um professor de história ou de matemática; 
de ciências ou estudos sociais, de comunicação e expressão 
ou literatura brasileira etc., tem cada um, uma contribuição 
específica a dar em vista da democratização da sociedade 
brasileira, do atendimento aos interesses das camadas 
populares, da transformação estrutural da sociedade. Tal 
contribuição se consubstancia na instrumentalização, isto é, 
nas ferramentas de caráter histórico, matemático, científico, 
literário, etc. que o professor seja capaz de colocar de posse 
de alunos. (SAVIANI, 1982, p. 83)  
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Não se pretende aqui dizer que o professor não produz ciência ou 

saber. Em absoluto. Mas ele tem preocupações e objetivos que não estão 

presentes quando da produção acadêmica enquanto tal! 

Como uma das supervisoras no programa, atuando no campus 

Centro do Colégio Pedro II, durante o ano 2013 e entendendo a proposta 

com um possível caminho para o aprimoramento de profissionais da 

Educação, enfrentei alguns desafios.  Em primeira instância, um colega de 

profissão, em igualdade de condições, na sala de aula. Não um estagiário, 

não um aluno-mestre, tampouco um aluno de Ensino Médio. A necessidade 

de criar com mais frequência e com maior substância acadêmica se fez 

presente, fossem situações docentes, propostas de atividades para os 

alunos, pequenos ou grandes projetos de pesquisa.  Para tal, ler, estudar, 

buscar atualização, tanto em teoria da Educação quanto em nossa área de 

saber, no caso História, fez-se uma necessidade ainda mais contundente. 

Tudo parece tão simples e tão óbvio!  Não é isso que fazemos sempre? 

Então por que a apreensão, a ansiedade e a preocupação com a presença 

dos residentes docentes em minha sala de aula, partilhando a rotina de 

trabalho para aprender-ensinar, aprimorar, dar e receber? Acontece que 

fez-se agudo o questionamento de que “eu poderia ter feito mais e melhor”, 

vinda daí a questão do “desafio”. 

 Percebi então que, por menos que acreditamos ter produzido e 

crescido, sempre há o que partilhar. Trabalho há tempos com alunos de 

segunda e terceira séries do Ensino Médio, sendo ao menos 15 anos 

contínuos em salas de terceira série. Isto significa ter alguma experiência 
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não só com os conteúdos programáticos da série, como também com 

aqueles exigidos nas provas do ENEM, nas provas da UERJ (qualificação e 

específica de História) e universidades particulares como a PUC do Rio de 

Janeiro, Fundação Getúlio Vargas e IBMEC.  Significa estar ciente de que a 

terceira série atrai “as luzes da ribalta” mas que é, acima de tudo, a 

finalização de um trabalho há muito começado. Na verdade, iniciado 

quando do processo de alfabetização e, pouco tempo adiante, quando da 

apresentação à criança do que pode ser entendido como História, a princípio 

permeada pelo mito e pela fantasia tão caras à infância! 

 Qual é a especificidade da terceira série em uma escola que pretende 

formar, além de informar?  Qual a contribuição que pode ser considerada 

interessante para o programa de Residência Docente? Segundo a proposta 

do Departamento de História do Colégio Pedro II há que trabalhar através 

dos conteúdos programáticos das diferentes séries, conceitos que podem 

ser considerados fundamentais para a compreensão e apropriação dos 

mesmos conteúdos. 

 Desta forma, conceitos gerais como “ciência”, “tempo”, “sociedade”, 

“nação”, “Estado”, “democracia”, “cultura”, “diversidade”, “cidadania”, ou 

ainda “alteridade”, entre uma miríade deles, nos parecem norteadores de 

qualquer estudo histórico e são Ainda mais: podem ser considerados 

fulcrais para a compreensão de conteúdos genericamente classificados 

como “Ciências Humanas”. Mais! Entendemos o trabalho com conceitos 

vital para a inserção do jovem na sociedade civil como cidadão consciente, 

na medida em que viabiliza, na maioria das vezes, a leitura crítica de 
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documentos e relatos, sejam escritos e/ou imagéticos. Documentos e 

relatos esses que norteiam nossa vida diária e indicam opções de cidadania 

ou de comportamento, principalmente aqueles veiculados pela mídia e pelos 

instrumentos de informática, em quantidade e velocidade assustadoras.   

Nasce dessas percepções, então, a crença de que o trabalho do 

docente não pode se limitar ao trabalho com o livro didático, ainda que este 

seja basilar no que tange ao desenvolvimento da leitura analítica e crítica, 

assim como o de construção de texto. Afinal,   

 
a escola não educa a consciência social apenas através dos 
conteúdos críticos devidamente sequenciados e dosados que 
transmite. A consciência da criança não se desenvolve tão 
somente através de conceitos que ela assimila em seu contato 
com os detentores da cultura elaborada, mas as condições 
para o desenvolvimento desta consciência crítica são criadas 
pela participação da criança na experiência social coletiva, a 
qual se compõe, em parte, das experiências práticas que a 
escola propicia através de sua organização interna e do 
sentido que assumem suas relações internas. (BONAMINO, 
1989, p. 205-206) 

 

Para tal trabalho conceitual vinculado mais diretamente à realidade 

do alunado, o conteúdo da terceira série do Ensino Médio apresenta-se 

bastante rico. Em História trabalha-se essencialmente com os séculos XIX 

e XX, tanto no que se refere à História do Mundo como da América e do 

Brasil2.  É possível trabalhar com momentos e processos históricos mais 

próximos da realidade dos discentes, que não só possibilitam o trabalho 

com História como ciência, como também atendem às exigências temáticas 

                                                   
2 Não cabe, no escopo deste texto, o debate acerca da classificação dos conteúdos de 

História. A classificação utilizada é aquela tradicional, apresentada na maioria quase que 
esmagadora dos livros didáticos disponíveis no mercado. Ao fazê-lo acredita-se ser o texto 

condizente com as diferentes situações em âmbito nacional. 



Residência Docente 2013 – Uma Experiência 

81 

 

do ENEM e dos vestibulares, não só do Sudeste como das universidades 

particulares mais importantes do território nacional. 

Dentro desse contexto, foi desenvolvido parte do trabalho com os 

residentes docentes no Campus Centro durante o ano de 2013. 

Paralelamente às leituras acadêmicas orientadas pelos professores 

supervisores e coordenador da área de Ciências Sociais, em Oficinas, foi 

propiciado aos residentes espaço para o trabalho com projetos para direção 

de debates com alunos, orientação de trabalho de recuperação, trabalhos 

de campo, redação de texto e construção de instrumentos de avaliação. 

 O trabalho dos residentes resultou em pequenos e grandes projetos – 

com particular destaque para o projeto de trabalho sobre Direitos Humanos 

e as Constituições Brasileiras.  Resultou em textos didáticos, material 

elaborado em Power point, análise de livros e reconhecimento do acervo da 

biblioteca escolar do Campus Centro. Propiciou debates acalorados em sala 

de aula, desaguando em um relacionamento rico, porquanto troca entre os 

alunos, o professor supervisor e os residentes. 

 E assim caminhamos em 2013. Com perspectivas de um trabalho 

ainda mais profícuo em 2014. Continuamos, todos, trabalhando por um 

aprimoramento nosso e de nossos alunos, apesar de, muitas vezes, o 

ambiente e as condições materiais não nos serem favoráveis, por conta de 

uma rede de educação pública que apresenta sérios problemas.  Mas, 

continuamos em busca da democratização do saber e de uma inserção 

social mais justa.  
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  Talvez por isso sejamos, todos nós, afinal, professores residentes, 

ansiando aprender e ensinar de forma a tornarmos nossas vidas 

profissionais de sonhos em realidades. 

 Quem sabe, então, Educação será transformação... 

* * * 
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RESIDÊNCIA DOCENTE:  
Considerações sobre o programa e a formação continuada de 

professores. 
 

Prof. Msc. Miguel Tavares Mathias1 

 
“Por isso é que, na formação permanente dos 

professores, o momento fundamental é o da 
crítica sobre a prática. É pensando criticamente 

a prática de hoje ou de ontem que se pode 
melhorar a próxima prática.” 

Paulo Freire. Pedagogia da autonomia.  

 

 

O presente artigo tem por objetivo discutir, mesmo que ainda de 

forma preliminar, o curso de pós-graduação lato sensu denominado 

Programa de Residência Docente (PRD) criado pelo Colégio Pedro II com 

apoio institucional da CAPES, e suas potencialidades como meio e 

estratégia de qualificação, em um contexto de formação continuada para 

professores, mormente das redes públicas de ensino do estado do Rio de 

Janeiro. Considerando o quadro crítico atual em que se encontra a 

educação pública, quadro este atestado e reiterado por inúmeros 

indicadores estatísticos referentes à repetência, evasão, índices de 

aproveitamento, discrepância série escolar/idade cronológica, aferidos 

tanto por levantamentos efetuados pelo poder público2, como por 

instituições autônomas, além de critérios subjetivos e comportamentais 

passíveis de acompanhamento no cotidiano escolar, como o 

                                                   
1 Professor do Colégio Pedro II, Campus São Cristóvão III. Professor Supervisor da Área V 

do Programa de Residência Docente do Colégio Pedro II. Professor Assistente da 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Mestre em Educação. Licenciado em 

Geografia.  
2 Para maiores informações ver dados (entre outras fontes) do Instituto Nacional de Estudos 

e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP. 



Residência Docente – Considerações sobre o Programa e a Formação Continuada de Professores 

84 

 

comprometimento com os estudos, a expectativa de acesso ao ensino médio 

ou superior, o exercício da cidadania.  

Neste contexto, a formação docente é identificada como um elemento 

fundamental no resgate (ou construção) de um padrão de qualidade, 

calcado na recontextualização dos processos pedagógicos mediadores da 

aprendizagem. Sem questionar a importância intrínseca da formação 

docente na consecução de processos educacionais de qualidade, é preciso, 

contudo, relativizá-la em dois níveis de interpretação: primeiro, entende-la 

como uma entre outras variáveis envolvidas na qualificação dos processos 

de ensino, considerando sua pertinência e eficácia tanto para o estudante 

cidadão, quanto para o conjunto social. Em segundo, inserindo-a na 

discussão e definição de parâmetros mínimos para o trabalho docente, o 

que, por sua vez, coloca em pauta a reflexão sobre o modelo de ensino que 

se propõe desenvolver, considerando seus objetivos, fins e princípios de 

natureza pedagógica, social e política. 

Ao se considerar a questão da qualificação do processo educacional, 

é importante estabelecer um referencial filosófico capaz de justificar e 

nortear o trabalho desenvolvido: por que se educa? A quem se educa? O que 

é educar? Estabelecer, a partir destes questionamentos, princípios capazes 

de serem reconhecidos e apropriados criticamente pelos estudantes, por 

suas famílias, pelos professores e, de forma mais ampla, possam, 

gradativamente, restabelecer a educação como um valor para a sociedade e 

como direito inalienável do indivíduo. Princípios que permitam a agregação 

e a articulação de esforços de diferentes atores sociais e a construção de 
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pactos políticos e sociais em prol de um projeto maior de qualificação da 

educação. Não se construirão processos eficazes, sem compromissos e 

participação coletiva. Não se construirá um processo pertinente sem o 

reconhecimento de objetivos maiores.  

Entretanto, para além de princípios coletivos, a qualificação e a 

pertinência estão e estarão calcadas também em outros elementos. Há a 

necessidade de reestruturação e adequação dos espaços físicos, a 

ampliação e diversificação dos currículos escolares, a inserção de novas 

tecnologias (não como panaceias metodológicas, mas como inserção de 

novos recursos didáticos), a reestruturação da carreira docente com sua 

pertinente requalificação salarial etc. O resgate da educação passa, 

também, pela definição por parte do Estado de políticas públicas, que 

normalizem o financiamento do sistema, que resgatem o papel político e 

social da carreira docente, que devolvam o significado de cidadania ao 

processo.  

* * * 

I - Formação continuada: valores e princípios. 

Assim, não se poderá desenvolver uma política de formação docente 

inicial e contínua, sem a clareza dos objetivos que a norteiam, das 

consequências do processo para a sociedade e dos limites desta variável no 

processo maior de resgate da qualidade do ensino.  

Deve-se considerar que, após a formação inicial, a formação 

continuada não é uma imposição externa, mas um dado presente a toda e 

qualquer atividade profissional, cabendo às políticas públicas apoiar e 
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valorizar as ações autônomas dos profissionais, bem como promover 

instâncias de qualificação diversificadas e permanentes. Isto implica 

reconhecer tais profissionais como sujeitos capazes de promover sua 

formação e de agirem de forma independente e criativa na ressignificação 

positiva dos processos de ensino. Há críticas constantes acerca da 

qualidade dos profissionais de educação, as quais, em geral, centradas 

numa inércia individual, desqualificadora (inclusive socialmente) da figura 

do professor e, por decorrência, da instituição escolar. De forma omissa, 

não são questionadas as condições de trabalho e remuneração a que esses 

profissionais são submetidos, o papel das instituições de formação inicial, 

a carência de iniciativas de apoio à formação continuada – com a 

disponibilização de tempo, bolsas de estudo, apoio institucional para a 

requalificação do trabalho – não esquecendo o nível simbólico, onde se faz 

necessário identificar e mediar o valor social dado à escola pelos grupos 

sociais por ela atendidos e, especificamente, o valor que o conhecimento 

assume nos processos de vida destas pessoas. 

Norteados por essas considerações, cabe a reflexão sobre os 

processos de formação continuada e sobre como o modelo desenvolvido pelo 

Programa de Residência Docente pode ser avaliado. Garcia caracteriza o 

processo de formação continuada (ou contínua) como  

sendo o conjunto de atividades desenvolvidas pelos 
professores em exercício com objetivo formativo, realizadas 
individualmente ou em grupo, visando tanto ao 
desenvolvimento pessoal como ao profissional, na direção de 
prepará-los para a realização de suas atuais tarefas ou outras 

novas que se coloquem. (Apud ALMEIDA, 2005, p.4) 
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É recorrente em diferentes autores (NÓVOA, 1995; CANDAU, 1988; 

LUCKESI, 1988) a associação entre desenvolvimento profissional e pessoal. 

Constitui o reconhecimento da dimensão emocional e dos valores 

individuais na construção das práxis profissionais. É também o 

reconhecimento do papel exercido pelo crescimento e valorização 

profissional como elemento de bem-estar – saúde física e emocional – dos 

professores. Mas é também um parâmetro para a construção de estratégias 

de promoção deste crescimento profissional. Os professores e demais 

profissionais envolvidos não podem ser vistos como alienados aos processos 

sócio educacionais em que estão envolvidos. Suas dúvidas, críticas e valores 

são parte integrante destes e precisam ser acolhidos, discutidos e inseridos 

na construção de propostas.  

Da mesma forma, o mero oferecimento de palestras ou cursos sobre 

temas estabelecidos sem a participação dos professores envolvidos, não 

constitui modelo satisfatório de trabalho, já que não corresponde, 

necessariamente, às questões prioritárias do trabalho docente em um dado 

espaço, em um dado momento, em um dado corte social. Isto não significa 

que haja uma hierarquia de conhecimentos, onde a práxis se sobreponha a 

teoria. É, no entanto, o reconhecimento dos profissionais como sujeitos 

ativos e capazes de mediar seus processos de aprendizagem. É também o 

reconhecimento que os processos de formação sempre incluem uma 

dimensão coletiva. As demandas de um profissional apresentam interfaces 

com a de outros profissionais envolvidos no mesmo espaço/tempo de 

atuação. Sobre essa questão Fusari e Franco (2005) ampliam o significado 
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do conceito de formação continuada ao afirmarem que os processos de 

planejamento e discussão coletiva desenvolvidos dentro das escolas, 

buscando alternativas e soluções às demandas concretas do cotidiano 

escolar, constituem parte significativa do processo de formação continuada, 

por permitir a contínua reflexão crítica e criativa acerca do Projeto Político 

Pedagógico das unidades escolares e sua consecução. Esta abordagem 

sinaliza ainda para outra variável que pode ser aqui associada: o 

rompimento de uma perspectiva fragmentada, rigidamente disciplinar, 

quiçá conteudista, do processo de qualificação dos professores. Se há 

saberes específicos e que precisam de aprofundamento e reflexão, estes 

saberes precisam, também, continuamente, dialogarem no processo maior 

de ensino e promoção de educação junto ao corpo discente. Há ainda 

saberes no campo pedagógico, filosófico, sociológico e psicológico, citando 

as contribuições mais constantes para o cotidiano escolar, que permeiam o 

trabalho docente, para além da expertise dos professores e de suas 

disciplinas/formações específicas. 

