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RESUMO 
 

de Albuquerque, Caio Charles. Título e subtítulo do produto final (destaque para o título). 
2015. Xx f. Produto Final (Especialização em Docência da Educação Básica na Disciplina 
História) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, 
Rio de Janeiro, ano da defesa. 
 
 
O trabalho desenvolvido buscou construir junto aos alunos o senso de interpretação e de 
produção. Para isso procuramos trabalhar temática diversa, começando com a analise do 
nazismo, e principalmente suas políticas de perseguição, e passando a exclusão social 
vivenciada pelo corpo discente que participou dessa presente pesquisa. Começamos com 
aulas expositivas tradicionais, com textos dispostos na lousa e explicação do professor, com 
a temática do Nazismo, passamos por analises de textos imagéticos e por uma aula de 
campo pelo bairro. Objetivamos alcançar minimamente os objetivos propostos, quando da 
escolha do caminho a ser trilhado nesse trabalho.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palavras-chave: exclusão social; senso de interpretação, texto imagético, aula de campo, 
nazismo, história.  
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INTRODUÇÃO 

Senti bastante afinidade com as disciplinas História e Geografia desde os 

primeiros anos do ginásio, chamado de ensino fundamental II hoje em dia. Cursei 

todo meu Ensino Fundamental em uma Escola particular da zona norte da cidade do 

Rio de Janeiro, escola essa que era organizada e comandada por irmãs católicas. 

Entre os meus 09 e 14 anos aulas de História e Geografia seguiam um ritmo 

que muito me agradava. Trabalhos em grupo me mobilizavam, pesquisas em casa 

eram uma verdadeira viagem pelo mundo, pelo passado ou pelo desconhecido, 

discussões em sala de aula proporcionavam uma grande empolgação em meu dia, 

provas eram meras formalidades. E essa toada prosseguiu durante todo meu ensino 

médio, o qual foi cursado em um Colégio e Curso, também da zona norte. Nessa 

instituição o foco era total no vestibular. Ouvíamos a palavra “vestibular” todos os 

dias, desde os primeiros dias da primeira série do ensino médio. Assim, seguindo 

minha aproximação com a disciplina, logo me decidi a prestar o vestibular para 

História, e, porque não tentar Geografia também? Nesse momento um professor de 

história me inspirou e decidi direcionar meus estudos para essa ciência e, mais do 

que isso, ingressar na instituição onde  este professor havia cursado sua graduação:  

a UFF. 

Em finais do ano de 2007 chegará a hora de realizar as provas de acesso as 

universidades públicas, UFF, UFRJ, UNIRIO e UERJ. Em uma época em que o 

ENEM não era via de acesso às instituições públicas de ensino superior, fazíamos 

as provas de cada uma das universidades. 

 Fui aprovado para cursar História na UFF na qual ingressei no primeiro 

semestre do ano de 2008, com 17 anos de idade. No inicio o estranhamento foi 

enorme: textos se acumulavam, temas eram poucos compreendidos, mas, fui aos 

poucos me acostumando com esse novo ritmo de estudo. Conclui, no tempo 

indicado pela UFF, o ciclo básico e assim passei a cursar  matérias eletivas, as quais 

iriam nortear meus estudos até o final do curso. Entre os quatro eixos temáticos de 

estudos que eram disponibilizados aos alunos do curso de História da UFF no 

quadriênio 2008-2012, Poder e Ideias políticas, História econômica, Cultura e 

Mentalidades e,  Teoria e Metodologia, me aproximei mais de cultura e 

mentalidades, muito por, nessa época, eu ser um leitor assíduo dos textos e livros de 

Carlos Ginzburg que, entre outros assuntos estudava a disseminação de textos 
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heréticos na Europa Medieval. Além de escolher um eixo temático de estudo, deveria 

escolher também um eixo cronológico. Em relação a essa escolha não tive dúvidas, 

gostaria de estudar a contemporaneidade, mais precisamente do final da Segunda 

Guerra Mundial até os dias atuais.  

Sendo assim, após escolher o norte do meu estudo, passei a selecionar as 

matérias que melhor dialogavam com minhas escolhas. Nessa época cursei os mais 

variados cursos, desde a História da Família no Ocidente até a História dos Esportes 

na África.  

Mas foi ao frequentar uma dessas matérias que tive a certeza do tema que iria 

estudar. No primeiro semestre do ano de 2010, o Professor Marcos Alvito, famoso na 

UFF por ter como objeto de estudo o Futebol na Inglaterra, ofereceu o curso 

“Leituras para pensar o futebol”. Assistindo as aulas desse curso, lendo os textos 

indicados, participando das discussões me decidi a estudar o futebol, de alguma 

forma, em minha monografia. Passei, então, seguindo a orientação do professor 

Marcos Alvito, a frequentar as reuniões do Nepess (Núcleo de Estudos e Pesquisas 

sobre Esporte e Sociedade), onde pude conhecer mais sobre os estudos do esporte, 

enquanto objeto de estudo das ciências sociais no Brasil. 

Antes de concluir a graduação tive o prazer de ser orientando, de iniciação 

científica em Antropologia Social, da Professora Simoni Lahud Guedes, a qual 

conheci nas reuniões e apresentações do Nepess. Ela é tida como a pioneira em 

pensar e estudar o futebol como objeto de estudo da Antropologia. 

No segundo semestre de 2011, tendo cursado todas as matérias, realizado 

todos os estágios e preenchidos todos os requisitos que a coordenação do curso 

exigia, faltava apenas escrever minha monografia. Desde o momento que eu havia 

optado por estudar algum tema relacionado ao futebol pensava em ser orientado 

pelo Professor Marcos Alvito. Contudo, nessa época, o referido professor estava de 

licença médica e, eu precisava obter o diploma o quanto antes. Foi então que resolvi 

pedir ao Professor Marcelo Bittencourt, especialista em lutas pelas independências 

na África mas que havia escrito um livro em conjunto com outros historiadores 

africanistas sobre a história do esporte nesse continente, que fosse meu orientador  

 Face à urgência em completar a graduação, precisei escolher um tema que 

relacionasse futebol e o estudo da África pela historiografia. E, foi assim que passei 

a estudar a relação do Salazarismo e a importação por parte de clubes de futebol da 
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Metrópole de jogadores da África portuguesa, no âmbito do Portugal Luso-

tropicalista de fins da década de 1950 e inicio da década de 1960. Em novembro de 

2012 entreguei minha monografia, intitulada: “O Luso, o Trópico e a Bola.”.  

No entanto, apesar de graduado em História, comecei a trabalhar como 

Agente de Pesquisas e Mapeamento contratado do Instituto de Geografia e 

Estatística-IBGE e, lá fiquei de abril de 2012 à abril de 2015. 

Finalmente, minha vida como professor de História começou com um trabalho 

bastante informal, em um curso de aulas de reforço, em Santa Teresa, em Junho de 

2013. Nesse trabalho minha função era de monitor de História e Geografia e 

Professor de ambas as matérias nos cursos preparatórios para as escolas técnicas e 

para o Vestibular.  

Iniciei meu trabalho como professor de escolas regulares em março de 2014, 

após ser convocado para trabalhar na Rede Municipal de Magé. Lá leciono até hoje, 

sendo que foi uma das turmas dessa rede que escolhi como objeto de aplicação de 

meu produto final. 

Além de lecionar na rede municipal de Magé, leciono desde Janeiro de 2015 

no Colégio Modelo da Rede GPI localizado na Tijuca, bairro da Zona Norte do Rio de 

Janeiro. Tanto na rede particular, quanto na pública, sempre trabalhei com turmas de 

Ensino Fundamental II. 

