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PREFÁCIO
Circe Fernandes Bittencourt

Este livro, ao abordar as experiências de estágios realizados 
no processo de formação dos professores do curso de História 
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, nos oferece, 
de imediato, singularidades no tratamento de um tema fun-
damental para a educação. A formação de docentes tem sido 
debatida com intensidade nas últimas décadas, podendo-se 
constatar mudanças significativas quanto às formas e processos 
que envolvem a constituição de um profissional em educação. 
O professor, cuja formação esteve associada inicialmente a 
uma concepção artesanal − do aprender fazendo – transfor-
mou-se em um profissional concebido sob pressupostos das 
instituições de ensino superior e sob as determinações das 
políticas públicas educacionais. Nesse processo, currículos, 
especialmente, foram sendo criados para uma formação capaz 
de fornecer fundamentos teóricos e práticos, introduzindo o 
estágio como fundamental no processo de profissionalização. E 
é exatamente sobre este momento formativo que a professora e 
coordenadora do Estágio Supervisionado do curso de História da 
UFRN, Crislane Barbosa de Azevedo, nos apresenta os diversos 
artigos de autoria dos estagiários como parte de um projeto de 
investigação de ensino de História, cuja publicação é, portanto, 
muito bem-vinda, particularmente para quem se dedica à 
formação de professores.

As práticas de ensino apresentadas, sob um aparente forma-
lismo curricular, se revestem de inúmeras outras possibilidades 
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de concepção do “lugar” dos Estágios Supervisionados nos 
cursos de Licenciatura, ultrapassando os objetivos de incentivar 
situações delimitadas sob os referenciais metodológicos do “bem 
ensinar História”. O conjunto dos trabalhos surpreende pelo 
significado dos projetos realizados pelos jovens estudantes em 
sua trajetória de formação docente, integrante de uma etapa 
da organização de Estágio Supervisionado com base em uma 
formação docente sob paradigmas científicos.

O estágio como atividade obrigatória na formação do 
profissional em educação tem sido privilegiado pelas recentes 
políticas públicas, conforme se atesta pela ampliação do tempo 
reservado a tais práticas nos cursos de Licenciatura. No entanto, 
torna-se fundamental refletir sobre as concepções formativas 
dos estágios efetivados pelos diversos cursos, considerando 
que, por muitas das políticas públicas, pode-se facilmente 
identificar que as expectativas são a de proporcionar, de forma 
predominante, uma instrumentalização técnica para o trabalho 
educacional. O professor, conforme se verifica em muitas das 
propostas curriculares dos cursos de Licenciatura, deve ser 
formado para se tornar, sobretudo, um técnico qualificado. 
Muitas das atuais políticas públicas, ao reformularem currículos, 
submeteram, concomitantemente, todas escolas e alunos a sis-
temas de avaliação pré-fabricados que delimitam as atividades 
do professor dentro de uma lógica técnica do fazer educacional. 

E, é exatamente neste aspecto que reside uma das dife-
renças fundamentais do Estágio Supervisionado de História da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A proposta de 
Crislane Azevedo é a de transformar uma prática sedimentada 
por “rotinas simplistas” em um momento significativo de for-
mação de um professor-pesquisador. 

A formação do professor-pesquisador é recente no Brasil 
e Crislane Azevedo se apoia em uma bibliografia de autores 
nacionais e internacionais para fundamentar sua proposta de 
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trabalho, sobretudo para organizar métodos de pesquisa de 
práticas de ensino no espaço escolar, focalizando as especifi-
cidades de uma base empírica de investigação. Dessa forma, a 
apresentação dos artigos dos estagiários nos possibilita uma 
importante reflexão sobre as “experiências docentes” em seu 
processo formativo sob a concepção de um professor-pesqui-
sador e não como um mero, mesmo que eficiente, agente de 
técnicas pedagógicas. Por intermédio de variados pressupos-
tos sobre pesquisas de campo, a proposta é delimitada pelas 
especificidades de formação dos alunos inseridos no mundo do 
trabalho docente e na prática social e, ainda adverte Crislane 
que as investigações orientadas neste projeto formativo não 
se configuram como pesquisas científicas no sentido estrito 
do termo, mas se constituem como de “iniciação dos futuros 
professores no desenvolvimento de práticas de investigação 
acerca do cotidiano escolar dentro de uma preocupação didática 
com a formação de profissionais da educação”.

Sob tal pressuposto, as aulas de História podem, desta 
forma, ser entendidas como “espaços de experiências” associa-
dos a “horizontes de expectativas”. O ‘’espaço da experiência’’, 
categoria utilizada pelo historiador alemão Reinhart Koselleck 
especialmente em sua obra Futuro Passado, corresponde a ações 
concretas produzidas e vividas, no caso, pelos estagiários nas 
salas de aulas que são atuantes de uma história escolar con-
creta, na qual se encontram as expectativas de todos os que 
participam da experiência, em particular, a dos alunos. Para o 
estagiário, as expectativas são as do próprio entendimento de 
suas experiências em seu processo de atuação como professor 
ao refletir sobre seu trabalho, na possibilidade de conceber a 
aula como um momento de criação e não como rotina ou com 
um mero trabalho técnico cercado de equipamentos de “última 
geração”.

Mas, para além da possibilidade do futuro professor se 
situar como um pesquisador, existe uma outra dimensão que 
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merece ser destacada e que, a meu ver, é inerente a tais práticas 
formativas. Trata-se de formar um professor que se reconheça 
como um trabalhador intelectual.

No artigo, O professor primário português como intelectual 
eu ensino, logo existo, a historiadora Carlota Boto nos mostra 
o fazer intelectual dos professores ao longo do século XIX, 
explicitando suas ações criativas, a tensão constante entre 
justificar a ordem existente ou agir sobre ela, o esforço em 
estabelecer constantemente a relação entre o próximo com o 
universal, condição que torna esse ofício um projeto intelectual 
da modernidade. 

Ao assumir uma concepção de professor como intelec-
tual, torna-se fundamental reconhecer os compromissos desse 
ofício na atual sociedade “do conhecimento”, na qual a escola 
desempenha uma função estratégica. Cabe à escola cumprir 
uma função social, mas também cabe a ela formar as futuras 
gerações dentro de determinadas modalidades de pensamento 
relacionadas, mas diferentes daquelas predominantes no senso 
comum, de estabelecer um conhecimento que possa organizar 
as muitas informações dispersas por variadas mídias.

A escola, é importante lembrar, possui compromissos com 
a construção de determinados conhecimentos provenientes 
do campo científico, com base em categorias formalizadas 
que se organizam com finalidades que ultrapassam a instru-
mentalização imediata, mas que se constituem (ou deveriam 
se constituir) em objetos de conhecimento para todos os seres 
humanos. Trabalhar na escola significa, assim, desempenhar 
uma atividade intelectual, ser um profissional que se relaciona 
com a produção de cultura. E, sob a perspectiva de Gramsci em 
Os intelectuais e a organização da cultura, a tarefa do professor é a 
de trazer informações sobre a natureza, sobre os seres humanos 
e sobre a vida social, mas também sua atividade exige que 
organize todas essas informações, faça uma seleção dos dados 
para conferir a eles sentido para jovens e crianças.
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Assim sendo, as experiências dos Estágios aqui apre-
sentadas integram a concepção de professor como intelectual 
encarregado da formação das gerações jovens. E, como inte-
lectual o empreendimento do professor possui condição de ser 
uma criação constante.  E, é exatamente este percurso que está 
expresso no presente volume que, a meu ver, abre horizontes 
sugestivos na etapa singularmente importante da formação dos 
futuros professores. Torna-se uma contribuição valiosa para 
se conceber o professor de História diante dos desafios de seu 
ofício de “ser intelectual porque professa”.

Circe Fernandes Bittencourt

Professora Doutora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.

São Paulo, abril 2014.
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APRESENTAÇÃO

Ser professor-pesquisador no âmbito na escola básica significa 
compreender as grandes questões do ensino e agir sobre elas, 
tendo sempre como foco a aprendizagem dos alunos, apesar das 
possíveis adversidades que as instituições de ensino apresentam. 
Observar o público com o qual se trabalha; compreender e con-
siderar seus pontos de vista como ponto de partida de práticas 
didático-pedagógicas e discussões de cunho histórico, no caso 
do professor de História; refletir e teorizar sobre o ensino que 
ministra e sobre como seus alunos aprendem – tudo isso exige 
do professor de História, conhecimentos para além da História. 