Fusari & Franco no mesmo trabalho apontam ainda a premência da 

discussão no ambiente social da escola para a formação continuada dos 

docentes, frente ao modelo que afasta o profissional da reflexão sobre sua 

realidade direta e com seus pares:  

(...) essas ações de formação, não raramente, em forma e 
conteúdo, desconsideram a complexidade singular de cada 
escola, sua memória institucional e o desenvolvimento dos 

sujeitos que lá convivem e protagonizam. (2005, p.19) 
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Em Almeida (2005, p.16) pode-se encontrar um conjunto de 

características apresentadas pela autora, a serem atendidas quando da 

organização de estratégias de formação continuada, para que o processo 

tenha eficácia e pertinência para os docentes e para a sociedade: 

a) contribuam para o desenvolvimento de uma escola includente, 

preocupada em educar a todos de modo igualitário e democrático; 

b) estejam voltadas para as reais necessidades vividas no dia-a-dia, levando 

em conta o que se passa no local de trabalho dos professores; 

c) estejam inseridas num processo permanente de formação profissional e 

articuladas com o projeto pedagógico da escola; 

d) contribuam para fortalecer o professor como sujeito de sua formação e 

de sua atuação; 

e) considerem a importância das condições em que os professores 

exercem suas funções (gestão e condições de funcionamento da escola, 

carreira, contrato, jornada de trabalho, salário etc.) para o êxito ou 

fracasso da formação. 

Assim, a formação continuada assume perspectiva ampla e crítica, 

transcendendo o indivíduo, ao passo que o convida ao comprometimento 

ético e profissional. A formação continuada passa a ser parte integrante e 

indissociável da vida profissional, acontecendo em diferentes níveis, mas, 

necessariamente, se materializando na reflexão coletiva da instituição 

frente aos problemas, demandas e desafios que apresenta, agregando 

processualmente experiências e saberes e, em decorrência, construindo 

novos. Estes saberes ao se manifestarem, em um nível pragmático na busca 
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do crescimento no e do lócus de vida profissional, permitem a socialização 

do saber para além das fronteiras deste, promovendo diálogo crescente e 

colaborando com o processo de formação e crescimento específicos de 

outros lugares e atores. 

É ainda esse processo que contextualiza o diálogo e a busca por 

outros saberes que fundamentem ou medeiem às análises frente à realidade 

vivida e permitam não só o aprofundamento dos conteúdos disciplinares, 

mas lhes oportunizem significado e pertinência no processo de ensino 

(GHEDIN, 2005). Os professores se apresentam como construtores de 

conhecimento. Como nos diz Candau (1988, p. 21): “a prática pedagógica, 

exatamente por ser política, exige a competência técnica”.  

* * * 

II - Considerações sobre o processo: críticas, possibilidades e 

contradições  
 
O Programa de Residência Docente ora em curso no Colégio Pedro II 

atende às características expressas nas considerações acima, em especial 

ao priorizar a discussão sobre a formação docente no âmbito de suas 

vivências cotidianas?  

Reitera-se o objetivo deste trabalho, de colaborar na construção de 

referenciais úteis para promover a reflexão e o desenvolvimento de 

estratégias de aperfeiçoamento do modelo. Não se considera que o Programa 

seja uma estrutura estática e fechada. Esta análise considera que, 

dialeticamente, as estruturas estejam em elaboração e abertas à 

incorporação de novas contribuições dos atores sociais envolvidos. Desta 

forma, elencaremos a partir da bibliografia consultada e da experiência 
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vivida, algumas considerações, sem, contudo, pretender esgotar a análise 

ou limitar a existência de outras leituras críticas. 

Um aspecto importante a destacar é a continuidade do docente em 

suas atividades regulares durante o curso. A permanência em sala de aula 

e a inserção na dinâmica regular da(s) escola(s) permite que o trabalho 

desenvolvido seja de constante reflexão sobre o cotidiano e suas exigências. 

Ressalte-se, entretanto, o enorme esforço do corpo de professores em 

buscar sua qualificação, sem uma efetiva contrapartida institucional. As 

bolsas oferecidas podem, apenas, serem entendidas como um 

reconhecimento formal do esforço e um apoio aos gastos básicos com 

deslocamentos, alimentação, materiais de estudo, não tendo impacto sobre 

a renda do docente, nem permitindo a redução voluntária da carga de 

trabalho. Neste aspecto, não se identificou ações institucionais, 

especificamente por parte das Secretarias de Educação envolvidas (estado 

e municípios), de redução de horas em sala de aula ou liberação temporária, 

apoiando o esforço dos professores e o processo formativo (devemos 

considerar ainda o impacto negativo que a ausência de estruturas e 

políticas de apoio produz sobre outros professores, desmotivando-os a 

aderirem ao processo).  

Sob esse ângulo de análise, cabe reconhecer e valorizar o 

compromisso ético e profissional destes professores, bem como 

compreender as dificuldades daqueles que não conseguiram realizar a difícil 

conciliação entre suas atividades e as atividades presenciais do curso. É um 

aspecto político-institucional que demanda maior atenção. 
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A estrutura do curso apresenta-se essencialmente voltada para a 

instrumentalização do docente frente a sua práxis. O curso divide a carga 

horária total em três grandes áreas, transcritas abaixo, conforme a 

instituição as define (Brasil, 2013): 

I - Atividades na área de docência – atividades didáticas 

desenvolvidas no CPII e na unidade escolar do residente (60% da 

carga horária do programa); 

II – Atividades em setores administrativo-pedagógicos do CPII - 

laboratório, biblioteca, secretaria, SESOP, etc. (5% da carga horária 

do programa); 

III – Atividades em formação continuada - oficinas, congressos, etc. 

(35% da carga horária do programa). 

 
As atividades de formação, compostas por oficinas e palestras, 

permitem ao residente escolher os temas que mais interajam com a sua 

realidade no momento, podendo em grupos multidisciplinares desenvolver 

a reflexão não apenas sobre o ponto de vista conceitual e meramente 

acadêmico ou teórico, mas em contraponto às experiências e demandas do 

dia-a-dia da escola. Essa virtude, contudo, é, também, limitada pela 

sobrecarga de trabalho da maioria destes professores. Ao longo do período 

da Residência foi possível coletar opiniões de avaliação desta dinâmica de 

trabalho adotada pelo Programa, o que, mesmo informalmente, apontou 

para uma leitura positiva do conjunto de ações, sendo a “contextualização” 

e a “pertinência” dos temas, frente ao cotidiano escolar os principais 

critérios de valorização destas atividades por parte dos professores. 
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Um segundo grupo de atividades, permite aos Residentes conhecer e 

dialogar com os profissionais técnicos e gestores institucionais (atividades 

administrativo-pedagógicas). Tendo em vista o trabalho desenvolvido, o 

encaminhamento destas atividades deve ter por objetivo permitir aos 

docentes refletir sobre outros níveis da organização do processo educacional 

(a maioria nunca atuou nestas atividades ou tem pouca interação com os 

profissionais que nelas atuam), transcendendo o espaço restrito da sala de 

aula e identificando papéis possíveis aos professores na discussão da gestão 

de suas instituições de origem, no significado das atividades 

complementares e de apoio às atividades docentes e na atuação destes 

profissionais e atividades no processo de educação dos estudantes. 

Por fim, as atividades na área de docência, permitem trocas com o 

professor supervisor sobre os habitus docentes (PERRENOUD apud 

SANTOS, 1995, p.22) e sobre o processo de planejamento e construção 

metodológica das atividades didático-pedagógicas frente ao conteúdo 

acadêmico formal presente no currículo da disciplina. A instituição, em 

seus documentos de referência, sinaliza a importância particular dessa 

dimensão do processo ao afirmar que (Brasil, 2013): 

A Residência Docente pareia professores recém-formados 
(aqui denominados Residentes Docentes) com professores 
orientadores do Colégio Pedro II (Professores Supervisores e 
Coordenadores de Área), de modo a dar ao novo profissional 
uma formação complementar em questões de ensino-
aprendizagem na área/disciplina, assim como em aspectos 
da vida escolar.  

 
Ao analisar-se o texto de apresentação do Programa de Residência 

Docente, pode-se identificar, através dos objetivos propostos, que o 

planejamento do curso de especialização pressupõe que o docente encontra 
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dificuldades na consecução das ações inerentes a sua atividade. O texto 

pontua aspectos essenciais da prática docente, os quais já se encontram 

inseridos na filosofia e na estrutura curricular dos cursos de licenciatura 

de formação inicial.  

Priorizando o desenvolvimento da autonomia na produção e 
aplicação de estratégias didáticas, a internalização de 
preceitos e normas éticas e o estímulo à reflexão crítica sobre 

a ação docente, pretende-se que o novo profissional do 
magistério acumule subsídios para o exercício de sua 
docência com maior qualificação (Brasil, 2013). 

 

Desta forma, questiona-se o(s) por que(s) dessa dificuldade e se a 

proposta de Residência Docente é capaz de contribuir com o 

equacionamento, mesmo que parcial e processual, do quadro atual de 

exercício do magistério, especificamente nas redes públicas de ensino. 

Apreende-se que o processo desenvolvido no Programa parte de duas 

considerações prévias: primeiro da limitação do processo de formação 

inicial; em segundo, de contraposição entre a “realidade” do cotidiano do 

Professor Residente em sua escola de origem e do cotidiano docente no 

Colégio Pedro II (entendido na totalidade de seus campi), sendo, 

necessariamente, vantajosa a realidade (condições de trabalho) da 

instituição que ora o acolhe como discente em um curso de pós-graduação. 

O Colégio Pedro II se apresenta então como instituição de excelência e capaz 

de servir de referencial ao desenvolvimento do profissional que busca 

aperfeiçoar suas práticas.  

Esses aforismos estabelecem parâmetros e valores na relação entre o 

professor em capacitação e a instituição promotora e, em última instância, 

medeiam a relação com os docentes envolvidos no processo de capacitação, 
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os quais representam a instituição Colégio Pedro II, além de um grau 

diferenciado de qualificação docente.  

A assunção desta perspectiva não se justifica. O processo de ensino 

requisita do docente uma disponibilidade, como aponta Freire (1986) uma 

abertura ao novo, ao processual. A prática docente, por sua vez, não 

corresponde a um conjunto de rotinas capazes de serem repetidas. A prática 

docente é um espaço de experimentação e de interação em constante 

transformação. A relação com os professores residentes passa pelo 

estabelecimento de um espaço de confiança e diálogo, onde a formação está 

no intercâmbio entre os interlocutores e não numa hierarquização calcada 

em classificações generalizantes e potencialmente segregadoras. O 

profissional em qualificação deve ser respeitado em suas especificidades e 

estas devem ser trabalhadas durante o processo. Este deve ter a 

possibilidade de identificar como determinadas situações do cotidiano são 

enfrentadas nas duas instituições – com seus acertos e erros – e analisar o 

papel desempenhado pelos diferentes profissionais envolvidos na 

construção de soluções processuais.  

As instituições de origem não reproduzirão o modelo do Colégio Pedro 

II, nem mesmo em seus aspectos mais positivos. Contudo, é possível que se 

estruturem de forma positiva e coerente com os objetivos de 

desenvolvimento de uma educação pública de qualidade e que (cada vez 

mais) promovam conhecimento, cultura e cidadania, reconhecendo e 

respeitando suas especificidades, as quais devem estar expressas em seu 

Projeto Político Pedagógico. A excelência no campo da educação e do ensino 
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não constitui um conjunto rígido de características, mas a promoção de 

processos educacionais críticos e capazes de promover os potenciais dos 

estudantes. 

A reflexão sobre esses papéis e a natureza desta relação é 

fundamental para a construção dos caminhos institucionais (políticos e 

pedagógicos) que apontem para a realização da proposta do curso. Indicam 

a possibilidade de promover, para além da qualificação de um dado 

profissional, a sua ação como multiplicador em seu ambiente de trabalho, 

como explicitado na documentação da especialização: “capacitar os 

participantes para que ajam como multiplicadores em seus ambientes 

educacionais” (Brasil, 2013).  

A orientação acima transcrita pode ser mediada também pela 

discussão dos habitus profissionais. A oportunidade de contato entre 

docentes com experiências diversas, suscitando a reflexão conjunta sobre 

os problemas, rompe com o isolamento do professor dentro do ambiente 

escolar. O docente em capacitação pode vivenciar, como observador, 

diversas variáveis do cotidiano, potencializando sua análise crítica e a 

contextualização destas variáveis, inclusive as ações do regente em dado 

momento. Como nos diz Santos (1995, p.19), o “professor, mergulhado na 

cultura pedagógica e institucional da escola, constrói sua identidade 

profissional”. A Residência Docente ao romper com o isolamento e permitir 

a troca, a reflexão conjunta in loco, fornece um instrumento diferenciado, 

potencialmente qualificador do processo de formação continuada. Ou como 

nos diz Perrenoud, na obra acima citada (apud Santos, 1995, p.22): “as 
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atividades de análise e interpretação crítica da prática, ou seja, uma 

releitura dessa prática contribui para a modificação da ação pedagógica”.  

O exercício desta interação durante o período de formação deverá 

favorecer a valorização, por parte deste profissional, destes espaços de 

reflexão conjunta dentro de sua própria escola. Isto, apesar destes espaços, 

por vezes, não existirem formalmente ou se apresentarem destituídos de 

valor intrínseco para a atuação docente, transformados, assim, em espaços 

meramente burocráticos. Nestes contextos, prevalece o isolamento dos 

profissionais que é, em si mesmo, estratégia de acomodação, por vezes 

alienação, inviabilizando processos solidários de reflexão/ação, capazes de 

construir respostas/estratégias adequadas aos problemas ou 

características estruturais e conjunturais do cotidiano escolar e da própria 

vida profissional. Ou, nas palavras de Fusari (1992, p.33):  

As respostas aos problemas não serão encontradas nos 
textos e sim na reflexão grupal, na qual a experiência dos 
professores, aliada ao estudo, oferecerá alternativas de como 
lidar com problemas (...) que surgem no cotidiano escolar. 

 

Considerando a estrutura do curso como mais um critério de análise, 

o processo formativo apresenta-se diversificado e potencialmente vinculado 

aos interesses do corpo docente, permitindo aos professores residentes 

estabelecerem caminhos individualizados à sua formação. Todavia, como 

um processo aberto e em construção permanente, o Programa exige a 

interação entre os profissionais do próprio Colégio Pedro II, visando à 

construção coletiva e reflexiva do processo e dos procedimentos adotados. 

Isto, só será realizado se, minimamente, os professores envolvidos nas 

ações de supervisão, estabelecerem uma rotina de construção dialética e 
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coletiva do conhecimento, através de reuniões periódicas de planejamento 

e reavaliação. A experiência da área de História e Geografia (área V) no 

desenvolvimento destas reuniões de diálogo mostrou-se extremamente 

positiva, inclusive desdobrando-se na constituição de um Seminário sobre 

os trabalhos realizados e em curso, envolvendo os professores residentes e 

os supervisores num fórum comum de discussão, promovendo a valorização 

efetiva dos professores residentes como parceiros no processo de 

construção das atividades e do modelo de formação continuada da 

instituição. 

Nesta mesma linha de raciocínio, a construção do produto acadêmico 

final tarefa obrigatória para recebimento do grau de especialista, tem como 

princípio fundamental a discussão de um projeto concreto voltado para a 

qualificação da prática docente, sendo este, necessariamente, desenvolvido 

e aplicado junto aos estudantes da escola pública de origem. Isto acaba por 

direcionar a forma como a Residência Docente se desenvolve e incentiva os 

professores participantes a buscarem interfaces possíveis com suas 

práticas, planejamentos e objetivos. Este modelo é capaz de propiciar um 

aprofundamento crítico do compromisso do docente com sua própria 

prática profissional, levando-o a experimentação e análise de sua realidade 

de trabalho, além de, através do desafio, permitir uma revalorização 

subjetiva da sua atuação e das possibilidades de crescimento profissional. 

Há ainda a valorização destas ações por parte dos próprios estudantes 

envolvidos. Esse é um fato que merece registro. É recorrente na fala dos 

professores residentes que, ao serem envolvidos propositivamente nas 
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experiências desenvolvidas, surge um sentimento favorável no corpo 

discente que passa a reconhecer em seu professor alguém disposto a 

desenvolver algo novo, a oferecer algo diferenciado, promovendo a interação 

entre o docente e os discentes, elemento tão importante no processo de 

ensino e de aprendizagem. 

Assim, o Professor Residente é entendido como agente de promoção 

de qualidade e transformação em seus ambientes de trabalho. Contudo, isto 

depende da capacidade institucional do Colégio Pedro II e de seu corpo 

docente de reconhecê-los como profissionais interessados e capazes de 

conferir qualidade ao processo educativo, às suas práticas pedagógicas e, 

em decorrência, aos ambientes de ensino em que se inserem. No conjunto 

de responsabilidades estabelecidas para a atuação dos professores 

supervisores, exatamente aqueles que intermediam todo o processo de 

formação, temos a indicação institucional de como o processo deve ser 

filosófica e metodologicamente desenvolvido: “promover discussões e 

reflexões teórico-práticas com os Residentes, sob sua orientação, acerca do 

processo ensino aprendizagem vivenciado.” (Brasil, 2013). 