Nos primeiros dias de 2015 vi em uma rede social uma chamada para o Programa 

de Residência Docente ano 2015 no Colégio Pedro II, como desconhecia, 

totalmente, o programa, li seu edital e me interessei, pois enriqueceria minha 

bagagem acadêmica no âmbito dos estudos de educação. Sendo assim me escrevi 

no Programa e fui selecionado, ingressando na turma da Professora Maria Eulália do 

Carmo Ferreira no Campus Centro. 
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OBJETIVOS:  

Usando o estudo do Nazismo e, principalmente, da exclusão social posta em 

prática por esse projeto sócio político sistêmico, propõe-se desenvolver junto aos 

alunos a compreensão do conceito de exclusão social. Utilizando-se de análise de 

textos imagéticos para a compreensão do dito conceito, busca-se apresentar aos 

alunos outras maneiras de se estudar a História. 

Sendo assim, o presente trabalho tem como objetivo geral verificar e 

incentivar a análise e interpretação de diferentes fontes para dinamizar o processo 

de ensino-aprendizagem de História. 

Os objetivos específicos são: 

 Incentivar a habilidade de análise e interpretação dos alunos; 

 Apresentar alternativas de fontes de estudo – análise de textos imagéticos e 

aulas de campo -, diferentes da comumente usadas em sala de aula como 

textos e livros didáticos; 

 Incentivar a produção individual de textos; 

 Desenvolver junto aos alunos a compreensão do conceito de exclusão social. 

 

JUSTIFICATIVA: 

        O trabalho com estudantes do nono ano, com faixa etária no entorno dos 14 

anos, da Escola Municipal Barão de Iriri, da Rede Municipal de Magé na Baixada 

Fluminense, desde o início do ano passado permitiu a percepção da relutância da 

maioria em produzir, seja o que for. Na maioria das vezes tentam copiar ao invés de 

interpretar; memorizar ao invés de tentar compreender. Diante disso, como 

educador, me vi frente à necessidade de apresentar a eles uma maneira mais eficaz 

de lidar com História. Principalmente tentando mostrar a eles que, ao memorizar, 

não necessariamente aprende-se. Para tal há a necessidade de interpretar e 

compreender aquilo que está sendo estudado. 

Sendo assim visou-se perceber o ensino/aprendizado de História como uma 

forma de desenvolver senso crítico, individual e coletivo. Trabalhar com textos 

imagéticos, realizar uma aula de campo e trabalhar em sala o conceito de exclusão 

social auxiliariam nessas tarefas. 

Pensando na lógica observada nessa unidade escolar e as dificuldades 

salientadas acima buscou-se elaborar um projeto que se encaixasse de forma viável. 
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E, pelas razões anteriormente abordadas, o trabalho apresenta-se como factível. 

 

METODOLOGIA: 

Os critérios de inclusão no estudo foram:  

- Estudar na Escola Municipal Barão de Iriri. 

- Estar cursando o nono ano do Ensino Fundamental, no ano letivo de 2015. 

- Ter participado de todas as quatro etapas de aplicação da pesquisa. 

O projeto constou de quatro etapas de aplicação do trabalho, que aconteceram e 

ocorreram entre os meses de julho e novembro do ano de 2015. 

       Embora minha proposta de primeira etapa fosse uma análise de texto imagético, 

após uma aula expositiva trabalhando o tema do Nazismo decidi transformar a 

primeira etapa em duas aulas, de três tempos cada uma, abordando de forma mais 

completa possível essa temática. 

Ao decidir seguir esse caminho, deparei-me com a preparação das aulas e da 

reflexão sobre a questão adveio a resolução de dividi-las em duas partes:  

Primeira Parte: A ascensão do Nazismo. 

Segunda Parte: O Nazismo enquanto sistema político e ideológico.  

Optou-se por lançar mão de aulas expositiva na primeira etapa, como já foi descrito 

anteriormente. Por isso na segunda etapa de aplicação de meu produto final, 

decidiu-se trabalhar as análises de textos imagéticos. Existem inúmeras 

possibilidades de trabalhar a capacidade de interpretação nos alunos do nono ano. 

Nesse caso a utilização de textos não escritos, em um trabalho valendo pontos na 

média bimestral, deveria demandar dos alunos que interpretassem o conteúdo, não 

apenas gravando, memorizando fatos históricos e assuntos correlatos.  

 Tendo escolhido o método: análise de textos imagéticos, partiu-se para 

elaborar a aula. A primeira proposta de aplicação da segunda etapa consistia em, 

basicamente, discutir a perseguição e consequente exclusão posta em prática pelo 

governo Nazista na Alemanha das décadas de 1930 e 1940, analisando junto com 

os alunos textos imagéticos daquela época que retratassem o tema proposto. Nesse 

caso a aula seria concluída com a elaboração, por parte do alunado, de legendas 

para cada uma das ilustrações. 

Como dito anteriormente, o desenvolvimento deste trabalho caminhou em sentido 

contrário ao que foi proposto, no primeiro momento. E com esta terceira etapa não 
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foi diferente, pois em consequência da mudança da aplicação das etapas anteriores, 

não teria como aplicar a terceira etapa como foi previsto. 

Nesse momento surgiram várias ideias de elaboração da terceira etapa que 

foram desde elaborar novas folhas com cartazes nazistas, para que fossem 

analisadas por eles sem o roteiro de perguntas, até propor aos alunos que 

desenhassem algo relativo à perseguição arquitetada pelos nazistas seguido da 

troca de seus desenhos entre o grupo para que cada aluno fizesse uma breve 

redação sobre o desenho do outro. Todas essas ideias não pareceram boas o 

bastante para serem aplicadas. Foi então que, em uma reunião com a orientadora, 

houve uma reflexão. A Professora Eulália questionou sobre a possibilidade de fazer 

uma aula de campo, em forma de passeio, pelo bairro de Barão de Iriri, com o foco 

na exclusão social, não aquela posta em prática por Adolf Hitler e seus seguidores, 

mas a vivida diariamente pelos alunos, continuando a desenvolver com eles o 

conceito de exclusão social, elaborando um “diário de campo” e pedindo aos alunos 

que fotografassem tudo aquilo que, na visão deles, mostrasse a exclusão da sua 

comunidade. Percebeu-se tal proposta como ideal, pois conectaria o assunto 

aprendido em sala com a vivência das crianças. 

Por conta das mudanças nas etapas anteriores, na quarta etapa não aconteceria 

diferente. Foi elaborada uma aula de culminância do projeto desenvolvido desde o 

mês de junho. Essa aula consistiria na montagem de um painel com a finalidade de 

organizar e apresentar à comunidade todos os trabalhos realizados durante este 

projeto: os cartazes analisados na segunda etapa e os textos desenvolvidos pelos 

alunos sobre os mesmos, as fotografias e os cadernos realizados na terceira etapa. 

Esse painel teria como foco principal a exclusão social, conectando a lógica política 

de perseguição imposta pelo estado nazista com os exemplos de problemas 

cotidianos, que geram a exclusão social do bairro observada durante a aula-passeio 

da terceira etapa. 

EMBASAMENTO TEÓRICO: 

Para desenvolver e trabalhar a primeira etapa buscou-se por fontes 

bibliográficas que trabalhassem o Nazismo. O universo de textos que abordam o 

tema é vastíssimo, desde os clássicos de Hannah Arendt e Eric Hobsbawn, até 

trabalhos de conclusão de mestrado e doutoramento que abordam o tema e, estão 

disponíveis em plataformas digitais na rede mundial de computadores. 
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Contudo, um artigo em especial, disponível em versão online, da revista de 

antropologia social do Museu Nacional- UFRJ, a revista Mana no ano de 1998, 

pareceu ser  o que procurava-se para estruturar o trabalho trabalho.   

Nele o historiador e cientista político Boris Fausto apresenta suas 

considerações sobre o livro do sociólogo alemão Norbert Elias, “Os alemães: a luta 

pelo poder e a evolução do habitus nos séculos XIX e XX”.                   

Fausto defende a ideia de que Elias busca entender o fenômeno do Nazismo 

de duas formas, um “macro” que seria a trajetória do povo germânico desde os 

tempos medievais até a unificação alemã em 1871 e um “micro” que seria a 

conjuntura política, econômica e social da Alemanha entre o fim da primeira grande 

guerra e ascensão do Partido Nacional-Socialista no inicio dos anos 1930, bem 

como a importância da liderança de Adolf Hitler nesse contexto. 