Neste livro, o leitor encontra uma discussão específica 
acerca da formação de professores que toma por base a ini-
ciação à pesquisa, a partir da exposição de resultados de uma 
experiência formativa na Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte (UFRN). Está dividido em duas partes, precedidas 
pelo prefácio, por esta apresentação e por um texto-convite 
para reflexão inicial sobre a temática, de autoria de Amélia 
S. Franco. Na primeira parte, os textos de Crislane Azevedo 
tratam da importância da formação do professor-pesquisador, 
do exercício da pesquisa sobre o ensino no curso de formação 
inicial de professores e, da apresentação de resultados dessa 
experiência formativa em História. 

Na segunda parte da obra os resultados do processo 
formativo ganham mais corpo por meio da apresentação de 
textos dos alunos de Estágio Supervisionado, os quais expõem 
suas propostas de investigação, seus resultados e reflexões 
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sobre o trabalho de investigação em sala de aula. Os textos 
foram selecionados em meio a um conjunto maior de escritos 
obedecendo a dois critérios: textos cujas propostas partissem 
de diferentes usos de recursos e técnicas de ensino, e, textos 
de alunos-estagiários de diferentes turmas/anos. Atenção à 
melhoria do nível de interpretação de textos escritos dos alunos 
bem como do domínio conceitual (História, sujeito histórico, 
documento, memória, noções temporais), a preocupação em 
aproximar a História da experiência cotidiana dos alunos bem 
como da metodologia do fazer história, estiveram presentes 
nas ações de docência e de pesquisa dos futuros professores da 
área. Além disso, as reflexões apresentadas são feitas em maior 
ou menor medida sem desconsiderar variáveis externas à sala 
de aula, as quais por diferentes razões terminam interferindo 
no processo ensino-aprendizagem.

A existência de professores pesquisadores nas escolas 
faz diferença na sua rotina, dinamiza e aprofunda as suas 
ações, possibilita um salto qualitativo em suas atividades. Ser 
professor-pesquisador em História não significa dominar os 
procedimentos teórico-metodológicos da sua área específica 
de formação apenas. Trabalhar com a História na esfera da 
Educação Básica requer ir além. Esses futuros professores 
demonstram a necessidade e a viabilidade disso.

Crislane Barbosa de Azevedo (Organizadora)

Natal (RN), abril 2014.
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PROFESSOR-PESQUISADOR 

UTOPIA OU NECESSIDADE 
POLITICO-PEDAGÓGICA?
Maria Amélia Santoro Franco1

Em sucessivos trabalhos e pesquisas sobre a formação inicial 
e continuada de docentes, ou ainda em programas e projetos 
de formação continuada de professores, pude constatar, entre 
outras coisas, que a prática pode ser tanto uma circunstância 
para transformar a própria prática e os sujeitos que dela par-
ticipam como, paradoxalmente, ser também, a circunstância 
para reificar a própria prática e, assim, blindar o sujeito, impe-
dindo-o de receber da prática seus ingredientes fertilizantes e 
formadores (FRANCO, 2005).

Há uma prática (práxis) que forma, informa e transforma, 
simultaneamente, o sujeito e suas circunstâncias e há uma 
prática que oprime, distorce e congela, especialmente, o sujeito 
que nela se exercita e, nesse caso, este perde o acesso às suas 
circunstâncias. Percebi nesse processo que a prática, quando 
acompanhada de posturas investigativas, se recria e se enriquece 
a todo instante. A prática é um fenômeno complexo e não se 

1 Graduada em Pedagogia pela Pontifícia Universidade Católica (PUC-
Campinas), Mestre em Educação pela PUC-São Paulo, Doutora em 
Educação pela Universidade de São Paulo (USP) e Pós-doutora em 
Educação pela Universidade Federal de Sergipe (UFS). Professora da 
Universidade Católica de Santos.
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alimenta apenas de habitus e de rotinas. Para manter-se viva, 
requer pensamento, crítica, diálogo e reflexão sobre ela própria. 

As concepções tecnicistas/pragmatistas tentaram e ainda 
tentam ignorar essa complexidade e anular esse dinamismo 
autotransformador e essa criatividade inerentes a uma prática 
docente na perspectiva da práxis. Não se pode pensar em formar 
para a prática por meio de procedimentos pautados na concep-
ção de uma didática prescritiva e normativa. A prática precisa 
de olhar pesquisador; de um pensamento investigativo; das 
ferramentas teóricas que permitem compreender a realidade e 
também de um coletivo investigador, que funcione como espaço 
de reverberação da realidade e de contínua aprendizagem.

Formar um professor para a práxis docente é formar, 
acima de tudo, um sujeito que pensa, possui ideias, argumenta, 
improvisa, inova e transforma, quando necessário, as circuns-
tâncias de sua prática, perseguindo metas que elaborou na 
intenção da boa formação de seus alunos. É formar um sujeito 
que percebe dificuldades, dialoga com as circunstâncias e 
busca meios para compreender e trabalhar com a realidade 
que circunda sua prática.

Formar um professor para trabalhar na/com as contradi-
ções da realidade educativa requer, fundamentalmente, formar 
um professor que se utilize da pesquisa para compreender e 
dialogar com essa realidade. É preciso reafirmar a inerência da 
pesquisa com a práxis docente e enfrentar a questão política/
pedagógica que converge para esclarecer as intencionalidades 
dessa formação: Formar para quê? Formar como? Questões que 
expressam valores e posicionamentos. Assim perguntaríamos: 
Quem tem medo do professor-pesquisador?

A formação de professores
Como tem sido historicamente a formação de docentes no 

Brasil? Sabe-se que os percursos formativos no Brasil estiveram 
impregnados de uma dimensão tecnicista, na qual a teoria e a 
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prática são concebidas na perspectiva aplicacionista. Teoria para 
aplicar na prática. Essa concepção impregnou nossa herança 
cultural, especialmente nos processos formativos de docentes. 
Afirma Giroux (1988, p. 23):

As instituições de treinamento de professor e as escolas 
públicas têm, historicamente, se omitido em seu papel de 
educar os docentes como intelectuais. Em parte, isto se deve à 
absorção da crescente racionalidade tecnocrática que separa 
teoria e prática e contribui para o desenvolvimento de formas 
de pedagogia que ignoram a criatividade e o discernimento 
do professor. 

Essa situação, decorrente da concepção de prática como 
treinamento do fazer, é um dos componentes que podem ajudar 
a compreender o desconforto de formandos, futuros professores, 
nos primeiros confrontos com as atividades da prática docente. 
Na interlocução que estabeleci com David Tripp (2005), considerei 
importante sua afirmação de que, muitos professores da educa-
ção básica na Austrália já possuíam o mestrado, o que facilitava 
ao pesquisador trabalhar com docentes já habituados à prática 
da pesquisa. Tripp realçou que os professores, ao aprenderem 
a pesquisar, passam a ter um olhar mais curioso com a prática.

Essa informação é corroborada por Diniz-Pereira (2002) 
ao comentar o crescente movimento dos educadores-pesqui-
sadores nos Estados Unidos da América. O autor atribui esse 
aumento ao fato do crescente número de professores do Ensino 
Fundamental com mestrado e, em alguns casos, doutorado, o 
que tem produzido um aumento de publicações, composta por 
pesquisa dos educadores. Segundo o autor (2002, p. 19), outras 
condições teriam tornado esse movimento mais expressivo nos 
EEUU, entre as quais, o próprio desenvolvimento da pesquisa 
colaborativa junto a professores do ensino superior, com o fim 
de melhorar suas práticas; a inclusão da investigação docente 
nos programas de formação docente; bem como o movimento 
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de reestruturação das escolas prevendo espaços e tempos para 
fomentar a pesquisa dos professores e a reflexão da prática.

É interessante lembrar que os docentes efetivos do estado 
de São Paulo têm se beneficiado da bolsa-mestrado oferecida 
pelo governo estadual. Em avaliações contínuas com supervi-
sores desta rede, verifica-se o aumento de publicações desses 
docentes-pesquisadores, o que tem produzido um aumento de 
interesse na discussão desses trabalhos, especialmente, nas 
horas de trabalho pedagógico coletivo.

John Elliot, em recente palestra na Unicamp (2012)2 
realçou a importância dos docentes em pesquisarem a aula 
coletivamente, na perspectiva de melhorarem a qualidade do 
ensino que oferecem. O palestrante argumenta que a pesquisa 
da prática pode gerar conhecimentos importantes à ciência 
educativa, o que permite a construção de conhecimentos mais 
adequados e pertinentes. Elliot realça ainda que os professores 
ao pesquisarem a prática e as aulas passam a ter uma relação 
mais consistente com a profissão, pois passam a controlar o seu 
fazer. Essa é uma questão política, pois retorna ao professor sua 
responsabilidade social, seu poder social.