A proposta do Programa de Residência Docente, por todas as variáveis 

apontadas, pode ser avaliada como uma experiência positiva e com 

potencial de desdobramento favorável à formação docente continuada. 

Precisa, no entanto, ser continuamente reavaliada de forma a manter sua 

maior virtude: a interação entre docentes e a reflexão em serviço. Assim, o 

modelo adotado pode ser avaliado como uma das possíveis estratégias de 

formação continuada que devem, dentro de uma concepção mais ampla de 
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reformulação das próprias práticas docentes, agregar valor e auxiliar os 

docentes e as unidades escolares em seu processo de qualificação e 

amadurecimento.  

* * * 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Artigos e obras  

CANDAU, V. M. F. A didática e a formação de educadores – da exaltação à 
negação: a busca da relevância. In: CANDAU, V. M. F. Didática em 

questão. 7 ed. Petrópolis: Vozes,1988. p.12-22. 

FREIRE, P. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática 
educativa. São Paulo: Paz e Terra, 1996. (Coleção Leitura) 

LUCKESI, C. C. O papel da didática na formação de educandos. In: 
CANDAU, V. M. F. Didática em questão. Petrópolis: Vozes, 7ª edição, 1988. 

p.23-30.  

SANTOS, L. L. de C. P. Formação de professores e pedagogia crítica. In: 
Fazenda, I. C. A. (org.). A pesquisa em educação e as transformações do 

conhecimento. Campinas: Papirus, 1995. p. 17-27. (Coleção Práxis)  

 
Sítios Eletrônicos 

ALMEIDA, M. I. de (consultora). BRASIL. Ministério da Educação. Formação 
continua de professores. Programa Salto para o Futuro. Rio de Janeiro. 

Bol. 13, p. 3-9, ago. 2005. Disponível em 
<http://tvbrasil.org.br/fotos/salto/series/150934FormacaoCProf.pdf>. 
Acesso em 19 de janeiro de 2014. 

BRASIL. Ministério da Educação. Colégio Pedro II. Programa de Residência 
Docente. Rio de Janeiro, 2013. Disponível em: 

<http://www.cp2.g12.br/blog/prdcp2/>. Acesso em 12 de dezembro de 
2013. 

FUSARI, J. C. A Formação Continuada de Professores no Cotidiano da 

Escola Fundamental. São Paulo: FDE, 1992. p. 25-33. (Série Ideias, n. 12). 
Disponível em <http://www.crmariocovas.sp.gov.br/prf_a.php>. Acesso em 
19 de janeiro de 2014. 

FUSARI, J. C. & FRANCO, A. de P. BRASIL. Ministério da Educação. 
Formação contínua em serviço e projeto pedagógico: uma articulação 

necessária. Programa Salto para o Futuro/TV Escola. Rio de Janeiro. 
Boletim 13, p. 18-23, ago. 2005. Disponível em 



Residência Docente – Considerações sobre o Programa e a Formação Continuada de Professores 

101 

 

<http://tvbrasil.org.br/fotos/salto/series/150934FormacaoCProf.pdf>. 
Acesso em 19 de janeiro de 2014. 

GHEDIN, E. A reflexão sobre a prática cotidiana – caminho para a formação 
contínua e para o fortalecimento da escola enquanto espaço coletivo. 
Programa: Salto para o Futuro/TV Escola. Rio de Janeiro. Boletim 13, p. 

24-32, ago. 2005. Disponível em 
<http://tvbrasil.org.br/fotos/salto/series/150934FormacaoCProf.pdf>. 
Acesso em 19 de janeiro de 2014. 

 

* * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

COMUNICAÇÕES DOS RESIDENTES  

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 



Os usos da literatura no ensino de história: uma perspectiva comparativa entre duas práticas 
pedagógicas diferenciadas 

103 

 

OS USOS DA LITERATURA NO ENSINO DE HISTÓRIA: 

uma perspectiva comparativa entre duas práticas pedagógicas 

diferenciadas 

 

Carolina Chalfun Mainoth 1 

 
I – Considerações:  

Este produto acadêmico nasceu a partir de um ambiente diferenciado 

de formação continuada de professores: o Programa de Residência Docente 

do Colégio Pedro II.  A importância do PRD se destaca no viés do curso, 

evidenciado logo em seus primeiros momentos, uma vez que todas as 

atividades se voltam para uma efetiva melhoria das práticas pedagógicas.  

Neste sentido, todas as atividades desenvolvidas dentro desse curso 

de pós-graduação diferenciado tiveram o claro direcionamento para a busca 

colaborativa de estratégias, compartilhamento de ideias e experiências. E o 

produto acadêmico exigido para a conclusão do curso não poderia ser 

diferente em suas intenções e sua natureza. Muito mais que discutir 

teóricos que versam acerca das interseções existentes entre literatura e 

história, este trabalho pretende encontrar pistas para que o uso de obras 

literárias na sala de aula seja feito de modo mais proveitoso. Partimos, 

                                                   
 
1 Mestranda do Mestrado Profissional em Práticas de Educação Básica do Colégio Pedro II. 
Especialista em Docência no Ensino Básico pelo Programa de Residência Docente do 

Colégio Pedro II. Licenciada e Bacharel em História pela Universidade Federal do Rio de 

Janeiro. Professora de História pela Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro e 

pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura do Município de Itaguaí. Este artigo é um 

resumo do Produto Acadêmico Final apresentado para a aquisição do título de Especialista 

em Docência no Ensino Básico, sob orientação do Prof. Dr. Adjovanes T. S. de Almeida. O 
mesmo pode ser encontrado na biblioteca do Departamento de Pesquisa e Pós-Graduação 

do Colégio Pedro II.  
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portanto, de um claro posicionamento: a defesa do uso da literatura nas 

aulas de história.  

Uma das principais angústias no processo de aprendizagem é 

perceber o quanto nossos alunos apresentam uma escrita de má qualidade, 

tanto na questão ortográfica quanto em relação à dificuldade de elaborar 

um texto dotado de coesão, coerência, adequação ao tema; o que causa 

inúmeros problemas no desenvolvimento da aprendizagem em qualquer 

disciplina.  

Neste sentido, o papel de estimular a leitura e, mais do que isto, o 

letramento torna-se uma necessidade cujo ônus recai sobre todas as 

disciplinas, não somente sobre a Língua Portuguesa. E é nessa interseção 

que se encontra a razão deste trabalho que parte de um claro 

posicionamento: a defesa do uso da literatura nas aulas de história, por 

acreditar que ela pode trazer contribuições inúmeras.  

Não estamos sendo pioneiros, e muito menos apresentando 

novíssimas perspectivas. O uso dos textos literários pela História, bem como 

as imbricações entre cultura popular e erudita na perspectiva da 

circularidade cultural já foram amplamente discutidos por M. Bakthin2, C. 

Ginzburg3 e N. Sevcenko4, entre outros pesquisadores.  

                                                   
2 BAKHTIN, Mikhail. Cultura popular na Idade Média e no renascimento: o contexto de 

François Rabelais. São Paulo/Brasília: Hucitec e Ed. UnB, 1987. 
3 GINZBURG, Carlo. O queijo e os vermes. São Paulo: Companhia das Letras, 2006.  
4 SEVCENKO, Nicolau. Literatura como missão: tensões sociais e criação cultural na 

Primeira República. São Paulo: Brasiliense, 1985.  
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Circe Maria Bittencourt fundamenta a defesa da pertinência do uso 

da literatura no ensino de história a necessidade de investigar as 

potencialidades deste uso, quando afirma que: 

Os estudos de textos literários têm assim como objetivo não 
apenas desenvolver o “gosto pela leitura” entre os alunos, mas 
também fornecer condições de análises mais profundas para o 
estabelecimento de relações entre conteúdo e forma. [...] Existe 
uma relação dialógica entre o autor e o leitor da obra, e essa 
relação possibilita sempre um encontro entre lugares e épocas 
diferentes (BITTENCOURT, 2009, p. 340-341, grifos nossos). 

 

 Tal junção contribui de modo muito profícuo na construção do 

conhecimento histórico escolar, propiciando reflexões que tomam a direção 

intencional da formação de cidadãos leitores, capazes de questionar 

autorias dos textos, intencionalidades das obras e motivações de ideologias 

presentes5, construindo um saber interdisciplinar, que se encontra descrito 

por Sandra L. Ferreira como: 

(...)o conhecimento é uma sinfonia. Para a sua execução será 
necessária a presença de muitos elementos: os instrumentos, as 
partituras, os músicos, o maestro, o ambiente, a plateia, os 
aparelhos eletrônicos etc.  
A orquestra está estabelecida. Todos os elementos são 
fundamentais, descaracterizando, com isso, a hierarquia de 
importância entre os membros. Durante os ensaios as partes se 
ligam, se sobrepõem e se justapõem num movimento contínuo, 
buscando um equilíbrio entre as paixões e desejos daqueles que 
a contrapõem. (FERREIRA,2011, p. 33-34.) 

  

Esse conhecimento interdisciplinar, através da literatura, atende ao 

sonho de todo professor: provocar no aluno a dimensão da afetividade no 

                                                   
5 Ideias presentes no texto de SANTOS, Ademar Firmino dos. A literatura no ensino de 

história: 30 anos de pesquisas. Disponível em:  

http://www.uel.br/eventos/sepech/sepech08/arqtxt/resumos-
anais/AdemarFSantos.pdf   Acesso em: 10/02/13 
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estudo da História, conforme a frase de Marc Bloch: “Evitem retirar de nossa 

ciência sua parte de poesia” (2001, p.19).  

Na maioria das vezes, o contato que o aluno tem com a produção dos 

historiadores é oriundo apenas do livro didático. Para a educadora Flávia 

H. Caimi (1999), os paradigmas historiográficos se renovaram, mas o livro 

didático não acompanha estas mudanças, tendo se limitado a uma reforma 

nos critérios visuais. As obras ficaram apenas visualmente atrativas, 

enquanto a leitura dos textos ainda revela um positivismo, que é 

evidenciado pela linearidade temporal estruturada por uma lógica evolutiva; 

bem como “um marxismo” que se nota nos enfoques sobre a produção 

material como motor da história. 

Partindo da necessidade de mudança de abordagens, vamos atender 

ao nosso objetivo específico de defender uma pedagogia pautada em 

projetos. O ofício do professor pode, através do desenvolvimento de projetos, 

ceder o lugar de interpretador da história ao aluno, que é sujeito de um 

conhecimento escolar que fomenta as perguntas relativas às suas próprias 

experiências do presente.  

Os Parâmetros Curriculares Nacionais apontam que a educação deve 

estar preocupada em formar cidadãos críticos e capazes de atuar na 

sociedade de modo consciente6. Mas como fazer da escola celeiro de 

cidadania se nossos alunos mal compreendem aquilo que estão lendo? É 

impossível e inadmissível oferecer a um indivíduo um diploma de conclusão 

                                                   
6 BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros 
Curriculares Nacionais. Ética e pluralidade cultural, 1998.  
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do Ensino Fundamental ou Médio por ter aprendido a decorar corretamente 

as respostas desejadas.  

 Entretanto, é necessário ao professor ter clareza quanto às suas 

intencionalidades pedagógicas, conforme afirma M. Elizabette do Prado 

(2205, pp. 54-58). Os projetos não devem ser uma opção à monotonia da 

apresentação tradicional dos conteúdos, e sim uma maneira de repensar a 

função da escola. É preciso que os projetos envolvam a co-autoria dos vários 

protagonistas do processo ensino-aprendizagem, provocando o 

envolvimento do aluno para descobrir ou produzir algo novo na busca de 

respostas às suas questões reais.  

Tendo estruturado nosso trabalho com as teorias escolhidas para 

fundamentar nossa perspectiva acerca da problemática proposta, 

partiremos para o atendimento da demanda do mesmo: a relevância para a 

prática. Nessa parte, pretendemos, através da comparação entre dois 

caminhos possíveis para o uso da literatura no Ensino de História, 

desenvolver pistas para a autonomia do professor na direção de um 

processo de produção de ações pedagógicas que demandem menos de seu 

tempo. Sendo assim, apresentaremos dois projetos aplicados que 

tomaremos por modelo. 

O primeiro projeto se chama “Palavras e Canções”, desenvolvido pela 

professora de Filosofia e História, Vânia Pinto Corrêa, desde 2010, na 

Escola Estadual Vicente Januzzi7, situada na Barra da Tijuca. Tivemos 

                                                   
7 A unidade atende a alunos oriundos da Cidade de Deus, de Rio das Pedras, do Terreirão, 

de Curicica e de Vargem Grande. 
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acesso ao referido projeto8 em artigo escrito pela própria professora para a 

Revista Pátio (2012, pp. 32-35). Ela partiu para a delimitação de quais 

seriam os objetivos de sua ação, a saber, incentivar o prazer pela leitura, 

seja no plano das questões relativas ao campo específico da Língua 

Portuguesa, seja em outros planos, como a vivência do aluno e a leitura do 

que o cerca.  Deste objetivo surgiu um problema – Como seduzir para a 

leitura? E a resposta a este questionamento veio da observação de um 

comportamento clássico dos jovens: ouvir música exaustivamente. Os 

alunos puderam, por meio desse projeto, experimentar e expressar suas 

reflexões e conhecimentos através da música, poema, atividades cênicas, 

artes plásticas e dança, além de terem produzido um livro de poesias que 

foi publicado e chegou, inclusive, ao acervo da Biblioteca Nacional.  

O segundo projeto – publicado na Revista de História da Biblioteca 

Nacional com o título Machado de Assis, o guia (CUNHA, mar. 2013, p. 9) 

– foi oriundo das Redes de Desenvolvimento da Maré, uma Oscip9, em 

parceria com a fotógrafa Tatiana Altberg. Os alunos, estudantes do ensino 

fundamental e médio, em escolas públicas da comunidade da Maré, tiveram 

uma oficina de fotografia que explorou o lado lúdico desde a confecção de 

câmeras com latas recicladas até a revelação de negativos, de onde vem o 

                                                   
8 O projeto começou em uma aula na sala, onde Vânia surpreendeu os alunos com uma 
caixa de papelão no meio do espaço, contendo vários livros com diferentes títulos e propôs 

uma dinâmica: pediu que cada trio de alunos escolhesse um deles para folhear e, em 
momento posterior, ir à frente dizer por que o escolheu e falar sobre ele, além de ler um 

trecho que quisessem. A docente, no encontro posterior, levou a música “Até o Fim”, de 

Chico Buarque, para trabalhar a relação entre o seu conteúdo e o tema do “Poema de Sete 

Faces”, de Carlos Drummond de Andrade, lido por um dos grupos de alunos na aula 

anterior. A intertextualidade entre ambos foi um caminho para o estudo do tema filosófico 

do programa curricular relativo ao determinismo e liberdade. Do mesmo modo que, para 
História, serviria para trabalhar a consciência do aluno enquanto sujeito histórico também.  
9 Organização da sociedade civil de interesse público. 
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nome do projeto, que foi escolhido pelos próprios alunos: “Mão na Lata”. 

Após a oficina, os alunos fizeram incursões fotográficas pelo Centro do Rio 

de Janeiro, onde trechos das obras de Machado de Assis eram lidos e iam 

guiando as paradas do grupo. O trabalho com a literatura mesclou o uso de 

fontes históricas às vivências de passar pelos lugares descritos, enquanto 

os jovens foram se imaginando em uma outra época. Posteriormente os 

alunos foram estimulados a mergulhar em seu próprio universo, podendo 

eles mesmos se enxergarem enquanto personagens. Tais características 

foram destacadas com a publicação, neste mês de março de 2013, do livro 

Cada dia meu pensamento é diferente, com o resultado desse encontro entre 

passado e presente nas fotografias dos meninos e meninas participantes do 

projeto10.  

 A partir da observância desses projetos, podemos traçar pistas sobre 

os modos de realizar nossa proposta pedagógica. 

A obra literária deve ser usada como documento, a partir de trechos 

em que possam ser extraídas informações sobre o período em que foi escrita, 

como as mentalidades, o cotidiano, a política ou a economia. A relevância 

desse uso só acontece se o próprio aluno for levado a lançar sobre a obra 

um olhar de historiador, de investigador do passado.  

 A educadora Beatriz Zechlinski11 aponta duas outras formas em que 

o uso da literatura seria possível: o professor utilizaria obras ficcionais que 

                                                   
10 Algumas dessas fotografias, bem como maiores informações sobre o projeto, podem ser 

encontradas nos links: http://redesdamare.org.br/?p=2219 e 

http://www.maonalata.com.br/ 
11 Ver ZECHLINSKI, Beatriz Polidori. História e literatura: uma proposta interdisciplinar 
de ensino.  