O método escolhido por Elias para trabalhar o processo que culminou na 

chegada do partido nazista ao poder, fica claro nesse trecho retirado do prefácio à 

edição inglesa escrito por Eric Dunning: 

“Entretanto, a tese de Elias não é que a ascensão de Hitler e os 

genocídios nazistas resultaram inevitavelmente de tais fontes estruturais 

mas, antes, que esses eventos internacionalmente estigmatizantes 

ocorreram em consequência de decisões tomadas num contexto de crise 

nacional por grupos dominantes que desfrutavam de amplo apoio popular, 

sobretudo da classe média, e que estavam agindo em função de aspectos 

que eram ---- e, em certa medida, ainda são ---- profundamente 

sedimentado no habitus, personalidade, idiossincrasia, estrutura social e 

comportamento alemão.”  

O referido artigo quebra antigos paradigmas que, muitas vezes, nós, 

professores, reforçamos em sala de aula, pois trabalha a ascensão do partido 

nazista como algo relacionado ao processo histórico de formação da Alemanha 

enquanto Estado unificado.   

Via de regra, porém, os livros didáticos utilizados em sala de aula apresentam a 

problemática do nazismo apensa como uma questão conjuntural e não como a 

resultante de um dado processo histórico de caráter estrutural, como Elias o 

apresenta. 

Por exemplo: o material disponibilizado pela Secretaria de Educação de 
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Magé, “Projeto Araribá HISTÓRIA 9°ANO”, aborda o nazismo em dois módulos, 

utilizando um total de 12 páginas e, não faz nenhuma referência ou conexão à 

história da região que viria se tornar a Alemanha em 1871, defendendo de certa 

forma que a ascensão do Nazismo é estritamente conjuntural.  

            Nesse momento cabe uma ressalva importante acerca da realidade vivida 

pelo professor e pelos alunos da Escola Municipal Barão do Iriri. A prefeitura de 

Magé não permite, em hipótese alguma, pelo menos é o que diz a direção da escola, 

que os alunos levem os livros didáticos para casa, defendendo que eles serão 

reutilizados e que a prefeitura disponibiliza professores de leitura para o acesso aos 

livros em horários que não os de aula das mais variadas disciplinas. Só que, na 

prática, pelo menos na instituição de ensino que trabalho, não é o que acontece, 

pois não há não professor de leitura para o alunado do segundo segmento, o que 

parece refletir no pouco interesse dos alunos na leitura e na parca capacidade de 

interpretação dos mesmos, que foram algumas das principais razões da minha 

escolha de tema e objetivo desse produto final. Bem como dificulta de forma 

considerável a atuação do professor em sala de aula, pois se sente sempre a 

necessidade de proporcionar os alunos leituras que embasem os estudos dos 

mesmos, dessa forma teria duas alternativas: tirar cópia de textos, do livro ou de 

uma “apostila” produzida pelo professor, o que na maioria das vezes não funciona 

tão bem por inúmeros motivos; principalmente pela ineficiência do sistema de 

impressão e cópia disponibilizada pela Escola,  ou colocar a matéria, muitas vezes 

densa, no quadro.  

Há muito a historiografia mundial estuda de diferentes formas a temática do 

Nazismo e, é sabido que o processo de ensino-aprendizagem desse tema percorre 

caminhos tortuosos. Efetuar um recorte temático, o que sempre é necessário em 

uma proposta de Ensino, pode ser minimizadora. Há que optar, ao se projetar o 

trabalho com um dado processo histórico, acerca do que priorizar.  

Como dar ao educando boas condições para efetivamente absorver e 

internalizar um dado processo na História? O que privilegiar? A estrutura política e 

social ou a econômica? Todas elas? É possível imbricar a questão cultural com as 

questões anteriormente destacadas? Alguns ângulos de uma dada problemática não 

serão abordados em sala: às vezes  aborda-se  mais a questão política e menos os 

pormenores econômicos e, muitas vezes, a questão da construção e cultura é 
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minimizada. Contudo, esse é mais um dos desafios diários dos educadores:  recortar 

a temática a ser trabalhada junto a turma na qual se leciona, de forma  melhor 

atender às necessidades do grupo e atingir os objetivos propostos.  

Em relação ao presente trabalho optou-se por focar o Nazismo no que tange à 

exclusão social que esse sistema pôs em prática quando o partido nazista alcança o 

poder na Alemanha na década de 1930,  pensando-se nessa exclusão como algo 

que desenvolveu-se na região durante séculos, da mesma forma como trabalhou, 

Norbert Elias em relação a ascensão do Nazismo. 

Ao (re) elaborar a proposta de aplicação da segunda etapa, iniciou-se a busca 

por textos, artigos ou livros que trabalhassem as possibilidades de utilização de 

textos imagéticos em aulas de história.  

Não foi surpresa o extremamente raso conhecimento do autor desse projeto 

sobre o assunto. Nesse ponto uma breve descrição do percurso acadêmico do autor 

se faz  necessária. 

Ingressei no curso de Licenciatura e bacharelado em História, na 

Universidade Federal Fluminense, em 2008, mais exatamente no primeiro semestre 

daquele ano. Com 17 anos de idade eu só tinha um objetivo na faculdade, me 

formar professor de História. Contudo, com o passar do tempo, esse objetivo foi 

sendo deixado de lado e me apaixonei pelo estudo de História enquanto produção 

científica desvinculada da Educação. A proposta seria, então, seguir a carreira 

acadêmica, corroborada por três anos de bolsa de iniciação científica em  pela 

Antropologia Social.  

Mesmo assim, frequentei e fui aprovado em todos as matérias da licenciatura, 

que seguiam o currículo antigo do curso de História da UFF, extinto em 2010. A 

graduação aconteceu em 2012 e, por pressão familiar, comecei a fazer todos os 

concursos que apareciam, principalmente aqueles  para professor, apesar de não 

me imaginar em sala de aula.  

Eis que, no início de 2014, um dos concursos que eu havia feito me chamou. E lá fui 

eu mergulhar no universo do magistério, como eu objetivava seis anos antes. Logo 

nas primeiras aulas percebi o quão cru eu era. Ouvimos da grande maioria dos 

profissionais das mais variadas áreas, que só aprendemos na prática. Contudo, o 

que mais me incomodava era a falta de referenciais teóricos na área de Educação, 

principalmente em relação ao ensino de História. Percebi, com minha prática, que eu 
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havia estudado as mais variadas correntes históricas dos “annales de Marc Bloch” 

ao “marxismo histórico de Edward Thompson”. Havia bebido em ciências correlatas 

como a sociologia, a antropologia e até mesmo a economia. Entretanto, o que eu 

havia aprendido em relação ao ensino de história se restringia à apenas duas 

cadeiras em um universo de mais de cento e vinte, que, dentro das suas 

possibilidades, foram excelentes, mas devido ao pouco tempo disponibilizado pelo 

departamento de História naquela época, as duas disciplinas citadas não 

correspondiam nem a cinco por cento do total de disciplinas necessárias para a 

conclusão do curso. 

Sim, o desinteresse pelo referido assunto que faz falta em uma prática 

docente até hoje precisa ser aludido. Contudo, o que mais trouxe estranheza ao 

entrar em sala de aula foi perceber que muitas Universidades Públicas no Brasil 

formam professores de história, que são historiadores em sala de aula e não 

professores com o arcabouço teórico-metodológico mínimo necessário a esta 

atuação: a de docência. 

Novamente na busca por referências bibliográficas que relacionassem ensino de 

história e análises de textos imagéticos. Foi com bastante satisfação que descobriu-

se uma vasta gama de trabalhos, em sua maioria artigos de revistas acadêmicas, 

que abordem o tema. O primeiro a ser encontrado foi da Professora Doutora Edlene 

Oliveira Silva que na época do artigo lecionava no departamento de História da 

Universidade de Brasília. Esse artigo, denominado Relações entre Imagens e Textos 

no Ensino de História, busca traçar um panorama do uso de analises de imagens, 

das mais variadas matizes, tanto pela historiografia quanto no ensino de História.  