Inerência da pesquisa à prática docente
Existem diferentes concepções de prática docente e, 

infelizmente, a mais usual está associada à concepção tecni-
cista, que considera a prática docente como uma sucessão de 
procedimentos metodológicos previamente prescritos e que 
devem ser executados pelo professor. A aula seria marcada por 
um caráter instrutivo, de repasse de informações. Pressupõe-se 
um aluno neutro, sem reações e que aprenderá por ouvir e fazer 
o que o professor solicita. Apesar de parecer ultrapassada, essa 

2 Informação Verbal - Aula/palestra ocorrida em 16 de maio de 2012. 
Transmitida ao vivo na Universidade Católica de Santos.
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concepção, pautada na racionalidade técnica, ainda preside 
muitas ações práticas nas escolas e em currículos de formação 
docente. Para essa concepção é desnecessário se falar em pro-
fessor-pesquisador, uma vez que não há qualquer solicitação 
de pesquisa para a execução de uma ação composta por fazeres 
mecanicamente organizados; não há necessidade de pesquisa 
para uma prática rotineira não reflexiva.

Quando se fala em professor-pesquisador pretende-se uma 
outra concepção de prática. Tenho escrito sobre essa questão 
(FRANCO, 2005; 2006) de forma a realçar que a prática docente 
é sempre mais que o visível das ações técnicas de um professor 
frente à sala de aula. É preciso superar a concepção de prática 
docente como o desempenho de ações previamente necessárias 
a um determinado tipo de aula.

O fazer difere do saber. O fazer decorrente do tratamento 
da prática, enquanto tecnologia, funciona como o exercício de 
uma ação mecânica, inflexível, repetitiva. Reproduzir um fazer 
não se exige articulação entre teoria e prática, não se requer 
um sujeito pensante e reflexivo, exige-se apenas o refinamento 
do exercício da prática. O mero exercício docente, nem sempre 
produz saberes pedagógicos. É preciso pensar sobre a capaci-
dade reflexiva desse exercício. Anos e anos de magistério, nem 
sempre produzem conhecimentos sobre a prática; muitas vezes, 
podem produzir apenas a experiência de reproduzir fazeres, 
em muitos casos, caducos e estéreis. 

A prática como forma de reprodução acrítica de fazeres 
não se transformará em saberes de experiência, uma vez que não 
foi vivenciada como práxis, não foi renovada e nem transformada 
com as águas da reflexão, da pesquisa, da história. Neste caso, 
tempo de serviço não se transforma em saber da experiência, 
pois esse reproduzir mecânico é a-histórico e não cede espaço 
para a articulação dialética do novo e do necessário.
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A ação de ensinar é uma prática social permeada por 
múltiplas articulações entre professores, alunos, instituição 
e comunidade, impregnadas pelos contextos socioculturais a 
que pertencem, formando um jogo de múltiplas confluências 
que se multideterminam num determinado tempo e espaço 
social, impregnando e configurando a realidade existencial do 
docente. Assim, o fazer docente estará sempre impregnado com 
as concepções de mundo, de vida e de existência dos sujeitos 
da prática. Desta forma, só a pesquisa contínua e criteriosa 
pode colocar o professor em processo de contextualização do 
ensinar/aprender.

As condições institucionais são grandemente responsáveis 
pela qualidade de prática que um docente desempenha. Quando 
o docente vivencia uma cultura democrática, onde há diálogo, 
pesquisas, inovações didáticas coletivamente refletidas, esse 
professor responde favoravelmente a essa cultura. No entanto, 
quando as condições institucionais são opressoras, quando toda 
proposta pedagógica é previamente imposta sem diálogo com 
os professores, ocorre o distanciamento criativo do docente. 
Ele não “entra no jogo” e, muitas vezes é visto como resistente 
e desmotivado. Impossibilita-se de o professor viver a própria 
profissionalidade. 

Assim, considero que a prática docente requer, acima 
de tudo, um olhar crítico e transformador sobre as condições 
históricas do espaço/tempo onde a atividade educativa se realiza. 
As práticas profissionais dependem de decisões individuais, 
mas, organizam-se também, a partir de normas coletivas ado-
tadas por outros professores e pelas regulações burocráticas e 
administrativas da organização escolar. É importante destacar, 
nesse ponto, que há uma tensão permanente entre a cultura 
profissional historicamente construída e os projetos inovadores 
(locais ou mesmo individuais). Uma atitude investigativa ou 
mesmo um projeto de pesquisa pode esclarecer ao professor as 
teias e os alicerces da cultura na qual irá trabalhar.
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Em relação à necessidade de ruptura com circunstâncias 
da cultura profissional institucionalizada que limitam o desen-
volvimento da autonomia intelectual dos docentes, Pimenta 
(1999, p. 25) afirma que “a superação desses limites se dará a 
partir da(s) teoria(s) que permita(m) aos professores entenderem 
as restrições impostas pela prática institucional e histórico-
social ao ensino, de modo que se identifique o potencial trans-
formador dessas práticas”. Assim, continuando a refletir com 
Pimenta (1999, p. 36), o movimento de professor- pesquisador é 
estratégico, pois investe na valorização e no desenvolvimento 
dos saberes dos professores e na consideração destes como 
sujeitos e intelectuais, capazes de produzir conhecimentos, 
de participar e de decidir nas questões da gestão das escolas 
e dos sistemas, o que traz perspectivas para a reinvenção da 
escola democrática. 

Para tanto, concordo com Sacristán (1999) quando afirma 
que a imagem libertadora do professor-investigador deve expan-
dir-se para além das atividades de sala de aula e aplicar-se 
ao conjunto das atividades docentes, de forma a enfrentar a 
questão do poder na educação, não se aceitando a limitação do 
papel docente à prática didática. Assim, é preciso que se deixe 
claro: qualquer prática docente não começa do zero, ela vem 
se estruturando num caminhar histórico e as inovações pre-
tendidas devem ser consideradas como reajustes de trajetória. 
Esses reajustes vão se tornando mais pertinentes e constantes 
à medida que se amplia a consciência dos docentes sobre a 
própria prática. Concordo com Sacristán que essa questão da 
consciência sobre a prática é a ideia-força condutora da for-
mação inicial e contínua de docentes. Esse processo de tomada 
de consciência da ação que se realiza, já foi bem discutido por 
Paulo Freire, de forma a fundamentar processos de mudança 
e de participação coletiva.

Assim reafirmo que a prática pesquisadora é uma con-
dição fundamental para produzir mudanças nos sujeitos e nas 
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estruturas organizativas da prática. Aliar processos investi-
gativos à prática é uma forma de desocultar as condições de 
desprofissionalização, produzindo mudanças nos docentes e nas 
suas condições de trabalho. A pesquisa na/da prática docente 
pode produzir rompimentos nas concepções tecnicistas de 
docência, gerando a possibilidade de ressignificação das rela-
ções entre teoria e prática, podendo tornar-se um movimento 
importante na luta coletiva por melhores condições de traba-
lho e para a reconsideração da importância do conhecimento 
produzido pelos docentes. Essas conquistas podem funcionar 
como contraponto importante frente à constante degradação 
e desprofissionalização que têm atingido a classe docente nas 
últimas décadas.

Esse processo de construir as práticas investigativas, 
que se autotransformam e que produzem conhecimento, não 
ocorre de uma hora para outra; daí a importância de processos 
formativos iniciais com foco na pesquisa que assim, funcionará 
como instrumento político ao propiciar aos docentes mecanis-
mos para aprenderem ou reaprenderem a investigar a própria 
prática de forma coletiva, crítica e transformadora.

A pesquisa como dispositivo de formação
Pesquisar é produzir conhecimento. Conhecimento não 

se reduz à informação e isso é fundamental quando se pensa em 
pesquisa. A pesquisa faz o movimento do empírico ao concreto, 
mediada pela teoria. É desse processo que, a princípio nega o 
empírico para ascender ao concreto que surgem as possibilidades 
de um novo conhecimento, se inicia com um novo olhar do 
investigador sobre sua realidade. 

Reafirmando o que já escrevemos (FRANCO; GHEDIN, 
2010), consideramos que, a pesquisa e a produção de conheci-
mento em educação fundem-se em um processo ao mesmo tempo 
objetivo e subjetivo. É subjetivo porque envolve um sujeito. No 
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entanto, a objetividade do objeto envolve-se na subjetividade 
do sujeito para possibilitar a conceituação da realidade.

Esse envolvimento, essência do ato investigativo em edu-
cação, implica o reconhecimento do caráter dialético e dialógico 
da construção da realidade educativa e isto impõe a necessária 
superação da concepção dualista que historicamente pretendeu 
separar objeto e sujeito do conhecimento.