Disponível em:  
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sejam metafóricas para produzir reflexão acerca de algum tema da história, 

e os romances históricos poderiam ser o ponto de partida para uma análise 

dos aspectos do período trabalhado. 

 Acreditamos já ter traçado as orientações principais, as pistas que 

pretendíamos descobrir e partilhar com os colegas professores, colaborando 

para a elaboração menos dispendiosa e otimizada, tanto em relação ao 

tempo quanto em relação à qualidade da abordagem, introduzindo 

estratégias pedagógicas que façam uso da literatura como recurso.  

 
II - Observações Reflexivas 

  A não conformidade com a incapacidade de lidar com a necessidade 

e vontade de trabalhar com a literatura no ensino de História alimentou a 

busca por referenciais teóricos capazes de embasar nosso desejo. Sendo 

assim, a primeira parte de nosso trabalho buscou, brevemente, delinear os 

referenciais teóricos escolhidos como mais acertados em relação ao que 

buscamos defender.  

No segundo momento, partimos para a análise de dois projetos 

pedagógicos encontrados durante nossa pesquisa e já mencionados aqui, 

que foram, de acordo com nosso ponto de vista, bastante proveitosos. A 

partir deles, tecemos pontos estruturantes de uma prática pedagógica em 

História que leve em consideração a produção literária.  

 Delineamos que a literatura precisa ser vista como uma fonte 

histórica e analisada como tal. Porém, é preciso buscar maneiras 

                                                   
http://www.pr.anpuh.org/resources/anpuhpr/anais/ixencontro/comunicacao-
individual/BeatrizPZechlinski.htm. Acesso em: 02/02/13. 
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interdisciplinares e lúdicas para se trabalhar com ela, a fim de desenvolver 

no aluno o gosto pela leitura. A partir dos dois exemplos analisados, 

acreditamos também na importância de envolvermos o estímulo à produção 

criativa, à expressão do educando.  

 Porém, não se trata de um trabalho totalmente ingênuo em relação 

aos seus limites. Temos plena consciência de seu caráter lacunar, por 

pretender estabelecer caminhos tidos como ideais, quando, na realidade, a 

pluralidade de caminhos é o que, inclusive, fortalece o debate e a busca dos 

referenciais mais adequados para cada professor em suas diferentes 

realidades.  

 Deste modo, uma última observação se dá em relação ao seu caráter 

provisório. O que hoje é visto por nós como necessidades dentro do campo 

educacional devido às demandas da contemporaneidade – como, por 

exemplo, a interdisciplinaridade, a validade do uso da literatura no ensino 

de História e a necessidade do referencial do aluno ser levado em conta – 

podem, um dia, de acordo com imperativos das conjecturas históricas e 

metodológicas possíveis, não se configurarem mais como paradigmas 

válidos. Ou, melhor, nossos conceitos utilizados podem sofrer 

ressignificações que tornarão nossa pesquisa obsoleta. Acreditamos ter 

colaborado de modo relevante para a melhoria de nossa ação docente, e, 

por isto, julgamos ser válida a partilha com a comunidade científica 

interlocutora deste trabalho.  

* * * 

 



Os usos da literatura no ensino de história: uma perspectiva comparativa entre duas práticas 
pedagógicas diferenciadas 

112 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Publicação Oficial 

BRASIL. Ministério de Educação. PRADO, Maria Elisabette B. B. do. 
Pedagogia de Projetos: fundamentos e implicações. In: ALMEIDA, Maria 

Elizabeth de & MORAN, José Manuel. (org.). Integração das Tecnologias 
na Educação. Brasília: Secretaria de Educação a Distância. MEC, 2005, 
v.1, p. 54-58. 

 
Artigos e obras  

BITTENCOURT, Circe Maria Fernandes. Ensino de História: fundamentos 
e métodos. São Paulo: Cortez, 2009.  

BLOCH, Marc L. B. Apologia da história, ou, o ofício do historiador. Rio 
de Janeiro: Jorge Zahar, 2001.  

CAIMI, Flávia Heloisa. O livro didático: algumas questões. In: DIEHL, Astor 

Antônio (org.) O livro didático e o currículo de história em transição. 1 
ed. Passo Fundo: EDIUPF, 1999. 

CUNHA, Gabriela Nogueira. Machado de Assis, o guia. Revista de História 
da Biblioteca Nacional. Sociedade de Amigos da Biblioteca Nacional. Ano 
8, n° 90, mar. 2013, p.9. 

DECCA, Edgar S. de. Questões teórico-metodológicas da história. In:  
LOMBARDI, José C.; SANFELICE, José L.; SAVIANI, Dermeval (orgs). 

História e história da educação. Campinas: HISTEDBR, 1998. 

FERREIRA, Sandra L. Introduzindo a noção de interdisciplinaridade. In: 
FAZENDA, Ivani C. A. (coord.) Práticas Interdisciplinares na escola. São 

Paulo: Cortez, 2011. 

FONSECA, Selva G. Didática e prática de ensino de história. Campinas: 
Papirus, 2003. 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia – saberes necessários à prática 
educativa. São Paulo: Paz e Terra, 2001. 

PINTO, Vânia Corrêa. Quando a música incentiva a leitura. In: Revista 
Pátio. Ensino Médio, Profissional e Tecnológico. Porto Alegre: Grupo A, 
2012. 

 
Artigos em meio eletrônico: 

NÓVOA, Antônio. Para uma formação de professores construída dentro 

da profissão. Disponível em:  
http://www.revistaeducacion.mec.es/re350/re350_09por.pdf. Acesso em: 
07/10/12. 

RACHADEL, Cristina; FELISBERTO, Jonas; VENERA, Raquel. Desafios da 
educação na contemporaneidade; multidisciplinaridade entre literatura e 



Os usos da literatura no ensino de história: uma perspectiva comparativa entre duas práticas 
pedagógicas diferenciadas 

113 

 

ensino de história. In: Revista Percursos. Florianópolis, v. 11, n.1, jan/jul 
2010. Disponível em:  

http://www.periodicos.udesc.br/index.php/percursos/article/viewFile/20
54/1648. Acesso em 24/01/12.  

 

* * * 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 



 

 

 

O ENSINO DA QUESTÃO AGRÁRIA e AGRÍCOLA BRASILEIRA NO 
ENSINO FUNDAMENTAL  

 
Gabriele Leal Rosa1  

 

 
 “Para uma verdadeira apropriação do 

conhecimento é necessário percorrer a trajetória 
da teoria e da prática.” 
Shoko Kimura. Geografia no ensino básico. (2008) 

 

I - Introdução 

A origem dos conflitos no campo brasileiro tem raízes históricas nas 

capitanias hereditárias e no sistema de sesmarias. Antes da Lei de Terras 

bastava se apossar de uma parte dela e solicitar o título de sesmeiro à 

administração da Coroa.  

O regime de sesmarias findou com a proclamação da independência 

em 1822, a partir de então, inexistia uma legislação que regulamentava o 

acesso à terra, o que possibilitou a multiplicação de posseiros até o ano de 

1850.  Somados a essa multiplicação, o tráfico negreiro passou a ser ilegal. 

Embora o fim só tenha se efetivado em 1850, o seu fluxo diminuiu 

gradativamente o que ocasionou a escassez da mão de obra escrava 

disponível para a lavoura.  

Os “barões do café” e os donos dos engenhos, em conjunto com outras 

elites da época, implantaram uma série de medidas visando impedir que a 

produção nas lavouras sofresse prejuízo. Não por coincidência à data do fim 

                                                   
1 Especialista em Docência do Ensino Básico na disciplina de Geografia pelo Programa de 

Residência Docente do Colégio Pedro II. Professora no Ciep Brizolão 166 Abílio Augusto 

Távora. Este artigo é uma síntese do Produto Acadêmico Final entregue ao Programa de 
Residência Docente do Colégio Pedro II, em dezembro de 2012, sob orientação do Prof. 

Marcos Antônio da C. Santos.           
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do tráfico negreiro, a Lei de Terras foi promulgada em 1850. A referida lei 

proibia aquisições de terras devolutas por outro meio que não fosse o título 

de compra. Esta lei impedia o acesso de trabalhadores livres às terras livres, 

caso contrário, as grandes fazendas ficariam sem mão de obra, segundo a 

concepção da elite proprietária. A lógica é simples – se a mão de obra é 

escrava, o latifúndio pode conviver com terras livres; mas se a mão de obra 

é livre, as terras precisam ser escravizadas. (Cf. DA SILVA, 1985).  

As terras no Brasil continuaram predominantemente nas mãos 

daqueles que realmente tinham condições de comprá-las. Já os que não 

tiveram suas posses legitimadas até 1850 – a grande maioria dos posseiros 

– tiveram que se sujeitar aos grandes proprietários e acumular alguma 

renda para que um dia pudessem comprar as terras que já estavam 

instalados por anos. (Cf. MARTINS, 1986.) A base dos atuais conflitos no 

campo brasileiro foi então alicerçada.   

A Guerra de Canudos na Bahia e a Guerra do Contestado no Paraná 

são os exemplos mais notórios e intrínsecos de lutas do campesinato pela 

posse da terra, tendo tais conflitos pouco a ver com a alteração do regime 

político na época – os revoltosos foram acusados de tentarem restaurar a 

monarquia.  

Nos últimos anos da década de 1950, camponeses do sertão de 

Pernambuco organizaram a denominada Ligas Camponesas, cujo principal 

objetivo era a luta pela reforma agrária e por mudança socioeconômicas no 

campo. Este foi o movimento social mais importante até o golpe militar de 

1964. São incontáveis as formas de organização dos camponeses para 
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conquistar o direito à terra e garantir um meio digno de sobrevivência; como 

também são inúmeras as medidas que as classes dominantes utilizam para 

impedir tais conquistas. Hoje esse embate se dá entre o MST e os ruralistas. 

O MST nasceu das experiências de lutas das Ligas Camponesas, 

sendo uma organização formada por camponeses pobres que se uniram 

para reagir ao avanço do latifúndio, tendo sido fundado oficialmente em 

1984. As principais propostas são: a luta pela terra, a reforma agrária, um 

novo modelo agrícola, a luta por transformações na estrutura da sociedade 

brasileira e um projeto de desenvolvimento nacional com justiça social. 

(AZEVEDO, 2008, p. 18-29). 

Já os integrantes das classes dominantes se organizaram em 1985 

para fundar a União Democrática Ruralista (UDR), cujo objetivo principal é 

impedir o sancionamento de leis a favor da reforma agrária e intensificar o 

combate às reivindicações do MST e de outros movimentos sociais que 

estavam emergindo no campo. 

A UDR atuava/atua em três frentes: o braço armado, incentivando a 

violência no campo, a articulação da bancada ruralista no parlamento e o 

controle da mídia1. Atualmente seus componentes deixaram de ser 

conhecidos como membros da UDR e são denominados de bancada 

ruralista. São considerados ruralistas aqueles que declararam que suas 

principais fontes de renda de origem, de alguma forma, no setor agrícola. A 

bancada era uma das maiores no Congresso Nacional, mas a partir das 

eleições de 2010 a sua representatividade foi reduzida de 117 para 66 

                                                   
1 Disponível em http://www.mst.org.br/MST-comemora-25-na-Bahia-e-ressalta-a-
importancia-da-Reforma-Agraria. Acesso em: 13 fevereiro 2013.  
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deputados, mas no Senado conquistou 24 cadeiras. A força política deste 

setor da sociedade se reflete na importância atribuída ao agronegócio pelo 

governo federal2. O governo federal dispõe de dois grandes ministérios para 

tratar dos assuntos relacionados aos temas agrícolas e agrários.  

O sistema agrícola refere-se a tudo o que envolve a agricultura 

comercial, como por exemplo, o cultivo e a criação de gêneros alimentícios, 

sendo os mesmos geridos pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento. Este ministério é responsável pela gestão dos aspectos que 

envolvem a comercialização, especialização científica, organização dos 

setores produtivos e de políticas públicas que beneficiam o agronegócio3.  

O sistema agrário no Brasil está atrelado ao Ministério do 

Desenvolvimento Agrário, tendo como competência os seguintes assuntos: 

I – reforma agrária; II – promoção do desenvolvimento sustentável do 

segmento rural constituído pelos agricultores (agricultura familiar); e III – 

identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das 

terras ocupadas pelos remanescentes das comunidades dos quilombos.4  

Podemos perceber que existe uma fragmentação na Gestão Pública 

para administrar as questões referentes à agricultura e a questão agrária 

no país, inexistindo uma territorialidade rural nos órgãos gestores, 

                                                   
2 Disponível em http://www.mst.org.br/especiais/23/destaque. Acesso em 08 março 
2013). 
3 Disponível em  

http://www.brasil.gov.br/sobre/economia/setores-da-economia/agronegocio. Acesso em 

03 abril 2013. 
4 Disponível em http://www.mda.gov.br/portal/institucional/Estrutura_do_MDA. Acesso 
em 13 de fevereiro em 2013. 

 



O Ensino da Questão Agrária e Agrícola brasileira no Ensino Fundamental 

118 

 

dificultando assim, para a sociedade brasileira, de modo geral, entender a 

diferença e a importância dos setores agrícolas e agrários.     

As informações disponibilizadas sobre o tema na grande mídia não 

contribuem para a formação de um cidadão consciente sobre a importância 

de um desenvolvimento rural intrínseco para o país, já que são 

empobrecidos ao serem superficialmente abordados, porém, essas 

deficiências não estão presentes apenas na mídia, elas estão presentes no 

principal meio de informação que os estudantes brasileiros dispõem. Os 

livros didáticos.  

Em uma análise detalhada dos livros didáticos de geografia, utilizados 

atualmente na rede pública de ensino, pode-se perceber um 

empobrecimento nas informações contidas nos livros (NABARRO & 

TSUKAMOTO, 2009), eles apenas informam descritivamente a organização 

socioespacial do campo brasileiro. Os temas são tratados como se não 

existissem temporalidades no espaço e como se houvessem harmonia entre 

o passado e o presente.  

No entanto, as abordagens dos temas nos livros estão em consonância 

com as propostas norteadoras do trabalho de muitos professores, os PCNs 

de Geografia. Os temas referentes ao meio rural brasileiro nos PCNs estão 

organizados em uma proposta metodológica que apenas conduzem o 

estudante a fazer constatações da realidade e não a sua real compreensão 

(Cf. VIEIRA, 2007).  

As possibilidades de análise das questões chaves relacionadas ao 

campo brasileiro são diversas, sejam as ações dos movimentos sociais 
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rurais, a histórica concentração fundiária, as políticas voltadas para 

aumentar a capacidade de produção do agronegócio ou da agricultura 

familiar. Todas estão relacionadas, assim cabe ao professor abordá-las em 

sala de aula de maneira que o estudante possa se apropriar desses 

conhecimentos e tenha condições de se posicionar enquanto cidadão.  Será 

possível dar o primeiro passo para entregarmos a sociedade cidadãos 

conscientes da importância das questões agrícola e agrária brasileira?  

O Programa de Residência Docente do Colégio Pedro II me motivou a 

sair da zona de conforto do ensino tradicional – que é, por vezes, um 

desconforto para os estudantes – e buscar metodologias que auxiliem os 

estudantes do sétimo ano do ensino fundamental não só a compreender a 

importância dos temas em questão, mas também, ter prazer no processo de 

aprendizagem. Para tanto, tentamos conjugar teoria e prática.   

A geografia crítica propõe um rompimento com a geografia tradicional 

e sua proposta de neutralidade, defendendo um maior engajamento e 

criticidade em relação à conjuntura social, política e econômica do mundo, 

defende também, a mudança na metodologia de ensino nas escolas, 

propondo o desenvolvimento de uma educação que estimulasse o espírito 

crítico e a inteligência (MORAES, 1994).  

Pretendemos nos apropriar desta corrente do pensamento geográfico 

para estimular no aluno o posicionamento crítico em relação à distribuição 

de terras e à produção de alimentos no país, conscientizando-os da 

realidade social em que está inserido o Brasil no presente momento 

histórico. Estimular a criticidade significa trabalhar múltiplas concepções 
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de um mesmo tema ao invés de observar apenas um dos lados de todo o 

processo, desde que se respeite, é claro, a idade e a maturidade cognitiva 

dos estudantes. 

* * *

II – Síntese da metodologia 

 
A primeira etapa foi a revisão bibliográfica dos livros e dos artigos da 

internet, referente aos assuntos a serem estudados e analisados.  

Na segunda etapa, optamos por instrumentalizar os estudantes com 

noções básicas acerca da organização socioespacial da área rural brasileira 

e discorremos, primeiramente, sobre as diferenças entre espaço rural e 

espaço urbano e as relações de dependência entre ambos. Em seguida, 

como uma terceira etapa, os estudantes aprenderam sobre a importância 

da produção de alimentos para a população brasileira.  