Em relação ao uso da imagem como fonte no campo historiográfico, Edlene nos 

apresenta como a fonte visual é utilizada pela historiografia, notadamente por 

influência da Escola dos annales. Como percebemos no fragmento de texto abaixo: 

“As imagens, em seu sentido mais diversificado, têm se tornado fonte de 

inúmeras pesquisas historiográficas, sobretudo para especialistas da área 

de História Cultural, Social e do Cotidiano, não se restringindo ao campo 

dos historiadores da Arte. A influência da Escola dos Annales foi 

fundamental para esse novo estatuto das imagens e outros documentos, 

o que ampliou os objetos de estudo da história.” (SILVA: 2010, 174) 
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Já ao abordar as possibilidades de utilizações de imagens no ensino de História, a 

autora foca sua analise em interpretar imagens contidas em livros didáticos 

utilizados em escolas brasileiras. Traçando um breve panorama sobre o assunto, 

Edlene cita inúmeras vezes, duas autoras em especial; Circe Bittencourt e Ana 

Molina. 

Essas referências contidas no artigo da Professora Edlene foram centrais em meus 

estudos para aplicar o projeto  

Ana Heloisa Molina é professora da Universidade Estadual de Londrina e um 

dos seus textos serviu de auxílio para descobrir um recurso que permitisse outra 

abordagem do ensino de História. O que observou-se na prática, com as aulas da 

Professora Eulália ficou bastante claro com a leitura desse texto da Professora Ana 

Molina. 

 Em “Ensino de História e Imagens: possibilidades de pesquisa” Ana procura discutir 

o conceito de Imagem, as utilizações mais comuns por parte dos professores e as 

perspectivas dos alunos quanto a utilização dessa ferramenta de ensino. (MOLINA, 

2007) 

No desenrolar do seu texto ela busca mostrar aos professores que analisar imagens 

vai muito além de simplesmente pedir aos alunos que interpretem tal imagem com 

base num texto ou legenda. Demanda uma discussão a respeito da autoria da 

imagem, dos objetivos de inserção dessa imagem na época da sua veiculação. 

Citando exemplos de “imagens clássicas” presentes em um sem número de livros 

didáticos ela chama atenção dos docentes para a importância da interpretação 

prévia, antes da aplicação em sala. 

Molina também indica que imagens devem começar a ser analisadas sem o auxílio 

de textos. Nesse sentido a linguagem visual precederia a linguagem visual, e a 

interpretação das imagens levaria a uma conexão entre ambas. Culminando na 

produção textual por parte do corpo discente.  

 

“A transposição em linguagem textual auxilia a decifração visual, intercalando 

as linguagens visual e verbal, pois, a descrição não deixa de ser a mediadora 

da explicação. Minha intenção não é valorizar uma linguagem em detrimento 

de outra, mas, como outros autores apontam, o intercruzamento de vetores e 

fronteiras de estruturas de pensamento, ou seja, o que as palavras muitas 
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vezes não conseguem expressar e o que uma imagem pode resignificar para 

outros somente sem a necessidade de verbalizar.”( MOLINA: 2007,18) 

 

           As ideias trabalhadas por Ana Molina se conectam com o principal objetivo 

deste trabalho. Pois, sem o auxílio de textos, o trabalho com o corpo discente no 

desenvolvimento de produção textual, mediante a interpretação de imagens, atinge o 

principal foco da presente pesquisa. Pois se estaria em sala, buscando trabalhar o 

senso interpretativo e de produção textual de cada aluno. 

Já a referência de Circe Bittencourt fez lembrar as buscas, quando da minha 

inquietação pelo pouco conhecimento de teoria de Ensino de História. Naquele 

momento conhecer os trabalhos de Circe ajudou a perceber que essa pouca 

importância dada ao tema pela academia, é aludida por diversos autores que 

escrevem sobre o assunto no Brasil. Principalmente pela autora em questão, a 

Professora Doutora da Universidade de São Paulo (USP), que não somente escreve 

sobre o ensino de História no Brasil mas luta pelo o estudo do assunto nas 

universidades públicas.(BITTENCOURT, 2011) 

Circe Bittencourt foi o norte inspirador da aplicação da segunda etapa, pelo 

afinco e pela dedicação que autora trabalha o tema Ensino de História. 

Ao optar por elaborar a aula de campo com enfoque na exclusão social 

vivenciada pela comunidade de Barão de Iriri e sendo a realidade dos alunos 

inseridos neste estudo, foi possível perceber a necessidade de estudar o conceito de 

exclusão social. Sendo este conceito usado inúmeras vezes por professores das 

mais variadas matérias escolares, principalmente os de História e Geografia, que, 

entretanto não foram achados textos que o discutissem enquanto conceito. Além da 

necessidade de descobrir fontes, indagou-se, o que exatamente querem os 

professores dizer com exclusão social, quando em sala de aula? 

Exclusão social significa o não acesso de determinada parcela da população 

aos meios de transportes de qualidade, formas de lazer, saneamento básico, itens 

de alimentação, saúde e educação  entre outros.   

Quando abordado o conceito de exclusão social em sala, o objetivo principal é 

desenvolver alguns pontos junto aos alunos. Primeiro ponto é “O que é exclusão?”. 

Buscando no significado da palavra seu sentido mais amplo. A palavra exclusão para 

o Dicionário Aurélio significa “ato ou efeito de excluir, algo ou alguém”. 
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 No segundo ponto é abordada a exclusão social em si, mas não falando do 

seu significado ou conceito e sim através de exemplos, do tipo:- “No mundo em que 

vivemos todas as pessoas tem o mesmo acesso as mesmas tecnologias? Não. Mas 

esse não acesso não reflete um ato de excluir alguém? Então, esse ato é uma forma 

de exclusão social”. Já no terceiro e último ponto é mostrado a eles que a exclusão 

social foi historicamente construída e que há possibilidade de incluir socialmente as 

populações ditas excluídas.  

As pesquisas indicaram que duas ciências conceituam o termo “exclusão 

social”, a geografia e a sociologia. As duas as fazem de forma diferente. A geografia 

trabalha a exclusão social enquanto processo histórico, social e econômico, se 

preocupando em estudar suas origens e consequências. Já a sociologia procura 

observar a exclusão social como um fato social existente em quase todas as 

sociedades. 

Nos estudos da geografia no Brasil diversos autores trabalham a exclusão 

social como um conceito geográfico. É o que mostra o interessante e sintético artigo 

presente na revista Geoatos do Departamento de Geografia da FCT/UNESP do 

primeiro semestre de 2010, em sua 10ª edição. Nele os autores Clayton Ferreira Dal 

Pozzo e Luciano Antonio Furini traçam um breve histórico do uso do conceito, nos 

mostrando que os iluministas, mais exatamente J.J.Rosseau, foram os primeiros a 

usar o termo exclusão para analisar a sociedade e suas desigualdades, e que no 

Brasil o sentido do conceito começou a ser utilizado pela Geografia a partir da 

recessão da década de 1970. De certo que para a Geografia o conceito de exclusão 

não é fixo e varia de autor para autor, mas em quase todos os casos abordados pelo 

artigo o conceito traz consigo os processos que o proporcionam em determinada 

sociedade.  Como vemos no trecho retirado do artigo: 

“Considerando a formação social brasileira, Véras (2001, p. 44) ressalta 

que os processos sociais excludentes estão presentes desde os tempos 

coloniais, contudo, se tornaram mais intensos durante o período de 

ditadura militar. Baseando-se nos estudos de Francisco de Oliveira, a 

autora ressalta a emergência da exclusão como uma das dimensões do 

desejo da burguesia brasileira em subordinar o “social” ao econômico 

tendo, como resultado, o controle dos dominados por meio da segregação 

dominante e dominado.” 
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Já para a sociologia a principal referência é a socióloga francesa Martine 

Xiberras. doutora em Antropologia Social e Cultural e professora da Universidade de 

Montpellier na França, e o seu livro “As teorias da exclusão - para uma construção 

do imaginário do desvio”. Na obra a autora francesa disseca o conceito de exclusão 

buscando identificar como as pessoas e a sociedade em si lidam com tal conceito 

para, posteriormente, abordar o que a exclusão social pode provocar na sociedade e 

em seus diferentes nichos sociais. Xiberras lança de alguns dos mais clássicos 

sociólogos e seus estudos e apresenta como eles analisam a exclusão social.  