Importa realçar que não se trata da consideração de 
uma concepção subjetivista, mas de considerar que o sujeito, ao 
produzir conhecimento, transforma e é transformado; neste 
processo elabora e organiza sentidos, compreende e interpreta a 
partir de matrizes conceituais preestabelecidas e que essa ação 
de produzir sentidos, de objetivar o objeto para interpretá-lo, 
também constitui a realidade a ser compreendida.

Compreender a realidade e produzir conhecimentos 
requer dos pesquisadores o grande desafio de considerar a 
complexidade como inerente ao fenômeno educativo e mais que 
isso, considerar a possibilidade de assumir posturas metodoló-
gicas que adentrem e busquem sentido nas tramas do complexo, 
do caótico, do imprevisto.

Uma pesquisa deve produzir conhecimentos a partir da 
coleta de dados que vai realizando. Conhecimento implica o 
trabalho com as informações, classificando-as, analisando-as 
e contextualizando-as. Mas ainda há mais para se caminhar 
na direção da utilização e do sentido do conhecimento. Para 
isto será preciso a articulação do conhecimento com a inte-
ligência, com a consciência, com a sabedoria. “Consciência e 
sabedoria envolvem reflexão, isto é, capacidade de produzir 
novas formas de existência, de humanização” (PIMENTA, 1999, 
p. 22). Esse conhecimento que se articula em ações pertinentes 
e emancipatórias, na direção de transformação das condi-
ções de existência, passa a ser considerado um saber, que é 
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um conhecimento engajado, circunstanciado, transformador, 
integrado às estruturas cognitivo-emocionais do sujeito. Em 
síntese, conforme já escrevi (FRANCO; GHEDIN, 2010) ressalto 
para finalizar esse texto: 

O processo de pesquisa resulta de uma fina e apurada percep-
ção do mundo sistematizado através de uma postura metódica 
que revela no texto uma comunicação do olhar que se pôs 
com atenção sobre um dado objeto investigativo. Assim, tanto 
o processo de construção da pesquisa quanto o processo de 
investigação do objeto fazem parte de um mesmo exercício 
interpretativo que busca penetrar nas relações socialmente 
construídas para compreendê-las, explicá-las e interferir em 
sua constituição (2010, p. 32).
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ENSINO E PESQUISA NA 
FORMAÇÃO DOCENTE INICIAL

Crislane Barbosa de Azevedo3

Os debates atuais sobre a relação entre ensino e pesquisa na 
formação de professores apontam como relevante o fato de 
os Estágios Supervisionados serem desenvolvidos a partir de 
experiências que tomam por base práticas de investigação. A 
pesquisa contribuiria para esclarecer sobre problemas que 
a realidade da profissão docente apresenta. As reflexões daí 
decorrentes possibilitariam o rompimento com rotinas sim-
plistas, ao abrir caminhos para mudanças contextualizadas.

A relevância da formação do professor que toma por 
base ações de pesquisa sobre a própria prática é corrente nas 
atuais discussões educacionais, tanto em nível nacional quanto 
internacional, como bem mostra André (1997). Segundo a autora, 
as atividades de pesquisa podem proporcionar ao docente 
meios para a sua reflexão profissional e para a definição de 
mecanismos auxiliadores do seu trabalho, proporcionando 
possibilidades de crescimento também a todos aqueles com 
quem se trabalha. André (2006, p. 123) afirma ainda que: 

3 Licenciada e bacharel em História pela Universidade Federal de 
Sergipe (UFS). Mestre em Educação pela Universidade do Estado da 
Bahia (UNEB) e doutora em Educação pela Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte (UFRN). Professora Adjunta do Departamento 
de Práticas Educacionais e Currículo da UFRN.
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Ao utilizar ferramentas que lhe possibilitem uma leitura 
crítica da prática docente e a identificação de caminhos para 
a superação de suas dificuldades, o professor se sentirá menos 
dependente do poder sociopolítico e econômico e mais livre 
para tomar decisões próprias.

A formação do professor-pesquisador é recente no Brasil. 
Em relação à História, podemos registrar discussões sobre o 
assunto de forma sistematizada a partir dos anos de 1990. Em 
decorrência de crise por que passaram as Ciências Humanas no 
Brasil, sobretudo, nas décadas de 1970 e 1980, a História perdeu 
lugar nas instituições de ensino. Os prejuízos ocorreram tanto 
na educação básica quanto no ensino superior em decorrência, 
por exemplo, da transformação dos Estudos Sociais de área 
de produção de conhecimento para disciplina escolar, inse-
rida, principalmente, no 1º grau; e da instituição dos cursos 
de licenciatura curta.

A partir de meados da década de 1980, a luta pelo retorno 
da disciplina História aos currículos, caminhou ao lado de 
discussões nacionais que propuseram mudanças no que e como 
ensinar o conhecimento histórico escolar. Nesse cenário, pas-
saram a ganhar corpo discussões também sobre a formação 
docente, fortalecendo-se a concepção do professor-pesquisador. 
Ao lado dessa formação, destacavam-se as proposições acerca 
da formação do professor reflexivo, que pensa na ação. Também 
nesse sentido, a docência alia-se à pesquisa.

Segundo Caleffe e Moreira (2006, p. 11), “[...] Embora os 
professores sejam considerados como indivíduos que normal-
mente tomam decisões em suas salas de aula, raramente essas 
decisões são baseadas em conhecimentos gerados na pesquisa 
de sua própria prática”. A pesquisa associada à docência liga-se, 
portanto, à investigação sobre o ensinar e o aprender. Não se 
busca tornar o professor um pesquisador stricto sensu. A pro-
posta é a da formação de um docente que investiga o processo 
ensino-aprendizagem que coordena, tornando-se, assim, um 
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professor integral. Nesse sentido, bem declara Becker (2010, 
p. 13):

O professor constrói e, sobretudo, reconstrói conhecimentos. 
Ele assim procede não para ser pesquisador, mas para ser 
plenamente professor. Nesse sentido, pesquisar faz parte da 
ação docente. Faz parte da nova concepção de professor. Os 
professores que reduziram sua função a repetir conhecimen-
tos prontos, lembrava Piaget, serão substituídos por máquinas 
de ensinar, do tipo inventado por Skinner.

 Como profissional que atua em uma instância forma-
tiva (escola), o professor precisa considerar a pesquisa como 
instrumento da prática docente, a fim de obter ou construir 
conhecimentos específicos sobre o complexo trabalho que 
desenvolve. Esse aspecto precisa integrar os cursos de formação 
de professores seja ela inicial ou continuada. A importância 
disso reside no fato de o docente perceber as implicações e 
contribuições teóricas a sua prática.

A importância da prática de pesquisa no processo de qua-
lificação docente (inicial ou continuada) é reconhecida entre os 
docentes. Lüdke (2005), em entrevista feita a setenta professores 
de quatro escolas públicas de Ensino Médio no Rio de Janeiro, 
verificou em suas falas o reconhecimento da importância da 
prática de pesquisa para uma formação mais consistente tendo 
em vista o enfrentamento da profissão docente. Mas, a autora 
registrou também a falta de preparação destes durante o curso 
de formação inicial. Nesta, quando se trata de formação para 
pesquisa, predomina ainda o trabalho voltado para os conteúdos 
específicos da área, sem relação com o contexto escolar. Como 
bem explica Lüdke:

Considerando por exemplo, o contexto da licenciatura de 
História, apesar de aparecer no discurso dos entrevistados 
dessa área a diferença entre as pesquisas acadêmica e escolar 
e a importância e necessidade de desenvolvimento da pesquisa 
na escola básica, confirma-se que a formação do professor 
segue o modelo acadêmico, limitando-se ao campo da pesquisa 
histórica desenvolvida nos laboratórios destinados à formação 
do bacharel (2005, p. 344).
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Esse aspecto demonstra distanciamento entre diferentes 
saberes docentes (TARDIF, 2000). Consideramos que o professor 
não é alguém que pensa e atua tomando por base apenas os 
saberes disciplinares; não orienta a sua prática com domínio 
somente da sua área específica de formação, mesmo que a 
domine teórica e metodologicamente de forma consistente. 
O professor atento aos seus alunos e às particularidades da 
comunidade escolar precisa compreender e saber lidar com 
as diferentes questões do ensino. Ou seja, como bem afirmam 
Oliveiri, Coutrim e Nunes (2010, p. 298):

não basta que se tenha o domínio dos conteúdos e saberes 
escolares; é necessário ter o acesso e domínio de outros 
conhecimentos e esquemas que não são aprendidos dentro 
da sala de aula, mas que são descobertos e apreendidos através 
da reflexão tanto sobre a prática docente como também 
sobre as vivências, os saberes abrangentes, os didáticos e 
os transversais ligados à sua experiência de vida, às suas 
relações profissionais, familiares e sociais. 