A quarta etapa consistiu em trabalhar com os alunos as ideologias do 

Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra (MST) e da Bancada 

Ruralista.  Depois de estarem de posse das informações já citadas, a quinta 

etapa consistiu em um trabalho prático para verificar o posicionamento dos 

estudantes em relação às questões agrárias e agrícolas. 

* * * 
III - Resultado 

 

Após os estudantes serem instrumentalizados com noções básicas 

sobre a organização socioespacial do campo brasileiro, foi aplicada uma 

dinâmica para verificar se os mesmos apoiariam o MST ou a Bancada 

Ruralista em relação às questões agrárias e agrícolas.  
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A sala de aula foi previamente preparada para receber os estudantes 

da turma 701. A reação dos estudantes ao entrar na sala de aula e 

encontrar as mesas e as cadeiras arrumadas de forma não convencional foi 

de surpresa e apreensão. Porém, assim que os objetivos da atividade foram 

explicados, eles demonstraram mais entusiasmo. 

A maioria dos estudantes ficou organizada no retângulo menor. Este 

retângulo representou o tamanho das terras que estão nas mãos da grande 

maioria dos pequenos agricultores brasileiros. Enquanto o retângulo maior 

foi ocupado com um número menor de estudantes, então representantes 

dos grandes latifundiários.  

Em seguida foram revisados os temas abordados em aulas anteriores 

referente às propostas do MST e as propostas dos ruralistas.  

Posteriormente, a divisão inicial do retângulo foi desfeita. E, nesse 

momento, foi solicitado aos estudantes para redividi-lo de acordo com o que 

consideravam justo para a economia do país e para a sociedade brasileira. 

Um pequeno grupo de estudantes optou por apoiar o agronegócio, 

justificando que é setor que “traz dinheiro” para o país; enquanto o segundo 

grupo optou por apoiar as propostas do MST, justificando que era o melhor 

para a população.  

Houve uma pequena discussão e o segundo grupo, porém, conseguiu 

convencer parcialmente os demais colegas, e todos começaram a dividir 

toda a “terra” em partes iguais. Ao serem questionados sobre qual 

movimento social do campo eles apoiariam, os estudantes para minha 

surpresa disseram que apoiariam as duas propostas. Eles idealizaram a 
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“reforma agrária” e a “redistribuição dos agricultores” nas terras destinadas 

ao cultivo. 

Após um breve desentendimento, os estudantes decidiram beneficiar 

igualmente a todos os agricultores. Quando questionados o porquê da 

escolha, explicaram que o “Brasil precisa de dinheiro e o povo precisa de 

alimentos”.   

* * * 

 

IV - Considerações Finais 
 

Embora alguns países já tenham provado na prática que a reforma 

agrária é o meio de garantir renda aos despossuídos, podendo assim 

garantir uma vida digna e formar um mercado consumidor de produtos 

industriais.  

As trajetórias de atuação política da bancada ruralista e do MST 

sempre residiram na defesa de projetos e posicionamentos político-

ideológicos antagônicos. Há um constante embate entre o modelo 

agroexportador e o modelo da agricultura familiar, sendo essas questões 

aparentemente impossíveis de serem solucionadas em curto prazo.  

Os latifundiários optaram por não abrir mão do poder e do monopólio 

da terra, tendo em vista beneficiar os que eles denominam de “movimento 

dos sem lei”, palavras proferidas por uma das maiores representantes da 

bancada ruralista, a senadora Kátia Abreu. Já os integrantes do MST se 

recusam a aceitar uma política de assentamentos atrelada ao capital. O 

movimento não aceita nada menos do que denominam de “a verdadeira 
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reforma agrária” e ter autonomia para decidir o que produzir, para quem 

produzir e quando produzir.  

Os estudantes não consideraram essas questões quando optaram por 

integrar os diferentes métodos de produção agrícola e igualar a divisão 

agrária do país. Porém, consideramos que a escolha está em consonância 

com a idade e a maturidade da turma; e, também, constatamos que os 

estudantes, mesmo sendo do sétimo ano do ensino fundamental, 

entenderam a importância da produção agrícola, assim como a importância 

de uma reestruturação agrária no Brasil. Ainda que o esperado fosse que 

apenas uma das propostas seria escolhida. 

Os interesses em uma abordagem dos conflitos que envolvem o campo 

brasileiro são muitos, mas podem ser contornados pelos professores e pelos 

estudantes com criatividade e empenho.  

* * * 
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PRÁTICA DOCENTE, PESQUISA E NOVAS TECNOLOGIAS DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO:   

uma proposta de discussão e intervenção para o Ensino de História. 
    

Marcus Vinicius Monteiro Peres1 

 
“A sólida aprendizagem decorre da consolidação 

de conhecimentos e métodos de pensamento, 
sua aplicação em situações de aula ou do dia-a-
dia e, principalmente, da capacidade de o aluno 

lidar de modo independente e criativo com o 
conhecimento que assimilou”.  
José Carlos Libâneo. Didática (1994, pp. 82 e 83.)   

 

Muitos estudiosos do campo educacional acreditam que hoje em dia 

a escola se encontra em crise. Muitos professores também. Da mesma forma 

pensam muitos alunos, pais, famílias. A sociedade, em peso, olha para a 

escola e se pergunta: Qual o seu papel? Como educar nossos jovens em 

meios às questões suscitadas pela sociedade da informação2? 

Os adolescentes brasileiros navegam na internet, em média, vinte e 

sete horas por mês, a maior média da América Latina. Cada vez mais, pelos 

celulares, que usam, muitas vezes, em sala, durante as aulas3. Ou seja, 

enquanto os professores tentam, arduamente, ministrar suas aulas, os 

alunos “se distraem” nos meios eletrônicos. Muitos professores, também, 

                                                   
1 Professor da rede estadual do Rio de Janeiro. Mestrando do PPGE-UFRJ. Especialista em 

Docência do Ensino Básico na disciplina de História pelo Programa de Residência Docente 

do Colégio Pedro II. Este artigo é uma síntese do Produto Acadêmico Final entregue ao 

Programa de Residência Docente do Colégio Pedro II, em dezembro de 2012, sob orientação 
da Profª. Dra. Ana Maria Ribas. 
2 Muitos são os nomes utilizados para se referir à sociedade fruto das evoluções 

tecnológicas. Adotamos sociedade da informação por compreender que sua principal 
característica é o desenvolvimento de redes de informação, seja pela web ou outros meios 

eletrônicos (CASTELLS, 2000). 
3Disponível em: http://blogs.estadao.com.br/radar-tecnologico/2013/03/08/brasileiros-
gastam-27-horas-online-por-mes-maior-media-da-america-latina/  

Acesso em 18/03/2013. 
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ainda resistem às novas tecnologias, em seu uso diário, e, principalmente, 

em sua prática docente. 

Essas situações levantam uma série de questões. Podemos relativizar, 

por exemplo, a validade das informações armazenadas na internet, e se 

estas se constituem como “conhecimento”, ou “saber”. Também devemos 

problematizar se a mera adoção de meio eletrônicos a título de “inovação” 

realmente traz perspectivas positivas para o ensino. 

Estas questões são complexas, mas não há como negar que as novas 

tecnologias da informação e comunicação (TICs) estão cada vez mais 

disseminadas por todo o mundo, e já entraram na escola. Consideramos 

que a utilização delas apresente um grande potencial para a educação de 

nossos jovens, e que deve se refletir sobre dicotomias entre “bem” e “mau”, 

ou seja, entre as TICs e o processo de ensino/aprendizagem. Vê-las como 

rivais, como uma ameaça, exclui a possibilidade delas serem utilizadas em 

conjunto com outras práticas, sem que elas sejam antagônicas. 

Efetivamente, antigas e novas metodologias podem não só conviver, como 

se unir, em busca de uma aprendizagem mais efetiva. 

É nisso que acreditamos, o que explica e justifica o tema desse 

trabalho. Tentaremos nessas páginas propor algumas questões sobre o uso 

das tecnologias em sala de aula, especialmente no Ensino de História.  

* * * 

1 - As TICs, a educação e a história 

Pierre Lévy é um dos autores que se propôs a estudar as novas formas 

de relação surgidas na sociedade da informação. Inclusive no que tange as 
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possíveis mudanças trazidas pelas novas dinâmicas (relação aluno-saber, 

por exemplo) do nosso tempo. Sobre esse tema, o autor afirma: 

[...] o essencial se encontra em um novo estilo de pedagogia, 
que favorece ao mesmo tempo as aprendizagens 
personalizadas e a aprendizagem coletiva em rede. Nesse 
contexto, o professor é incentivado a tornar-se mais um 
animador da inteligência coletiva de seus grupos de alunos 
em vez de um fornecedor direto dos conhecimentos. A 
segunda reforma diz respeito ao reconhecimento das 
experiências adquiridas. Se as pessoas aprendem com suas 

atividades sociais e profissionais, se a escola e as 
universidades perdem progressivamente o monopólio da 
criação e transmissão do conhecimento, os sistemas públicos 
de educação podem ao menos tomar para si a nova missão 
de orientar percursos individuais no saber e de contribuir 
para o reconhecimento dos conjuntos de saberes 
pertencentes às pessoas, aí incluídos os saberes não 
acadêmicos (1999, p. 158). 

 

Nesta obra, o autor faz diversas considerações sobre a forma como os 

computadores e a internet influenciam a cultura contemporânea, ou, 

segundo o que ele chama e configura o próprio título deste livro aqui 

utilizado – a cibercultura. Ele tece considerações sobre as mudanças na 

forma de apreensão do conhecimento pela geração que já nasce imersa 

nesta cibercultura, sobre as limitações e possibilidades das novas TICs, e 

sobre o papel do professor neste novo paradigma. A relação dos alunos com 

os saberes se modificou completamente, pois eles têm acesso a diversos 

tipos de informação pela internet, o que leva, de certa forma, à 

desvalorização dos saberes disciplinares, que se afastam cada vez mais do 

cotidiano dos alunos. Segundo Lévy:  

A partir daí, a principal função do professor não pode mais 
ser uma difusão dos conhecimentos, que agora é feita de 
forma mais eficaz por outros meios. Sua competência deve 
deslocar-se no sentido de incentivar a aprendizagem e o 
pensamento. (1999, p. 171) 
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Essa mudança nas relações com o conhecimento afeta, também, e em 

diferente medida, as gerações anteriores, e até a forma de se fazer a História. 

A historiadora e pesquisadora de historiografia digital Anita Lucchesi, por 

exemplo, se dedica a estudar, em perspectiva comparativa, 

respectivamente, as tendências italianas e estadunidense de Storiografia 

Digitale e Digital History. Segundo a autora: 

 
As Novas Tecnologias de Informação e comunicação marcam 
o Tempo Presente, sendo ora pano de fundo, ora objeto, ora 
meio de diversas manifestações sociais ao redor do mundo. 
Em um revival estranho das mudanças trazidas pela 
globalização, começamos a pensar as espacialidades e 
temporalidades desse novo tempo de Cultura Digital, 
radicalmente virtual. Tudo isso, tem feito da Internet um 
interessante objeto-problema para a nossa disciplina. A 
relação entre História e Internet têm suscitado 
questionamentos inadiáveis sobre o uso da Internet como 
fonte e ferramenta de pesquisa, suporte de memórias e novo 
espaço público, lugar também de divulgação dos resultados 
de trabalhos historiográficos. As noções de tempo e espaço 
alteradas pelo intenso uso e intervenção das novas 
tecnologias na sociedade, despertam novas angústias para a 
comunidade historiadora (LUCCHESI, 2012a, s/p.). 

  

Ainda de acordo com a autora, podemos perceber que há intensas 

discussões no campo da história sobre as influências das tecnologias no 

fazer historiográfico, que suscitam diferentes interpretações sobre como isso 

afeta e/ou modifica a prática do historiador. Historiadores já consagrados, 

como Carlo Ginzburg, Robert Darnton e Roger Chartier já se preocuparam 

em discutir e historicizar as modificações trazidas pela utilização das TICs 

na prática historiográfica (LUCCHESI, 2012B). Podemos então, ver, como 

essas tecnologias afetam e se constituem em tema de reflexões da escrita 

da história.  
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 O tema história e informática também já havia sido destaque no 

trabalho de Luciano Figueiredo na obra Domínios da História, em 1997. O 

autor mostra como o uso dos computadores no fazer historiográfico cresceu 

a partir da década de 1980, com a melhora técnica das máquinas que 

permitiu sua chegada às residências, especialmente com o aumento da 

capacidade para armazenamento e processamento de dados. O autor 

também já abordava as potencialidades das novas TICs no ensino de 

História. Segundo ele: 

A utilidade destes produtos no ensino é incontestável, não 
apenas como instrumento de representação que auxilie na 
aprendizagem de conteúdos programáticos, mas também 
como estimulador da pesquisa (particularmente entre 
estudantes do 1º e 2º graus) que permitirá a confecção de um 
hipertexto (FIGUEIREDO, 1997, p. 607). 

 

Embora Figueiredo fale sobre o uso de hipertexto e meios 

multimidiáticos no ensino, em seu ensaio, ele encerra sua utilização aos 

CD-ROMs, tecnologia da época, o que o faz classificar tais usos como 

“fechados”. Hoje, com as novas TICs e a possibilidade de que hipertextos 

levem a uma busca dinâmica e a uma pesquisa não-linear, a perspectiva é 

completamente diferente. Como afirma David J. Staley: 

Em vez de estar confinado dentro dos limites físicos do códice 
impresso, o "texto" de hipertexto se expande para preencher 
a rede eletrônica, uma vez que qualquer bloco de texto pode 
ser teoricamente ligado a outro bloco qualquer de texto em 
algum lugar do espaço eletrônico. O enredo do texto 
serpenteia-se através desta rede, determinada tanto pelas 
decisões do leitor como pelas intenções do autor. Portanto, a 
tela do computador fornece uma superfície de escrita não-
linear, onde não há começo, meio ou fim do texto, onde as 
noções tradicionais de enredo linear e seqüência são 
derrubadas, e onde as fronteiras sólidas entre o escritor e o 
leitor são quebradas (STALEY, 1996, Apud LUCCHESI, 
2012b, p.3, tradução da autora). 
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Com o hipertexto e as hipermídias, abre-se, então, uma nova 

perspectiva de uso da informática na História e no ensino desta disciplina, 

por meio do uso das TICs. Estas trazem um grande desafio para nós, 

professores, principalmente no que tange à forma de abordagem e ao uso 

desta metodologia em sala de aula. Porém, acreditamos que a discussão 

desta questão é frutífera, e mexe diretamente com o futuro do Ensino de 

História, portanto não pode ser evitada. Segundo Iandra Pavanati & Richard 

Luiz de Sousa: 

O ensino de História, cuja origem, evolução e sedimentação 
se realizam no registro escrito dos fatos da cultura, também, 
necessita transformar-se, sendo atualizado e redirecionado. 
Cabe à área de História compreender o seu tempo e apontar 
seu próprio futuro no contexto da cibercultura, com base no 
estudo crítico dos fatos passados e do contexto atual. Isso 
reafirma ainda mais o protagonismo dos profissionais de 
História, especialmente dos professores, diante dos desafios 
de seu tempo (2011, p. 12). 

 

Muito pouco vem sendo feito em sala de aula. Retomando Luciano 

Figueiredo, em seu texto (1997), ele define o uso do computador no ensino 

de História como “embrionário” e “experimental”. Será que esse embrião se 

desenvolveu? Será que os experimentos deram resultados? Acredito que, 

embora muito se discuta sobre esse tema no Brasil, pouco foi feito para que 

a informática e as TICs deixassem de ser o embrião do fim da década de 

noventa e se tornassem algo sólido para a educação das gerações atuais.  

A seguir, faremos um debate sobre as especificidades do uso das 

novas TICs no ensino de História, e oferecemos uma proposta de utilização 

dessas ferramentas. 