Entre eles Emile Durkheim que trata a exclusão social como formadora de 

anomia social. Mesmo que Durkheim não fale de exclusão social como conceito, o 

celebre sociólogo da Escola Sociológica Francesa, em sua renomada obra sobre o 

suicídio, aborda que práticas excludentes podem fazer com que pessoas se sintam 

como não pertencentes à sociedade. Nesse caso os estudos de Xiberras foram 

muito caros, pois pensa-se em processos excludentes lembrando-me do conceito 

Durkheimiano de anomia. Nesse caso interpreta-se tal conceito da forma que 

determinada pessoa e/ou comunidade que não tenha o mesmo acesso que outras 

pessoas a bens de consumo, por exemplo, gera sujeitos anômicos e esse 

sentimento de não pertencer à sociedade pode explicar a disseminação da violência, 

por exemplo. Pelo menos essa é a impressão do autor desde os idos de 2008. 

Após ter pesquisado em ciências co-irmãs da história elaborou-se a terceira etapa 

de meu produto final, que teria o conceito de exclusão social como ponto principal. 

 

RESULTADOS 

PRIMEIRA ETAPA APLICADA EM: 07/07/2015 e 14/07/2015 

Aplicação da Etapa: 

As aulas propriamente ditas foram o momento no qual procurou-se apresentar ao 

corpo discente o que aprendeu-se com as leituras e, sendo assim, alcançar os 

objetivos propostos para essa primeira etapa. 

Foram destacadas duas aulas, de três tempos de 50 minutos cada uma. Na 

primeira aula, no dia 07 de Julho de 2015, abordou-se com os alunos todas as 

etapas da ascensão do Nazismo ao poder na Alemanha. Nesse sentido percebeu-se 

uma grande dificuldade: o tempo que temos para ministrar nossas aulas e ficou a 

questão refletida ainda em sala, será que a transposição didática dessa bibliografia 
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da forma em que interpretou-se, seria utilizável em aulas do 9°ano do Ensino 

Fundamental. 

Pensa-se que não, pois por mais que a proposta defendida por Fausto no 

artigo em que ele analisa o livro de Elias apresente-se como extremamente válida, 

transpô-la para sala de aula no Ensino Fundamental, tendo em vista o curto espaço 

de tempo que se têm somando-se a isso a dificuldade, de não terem os alunos 

acesso ao seu livro didático fora da Escola; é algo extremamente complicado. A aula 

pareceu ter ficado demasiadamente pesada e cansativa para os alunos e sentiu-se a 

necessidade de na próxima aula, na qual o professor abordaria o Nazismo enquanto 

proposta e sistema político e ideológico, revisar o tema da aula anterior, mesmo que 

rapidamente.  

Da primeira aula ficou outra impressão: seria necessário focar mais o tema da 

segunda aula e indagou-se; qual seria esse foco? Seria válido escolher a atuação 

política do Partido Nazista e apenas citar outros temas correlatos, como perseguição 

social e religiosa? Decidiu-se então preparar uma aula que conectasse a política 

nazista com todas essas formas de perseguição que geraram na sociedade alemã 

um grave contexto de diversas formas de exclusão, por ser a compreensão do 

conceito de exclusão social um dos principais objetivos do trabalho. Destacando 

principalmente os casos mais famosos de perseguição religiosa/racial ao povo judeu 

e a política/ideológica aos comunistas. Novamente utilizou-se os mesmos recursos 

da aula anterior, matéria no quadro e explanação oral do professor. 

No dia 14 de Julho de 2015, foram revisados, primeiramente os pontos 

principais da chegada do partido nazista ao poder na Alemanha.  

Desta feita a aula foi direcionada para a segunda parte da aplicação da 

primeira etapa do projeto. Buscou-se apresentar aos alunos como a política nazista 

era intimamente ligada a perseguição de minorias e a expansão territorial.  

Primeiramente foi trabalhada a questão das bases da política Nazista, o 

totalitarismo, o uni partidarismo, a censura aos meios de comunicação, o culto a 

personalidade do líder. Para depois conectá-las as formas de perseguição que 

existiram durante as duas décadas, 1930 e 1940 de governo hitlerista na Alemanha. 

Buscou-se desenvolver com eles que as perseguições eram fruto da política nazista, 

bem como eram veiculadas a todo o momento no discurso oficial daquele Estado. 

A recepção do alunado foi bastante positiva, e o tema suscitou uma série de 
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perguntas ao Professor, fato que para essa turma é bem raro. Acredita-se que o 

êxito obtido com essa aula proveio da abordagem, que buscou ser o mais direta 

possível, colocando o foco quase exclusivo na relação do Nazismo com a exclusão 

social, não atentando-se tanto ao cronograma de aulas e ao currículo mínimo. 

SEGUNDA ETAPA APLICADA EM: 04/09/2015 

Ocorre que a modificação feita ao aplicar a primeira etapa, utilizando uma 

aula expositiva e não trabalhando com a interpretação de textos imagéticos como 

havia sido proposto, inviabilizou a aplicação da segunda etapa da maneira como ela 

havia sido proposta em Julho de 2015.  

Após o diálogo com fontes teóricas iniciou-se a elaboração da aula a ser 

dada, como a segunda etapa de aplicação de meu Produto Final do Programa de 

Residência Docente. Preparou-se o material que seriam a base da atividade. Em 

folhas de papel colei três diferentes cartazes com propagandas do Partido Nazista, 

dois deles enfocavam à perseguição ao povo judeu e um deles fazia referência à 

perseguição aos socialistas. Em cada uma dessas folhas havia uma breve 

explicação do que era o cartaz e a tradução literal do professor, do alemão para o 

português, dos dizeres contidos no cartaz bem como havia perguntas, que deveriam 

funcionar como roteiro para a interpretação dos alunos. Como pode-se ver nos 

Anexo 01,02 e 03 do presente trabalho. 

Aplicação da Etapa: 

Tendo avisado aos alunos com duas semanas de antecedência que, no dia 14 de 

Setembro de 2015, eles fariam um trabalho valendo ponto, aplicou-se a etapa na 

referida data. 

           Indicou-se aos 08 alunos, que se faziam presentes, que se dividissem em 

quatro duplas e que copiassem na folha de papel almaço, disponibilizada pelo 

Professor, o cabeçalho que fora colocado no quadro antes da chegada dos alunos. 

             Após cerca de 10 minutos, distribuiu-se o material de texto e estipulou-se o 

prazo de 30 minutos para análise dos cartazes e resposta das perguntas do roteiro, 

dizendo-se a eles que após o término do prazo eles trocariam as folhas. Sendo 

assim, cada dupla deveria analisar e responder as perguntas dos três cartazes. 

Permitiu-se também que eles consultassem o caderno em caso de dúvidas. Os 

anexos 04 e 05 trazem os alunos analisando as imagens e respondendo as 

perguntas do roteiro.   
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             O desenrolar da aula foi bastante tranquilo, em sua maioria as duplas 

pareceram analisar as imagens e responderam a todas as questões contidas nas 

folhas. Com a exceção de uma dupla que mesmo mediante aos diversos conselhos 

do professor, demorou em cada uma das três analises. No fim essa dupla foi a única 

não completou todas as respostas. 

            Após uma hora e meia de atividade, recolheu-se as folhas de papel almaço e 

as folhas com os cartazes e passou-se para a segunda parte da aula. Na qual 

utilizando os mesmos cartazes interpretados por eles, só que agora dispostos em 

slides, seria abordado junto com eles a interpretação do Professor, conectando-a 

com as aulas expositivas sobre o Nazismo, parte principal da aplicação da primeira 

etapa. 