Defender a relação entre ensino e pesquisa na formação 
docente inicial não significa apregoar que os professores devam 
tornar-se pesquisadores no sentido estrito do termo e sim 
que tomem seu exercício profissional como alvo constante de 
questionamentos, proposições e análises. Pesquisar a prática 
da docência significa registrar o cotidiano de sala de aula e 
partir deste registro para a compreensão da realidade escolar, 
problematizando-o e teorizando sobre ele, tendo como fim o 
melhoramento do exercício do planejamento e da coordenação 
do processo educativo para benefício de todos os envolvidos com 
os procedimentos de aula.  Significa ter condições de executar 
procedimentos básicos de investigação, tais como: observação 
e questionamento, experimentação e análise. 

Dessa maneira é que concordamos com Caleffe e Moreira 
(2006, p. 16-17) quando afirmam que: 
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[...] a pesquisa realizada pelo professor a que nos referimos 
é a pesquisa que o professor pode conduzir no contexto da 
prática profissional imediata, com o objetivo de melhorar 
a sua prática pedagógica, desenvolver novas estratégias de 
ensino e buscar soluções para os problemas que afetam a 
aprendizagem do aluno, ajudando os gestores da educação 
a entender melhor o contexto em que ocorrem o ensino e a 
aprendizagem. 

Desde o final dos anos de 1970, no Brasil, com o processo 
de democratização do acesso à escola básica de 1º e 2º graus, 
tornou-se evidente a necessidade de compreensão sobre as 
mudanças ocorridas no interior das escolas. Assim, as pesquisas 
educacionais tomaram corpo com base na pesquisa de tipo 
etnográfico a partir do viés antropológico e não mais psicológico 
como ocorria desde o final do século XIX.

As pesquisas com base em princípios da psicologia com-
portamental, conhecidas como “análises de interação”, pouco 
contribuíam para a compreensão dos processos escolares. Ao 
focalizar estritamente o que podia ser observado, ignoravam o 
contexto espaço-temporal e cultural em que os comportamentos 
se manifestavam. A alternativa a esse estado de coisas era a 
abordagem antropológica. A justificativa para isso estava na 
explicação de que as experiências de sala de aula ocorrem em 
contextos marcados por múltiplos significados.

Na perspectiva etnográfica, as diversas variáveis que 
envolvem a prática pedagógica são analisadas em conjunto e na 
sua dinamicidade. Dessa maneira, torna-se possível melhor com-
preender o cotidiano escolar. Para tanto, é preciso considerar 
a atuação do pesquisador como um observador, entrevistador 
e analista entre teoria e empiria. 

De acordo com André (1989) caracterizam a pesquisa de 
tipo etnográfico: a) contato direto e prolongado do pesquisador 
com a situação e com as pessoas selecionados, deixando claro o 
grau de envolvimento e participação do pesquisador na situação 
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investigada; b) obtenção de uma grande quantidade de dados 
descritivos sobre a realidade estudada, em função da qual 
faz suas análises e interpretações; c) utilização de diferentes 
técnicas de coleta de dados; d) flexibilidade entre observação 
e análise, entre teoria e empiria. 

Em termos de operacionalização, podemos afirmar que 
em um primeiro momento, a pesquisa de tipo etnográfico, assim 
como outros tipos de investigação, requer a elaboração de um 
projeto, para o qual é necessário o conhecimento acerca da 
produção científica relativa ao tema da análise, bem como sobre 
o contexto alvo da pesquisa. A apropriação de tal conhecimento é 
base para a elaboração do problema da investigação, a definição 
dos objetivos bem como do referencial teórico-conceitual que 
orientará o trabalho de campo. Este envolve a observação direta 
e de forma aprofundada com anotações em diário de campo, 
bem como o desenvolvimento de outros meios para a obtenção 
das opiniões dos sujeitos da pesquisa.

Características da etnografia contribuem metodologica-
mente para a pesquisa acerca de situações escolares ao permitir 
ao professor-pesquisador a adoção de uma postura aberta e 
flexível durante a coleta e a análise dos dados, possibilitando a 
realização de ajustes na investigação, tendo em vista uma melhor 
análise e compreensão das práticas pedagógicas e, em âmbito 
maior, do cotidiano escolar. Em outras palavras, tal flexibilidade 
deve ser utilizada para ampliação e enriquecimento teórico e 
não como pretexto para justificar falta de um caminho teórico 
preestabelecido. Como bem expõe Bortoni-Ricardo (2008, p. 51):

Na metodologia qualitativa, especialmente na que se vale de 
procedimentos etnográficos para a geração de registros, não 
há uma divisão rígida entre as fases iniciais de planejamento e 
observação e as fases seguintes em que os registros coletados 
serão objeto de reflexão e análise. Nesse processo, os registros 
tornam-se dados, por isso costumam chamar essa fase de 
análise dos dados. A qualquer momento, se o pesquisador 
perceber que precisa modificar suas perguntas exploratórias 
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ou obter mais dados em relação a alguma dimensão do pro-
blema que está investigando, poderá fazê-lo, se lhe for possível 
retornar ao campo.

Neste tipo de trabalho é necessário que o pesquisador não 
se atenha a hipóteses rígidas. A adoção de uma postura flexível 
aponta para a escuta sensível do professor-pesquisador. Esta 
lhe permite realizar as mediações entre teoria e empiria e, se 
o contexto exigir, promover, inclusive, revisão de princípios e 
procedimentos de pesquisa, aprimorando-os, descobrindo novas 
categorias de análise e desenvolvendo novas interpretações.

Ao final dos trabalhos, chega-se à sistematização dos 
dados e sua exposição em forma de texto escrito. Também 
nesse momento, é importante que o profissional dialogue com 
os elementos teórico-conceituais e com os dados coletados. O 
resultado disso é a construção de nova interpretação e com-
preensão do cotidiano escolar investigado. Quem investiga não 
pode deixar de considerar, em todos os momentos da pesquisa, 
os aspectos éticos que a envolvem. Estes começam com a apre-
sentação justificada do projeto para todos os envolvidos, passa 
pela obtenção da autorização destes para a realização de coleta 
e interpretação dos dados e encerra-se com a concordância 
acerca das conclusões apresentadas pelo pesquisador.

Além dos cuidados com o processo de observação e descri-
ção detalhada das ações dos sujeitos da pesquisa, é importante 
que o futuro professor-pesquisador se conscientize da necessi-
dade da interpretação dos fenômenos observados. No trabalho 
interpretativo, não se pode deixar de considerar os significados 
das ações segundo o ponto de vista dos sujeitos investigados. Em 
outras palavras, a pesquisa de tipo etnográfico não se resume à 
descrição de pessoas e eventos ou à reprodução pura e simples 
das suas falas. É necessário interpretação e esta considerando 
os significados atribuídos pelos próprios sujeitos às suas ações. 

Em toda e qualquer pesquisa pré-requisitos são neces-
sários. Seja qual for o problema/questão ou os elementos 
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teórico-conceituais, uma investigação exige o atendimento de 
três requisitos: a existência de uma pergunta a ser respondida 
(problema); a definição e a explicação das etapas do trabalho 
que permitam ao pesquisador obter as respostas necessárias; e, 
a demonstração das respostas de forma consistente e confiável.

No que se refere ao problema ou à questão da pesquisa, 
é importante deixar claro que este precisa existir mesmo que, 
inicialmente, não esteja muito bem claro, estruturado, definido. 
Ele orientará o pesquisador na definição dos objetivos a alcançar 
bem como na definição dos princípios metodológicos a serem 
adotados. A coleta e a organização das informações giram em 
torno do problema. Nenhuma técnica pode ser escolhida a priori, 
antes da clara formulação do problema, a menos que a própria 
técnica seja o objeto de estudo.

Em relação aos procedimentos da pesquisa em educação 
é importante considerar a variedade destes. O uso de apenas 
um meio para se chegar às respostas necessárias contribui 
para fragilizar a demonstração da execução da pesquisa, assim 
como das respostas alcançadas. Como investigar o processo de 
aprendizagem em História de uma turma de 8º ano do Ensino 
Fundamental se o pesquisador limita-se a analisar o diário de 
classe da disciplina ou a apenas entrevistar o professor da turma? 

O princípio do Direito apropriado pela História no decor-
rer do seu processo de constituição como campo científico – testis 
unus, testis nullus (testemunho único, testemunho nulo) – vale, 
também, para as pesquisas de cunho etnográfico em educação.