* * * 
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2 – Especificidades do uso das TICs para o Ensino de História 

Se apropriar das novas TICs e trazê-las para o uso em sala de aula 

não é tarefa fácil para os docentes. Há diversos problemas a serem 

considerados, alguns já expostos nesse trabalho. Porém, tal iniciativa 

constitui um desafio estimulante tanto para professores quanto para 

alunos, pois a efetiva utilização de ferramentas multimídia, dos 

computadores e da internet trazem novas perspectivas ao ensino, e ajudam 

tanto a tornar o aprendizado tanto mais dinâmico quanto mais 

interessante, e, logo, mais significativo. Como afirma Carlos Alberto 

Sobrinho: 

Para que, na lida com a indústria cultural, a educação 
cumpra o papel de construir a consciência crítica, seus 
objetivos não podem prescindir de incorporar o domínio da 
leitura e da escrita ao suporte digital. Mas, como empreender 
tamanho projeto se o pensamento docente ainda se deblatera 
na rotina automatizada do modelo analógico e mecanicista de 
suas práticas? Como cultivar, na infância o espírito crítico 
para enfrentar os problemas da racionalidade, da 
comunicação e da tecnologia? Imbricadas no agenciamento 
da rede, nos coletivos inteligentes, como as crianças estarão 
aprendendo a usar o corpo e o cérebro? (1997, p.176) 

 
 

Cabe, neste primeiro momento, ressalvar que não basta apenas 

utilizar as ferramentas tecnológicas, seja em sala de aula, no laboratório de 

informática, em casa ou em qualquer outro lugar de acesso. Esta utilização 

deve vir orientada por objetivos bem definidos, visando o trabalho do 

conteúdo em perspectiva construtivista e colocando o aluno no centro do 

processo ensino-aprendizagem. Como transmite Montserrat Del Pozo: 

Do ponto de vista didático, as tecnologias da informação e da 
comunicação (TICs) são meios e recursos a serviço da 
aprendizagem, ferramentas que facilitam a gestão do 
conhecimento para professores e alunos, desde que se saiba 
utilizá-las. Um computador não traz nenhum conteúdo 
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especial pelo simples fato de estar nas mãos de um aluno em 
sala de aula. O que ele oferece são suas possibilidades como 
ferramenta capaz de encontrar muitos e diferentes 
conteúdos, de compará-los, trabalhar com eles e organizá-
los. Essa é sua grande utilidade (2012, pp. 32-35). 

 

Para um professor de história, utilizar as TICs deve ter como objetivo 

principal fazer com que o aluno, através de sua instrumentalização e do 

contato com o conteúdo, tenha uma assimilação ativa dos processos 

históricos estudados, além de ser capaz de compreender e refletir 

criticamente sobre os mesmos. Para tentar superar esse desafio, e 

instrumentalizar as tecnologias de maneira a trazer contribuições positivas 

para o ensino da História, acreditamos a pertinência do conceito de 

assimilação ativa, conforme descrito por José Carlos Libâneo: 

Entendemos por assimilação ativa ou apropriação de 
conhecimentos e habilidades o processo de percepção, 
compreensão, reflexão e aplicação que se desenvolve com os 
meios intelectuais, motivacionais e atitudinais do próprio 
aluno, sob a direção e orientação do professor. O processo de 
assimilação ativa é um dos conceitos fundamentais da teoria 
da instrução e do ensino. Permite-nos entender que o ato de 
aprender é um ato de conhecimento pelo qual assimilamos 
mentalmente os fatos, fenômenos e relação do mundo, da 
natureza e da sociedade, através do estudo das matérias e do 
ensino. Nesse sentido, podemos dizer que a aprendizagem é 
uma relação cognitiva entre o sujeito e os objetos de 

conhecimento. Há uma atividade do sujeito em relação aos 
objetos de conhecimento para assimilá-los; ao mesmo tempo, 
as propriedades do objeto atuam no sujeito, modificando e 
enriquecendo suas estruturas mentais. Por esse processo, 
formam-se conhecimentos e modos de atuação pelos quais 
ampliamos a compreensão da realidade para transformá-la, 
tendo em vista necessidades e interesses humanos e sociais 
(1994, pp. 82-83). 

 
 
Tendo como referência o processo didático-pedagógico baseado na 

percepção, compreensão, reflexão e aplicação, oferecemos uma proposta de 

intervenção para ser utilizada por professores de História. O tema escolhido 



Prática docente, Pesquisa e Novas Tecnologias da Informação e Comunicação – uma proposta de 
discussão e intervenção para o Ensino de História 

133 

 

foi “A implantação, consolidação e crise do Estado autoritário (1964 – 

1984/85)”. Os motivos foram a multiplicidade de formas de se trabalhar 

esse conteúdo, especialmente através do uso do multimídia, além do fato 

de que, até hoje, ainda há polêmica e discussão sobre muitos fatos ocorridos 

no período, o que abre espaço para o entendimento presente-passado, 

assim como para o debate dos alunos.  

* * * 

3 – Proposta de Intervenção Pedagógica  

O modelo aqui utilizado é o de webquest, tal como organizado para o 

ensino de História pelas historiadoras Keila Grinberg e Anita C. L. de 

Almeida (2009, p. 201-212). 

Esse tipo de atividade pretende auxiliar o professor a renovar sua 

prática pedagógica, ao mesmo tempo em que coloca o aluno em uma posição 

de pesquisador/construtor do próprio conhecimento, além de incorporar o 

uso das novas tecnologias ao processo de ensino/aprendizagem. E também 

visa recolocar o professor no papel de condutor do aprendizado, eliminando 

e “domando” os perigos no uso da web. 

Para cumprir tais objetivos, as autoras propõem a criação de um 

roteiro organizado em etapas (tema, objetivos, tarefa, recursos, processo, 

avaliação, conclusão, créditos), de forma que a prática do aluno seja 

direcionada pela pesquisa. Desta forma, a proposta pretende colocar o 

aluno no papel de um pesquisador, a partir de um conjunto de atividades 

focado em cima de um tema histórico geral. Além disso, coloca professores 
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e alunos no papel de produtores de conhecimento sob a perspectiva de um 

trabalho coletivo.  

Nossa proposta, então, se organizou em quatro etapas. Na primeira 

etapa, propomos uma aula expositiva introdutória e aberta, com o uso de 

uma apresentação em PowerPoint. Além disso, sugerimos a exibição de 

vídeos, audição de músicas e a análise de charges retiradas da internet4, 

como forma de dar uma dinâmica diferenciada à aula e convidar os alunos 

a participar e debater. Pensamos também que o livro didático pode ser 

usado como texto de apoio em caso de necessidade. Essa etapa 

correspondeu à percepção.  

Na segunda etapa, sugerimos a divisão da turma em grupos; cada 

grupo com um subtema dentro da conjuntura histórica estudada5. Foi 

solicitado um trabalho parcial de pesquisa sobre os subtemas, com base no 

modelo webquest de estudo dirigido6, para ser postado posteriormente em 

um blog coletivo da turma. Este foi apresentado em sala na semana 

seguinte, para que houvesse socialização dos saberes adquiridos. Esta 

etapa correspondeu à compreensão. 

                                                   
4 Há diversos materiais sobre o período estudado disponíveis em sites como youtube, google 

imagens, dentre outros.  
5 Subtemas sugeridos: I – Retórica do comunismo e o golpe de 1964. II – As políticas 

econômicas dos respectivos governos militares. III – A grande mídia e a propaganda do 
regime. IV – Repressão, censura e tortura. V – Movimentos e/ou manifestações sociais de 

resistência e apoio ao governo. VI – O jogo político: ARENA versus MDB. VII – Crise do 

regime e transição democrática. Essa são apenas sugestões, pois há possibilidades 

diversas de divisão e sugestão de temas. 
6 Para o Produto Acadêmico Final do Programa de Residência Docente, desenvolvi uma 
webquest relativa a essa proposta. Acredito que há diversos tipos de webquests possíveis 

(assim como subtemas de pesquisa), e que cada professor deva ter liberdade para 

desenvolver o estudo da maneira que achar melhor para suas turmas. 
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Na terceira etapa, escolhemos a exibição do filme “O ano em que meus 

pais saíram de férias”7, seguido de uma proposta de debate sobre a película 

recém assistida e os subtemas do trabalho, buscando discussão de alguns 

conceitos caros ao tema, assim como a comparação entre situações da 

ditadura militar e de nossa contemporaneidade. Esta atividade representou 

a reflexão. 

Para a quarta etapa, propomos uma atividade na qual os alunos 

deverão, mais uma vez guiados pelo estudo dirigido em modelo webquest e 

pelo professor, criar conteúdos através de diferentes ferramentas 

multimídia (som, fotografia, vídeo, animação, gráficos, textos e hipertextos, 

dentre outros) e das TICs (blogs e microblogs, vídeos e músicas postados no 

youtube, perfis em redes sociais, etc.). Esta será a etapa da aplicação. 

Para a avaliação do processo de ensino-aprendizagem e, logo, dos 

alunos, propomos dois momentos. A primeira seria a avaliação do blog. Ele 

constituiria uma única nota para a turma, incentivando a colaboração 

coletiva (entre os grupos) e a troca de informações, fontes, imagens, dentre 

outras. A segunda seria a avaliação do trabalho produzido na última etapa 

da atividade, com cada grupo sendo julgado separadamente. Sugerimos, 

também, que o valor dos trabalhos seja decidido de acordo com o tempo 

disponível para outras atividades no bimestre, e de comum acordo com a 

turma.  

* * * 

 

                                                   
7 O ano em que meus pais saíram de férias. Brasil, 2006, direção: Cao Hamburguer. 
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4 – Conclusão 

Nosso objetivo, ao trazer tais discussões, é pensar uma maneira de 

propiciar uma melhor contextualização do saber, assim como a 

aproximação e a comparação/relação com o presente dos alunos, 

culminando com a produção de um trabalho sobre um tema histórico 

relevante através das TICs.  

Dessa maneira, pretendemos colaborar para que outros professores 

de história reflitam sobre as questões propostas, e, caso lhes interesse, 

possam pensar em diferentes maneiras de diversificar suas práticas 

docentes com base nos conceitos propostos e no uso das TICs no ensino da 

disciplina. 

Essa é apenas uma pequena colaboração, mas que imaginamos 

profícua para o avanço nas discussões acerca do Ensino da História e das 

possibilidades de utilização das TICs como ferramenta de enriquecimento 

da prática docente. 

* * * 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Obras e artigos  

CASTELLS, Manuel. O poder da identidade. São Paulo: Paz e Terra, 2000. 

A era da informação: economia, sociedade e cultura, vol. 2. 

DEL POZO, Montserrat. Como trabalhar com notebooks na sala de aula do 
ensino médio? In. Revista Pátio Ensino Médio, ano 4, n. 15, dez 2012 /fev 

2013, p. 32-35. 

FIGUEIREDO, Luciano. História e Informática: o uso do computador. In: 

CARDOSO, Ciro Flamarion Santana, VAINFAS, Ronaldo. Domínios da 
história: ensaios de teoria e metodologia. Rio de Janeiro: Elsevier, 1997. 

GRINBERG, Keila e ALMEIDA, Anita Correia Lima de. As webquests e o 

ensino de História. In. ROCHA, Elenice, et alii. A escrita da história 
escolar: memória e historiografia. Rio de Janeiro: FGV, 2009, p. 201-212. 



Prática docente, Pesquisa e Novas Tecnologias da Informação e Comunicação – uma proposta de 
discussão e intervenção para o Ensino de História 

137 

 

LÉVY, Pierre. Cibercultura. Editora 34, São Paulo/SP, 1999. 

LIBÂNEO, José Carlos. Didática. São Paulo: Cortez, 1994, p. 82 e 83. 

__________. Do texto ao hipertexto: notas sobre a escrita digital da história 
no século XXI. In: VIII Jornadas de Historia Moderna y Contemporánea. 
Buenos Aires, 2012. v. 1. p. 1-11. 

MACEDO, Elizabeth. Currículo: política, cultura e poder In: Currículo sem 
fronteiras. v. 6, n. 2, Jul/Dez 2006, p. 98-113. 

MONTEIRO, Ana Maria F. C. Professores: entre saberes e práticas. 
Educação & Sociedade, ano XXII, n. 74, Abril/2001. 

MORIN, Edgard. O desafio da globalidade. In. Rumo ao abismo? Ensaio 

sobre o destino da humanidade. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2011. 

PAVANATI, Iandra e SOUSA, Richard Perassi Luiz de. História digital, 
ensino de história e tecnologias de comunicação digital. Anais do XXVI 

Simpósio Nacional de História – ANPUH. São Paulo, julho 2011. 

SOBRINHO, Carlos Alberto. Novas tecnologias e educação fundamental. In: 

FRANCO, Creso & KRAMER, Sonia. (Orgs.). Pesquisa e educação: história, 
escola e formação de professores. Rio de Janeiro: Ravil, 1997. 

 

Sitio Eletrônico 

LUCCHESI, Anita. Entre a Storiografia Digitale e a Digital History: um olhar 

comparativo. In.: As estações da história: do grande inverno russo à 
primavera árabe, 2012. Disponível em: 
http://www.academia.edu/2310957/Entre_a_Storiografia_Digitale_e_a_Di

gital_History_um_olhar_comparativo acesso em 21/03/2013. 

 

* * * 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 



 

138 

 

O ENSINO DE HISTÓRIA NO 2º ANO DO ENSINO MÉDIO NO CIEP 098 

PROFESSORA HILDA DO CARMO SIQUEIRA 
Projeto Pedagógico sobre o cotidiano oitocentista na cidade do Rio de 

Janeiro através dos textos imagéticos de Jean Baptiste Debret 
 

Rafaela A. Mello1 

 
“As imagens são documentos insubstituídos, 

cujo potencial deve ser explorado.” 
Boris Kossoy, 2001. 

 

A realização do Produto Acadêmico Final do Programa de Residência 

Docente do Colégio Pedro II foi, no campo do Ensino de História, um projeto 

pedagógico de reflexão e utilização de textos imagéticos produzidos e/ou 

elaborados pelo artista Jean Baptiste Debret, em turmas do 2° ano, e a isso 

relacionado, a problematização sobre a Missão Artística Francesa para 

discutir o período histórico joanino.  

Debret é responsável pela introdução da pintura histórica nacional. 

Veio ao Brasil na condição de pintor da história e trabalharia na defesa 

desse gênero, além da implantação da Escola de Artes. Esse artista retratou 

a construção da nação na qual vivenciou. Seus discípulos, sob sua 

influência, retrataram grandes obras da pintura histórica, criando uma 

tradição na Academia Imperial de Belas Artes.  

                                                   
1 Mestranda do Programa de Mestrado Profissional em Prática de Educação Básica do 
Colégio Pedro II. Especialista em Docência do Ensino Básico na disciplina de História pelo 

Programa de Residência Docente do Colégio Pedro II. Especialista em Ensino de História 

pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Bacharel e licenciada em História pela 

Universidade Federal Fluminense (UFF).  Professora de educação básica de História da 

Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro (SEEDUC). Este artigo é uma síntese 

do Produto Acadêmico Final apresentado, em dezembro de 2012, ao Programa de 
Residência Docente do Colégio Pedro II, sob orientação da Profª. Dra. Ana Maria Ribas. 

 



O Ensino de História no 2º ano do Ensino Médio no Ciep 098 Professora Hilda do Carmo Siqueira – 
um projeto pedagógico sobre o cotidiano oitocentista na cidade do Rio de Janeiro através dos textos 

imagéticos de Jean Baptiste Debret 

139 

 

A utilização das imagens do pintor francês é muito frequente nas 

aulas de história do Brasil. Muitos professores se apropriam de suas 

aquarelas ao lecionarem a conjuntura histórica do processo de 

independência da colônia portuguesa na América.  

A escolha do período Joanino foi marcada pela minha vivência como 

docente da rede pública estadual. Esta conjuntura é um conteúdo do 

currículo de história do 8° ano do ensino fundamental e posteriormente é 

aprofundado no currículo do 2° ano do ensino médio. É um conteúdo muito 

rico e analisado por vários historiadores. Porém, vale indagar: como 

ensinar/aprender esse conteúdo nas salas de aula? Como tornar esse 

“passado” atraente para os estudantes? 

O trabalho que realizei procurou articular as aquarelas produzidas 

por Debret, que são fontes iconográficas relevantes desse período histórico, 

ao Ensino de História, criando uma atividade que desenvolvesse a reflexão, 

o aprendizado e a construção do saber com os estudantes da escola pública 

“Ciep 098 Professora Hilda do Carmo Siqueira”, onde atuo como docente. 

A temática do Período Joanino é de grande importância para a 

história em si. A cidade do Rio de Janeiro que era a capital do Vice-Reino 

da América Portuguesa passa por uma série de mudanças a partir de 1808. 

O Rio de Janeiro se torna capital do Império Português com a vinda da 

família real portuguesa para cá, uma série de transformações ocorreram na 

nova corte. Transformações culturais e políticas, com criações de órgãos 

que só havia em Lisboa. Novos empregos, novos cargos surgem na cidade 

nesse período (DIAS, 2005). Era preciso “civilizar” a cidade, mas a mesma 
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ainda se mantinha com suas ruelas, cortiços e escravos. Era preciso mudar 

esta cidade, torná-la moderna, compatível com a sede da Corte portuguesa 

como residência da família real. Podemos dizer que esse é o primeiro grande 

momento de alteração da cidade. E Debret, oito anos após a chegada da 

família real, presenciou e retratou essas realizações em suas aquarelas. 

A escolha de trabalhar com as pinturas de Jean Baptiste Debret 

ocorreu pelo fato dele ter sido o primeiro pintor da história a realizar um 

conjunto de pinturas voltadas à representação da corte portuguesa (DIAS, 

Elaine, 2006). Porém, ele não pintou somente os acontecimentos oficiais 

ocorridos no Rio de Janeiro, como a coroação de D. João VI; ele também 

pintou em formas de aquarela cenas do cotidiano oitocentista da capital, 

como escravos sendo castigados por feitores. 