        Antes de abordar o tema, Nazismo, buscou-se trabalhar com eles o termo “texto 

imagético” ou como o professor nomeou “Imagens que falam”. Mostrando a 

importância da fonte visual no estudo e no ensino de História. E utilizando exemplos 

do dia-dia deles, como por exemplo: A foto da sala da sua casa tirada há 10 anos, 

mostra a mesma coisa que hoje? 

             Ao analisar os cartazes, propriamente ditos, resolveu-se seguir a mesma 

estratégia indicada na folha. Respondeu-se as perguntas, lembrando-os a todo o 

momento das nossas aulas anteriores sobre o tema. Os anexos 06 e 07 mostra o 

professor analisando os cartazes junto aos slides projetados na parede da sala.  

A culminância dessa aula foi à explanação do docente sobre a interpretação dos 

cartazes. Na qual buscou-se salientar para os alunos, a importância de pensar as 

imagens dentro do contexto trabalhado nas aulas anteriores, sempre prestando 

atenção nos detalhes que as imagens apresentavam.  

Após analisar o terceiro cartaz chegaria ao fim a aplicação da segunda etapa, 

contudo nesse momento teve-se um grato “Insight”; nas duas semanas anteriores à 

aplicação da segunda etapa a Escola estava bastante movimentada pelo projeto “ 

Hip-Hop na Comunidade” que chegou a escola por meio de um projeto da Petrobras 

que realiza no bairro um sem número de obras como parte da construção do 

gasoduto que ligará a REEDUC em Duque de Caxias, ao COMPERJ em Itaboraí. 

Esse projeto dividiu o ensino fundamental II em dois grandes grupos, os que 

optaram em aprender o “Break” e os que optaram a aprender a grafitar. 

           Em um bairro marcado pela parca oferta de opções de lazer para crianças e 
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adolescentes, um projeto desse tipo é capaz de mudar o ambiente escolar. Se na 

maioria das vezes as salas do Ensino Fundamental II são marcadas pela violência 

entre os alunos e pela pouca perspectiva de aprendizagem, durante as duas 

semanas que o Projeto esteve na Escola o panorama foi outro, onde havia brigas 

passaram a existir discussões sadias sobre quem aprendeu determinado passe do 

“Break” ou sobre quem já conseguia desenhar alguma letra do Grafite. No anexo 08 

pode-se ver alguns alunos da turma em questão grafitando uma parede da quadra 

poliesportiva da escola. 

         Foi então possível, incorporar ao projeto de História o conhecimento construído 

pelos alunos nas aulas de Hip-Hop. Assim sendo, pediu-se que aqueles que 

aprenderam sobre o Grafite - imensa maioria da sala - grafitassem no quadro uma 

palavra que para ele representasse o Nazismo.  

         E foi o que eles fizeram, com um resultado didático e estético muito 

interessante. Os anexos 09 e 10 apresentam fotografias da lousa com os grafites. 

TERCEIRA ETAPA APLICADA ENTRE: 30/10/2015 E 13/11/2015 

         Para a aplicação desta etapa confeccionou-se um “Caderno de campo” com 

oito questões com abordagem no tema “Exclusão social”. No anexo 11 pode-se 

analisar o “Caderno de Campo”.  

          Devido a dificuldades no calendário escolar, que mudou diversas vezes 

durante o segundo semestre, período em que esta pesquisa foi aplicada, esta etapa 

teve sua aplicação dificultada, sendo por três vezes adiada. Sendo assim, ao invés 

de ser aplicada na primeira semana de outubro, esta só foi aplicada na segunda 

semana de novembro.  

Antes da entrega deste “Caderno de campo”, houve uma “aula de campo”, 

onde primeiramente foi explicado e discutido o conceito de “exclusão social”.  Ainda 

foi solicitado que registrassem, através de fotografias, exemplos de tudo o que para 

eles fosse considerado “exclusão social”. Após isto, foram percorridas as principais 

ruas do bairro de Barão de Iriri, onde vivem, aproximadamente, 91% dos alunos 

participantes deste estudo. Durante todo o percurso, foi possível perceber as 

principais problemáticas que possam vir a gerar o panorama de “exclusão social” 

naquele local. Os anexos de 10 a 15 trazem algumas dessas fotografias feitas pelos 

alunos durante o trabalho de campo. 

Dentre as problemáticas vistas, podem citar alguns exemplos como: 
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desmatamento da área preservada do mangue naquela região, sendo esta a última 

área preservada de manguezal no entorno da Baía de Guanabara; o precário 

sistema de coleta de lixo foi observado diversos pontos de descarte irregular de lixo 

in natura, inclusive na área de entorno do mangue; a baixa oferta de transporte 

público para uma grande demanda, sendo disponibilizada apenas uma linha de 

transporte publica, pela Secretária de Transportes da Prefeitura de Magé, que opera 

no trajeto entre o bairro Barão de Iriri e o Centro de Magé com intervalos de uma 

hora e meia; a total ausência de opções de lazer na comunidade, neste caso a 

opção natural de lazer, as praias, encontram-se imprópria de uso, como boa parte 

das praias do Complexo Guanabarino e; a precariedade do acesso ao sistema único 

de saúde para quem vive naquele bairro, tendo um Posto de Saúde localizado na 

parte mais afastada da comunidade, sem contar com ambulância, médico diarista e, 

em alguns horários, sem enfermeira diarista para primeiros socorros.  

Caminhando pelas ruas do bairro, tentou-se apresentar aos alunos como a 

exclusão os afeta diariamente, e, essa ideia foi mostrada de maneira mais clara e 

concreta ao alunado, em face de um incidente ocorrido. 

Em março do ano de 2015, um aluno, participante do projeto, reclamou de 

dores intensas no peito e em ambos os membros superiores. Como de praxe o 

aluno foi encaminhado à direção da escola. No entanto, a diretora estava à 

disposição da Secretária de Educação, sendo o aluno encaminhado à Secretaria da 

escola que, naquele momento, contava apenas com uma auxiliar administrativa.  

Esta, diante do ocorrido, acompanhou o aluno de volta ao professor, alegando 

que não havia como fazer contato com o responsável, devido à ausência de telefone 

fixo na unidade escolar e difícil acesso à rede de telefonia móvel.  Por este motivo a 

auxiliar administrativa pediu ao professor que o levasse até o seu responsável, já 

que, naquele dia, o veículo do referido professor o único nas proximidades para 

efetuar o socorro.  

O aluno foi levado até responsável e orientado que procurasse ajuda médica 

de urgência. A responsável solicitou e autorizou que o professor levasse o menor 

M.S de 15 anos ao Posto Médico do bairro que, naquele dia, só tinha uma 

enfermeira diarista atuando. Esta realizou o atendimento de triagem, aferindo a 

pressão arterial do menor constatando que estava acima do esperado para a sua 

faixa etária e indicou que se procurasse atendimento médico especializado.  
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Sendo assim, demonstra-se que, em um bairro que dista até 15 km de 

distância do acesso à rede pública hospitalar com atendimento para casos de 

emergência e com dificuldade de fazer contato com esta rede, muitas vezes cabe ao 

professor o papel além da sala de aula. 

Com a aula de campo, na qual o professor explanou sobre o conceito de 

“exclusão social” e os alunos foram mostrando ao professor tudo aquilo que para 

eles seria a tal exclusão, pôde-se perceber que o trabalho de discutir tal conceito, 

sendo ele apresentando ao alunado na forma da vivência deles, tinha sido realizado. 

Como apresentou-se na discussão de bibliografia desse trabalho, a “exclusão social” 

pode ser analisada de variadas formas, contudo quase todos autores concordam 

com seu resultado, que a própria semântica do termo já trás, a anomia, o isolamento 

de quem a vive.  