A investigação é fruto de uma pesquisa tanto teórico-
bibliográfica quanto empírica. O questionamento sobre a rea-
lidade observada e a construção de argumentos que venham 
a respondê-lo necessitam de fundamentação. Nesse sentido, é 
imprescindível o diálogo com diferentes autores bem como o 
desenvolvimento de ações voltadas para a coleta de dados na 
escola: observação e registro em diário de campo; entrevistas; 
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questionários escritos; leitura, fichamento e análise de docu-
mentos escritos da instituição escolar; atividades escolares e 
instrumentos de avaliação. Estas, entre outras ações, possibili-
tam a quem pesquisa um melhor alcance dos dados da realidade 
para ter subsidiada a construção de argumentos.

Na produção final da pesquisa, é preciso que fiquem 
claros os procedimentos de coleta de informações usados pelo 
pesquisador, bem como o processo de transformação destas 
em dados até a chegada às conclusões com a demonstração 
da adequação das respostas encontradas para o problema da 
investigação. 

Na investigação, as informações são transformadas em 
dados para se chegar a uma conclusão. O pesquisador deve 
expor os meios utilizados para conseguir tal transformação. 
A ausência disto em toda e qualquer pesquisa aponta para 
uma dívida do pesquisador para com a sua área de formação, 
além de contribuir para transformar o seu próprio texto de 
pesquisa em um manifesto ou em um simples conto ou relato. 
Sem a explicitação dos caminhos de pesquisa seguidos, além 
de o pesquisador fragilizar-se como profissional, desqualifica 
o seu texto como um registro de pesquisa.

Ao final da investigação, o pesquisador iniciante precisa 
estar atento a um aspecto delicado: o tratamento às fontes de 
informação. Na elaboração do seu relatório de pesquisa é preciso 
manter equilibradas duas fontes: os dados brutos da pesquisa e 
os dados de interpretação e análise. Os primeiros referem-se à 
transcrição literal de falas dos sujeitos investigados ou trechos 
de observações diretas, para oferecer ao leitor um painel vivo da 
realidade pesquisada. Os dados de interpretação e análise con-
sistem em informações mais elaboradas fruto do conhecimento 
empírico e bibliográfico do pesquisador. As relações mantidas 
entre estas fontes de informação podem levar o pesquisador a 
trabalhar melhor os dados com os elementos teórico-conceituais, 
refletindo assim, teoricamente sobre os eventos.
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Ao término dos trabalhos de investigação é preciso mate-
rialização e demonstração dos seus resultados. O processo de 
validação da produção acerca da pesquisa no (e sobre o) ensino 
aponta para duas situações necessárias: a produção de um texto 
escrito e a comunicação oral deste. As afirmações presentes 
em tal produção precisam ser respaldadas em dados e análise 
consistente, dependem de argumentação sólida construída com 
base de natureza teórica ou empírica. Além da produção escrita, 
a comunicação oral dos resultados da pesquisa é imprescindível 
para a validação dos trabalhos. O desenvolvimento da capacidade 
de expor oralmente seus próprios argumentos, interpretações 
e pontos de vista constitui-se em momento de intervenção na 
realidade, posto que esta se constitui por diferentes linguagens 
e o discurso pode ser compreendido como postura de ação. 
Como afirma Ramos (2004, p. 46),

[...] A competência argumentativa é acompanhada pela com-
petência linguística. A comunicação escrita, sendo mais 
complexa que a comunicação oral, encerra conhecimentos 
mais consistentes da língua natural, fundamental para a 
argumentação e para a constituição do sujeito.

Trabalhar práticas de pesquisa durante a formação inicial 
do professor implica em deixar clara a inexistência de receitas 
prontas acerca do como ensinar. Essa premissa a ser adotada nos 
cursos de formação docente torna-se imprescindível como um 
caminho a levar os licenciandos a assumirem o compromisso 
com a própria qualificação e conquista da sua autonomia pro-
fissional, procurando sempre “ir além” dos livros que leram, 
das opiniões que ouviram, dos problemas com os quais já se 
depararam, das possibilidades que lhes foram oferecidas. A 
materialização desse percurso formativo consubstancia-se 
em uma postura profissional mais consistente e competente, 
a postura de um professor-pesquisador.

A formação de cidadãos éticos para essa sociedade 
democrática requer professores bem qualificados e atentos 
aos resultados do seu trabalho. Os professores de ensino básico, 
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ao se reconhecerem como produtores de conhecimento, esta-
riam dando um largo passo rumo tanto ao aprimoramento da 
profissão quanto ao seu reconhecimento social. Como todo e 
qualquer profissional que se preze, o professor precisa manter-
se atualizado e, ao trabalhar com formação, ser também um 
produtor de conhecimentos.  

Considerações finais
As circunstâncias que os professores enfrentam e os 

impasses que são obrigados a resolver apresentam caracterís-
ticas diversas e, ao mesmo tempo, únicas, exigindo respostas 
rápidas e, simultaneamente, conscientes, diversas e também 
únicas. O domínio seguro desse universo complexo torna-se 
possível apenas pelo profissional que reflete sobre a (e na) 
ação. A iniciação à pesquisa sobre o cotidiano escolar durante a 
formação docente inicial é condição relevante para a promoção 
desse professor reflexivo. 

Um projeto de formação docente que toma por base a 
pesquisa busca que os futuros professores experimentem o 
lugar de participantes de um saber que se constrói e reconstrói 
a todo o instante e compreendam a complexidade do seu campo 
de trabalho. Em termos mais específicos, busca que os novos 
professores sintam-se capacitados a examinar o seu próprio 
ensino, com vistas a uma mudança nas práticas em prol do 
êxito dos objetivos de aprendizagem dos seus futuros alunos.

É necessário deixar claro que o estágio supervisionado 
de formação de professores deve ir além da execução de um 
conjunto de aulas em um contexto escolar. A profissão docente 
é desafiante e da mesma forma o é a demanda da sociedade 
brasileira por educação. Diante disso, é preciso que os Estágios 
Supervisionados sejam tratados como uma fonte de informa-
ção, mas também de possibilidades de reflexão e ação e de 
aprofundamento no estudo das diversas questões relacionadas 
à educação.
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ESTÁGIO SUPERVISIONADO 
COMO LUGAR DE PESQUISA

O CASO DOS ESTÁGIOS DO CURSO 
DE HISTÓRIA DA UFRN

Crislane Barbosa de Azevedo1

Diante de alterações legais nas políticas de formação docente 
publicadas em 2002 pelo Conselho Nacional de Educação, das 
quais resultou a ampliação para 400 horas das atividades de 
estágio supervisionado; das mudanças publicadas em 2015, 
relativas à formação dos profissionais do magistério, nas quais 
estão presentes orientações para a articulação entre ensino, 
formação docente e pesquisa; e, dos debates atuais sobre o tema, 
buscamos manter atualizado o projeto de formação docente na 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). O objetivo 
é o da formação efetiva do professor-pesquisador.

Incorporamos, às atividades de estágio, o exercício dis-
cente de elaboração de projetos de pesquisa sobre o ensino de 
História a serem executados em sala de aula das escolas (campos 
de estágio). O intuito era o de que a experiência em investigação 

1 Licenciada e bacharel em História pela Universidade Federal de 
Sergipe (UFS). Mestre em Educação pela Universidade do Estado da 
Bahia (UNEB) e doutora em Educação pela Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte (UFRN). Professora Adjunta do Departamento 
de Práticas Educacionais e Currículo da UFRN.
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fosse incorporada à formação do professor e, assim, os futuros 
docentes de História pudessem ter o papel de professores pes-
quisadores e investigadores da própria prática docente. 

Diante do exposto, refletimos sobre a viabilidade e as 
implicações de práticas de formação docente tendo em vista a 
concepção do professor-pesquisador. Destacamos a necessidade 
de levar o aluno-estagiário a ler e interpretar o cotidiano de 
uma comunidade escolar bem como propor e executar um 
projeto de pesquisa em uma escola de ensino básico.

Para tanto, trabalhamos com orientação teórica e prática 
sobre pesquisa em educação com ênfase na pesquisa do tipo 
etnográfico, definição do campo de estágio e orientação para a 
elaboração de projetos de pesquisa individuais sobre o ensino 
de História e tendo em vista as particularidades das escolas. 
Executados os projetos e analisadas as experiências, orientamos 
os alunos-estagiários na elaboração de relatórios monográficos 
de docência e pesquisa, cujos resultados permitam romper com 
dificuldades no processo ensino-aprendizagem da disciplina 
e demonstrem um percurso formativo marcado pela busca de 
uma emancipação profissional.