É de grande relevância para o ensino a reflexão do uso das imagens 

em sala de aula. Existem estudos que qualificam o uso das imagens como 

importantes instrumentos na construção do conhecimento. Elas ajudam os 

estudantes a terem uma melhor percepção do período estudado como os 

costumes, a cultura, os objetos e artefatos.  

Segundo o historiador Peter Burke (2004), os pintores do século XIX 

seriam os historiadores, escreveram a história com os pinceis. E ele ainda 

defende que as imagens possuem valor e relevância histórica. Porém toda 

produção iconográfica deve ser contextualizada, analisada e refletida, pois 

as imagens, sejam pinturas, quadros, fotografias, filmes, são escolhas da 

produção de um artista, é o resultado de uma seleção. 
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Vale ainda ressaltar que além da pretensão de confeccionar um livro 

sobre o Brasil, Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil, Debret pretendia 

também exercer o papel de historiador (LIMA, 2007). Por isso, suas pinturas 

além das legendas, possuem descrições minuciosas na tentativa de 

comprovar os fatos ocorridos, detalhes aparentemente insignificantes. 

Debret é analisado em muitos trabalhos como um pintor viajante, 

Entretanto, Elaine Dias (2001) destaca que ele residiu no Rio de Janeiro por 

15 anos.  Logo, ele é um pintor francês que teve como moradia a cidade do 

Rio de Janeiro, viajando uma vez para o sul, no qual, passando por São 

Paulo produziu algumas aquarelas.  

As imagens do artista, pintadas na forma de aquarelas a partir de 

1816, é uma forma de observar os hábitos de uma época e como e por que 

o pintor retratou determinados aspectos sociais, políticos, econômicos, 

culturais e até mesmo estéticos. Por isso, deve ser explicado o contexto em 

que a pintura é realizada, se o pintor vivenciou de fato os acontecimentos 

retratados ou se o quadro foi encomendado posteriormente.  

Tudo isso deve ser levado em conta quando se aborda o uso das 

iconografias como fontes históricas. As fontes não falam por si só e é dever 

do historiador trazer o seu conhecimento para a sociedade (CARDOSO, 

1990). Portanto, as imagens não são simples ilustrações; portanto, o uso 

das mesmas deve ser compreendido como fontes históricas iconográficas e 

cabe ao professor o papel de analisá-las junto aos alunos, problematizando-

as e construindo assim o saber histórico. Não é somente transferir o 

conhecimento, mas sim a mediação. 
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As aulas foram expositivas e abertas, contando com a observação e 

participação dos estudantes. As aulas tematizaram as significativas 

mudanças ocorridas em 1808 e o quê Jean Baptiste Debret retratou a partir 

de sua chegada em 1816. Aliás, a própria vinda da Missão Artística 

Francesa ao Brasil já é uma das medidas das transformações culturais que 

estavam acontecendo na segunda década de 1800. 

Apresentei aos estudantes um texto de apoio produzido por mim para 

que eles tivessem uma intimidade com o tema que ia ser lecionado. 

Posteriormente, expliquei o período joanino e apresentei as mudanças na 

cidade do Rio de Janeiro. Na sequência das aulas abordei a questão da 

Missão Artística Francesa. Quem foram seus integrantes, a discussão 

historiográfica sobre esse termo e a sua problematização. Os alunos 

realizaram uma atividade de pesquisa em grupo sobre os principais 

integrantes dessa missão, cada grupo foi responsável por um artista2. 

 Após a exposição dos grupos sobre os integrantes da missão artística 

francesa, entreguei aos estudantes três textos que discutem a Missão 

Artística Francesa: O dia em que Portugal fugiu para o Brasil (SCHWARCZ, 

2005. p. 26); A missão artística francesa (NEVES, 2008); Missão? Que 

missão? (SCHWARCZ, 2008. P.66.) Tais fragmentos, extraídos da Revista 

de História da Biblioteca Nacional, são textos destinados ao grande 

público, porém confeccionados pelas estudiosas sobre a temática do período 

                                                   
2 Os artistas pesquisados foram: Joaquim Lebreton (1760-1819); Jean Baptiste Debret 
(1768-1848); Nicolau Taunay (1755-1830); Auguste-Henri-Victor Grandjean de Montigny 

(1776-1850); Auguste Maire Taunay (1768 - 1824); Charles Simon Pradier (1783 - 1847). 
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Joanino e que divergem sobre a construção do termo Missão Artística 

Francesa. 

Após a leitura em conjunto sobre esses textos, a turma se dividiu em 

três grandes grupos e debateu sobre como foi feita a construção da Missão 

Artística Francesa. Eu fiz uma mediação e, posteriormente, apresentei as 

seguintes perguntas temáticas: (a) Como era a cidade do Rio de Janeiro antes 

da vinda da corte portuguesa? (b) Qual era a tarefa a ser empreendida pelos 

portugueses nessa cidade do além mar? (c) Por que artistas franceses ligados 

à Corte Napoleônica vieram para a colônia portuguesa? (d) O que 

representou a Missão Artística Francesa? (e) O que os textos das 

historiadoras sobre a Missão Artística Francesa defendem? (f) Qual a 

diferença entre esses textos? 

Por fim, e não menos importante do que as outras atividades, fiz uma 

aula expositiva utilizando a ferramenta do PowerPoint. Essa aula foi um 

resumo sobre a importância do Período Joanino, dentro do qual as 

aquarelas de Debret serviram para explicar a sociedade da época. As 

iconografias não foram apenas exibidas aos estudantes, porém trabalhadas 

como registros de um tempo, baseada em Warley da Costa (2006) quando 

enfatiza que os ricos registros icnográficos enriquecem o conhecimento 

histórico.  

As imagens selecionadas para a aula se encontram nos volumes 2 e 

3 da obra Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil de Jean Baptiste Debret. 

Segundo Valéria Lima (op. cit.) Debret pretendia nessas publicações exibir 

uma biografia da nação, ou seja, explicar pelo passado o caminho do 
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progresso e da civilização do Brasil após 300 anos sob o domínio de 

Portugal. Cabe ressaltar que foram exibidas as imagens políticas e com a 

datação do período Joanino. Entretanto, as cenas do cotidiano não possuem 

uma datação, pois Debret as considerava dentro de um processo geral e 

podemos afirmar que não há registros de mudança do comportamento 

social da população no momento das transformações políticas para o 

Império. Como sabemos, o status social não foi alterado, uma vez que as 

relações se mantiveram tendo como base a escravidão. 

Procurei ainda escolher imagens que apresentassem o 

comportamento sociocultural no cotidiano joanino, tais como: cenas 

privadas, casas, uma mesa jantar, uma ida à missa. Mas Debret se tornou 

também o pintor da corte, logo procurei exibir eventos solenes da família 

real, além de cenas da escravidão que o pintor vivenciou e registrou.  

Desta forma, os textos imagéticos de Debret foram utilizados como 

fontes históricas para os estudantes analisaram as mudanças ocorridas na 

cidade do Rio de Janeiro com a transferência da Corte portuguesa. Ao exibir 

as imagens, propus as seguintes perguntas: (1) O que o artista procurou 

retratar na imagem? (2) O que vocês percebem ao analisar esta imagem? 

 Após a aula expositiva em PowerPoint apresentei as aquarelas 

selecionadas do artista francês. E os alunos, em dupla, escolheram uma 

das figuras para realizar a análise da fonte iconográfica, tendo em vista as 

seguintes perguntas:  

1- Você consegue identificar o tempo/espaço que se insere a imagem?  

2- O que o artista pretendeu mostrar na imagem?  
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3- Qual(s) aspecto(s) da sociedade da corte você percebe na imagem?  

4- Como elaborar os vínculos presente-passado na leitura dos textos 

imagéticos de Debret? 

Os estudantes fizeram uma série de atividades no desenvolvimento 

desse projeto. A maioria participou das atividades propostas. Os estudantes 

estranharam bastante as vestimentas da época e alguns se surpreenderam 

com a presença de monumentos do período Joanino existentes até hoje 

como é o caso do Paço Imperial e do Chafariz do Mestre Valentim, ambos 

situados na Praça XV.  As atividades foram desenvolvidas ao longo do 2° e 

3° bimestres do ano letivo de 2013.  

E concluo – Valeu a pena para os alunos e para mim!!!  

* * * 
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HISTÓRIA, MEMÓRIA E PESQUISA:  
O uso da História como resgate da identidade e da memória de alunos do 

ensino médio do Colégio Estadual Antonio Houaiss. 

 
Renata R. Chiossi1 

 

 

“Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem 
ensino. Esses quefazeres se encontram um no 
corpo do outro. Enquanto ensino continuo 

buscando, reprocurando. Ensino porque busco, 
porque indaguei, porque indago e me indago. 

Pesquiso para constatar, constatando, 
intervenho, intervindo educo e me educo. 
Pesquiso para conhecer o que ainda não conheço 

e comunicar ou ensinar a novidade.”  
Paulo Freire. Pedagogia da Autonomia. 

 

  

 
Compreender o que é História e como é feito o trabalho de pesquisa 

do historiador nem sempre é uma tarefa fácil, especialmente para alunos 

da Educação Básica. Com as novas metodologias (história oral, micro 

história, dentre outras) e os novos objetos de estudo da História que a 

renovação historiográfica tem propiciado desde a Escola dos Annales, o 

interesse, de forma geral, das pessoas pela História vem aumentado de tal 

forma que atualmente temos periódicos, sites e twitter dedicados a temas 

históricos têm alcançado um grande número de pessoas, das mais 

diferentes camadas sociais. 

                                                   
1 Mestranda do Programa de Mestrado Profissional de Práticas de Educação Básica do 
Colégio Pedro II. Especialista em Docência do Ensino Básico na disciplina de História pelo 

Programa de Residência Docente do Colégio Pedro II. Bacharel e Licenciada em História 

pela Universidade Federal Fluminense. Atualmente leciona na 1ª Escola Estadual Bilíngue 

do Estado, o CIEP 117 Intercultural Brasil-EUA. Este artigo é uma síntese do Produto 

Acadêmico Final apresentado ao Programa de Residência Docente do Colégio Pedro II, sob 

orientação do Prof. Dr. Adjovanes T. S. de Almeida.   
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Mas, infelizmente, tal interesse ainda não tem chegado às nossas 

realidades educacionais. Apesar dos pesquisadores estarem há décadas 

estudando novos temas, estes permanecem ainda muito distantes do que 

acontece ainda nas aulas do ensino fundamental e médio. 

   Entretanto, atualmente, o ofício do professor está em constante 

transformação: trabalhos em equipe, interdisciplinaridade, e projetos 

pedagógicos, responsabilidades crescentes em meio à tantas novas 

tecnologias e novos domínios, diversas situações de aprendizagem... Nesses 

novos contextos, o professor deve ser em todos os momentos um 

pesquisador da sua própria prática, ser reflexivo e inovar, trazendo esses 

novos temas para a sala de aula, utilizando as novas competências 

disponíveis para tornar o processo de aprendizagem prazeroso não só para 

o aluno como para o professor1. 

   Diante disso, surge a demanda por um trabalho que fosse prazeroso 

para os alunos e para o próprio professor. Um trabalho, comparado aos que 

estamos acostumados, bastante elaborado: trabalho de pesquisa, utilizando 

os novos recursos didáticos tão difundidos atualmente, tal como: Internet, 

fotos, vídeos, em que os próprios alunos atuariam como "historiadores", 

buscando pesquisar a história da escola em que estudam e da comunidade 

escolar na qual o Colégio Estadual Antonio Houaiss está inserido.  

   Para isso, teriam de fazer a pesquisa histórica do bairro e da escola, 

tirar fotos próprias dos locais (foi solicitado que os alunos aparecessem nas 

                                                   
1 Para maiores informações sobre as novas competências para ensinar, utilizar o livro, que 

é um referencial muito importante para todos os que estão se formando e os que já são 
professores: PERRENOUD, Pierre. Novas competências para ensinar. São Paulo:  

ARTMED, 2000. 
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fotos, de forma a garantir que os alunos efetivamente fossem aos lugares, e 

não meramente pesquisassem fotos e imprimissem diretamente da 

Internet), fazer vídeos e realizar entrevistas, com base no método em 

História Oral, com pessoas que pudessem mostrar, através das entrevistas, 

a passagem do tempo, mudanças/permanências/rupturas e a relação do 

sujeito histórico com o lugar onde vive/estuda.  

Depois do momento da pesquisa, os alunos deveriam apresentar seus 

trabalhos para a turma e entregar um relatório mostrando como foi todo o 

processo de pesquisa e a transcrição das entrevistas filmadas/gravadas. Tal 

trabalho foi feito com alunos do 1º ano do ensino médio, que, segundo o 

currículo mínimo, começam com o 1º bimestre discutindo conceitos 

históricos. 

O fator motivador específico para a execução do produto foi a oficina 

ministrada pelas Profª. Dra. Ana Beatriz Frazão e Profª. Dra. Beatriz Boclin, 

chamada "Patrimônio-Projetos-Pesquisa-Ensino", que trouxeram alunos 

que realizaram um trabalho de pesquisa sobre o Colégio Pedro II. Os alunos 

apresentaram para os residentes um projeto belíssimo de pesquisa sobre a 

história da escola. Fiquei impressionada com o nível do trabalho, o interesse 

dos alunos e a empolgação que demonstraram; e também com os frutos que 

tal projeto rendeu, e por isso pensei na possibilidade de fazer o mesmo com 

meus alunos da escola estadual. 

Como base teórica para o trabalho realizei a transposição didática de 

discussões sobre o que é a História e que muitas vezes o professor tenta, 

sem sucesso, explicar: o ofício do historiador, a importância das fontes, as 
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contribuições da história do tempo presente; as 

continuidades/descontinuidades, as mudanças/rupturas, além de mostrar 

a importância do saber fazer, de saber observar, na prática, como o 

conhecimento é importante.  

Na busca pela história do colégio e dos bairros em que os alunos 

moram, foi proposta a realização de entrevistas de História Oral, 

metodologia específica das ciências sociais que vêm alcançando um grande 

desenvolvimento no campo da investigação histórica contemporânea nos 

últimos cinquenta anos. Essa forma de investigação histórica preocupa-se 

com as experiências diretas ocorridas na vida das pessoas, o que pensaram, 

o que acreditam, etc. Essas vivências devem ser recordadas e recuperadas 

através da entrevista de história oral, e registrada com uma gravação ou 

filmagem. Tal registro se converte em uma fonte oral, que pode dar-nos 

informações sobre o tema que está sendo investigado. Como afirma Beatriz 

Sarlo: “A história oral é aceita pela disciplina acadêmica, que há muitas 

décadas considera totalmente legitimas as fontes testemunhais orais (e por 

instantes, dá impressão de julgá-las mais ‘reveladoras’)” (2007, p.12). 

Dentro das possibilidades do desenvolvimento de novos temas na 

aula de História, surge a necessidade de trabalhá-los a fim de renovar o 

Ensino. No âmbito da história regional, de acordo com Marcos Lobato 

Martins, no livro “Novos temas na aula de História”, destaca que, 

atualmente, com o desenvolvimento do capitalismo, grupos sociais e 

pessoas submetidos constantemente às tensões da "sociedade global" (como 

desemprego, terrorismo, competição, riscos ecológicos, medos, etc.), 
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experimentam uma perda de direção, refletida na perda da identidade de 

nossos alunos. Neste momento, como solução, aparecem as regiões e suas 

histórias, juntas com a revalorização da memória. Ao olharem ao redor, as 

pessoas acabam sempre buscando encontrar elementos de continuidade, 

permanência e legado do passado.  

Por último, a ideia de compilação e criação de um “banco de dados” 

online, através do blog. Enquanto o resultado dessas pesquisas se fez a 

partir do modelo apresentado na obra de livro de BENADIBA & PLOTINSKY 

(2001), no qual é proposta a ideia da criação de um arquivo que documente 

a história da instituição, seus docentes e alunos e a comunidade escolar. O 

objetivo é elaborar estratégias que permitam superar as dificuldades que os 

alunos apresentam para compreender os conceitos históricos e sociais e, 

assim, ensinar uma história com protagonistas, em que os atores sociais 

não são meras abstrações totalmente dissociadas da vida concreta.  

Assim, a execução do projeto começou com a busca pela história da 

instituição. Muitos dos alunos que lá estudam são de classe média baixa, e 

se sentem mal por não terem passado em nenhum outro dos colégios 

considerados de "ponta", como Colégio Pedro II, FAETEC, CEFET, o que já 

é um fator para que não vejam motivação na educação. 

Isso me assustou muito durante a execução do trabalho. Mesmo 

ministrando aula há alguns anos, não havia ficado tão evidente essa baixa 

autoestima dos alunos, pois reclamavam que “não tinham capacidade para 

realizar um trabalho desse porte”, que esse tipo de trabalho era “trabalho 
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universitário”, que eles eram “burros demais para isso”, entre outras 

alegações.     