QUARTA ETAPA ENTRE: 20/11/2015 E 27/11/2015 

Como já salientado durante a introdução do texto da terceira etapa, ocorreram 

diversos problemas de encaixe de datas, a situação na quarta etapa foi ainda pior 

por conta de um problema em especial. Desde o ano passado a escola recebe 

visitas esporádicas de uma representante da secretaria municipal de educação, que 

no caso do ano passado se preocupava apenas em conferir o andamento do 

preenchimento dos diários escolares. Nesse ano as visitas passaram a ser 

constantes e essa representante passou a ir de sala em sala, observar aulas, 

conversar sobre alguns alunos e freqüentar os Conselhos de Classe do Ensino 

Fundamental II. Nessas visitas o discurso era sempre o mesmo: “A escola é 

pequena, não pode ter reprovação em massa, a secretaria está de olho, vocês não 

vão querer trabalhar em escolas do centro...” Penso críticas sempre como 

construtivas, sim em 2014 reprovamos muitos alunos, principalmente do sexto ano, 

mas ninguém da secretaria ou da equipe pedagógica da escola, que é formada por 

apenas uma orientadora educacional que está na escola apenas as segundas e 

quintas, se juntou ao corpo docente para pensar alternativas contrárias a 

reprovação. Sim, é conhecido que o quadro educacional brasileiro tem uma série de 

nuances problemática e que nós residentes docentes do Pedro II estamos buscando 

nos qualificar para melhorar esse quadro, contudo preocupou-se bastante com 

essas constantes críticas com certo tom de ameaça. 

         Eis que, em meados de outubro, surgiu na escola certo “burburinho” de que a 
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escola iria fechar em 2016. Alunos, funcionários e professores comentavam e 

temiam pelo fechamento da Escola Municipal Barão de Iriri. Diante desse quadro, de 

grande possibilidade de fechamento aplicar a quarta etapa do jeito projeto seria 

bastante difícil. O “disse-me-disse” se confirmaria em partes na segunda quinzena 

do mês onze, com a chegada de um oficio vindo da Secretaria de Educação que 

ordenava a extinção das turmas de oitavo e nono ano em 2016 e a disponibilidade 

de tempos dos professores do segundo segmento, que precisariam ser devolvidos à 

Secretaria de Educação para serem encaixados em novas escolas para que assim 

completassem seus doze tempos de aulas, conforme contrato de trabalho, ou carga 

horária prevista quando do concurso público.  

Diante deste fato, o que antes parecia difícil tornou-se improvável, realizar 

esta quarta e última etapa, como planejado previamente. Isto devido ao fato de que 

no calendário previsto de um total de vinte e quatro tempos de aulas durante o 

quarto bimestre, apenas nove tempos acontecerem, incluindo o dia da avaliação 

bimestral. Organizar um painel com os alunos e uma apresentação do mesmo 

demandaria mais tempos de aula do que se apresentava disponível, além do que 

precisaria encontrar uma data para a apresentação do painel para a comunidade. 

               Com menos de quinze dias para reelaborar a quarta etapa de acordo com 

os percalços que apareceram pelo caminho, ficou decidido que nesta etapa seria um 

momento de avaliação de todas as outras etapas, principalmente da atuação do 

Professor e da produção desenvolvida pelo corpo discente participante do presente 

trabalho. 

CONCLUSÃO PARCIAL: 

O caminho percorrido para se chegar até a escrita desse projeto se 

apresentou bastante tortuoso: ideias de trabalho que borbulhavam na mente mas 

não eram postas em práticas, má compreensão do que era o Programa de 

Residência Docente, tentativas de desistir do Projeto. Contudo, apesar de toda essa 

problemática, o projeto andou, a aplicação das etapas funcionou, as reuniões com a 

orientadora nortearam o trabalho, e, nesse contexto, algumas considerações se 

fazem necessárias. 

Inicialmente abordar-se-á a parte da metodologia aplicada no decorrer desse 

trabalho. Optou-se por trabalhar junto aos discentes um conceito multidisciplinar, o 

conceito de exclusão social, escolhendo uma temática da História Contemporânea, o 
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Nazismo, na qual é possível estabelecer-se uma análise a partir de uma proposta de 

exclusão social.  

A metodologia foi centrada na análise de textos-imagéticos de Cartazes do 

Partido Nazista e, na consecução de trabalhos de campo pelo bairro onde está 

localizada a escola, sendo assim objetivou-se desenvolver a interpretação de cada 

aluno do conceito de exclusão social inserido em uma dada realidade concreta. 

     O primeiro contato dos alunos com O projeto ocorreu com uma aula expositiva 

que lhes apresentou como a historiografia busca explicar a ascensão do Partido 

Nazista ao poder na Alemanha da década de 1930. Pode parecer repetitivo, pois já 

fizemos essa reflexão nos resultados do projeto. Contudo, vale repetir, essa escolha 

nos pareceu bastante equivocada, pois em nada abordou o cerne do projeto que era 

desenvolver a compreensão do conceito de exclusão social. 

Entende-se que é fundamental que, no ensino de história, ocorram 

contextualizações, contudo da forma que fizemos - com uma aula tradicional de três 

tempos de 50 minutos, sem utilização de interpretação de textos imagéticos, vídeos 

ou algo parecido não foi um ponto positivo do trabalho. 

 Nesse caso precisamos refletir sobre a prática docente.  

Sabe-se que professores têm prazos a serem cumpridos dentro do ambiente 

escolar, preocupa-se em demasia em cumprir o currículo mínimo, e, muitas das 

vezes, esquece-se de pensar em como aplicar essas temáticas a determinada 

clientela de alunos  com dadas peculiaridades, sejam sociais ou de aprendizado.  

No caso do autor desse projeto, com poucos anos de experiência docente, a 

aflição de seguir o cronograma de matérias à risca, temendo represálias, muitas 

vezes afastou-se de buscar diferentes alternativas de aplicação do conteúdo, e, 

nesse sentido, esse primeiro momento de aplicação do projeto foi importantíssimo 

para a experiência docente já que precisa-se, a quase todo momento, indagar  se o 

trabalho  deve ser qualitativa ou quantitativa, se há maneiras de serem um pouco 

das duas. Quantas vezes, em menos de 03 anos de docência nessa Unidade 

Escolar, o autor não viu-se preocupado em serem os alunos apenas receptores do 

que abordava-se em sala de aula. Quantas aulas de silêncio sepulcral em relação ao 

conteúdo trabalhado, quantas avaliações com respostas idênticas ao que o 

professor apresentava no quadro de giz.  

Tais reflexões eram recorrentes e inspiraram, e muito, todo o decorrer desse 
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projeto. 

Passou-se então a aplicar a segunda etapa do projeto, na qual lançou-se mão 

de analises de textos imagéticos. Nesse momento buscou-se novas possibilidades à 

tradicional aula expositiva, visando desenvolver junto aos alunos a compreensão do 

conceito em si e também incitá-los a interpretar, individualmente, cada cartaz. 

As considerações a respeito desse momento do projeto são bastante 

positivas. A grande maioria dos alunos fez o indicado pelo professor, conseguindo 

conectar o conteúdo abordado na etapa anterior com o que eles observavam e 

analisavam nos cartazes. Se após a primeira etapa sentiu-se a necessidade de 

refletir sobre o que houve de errado na prática docente, a segunda trouxe consigo a 

possibilidade de refletir que sim, pode-se trabalhar junto aos alunos o senso de 

interpretação de cada um, lembrando-os sempre de que eles são sujeitos, são 

atores na sala de aula e não meros receptores e copistas. 

E esse foi o “tom” de todo projeto da primeira etapa em diante, com a feliz 

culminância na terceira etapa, aquela do trabalho de campo. Nela os protagonistas 

foram os alunos. Eles escolheram o percurso que seguiríamos no trabalho, eles 

fotografaram os locais que pensavam refletir a exclusão social vivenciada no dia a 

dia. E ali o professor conseguiu visualizar que, apesar dos os equívocos cometidos, 

o norte do trabalho tinha sido alcançado. Eles, em sua maioria,  tinham conseguido 

interpretar e se apropriar do conceito de exclusão social . Mais do que isso, 

conseguiam visualizar o que seria tão somente um conceito ou categoria de análise, 

dentro da realidade vivida por eles. 