A inserção da pesquisa nos Estágios 
Supervisionados de História na UFRN

A partir da proposta de formação em tela, o licenciando 
insere-se no cotidiano escolar com um planejamento de inter-
venção construído a partir das características e necessidades 
da sua respectiva escola de atuação e com a adoção de uma 
postura investigativa, articuladora das funções do ensino e da 
pesquisa. Ao investigar aspectos relacionados à prática do seu 
ofício, o professor torna-se agente consciente da sua própria 
profissão e assume a postura de um profissional intelectual. 
Como afirmam Pimenta e Lima (2008, p. 46): 
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A pesquisa no estágio [...] se traduz na possibilidade de os esta-
giários desenvolverem posturas e habilidades de pesquisador 
a partir das situações de estágio, elaborando projetos que lhes 
permitam ao mesmo tempo compreender e problematizar 
as situações que observam. [...] supõe que se busque novo 
conhecimento na relação entre as explicações existentes e 
os dados novos que a realidade impõe e que são percebidos 
na postura investigativa.

A ausência de práticas, e mesmo discussões, referentes à 
iniciação à pesquisa sobre a prática docente e sobre o processo 
ensino-aprendizagem, ao longo dos cursos de formação inicial 
de professores, resulta na estranheza e, por vezes, na rejeição 
de licenciandos e mesmo de docentes a esse tipo de trabalho 
nas escolas. O professor, em que pesem os saberes próprios da 
sua profissão, adquiridos no ensino superior, mantem no seu 
exercício docente, muito daquilo que vivenciou como aluno. 
Por isso, torna-se necessário que, nos cursos de formação, os 
futuros docentes experimentem práticas de pesquisa sobre a 
sua grande área de atuação e o seu ensino, o que é possível ser 
efetivado tanto por meio do exercício da prática como compo-
nente curricular quanto dos Estágios Supervisionados.

O reconhecimento da necessidade de formação de pro-
fessor-pesquisador aparece na legislação escolar brasileira ao 
longo de todo o século XXI. As novas Diretrizes Curriculares 
Nacionais (DCN) para a formação dos profissionais do magistério 
reiteram o estabelecido em normas anteriores. Ou seja, o futuro 
professor de História, por exemplo, deverá estar capacitado a, 
entre outras coisas: 

XI – realizar pesquisas que proporcionem conhecimento sobre 
os estudantes e sua realidade sociocultural; sobre processos 
de ensinar e de aprender, em diferentes meios ambiental 
ecológicos; sobre propostas curriculares; e sobre organização 
do trabalho educativo e práticas pedagógicas, entre outros; 
XII – utilizar instrumentos de pesquisa adequados para a 
construção de conhecimentos pedagógicos e científicos, 
objetivando a reflexão sobre a própria prática e a discussão 
e disseminação desses conhecimentos (BRASIL, 2015, p. 27).
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A pesquisa realizada pelo professor sobre o processo 
ensino-aprendizagem que coordena exige do profissional, assim, 
reflexão relativa às várias fases do fazer pedagógico, ou seja, 
desde o seu planejamento até os resultados de aprendizagem 
dos seus alunos, aspectos esses que podem ser trabalhados 
já nas atividades de estágio supervisionado na licenciatura. 
Na experiência desenvolvida na UFRN, as atuais 400 horas de 
estágio foram distribuídas no curso de História em quatro 
semestres. No primeiro momento, no Estágio Supervisionado 
I, entre outros aspectos, o licenciando é levado ao campo de 
estágio no qual experimenta o lugar de observador participante, 
atento às dimensões institucional, pedagógica e socioeconômica 
e cultural da instituição de ensino. Orientamos a elaboração 
de um relato de observação de tipo etnográfico. Neste, para 
além da descrição detalhada do visível, o aluno é orientado 
a proceder à análise documental e coleta de informações por 
meio de depoimentos, entrevistas e conversas informais. Em 
meio ao processo de observação, realizada a partir de uma 
postura minimamente teórica (de tipo etnográfico), o aluno é 
orientado a identificar uma problemática a ser investigada e a 
elaborar seu projeto de pesquisa.

No segundo momento, Estágio Supervisionado II, orien-
tamos o licenciando a participar, efetivamente, da vida da 
escola e da comunidade onde ela está inserida, acompanhando 
tanto reuniões pedagógicas e dos conselhos escolares quanto 
elaborando e desenvolvendo projetos de integração escola/
comunidade, a partir de diferentes possibilidades de ações 
de intervenção. Os graduandos podem, assim, amadurecer os 
projetos de pesquisa a serem executados no semestre seguinte 
com o intuito de melhorá-los para a experimentação efetiva 
e futura com uma turma de alunos do Ensino Fundamental. 

O Estágio Supervisionado III corresponde ao primeiro 
momento em que o aluno-estagiário assume a prática docente 
em sala de aula em turma do Ensino Fundamental. Na ocasião, 
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o licenciando é levado à aplicação do projeto de investigação. 
Nesta fase, registra as atividades e observações feitas em diário 
de campo. Durante todo o período, os alunos são orientados a 
realizar a primeira sistematização dos dados e a elaborar um 
ensaio no qual são apresentados os primeiros resultados da 
investigação.

No Estágio Supervisionado IV, correspondente ao exercício 
docente no Ensino Médio, o aluno, além desta prática, é orien-
tado a realizar a sistematização final dos dados da sua pesquisa, 
interpretando-os à luz de leituras de autores da área, a fim de 
elaborar o seu próprio texto, refletindo ao mesmo tempo sobre 
as possibilidades de novas práticas para a docência em História. 
Ao final das atividades de estágio, os relatos acerca da prática 
docente e a análise da investigação convertem-se em relatórios 
monográficos e os alunos são orientados para a exposição oral 
dos resultados das experiências. Com o intuito de romper com 
uma rotina docente descontextualizada, esperamos, assim, que 
o aluno-estagiário transforme sua prática em uma dinâmica de 
trabalho na qual a construção do conhecimento via pesquisa 
torne-se uma possibilidade concreta incorporada ao futuro 
exercício profissional.

Durante a execução da pesquisa no Estágio Supervisionado 
III, orientamos os alunos para o trabalho com a descrição como 
princípio investigativo. Ou seja, salientamos que uma descri-
ção em pesquisa não pode ser confundida com uma simples 
enumeração de características e ressaltamos a necessidade de 
detalhamento do descrito, sempre pressupondo a descrição como 
dirigida a alguém que, por sua vez “não conhece” o assunto ou 
objeto descrito. Tal orientação objetiva o aprimoramento do 
olhar e das condições para uma melhor definição das práticas 
docentes a serem implementadas. 

A descrição nas pesquisas em educação, voltadas para 
práticas pedagógicas, é de grande importância para o êxito 
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das investigações e, consequentemente, melhorias do campo. 
As ciências humanas baseiam-se no modo de ser do homem, tal 
como se constitui no pensamento moderno, como fonte de todas 
as positividades (vivendo, falando, trabalhando, envelhecendo 
e morrendo). Dessa forma, as descrições contribuem para a 
compreensão dos eventos humanos e para a fundamentação 
conceitual das pesquisas em educação.

Os graduandos nas atividades de 
iniciação à pesquisa sobre o ensino

Ao se referir às pesquisas sobre a prática da docência, já na 
década de 1980, Moreira (1988) salientava possíveis limites dos 
resultados das investigações realizadas por estudiosos externos 
à escola, justificando a importância desse tipo de pesquisa ser 
feito pelos próprios professores em meio as suas aulas, por eles 
estarem em melhor posição para coletar e analisar situações 
de ensino e de aprendizagem em sala de aula. Segundo o autor: 

Professores estão em melhor posição do que pesquisadores 
externos para registrar certos eventos. São eles que estão em 
permanente contato com eventos educativos, cuja análise 
interpretativa está na essência da pesquisa educacional. Para 
pesquisar é preciso fazer registros adequados desses eventos, 
e a participação de professores nessa tarefa pode ter valor 
inestimável (MOREIRA, 1988, p. 49).

 Dessa forma, também por considerarmos o pesquisa-
dor parte integrante e essencial do processo investigativo, 
deixamos claro para os licenciandos em atividades de Estágio 
Supervisionado que seus conhecimentos e habilidades serão, 
de certa forma, definidores do bom desenvolvimento ou dos 
limites da pesquisa. Esta, em termos metodológicos, envolverá, 
certamente: entrevistas, observações, estudo de documentos, 
busca em arquivos, observação de comportamentos e posturas 
não verbais, bem como interpretação de normas, por exemplo. 
Como afirma Franco (2005, p. 48): “A metodologia é também a 
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organização do pensamento reflexivo-investigativo durante todo 
o processo de pesquisa. A metodologia deve institucionalizar 
os questionamentos em todas as fases do pesquisar”. 