Porém, procurei despertar nos alunos a motivação e o interesse não 

só pela escola, mas também pela região como um espaço natural, político e 

cultural; bem como a necessidade de perceber como seus habitantes se 

vêem e como se identificam com o local - eis o porquê da importância das 

entrevistas. Muitas vezes existem poucas informações sobre a história do 

município e região, e quando há, geralmente é uma história elitizada, que 

não retrata exatamente a realidade dos fatos. Desta mesma maneira, a 

história apresentada em livros didáticos deve ser questionada, interpretada 

e refletida.  

Foi o trabalho mais enriquecedor que já fiz durante os meus cinco 

anos de magistério. A maioria nunca havia apresentado sequer um 

trabalho, a maioria nunca viu o próprio bairro como objeto de pesquisa e 

nem a própria escola como tal. Pesquisar, ler, entrevistar, fotografar, enfim, 

viver na prática o que eles passaram anos tentando entender na sala de 

aula, foi algo emocionante não só para mim como para todos os alunos que 

se envolveram nessa experiência que propiciou tantos frutos positivos e 

revelou muitos talentos.  

Além disso, através dos trabalhos de história oral, os alunos 

começaram a descobrir sobre o papel deles na escola. Em muitas 

entrevistas, não só com professores, mas com funcionários, ficou evidente 

o apelo feito aos alunos para que os mesmos conservassem a escola, 

preservassem o patrimônio e valorizassem os professores. 
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Sob o ponto de vista afetivo e emocional, o trabalho auxiliou também 

no resgate da autoestima dos alunos. Os alunos adoraram fazer parte de 

um projeto em que atuariam estudando temas que eles gostam: a escola e 

o bairro. Até então, não sabiam que esse estudo também é importante para 

a história e, depois que começaram a pesquisa, achando a princípio que 

seriam “incapazes” de realizar, despontaram com trabalhos magníficos. E 

ainda o fato de o projeto ser levado para os professores do Colégio Pedro II 

enquanto o blog construído para divulgar os resultados deu muito orgulho 

aos alunos. Eles fizeram questão de divulgar o blog nas redes sociais, 

chegando ao ponto de contar com mais de 1200 acessos.  

Além disso, tivemos dois alunos que realizaram esse trabalho (Bruna 

Oliveira e Filipe Penha) aprovados nas primeiras colocações no CEFET, além 

de outros aprovados no Colégio Pedro II. Todos ficaram muito gratos e 

agradeceram ao estímulo dado não só por mim (pois ao tentarem as provas, 

por minha insistência, diziam que seriam incapazes de passar) como aos 

trabalhos que realizaram comigo, que os impulsionaram a ter estímulos no 

estudo e na pesquisa. Pode parecer um paradoxo que esses alunos saiam 

do colégio, mas saber que alunos da rede pública também são capazes de 

entrar em colégios cuja tradição de ensino é inequívoca já é um grande 

avanço e um elemento motivador para muitos outros. 

O blog, que foi fruto desse projeto, foi um sucesso entre os alunos, 

professores, funcionários e pesquisadores em geral, cujo endereço 

http://comunidadeantonio.blogspot.com.br/ está sendo amplamente 

divulgado em páginas sobre a escola no facebook e twitter, já tendo 
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atualmente mais de 1.200 acessos, e fará parte do Projeto Político-

Pedagógico da escola, dentro do qual futuros trabalhos com a temática da 

Escola e dos bairros também nele serão incluídos.  

O mesmo projeto também será aplicado no “Ciep 117 Intercultural 

Brasil/EUA”, a primeira escola bilíngue de inglês da rede estadual, onde 

atualmente leciono, em que os alunos estão responsáveis em criar um 

centro de memória da escola e pesquisar sobre a Baixada Fluminense. Tudo 

agora em português e inglês, a fim de resgatar a memória e a identidade 

desses locais, esquecidos pela academia e pelo poder público de forma geral.  

Como afirma Paulo Freire:  

Quando vivemos a autenticidade exigida pela prática de 
ensinar-aprender, participamos de uma experiência total, 
diretiva, política, ideológica, gnosiológica, pedagógica, 
estética e ética, em que a boniteza deve achar-se de mãos 
dadas com a decência e com a seriedade. (FREIRE, 2011) 
 

E o trabalho ainda não acabou...  

 
* * * 
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REVISTAS ILUSTRADAS NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE HUGO 
MONTEDÔNIO REGO, A PARTIR DA PRODUÇÃO CRONÍSTICA DE 

OLAVO BILAC. 
 

Thiago R. Ialdo Montilha1 

 

Os anos que compuseram o último quartel do século XIX e as 

primeiras décadas do século XX foram bastante movimentados e trouxeram 

o desencadeamento de significativas modificações sociais, econômicas, 

políticas e culturais para a sociedade brasileira da época, ainda que 

possamos percebê-las de maneira mais ou menos destacada. Neste 

contexto, pode-se dizer que processos como a abolição da escravatura, a 

dinamização econômica dela em boa parte decorrente e a definitiva inserção 

do país na rota do capitalismo mundial, contribuíram sobremaneira para 

que houvesse uma crescente complexificação da estratificação social até 

então vigente, ou seja:  

A verdade é que já nos fins do Império temos um período de 
grande expansão das forças produtivas e transformações que 
levam ao aparecimento de novos setores sociais mais 
específicos e diferenciados. (CARONE, 1975, p.147).  

 

Deste modo, na medida em que processos históricos, como os acima 

citados, se concretizavam, uma divisão social cada vez mais complexa se 

sobrepunha àquela comum ao período escravista e imperial, realidade 

evidente principalmente no decorrer do período republicano.

                                                   
1 Mestrando pelo Programa de Pós-Graduação em História Social (UFF). Especialista em 

Docência do Ensino Básico na disciplina de História pelo Programa de Residência Docente 

do Colégio Pedro II. Graduado em História pela FFP-UERJ. Este artigo é uma síntese do 

Produto Acadêmico Final apresentado ao Programa de Residência Docente do Colégio Pedro 
II, em dezembro de 2013, sob orientação da Profª. Msc. Eulália do Carmo Ferreira.  
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Neste contexto histórico da virada do século, também podemos 

destacar a emergência de intensos debates entre círculos de intelectuais 

nacionais que se propuseram refletir sobre os destinos da nação brasileira 

em meio aos tempos modernos em avassaladora ascensão no Ocidente. Para 

boa parte de nossas elites intelectuais da época, as principais “tarefas” que 

lhes apareciam eram a realização de diagnósticos sobre a problemática 

realidade social brasileira e a elaboração de propostas que viabilizassem a 

sua profunda modernização, de forma que retirasse a nossa sociedade de 

sua suposta condição de “atrasada” e a colocasse, o mais rápido possível, 

no mesmo patamar do mundo dito “civilizado”, este representado 

principalmente pelas potências europeias França e Inglaterra.  

Desde meados do Oitocentos, novas filosofias adentravam o país em 

muito contribuindo para o devido embasamento dos projetos 

modernizadores elaborados por nossas elites letradas, sendo exemplar a 

aceitação que as doutrinas de viés liberal e científico tiveram por aqui, 

constando dentre elas o positivismo, o darwinismo social, o republicanismo, 

entre outras mais. Algumas noções eram básicas a boa parte desta 

intelectualidade que aderira a tais correntes de pensamento e à ideia de que 

a modernização da nação era tarefa fundamental às instâncias 

governamentais coevas: os conceitos burgueses de “civilização” e 

“progresso” são bastante ilustrativos nesse sentido e pode-se dizer que 

foram constantemente utilizados em suas reflexões acerca da complexa 

realidade social brasileira. 
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À época havia uma crescente preocupação de grande parte dos 

círculos intelectuais nacionais a respeito de diversas temáticas que 

consideravam de urgente discussão e tratamento, tendo em vista que as 

entendiam como decisivas para os rumos que o país seguiria naquele 

alvorecer de século XX. Entre questões como a modernização da economia 

nacional e a expansão do direito à cidadania política, consideramos legítimo 

inserir a questão das classes populares1, mais precisamente, o processo 

civilizatório pelo qual supostamente deveriam passar, já que aos olhos de 

muitos letrados eram elas detentoras de características majoritariamente 

negativas.  

O referencial para “civilizar” a “atrasada” população brasileira 

obviamente residia no perfil das populações do Velho Mundo europeu, 

saudáveis, letradas e cultas, e as razões para tal constavam nos 

diversificados diagnósticos produzidos por nossos homens de letras então 

dedicados à árdua tarefa de “pensar” o que genérica e comumente 

chamavam por “povo brasileiro”. Os efervescentes debates ocorridos, dos 

quais o poeta e jornalista Olavo Bilac2 participou ativamente, trouxeram à 

tona várias problemáticas que foram constantemente consideradas pelo 

                                                   
1 Nos referimos ao conceito de “classe social” tal como trabalhado por E. P. Thompson 

(1987).  
2 Olavo Brás Martins dos Guimarães Bilac, oriundo dos segmentos médios da sociedade 

carioca, chegou a cursar as faculdades de Direito em São Paulo e de Medicina do Rio de 
Janeiro sem as ter concluído, e como muitos letrados de sua época, garantiu grande parte 

de sua subsistência diária através do funcionalismo público e de colaborações diárias na 

imprensa. Sua trajetória intelectual teve várias facetas; na década de 1880, Bilac dedicou-

se aos movimentos abolicionista e republicano bem como à poesia parnasiana; a partir da 

década de 1890 até fins de 1908, pôs a sua veia literária a serviço de diversos jornais e 

revistas; por fim, vale destacar que o autor, já na década de 10, passou à militância 
nacionalista, através de organizações civis, como a Liga de Defesa Nacional, em prol do 

alistamento militar obrigatório e pela expansão da alfabetização popular. 
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próprio como intrínsecas aos nossos segmentos sociais populares, 

constando dentre elas principalmente as destrutivas revoltas que afetaram 

o regime republicano, as corriqueiras epidemias que tanto assolaram o país, 

os baixos níveis de exercício da cidadania política, entre outras mais. Em 

linhas gerais, este contexto histórico da virada do século XIX é que envolveu 

e influenciou a elaboração da engajada produção jornalística de Olavo Bilac, 

que jamais deixou de tratar das referidas temáticas através de um olhar 

crítico e de demonstrar a sua importância para a modernização social que 

concebia para o Brasil.  

A partir do panorama histórico em questão e baseados nas 

observações teóricas intrínsecas à pedagogia crítico-social dos conteúdos 

(LUCKESI, 1992; SAVIANI, 2006), esclarecemos que é nosso objetivo 

produzir uma revista ilustrada junto às turmas de nono ano de nossa 

unidade escolar, voltada ao tratamento daquelas problemáticas 

consideradas mais prementes pelo próprio alunado. O ponto inicial deste 

trabalho reside na experiência de análise por parte do próprio corpo 

discente das representações3 que as camadas populares brasileiras 

assumiram em meio à referida produção jornalística do intelectual Olavo 

Bilac, tendo em vista que o próprio autor as analisou a partir de diversas 

temáticas que considerava fundamentais à modernização que sonhava para 

a sociedade brasileira de seu tempo e que certamente são ainda muito 

comuns à realidade da comunidade escolar em que atuamos.  

                                                   
3 Aludimos ao conceito de “representação” trabalhado por Roger Chartier (CHARTIER, 

1988), o qual fora incorporado às reflexões inerentes à elaboração da presente proposta.  
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As crônicas selecionadas para esta atividade foram publicadas no 

contexto da Primeira República, mais especificamente entre os anos de 

1893 e 1908, anos estes de maior produção jornalística do autor. Quanto 

ao alunado contemplado nesta proposta de trabalho interdisciplinar, já que 

envolve, ao mesmo tempo, conhecimentos culturais, históricos, literários e 

linguísticos, pode-se dizer que são alunos majoritariamente oriundos da 

cidade de Itaboraí, um dos municípios mais pobres do Estado do Rio de 

Janeiro e que atualmente sofre bastante com problemas como a falta de 

planejamento urbano, índices de 95% de ruas sem asfalto, saneamento 

básico e água encanada, e com precárias redes públicas de saúde e 

educação básica.  

Portanto, trata-se de um corpo discente detentor de um perfil 

socioeconômico muito carente de todo tipo de serviço de bem-estar social 

assim como bastante inclinado à rejeição da formação educacional como 

instrumento de ascensão social, econômica e de transformação da 

excludente sociedade em que vive.  

Tal realidade é bastante evidente no convívio cotidiano da unidade 

escolar, embora deva ser ressaltado que o seu corpo docente encontra-se 

bastante comprometido com a realização de projetos interdisciplinares que 

possam estimular os alunos a abraçarem a escola como espaço onde se 

adquire sim conhecimentos técnicos, éticos e morais com enorme 

importância para a transformação da desestimulante realidade local. 

Em termos concretos, as atividades que idealizamos para o produto 

final culminam nas revistas ilustradas produzidas pelas turmas de nono 
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ano selecionadas. Porém, pode-se dizer que aquelas se iniciam na realização 

(em duplas) da leitura e análise das crônicas jornalísticas publicadas por 

Olavo Bilac, mais especificamente a partir das seguintes atividades 

descritas em um roteiro previamente distribuído: 

1- Elaborar um minidicionário com o significado de 5 palavras que tenha 

encontrado na crônica e que lhes sejam desconhecidas.  

2 - Identificar as principais temáticas abordadas pelo cronista Bilac. 

3 - Qual parcela do “povo” brasileiro o cronista enfocou no texto escolhido. 

4 – Identificar qual o caráter das imagens e impressões veiculadas pelo 

jornalista Olavo Bilac a respeito das camadas populares brasileiras, ou seja, 

se foram representações positivas ou negativas, e destacar trechos que 

comprovem a sua resposta. 

5 - Apontar a motivação que entende como aquela que determinou as 

impressões deixadas pelo autor a respeito do grupo social que abordou.  

6 - Por fim, escolher uma das temáticas tratadas pelo autor e em seguida 

elaborar dois parágrafos que demonstrem a sua atualidade, ou seja, a sua 

existência ainda em nosso cotidiano de século XXI, bem como a opinião da 

dupla a respeito.  

  
Talvez o momento mais importante desta atividade inicial esteja na 

elaboração dos dois parágrafos pedida no ponto 6, afinal, julgamos que 

através dos mesmos os alunos podem demonstrar que compreenderam o 

caráter atual da temática enfocada por Bilac na crônica escolhida, e ao 

mesmo tempo emitir a sua opinião a respeito. Por exemplo, em se tratando 

do racismo no Brasil, uma das temáticas por diversas vezes abordadas pelo 
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jornalista carioca, os alunos, ao elaborarem os referidos parágrafos, tem a 

possibilidade de demonstrar que entenderam a presença da mesma nos 

dias atuais, assim como explicitar as suas perspectivas quanto a isto, tal 

como se concordam ou discordam do ponto de vista esboçado pelo autor e 

se acreditam que a temática em questão ainda se faz relevante ou não em 

nossa sociedade do século XXI.  

Em seguida, decidimos pela realização de um debate com as turmas 

a fim de levantar quais temáticas foram consideradas as mais relevantes e 

interessantes, porque entenderam os assuntos das crônicas analisadas 

como atuais, ou seja, como ainda presentes e/ou debatidos em nosso dia-

a-dia, e se ainda hoje os percebem como tratados da mesma maneira pela 

qual Olavo Bilac o fizera no contexto da Primeira República, muitas vezes 

através de argumentos elitistas, preconceituosos e nitidamente 

comprometidos com a República recém-implantada e suas classes 

dominantes. Imediatamente após o debate, propomos dar lugar à 

elaboração individual de redações de caráter opinativo a partir da livre 

seleção por parte dos estudantes de uma das temáticas trabalhadas por 

Bilac.  

Por fim, cabe destacar que após as experiências e os conhecimentos 

obtidos através da análise das crônicas e da elaboração das redações, 

entendemos que aos alunos pode ser atribuída a confecção de uma revista 

ilustrada, tal como as atuais, voltada ao tratamento crítico de assuntos 

próprios à comunidade escolar e livremente escolhidos pelos próprios 

estudantes. Estipulamos que as revistas têm de ser compostas por seções 
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temáticas, conter textos de autoria dos alunos envolvidos bem como 

ilustrações ou fotos referentes aos assuntos abordados. Vale ressaltar que 

os grupos formados para a elaboração das revistas possuem o limite de 

quatro ou cinco alunos. 

Em verdade, quanto à revista ilustrada, entendemos que a sua 

elaboração se constitui o “desfecho” mais adequado para as atividades 

propostas anteriormente, uma vez que possibilita a união dos 

conhecimentos adquiridos no trabalho de análise das crônicas bilaquianas 

com a experiência advinda da elaboração da redação de caráter opinativo. 

* * * 
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