Para além da compreensão e interpretação do conceito em si, pensa-se que é 

importante abordar como o projeto afetou os alunos, ou seja, qual havia sido a 

recepção do corpo de alunos da turma, cujo projeto foi aplicado durante o ano de 

2015. Como já foi citado no decorrer desse trabalho, esse grupo de alunos, em 

linhas gerais, se mostrava pouco participativo as aulas de história, não só no ano da 

aplicação desse projeto, mas também no ano anterior. E isso motivou na escolha 

dessa turma em questão. 

Durante a aplicação do produto final acadêmico, entre os meses de Julho e 

Novembro de 2015, a recepção dos alunos variou da indiferença à empolgação. Na 

primeira etapa, que como notou-se acima, as estratégias utilizadas pelo docente 

caminharam em uma linha que os alunos já conheciam e não se mostraram, como 
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era de praxe, muitos dispostos. Todavia a partir do momento em que o professor 

utilizou-se de novas alternativas em suas aulas, e muito importantes as relacionou 

com pontos nas médias bimestrais, as aulas passaram a ser mais dinâmicas, a 

produção que em muitos casos era nula ocorreu e em outros casos proporcionou 

produções de qualidade de alguns alunos.  

Na segunda etapa em especial, algumas respostas dos discentes chamaram 

à atenção do professor, pela capacidade demonstrada por eles de relacionarem o 

conteúdo dos cartazes com as aulas anteriores, para uma turma que quase 

exclusivamente copiava e repetia o que estava no quadro em exercícios, testes e 

provas, nota-se a construção um grande avanço pedagógico.  

         Um dos principais objetivos almejados pelo presente trabalho era suscitar nos 

alunos a capacidade de interpretação, como salientou-se na justificativa, no geral em 

uma turma de 11 alunos, observou-se que pelo menos 70% desses apresentou uma 

notável melhora. De certo que precisa-se lembrar dos limites desse trabalho, pois 

foram 12 tempos de aulas espalhados por cerca de 04 meses, entretanto mesmo 

com o pouco tempo disponível e o grande espaçamento entre as etapas, notou-se 

nesses alunos a mudança que o professor projetou quando das conversas com a 

orientadora e confecção das justificativas.    

Seguindo com as considerações finais necessita-se lembrar de que para a 

obtenção do grau de especialista em Educação, o Programa de Residência Docente 

nos cobra que desenvolvemos em nossa escola de origem algum projeto ao longo 

do ano em que cursamos o PRD. Nesse momento nota-se a necessidade de 

resgatar o conceito de pedagogia de projetos, que significa, em linhas gerais, 

trabalhar com projeto(s) que conectem de alguma forma a disciplina lecionada com a 

realidade vivida pelo aluno, fazendo dele um agente participativo em sala. 

Isto é o que é o que vemos na proposição do que se entende por “pedagogia 

de projetos” disponível no endereço eletrônico da Faculdade de Educação à 

distância da Universidade Federal da Bahia (UFBA): 

“A pedagogia de projetos surgiu da necessidade de desenvolver uma 

metodologia de trabalho pedagógico que valorize a participação do 

educando e do educador no processo de ensino-aprendizagem, tornando-

os responsáveis pela elaboração e desenvolvimento de cada Projeto de 

Trabalho”. 
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FACULDADE DE EDUCAÇÃO À DISTANCIA DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DA BAHIA DISPONÍVEL EM: 

http://homes.dcc.ufba.br/~frieda/pedagogiadeprojetos/conteudos/a1p2.htm 

Nesse sentido acredita-se que o objetivo da Pedagogia de Projetos foi 

alcançado. Percebeu-se que durante o projeto desenvolveu-se junto aos o senso de 

ação, isso é serem os discentes atores do processo de ensino-aprendizagem. O 

projeto não foi feito e trabalhado apenas pelo docente. Ao contrário, teve, em todos 

os momentos, participação dos discentes.  

Entretanto ainda falando da escolha do PRD pela Pedagogia de Projetos cabe 

a nós uma reflexão. O objetivo de tal metodologia é de suma importância, a 

aplicação junto aos alunos é bastante positiva, contudo, diante da realidade do 

campo escolar no Brasil aplicar a Pedagogia de Projetos pode ser bem complicado e 

não sendo possível atingir os objetivos pensados no inicio do projeto, principalmente 

por tal aplicação demandar tempo. Disponibilidade de Tempo que exige paciência da 

Direção da escola. Às vezes, a aplicação de projetos faz com que os professores 

suprimam outras temáticas existentes no currículo mínimo. Além disso, imprevistos 

podem ocorrer no decorrer da aplicação da proposta, como ocorreu no nosso caso. 

Mudamos as datas de aplicação diversas vezes por dias de aula serem “enforcados” 

entre feriados, por visitas da secretaria da Educação e ,o que foi o mais grave, 

devido ao fechamento de metade das turmas de Ensino Fundamental II naquela 

Unidade Escolar. 

Tendo analisado todo o percurso de elaboração, preparação e aplicação do 

projeto, penso que cabe aqui algumas reflexões sobre como o PRD me influenciou 

enquanto profissional e, algumas projeções do meu futuro acadêmico e docente. 

Primeiramente não poderia terminar de escrever esse produto final sem falar 

de como o Programa de Residência Docente influenciou minha prática docente. 

Como já salientei em outros momentos desse trabalho, ingressei no PRD buscando 

desenvolver conhecimentos e experiências na área dos estudos pedagógicos.  

 Confesso que nos primeiros meses de programa fiquei quase que 

completamente perdido, não conseguia perceber como e quanto aquele curso de 

especialização poderia me engrandecer como profissional. Pensei inúmeras vezes 

em desistir, mas por insistência de alguns familiares e, principalmente de minha 

orientadora no programa, a Profª Maria Eulália do Carmo Ferreira, decidi continuar 
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até o final nessa empreitada. E agora, quando ela chegou ao fim com a elaboração 

desse produto final acadêmico, posso perceber o quão o PRD me ajudou a crescer 

como Professor de História.  

Não só a bagagem acadêmica se desenvolveu, com os conhecimentos de 

pedagogia, de ensino de história, mas, principalmente, podem-se rever diversos 

pormenores da prática docente. Isso é, pensar em novas possibilidades de 

interpretação de um conteúdo para utilizá-lo em uma aula, refletir na forma como o 

conteúdo será aplicado, visualizar sobre a minha postura dentro de sala e no trato 

com o alunado. 

Quanto ao futuro profissional acho que no momento ele se direciona para a 

busca da qualificação acadêmica. Há alguns anos passados estava decidido a fazer 

o Mestrado em Antropologia, decisão bastante influenciada pelos anos de bolsa de 

iniciação científica em Antropologia Social. Contudo, hoje me vejo novamente 

próximo do estudo de história, sendo assim decidi continuar a estudar o tema em 

que trabalhei em minha monografia na graduação e em alguns artigos, como o tema 

envolve a analise de fontes primárias que não estão disponíveis no Brasil me vejo 

direcionado a tentar o Mestrado em alguma instituição pública de Portugal.  

Concluindo, penso que é importante agradecer ao corpo docente do 

Programa de Pós-Graduação do Colégio Pedro II pela oportunidade de enriquecer 

meu conhecimento e engrandecer minha práxis como professor e dada 

oportunidade, essa que não existiria se não fosse a criação do Programa de 

Residência Docente em meados de 2011. Programa esse que em seu endereço 

eletrônico apresenta seus objetivos:- 

“O colégio Pedro II, ao criar o Programa de Residência Docente (PRD) 

pretendeu cumprir de forma mais abrangente o seu papel como 

Instituição Federal de referência na Educação Básica, ampliando seu 

escopo de influência com ações na formação complementar de 

profissionais que atuem em diferentes sistemas educacionais...” 

 

Não posso analisar, tampouco avaliar , o percurso de outros residentes do 

PRD, mas falando da minha caminhada consigo visualizar que tal programa auxiliou 

de forma considerável no desenvolvimento da minha prática docente, bem como foi 

de fundamental importância ao complementar minha formação. Sendo assim os 
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objetivos principais pretendidos quando da criação do PRD foram sim alcançados 

durante minha caminhada enquanto Residente Docente no Programa de Residência 

Docente do Colégio Pedro II. 
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