Entre os obstáculos dos alunos no processo de inicia-
ção à pesquisa sobre o ensino está a formulação do problema 
da investigação. As dificuldades de construção do problema 
da pesquisa resultam, em certa medida, da falta de noções 
mais concretas sobre o funcionamento de uma instituição de 
ensino básico. Por isso, só são vencidas quando o licenciando 
compreende a necessidade de reflexão sobre a realidade a 
ser investigada como meio para melhor definir a questão da 
pesquisa bem como a consciência de que toda pesquisa parte de 
um problema cuja resolução a investigação visa proporcionar1. 
É certo ainda que, definir um problema de pesquisa mostra-se 
mais desafiante quando se trata de um problema sobre a própria 
prática docente. Nesse sentido, concordamos com Riani (1996, 
p. 120) quando afirma que: 

O estágio poderá se constituir em uma fonte de informações, 
de possibilidades de reflexão e ação e de aprofundamento 
no estudo das diversas questões relacionadas à educação. 
Mas, para atingir esses objetivos, o aluno precisará inserir-
se nesse cotidiano que a parte prática de sua formação lhe 
oferece não com um projeto pronto e acabado, mas com um 
construído a partir do cotidiano e através dele com o exercício 
de iniciação à pesquisa.

Há licenciandos que têm dificuldade em analisar seria-
mente o espaço da sala de aula e da escola no seu todo e veem 
somente defeitos. O resultado disso, por vezes, tem sido a cons-
trução de críticas superficiais que, em geral, pouco colaboram 
com as atividades do professor na instituição de ensino. O 

1 Nesse sentido, vale a pena, para o licenciando ou professor iniciante 
na prática da pesquisa sobre a docência, a leitura das várias possi-
bilidades de problema de investigação que Moreira (1988, p. 49-52) 
lista em seu artigo.
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estágio sob a forma de pesquisa objetiva, entre outros aspectos, 
contribuir para que os graduandos analisem melhor e compre-
endam de forma contextualizada os problemas verificados nas 
escolas. Muitos dos quais estão para além das possibilidades de 
determinados docentes de História.

O estágio trabalhado por meio de atividades de pesquisa 
objetiva estimular a criatividade e o senso crítico dos alunos
-estagiários, incentivando-os ao desenvolvimento de ações 
dinâmicas e proveitosas. No entanto, para tornar os estágios 
uma atividade coerente e compatível com a realidade, é preciso, 
antes de tudo, trabalharmos com grupos pequenos.  

Na orientação de um processo formativo que toma por 
base a pesquisa sobre a própria prática, o professor-orientador 
de estágio precisa estar ciente dos desafios. Um deles refere-se 
à dificuldade de parte dos alunos-estagiários em perceber que 
um profissional da História pode investigar sobre o ensino 
que pratica e a respeito da aprendizagem dos seus alunos, 
por exemplo. O resultado disso é a confusão entre projeto de 
pesquisa e projeto pedagógico. As exigências e orientações 
para que elaborem textos próprios ao final da investigação, 
por sua vez, têm também esbarrado nas dificuldades de escrita 
apresentadas por alguns alunos.

Evidentemente, muitos alunos sentem-se inseguros 
diante da proposta de trabalho com base em pesquisa. A busca 
velada por respostas prontas acerca dos problemas ocorridos 
nas escolas, ainda que em pequeno número, aparece entre os 
licenciandos. Ressaltamos constantemente a inexistência de 
caminhos preestabelecidos e receitas prontas que possam con-
duzi-los, objetivamente, no trabalho de sala de aula bem como 
na pesquisa em educação. Buscamos mostrar que, em algumas 
ocasiões, as decisões precisam ser tomadas ao longo do processo, 
tendo em vista a necessidade de responder aos impasses que 
vão surgindo. A inexistência de um receituário, contudo, não 
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invalida a existência de caminhos possíveis. Acreditamos que 
uma postura investigativa é condição para aguçar a consciência 
sobre a prática docente e, assim, dar condições ao professor de 
pôr em prática escolhas conscientes, competentes e responsá-
veis. Como muito bem declara Fazenda (1991, p. 55):

[...] o profissional que não consegue investigar questões espe-
cíficas de sua área de conhecimento ou que não tenha tido 
oportunidade de pesquisar-se a si mesmo necessariamente 
não terá condições de projetar seu próprio trabalho, de ava-
liar seu desempenho e de contribuir para a construção do 
conhecimento de seus alunos.

Na simples repetição de informações, o professor torna-se 
facilmente superado por outros meios, a exemplo do computador 
e da internet. Esperamos a formação de profissionais capazes 
de reflexão e ação próprias, preparados para os desafios da 
contemporaneidade, detentores de uma prática docente con-
textualizada. Somente dessa maneira poderão convencer seus 
alunos e, por extensão, sua sociedade que se pode encontrar 
na escola conhecimentos realmente importantes, específicos, 
necessários para suas vidas. Dessa forma é que concordamos 
com Nunes et al. (2010, p. 130) quando afirma que:

Enquanto os agentes educacionais se mantiverem distantes 
da postura inquiridora, própria do pesquisador, os mesmos 
continuarão sendo percebidos como reprodutores do conhe-
cimento produzido na universidade e não como agentes de 
reflexão sobre estes saberes, adequando-os em sala de aula. 

O Estágio Supervisionado não consiste em um momento 
pontual da formação. Por meio dele, o licenciando é inserido 
no mundo do trabalho docente e na prática social, podendo 
assim refletir sobre a profissão que assumirá e acerca das 
demandas sociais. Inserido na realidade da profissão, ele é 
orientado a questionar, a dialogar, a interagir, a construir o 
seu conhecimento, adquirindo meios para a formação da sua 
consciência política e social. Com esta proposta formativa bus-
camos a iniciação dos futuros professores no desenvolvimento 
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de práticas de investigação acerca do cotidiano escolar dentro 
de uma preocupação didática com a formação de profissionais 
da educação e não a formação de pesquisadores stricto sensu.

Moreira (1988, p. 44) explica que há pesquisadores, no 
sentido estrito do termo, que não consideram o professor pre-
parado ou a pessoa mais indicada para fazer pesquisa. Como 
resultado disso, mesmo passadas quase três décadas desta 
sua afirmação, é possível encontrarmos, ainda hoje, cursos de 
formação docente nos quais a articulação entre ensino, formação 
docente e pesquisa não existe. Mas, outras razões ainda podem 
ser encontradas na busca por justificar o inaceitável: o fato 
de o professor não pesquisar. O mesmo autor mostra-nos, por 
exemplo, que: 

Outro motivo alegado para não envolver o professor em pes-
quisa em ensino é o de que essa atividade representa uma 
sobrecarga de trabalho para ele. Argumenta-se que profes-
sores, particularmente de primeiro e segundo graus, têm 
muitas aulas e muitos alunos e não seria justo atribuir-lhes 
ainda a tarefa de pesquisar. Ora, este argumento parece ser 
bom apenas para quem quer deixar o professor à margem da 
pesquisa em ensino, pois pesquisar em ensino é, sobretudo, 
refletir criticamente a respeito da prática docente. E quem está 
mais habilitado a refletir sobre isso se não o professor? A quem 
interessa mais essa reflexão se não ao professor? Qualquer 
profissional consciente deve constantemente refletir acerca 
de sua prática. Ao pesquisar, professores estarão pensando 
criticamente sobre a prática de ensinar (MOREIRA, 1988, p. 45). 

Nesta proposta formativa explicitada, os alunos-esta-
giários são orientados a refletir sobre o próprio exercício de 
prática docente, e, ao final do processo, a publicar seus traba-
lhos, pondo à validação pública suas experiências de docentes 
em formação. Os alunos do último Estágio Supervisionado 
(Estágio IV) participam como expositores do evento “Seminário 
Didática e Ensino de História”, criado para esse fim na UFRN. 
Neste, apresentam os resultados dos seus projetos individuais 
executados nas escolas, campos de estágio, bem como as demais 
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experiências docentes ocorridas ao longo dos quatro estágios. O 
processo busca, assim, que os futuros professores experimentem 
o papel de protagonistas da sua própria formação profissional.

Os resultados dos trabalhos dos alunos-estagiários têm 
demonstrado possibilidades de rompimento com dificuldades no 
processo ensino-aprendizagem da disciplina e a materialização 
de um percurso de formação docente marcado pela busca de uma 
emancipação profissional. Ficam demonstradas a importância 
e a viabilidade desse tipo de formação.

Os graduandos têm se mostrado mais atentos ao cotidiano 
escolar com melhorias na capacidade de problematização da 
realidade; consciência da necessidade de remanejamento de 
práticas, tendo em vista a adequação destas à realidade; cla-
reza sobre a importância do professor manter-se atualizado; 
consciência de que é necessário inovar sem perder de vista a 
explicação histórica que requer, por sua vez, uma sólida base 
de conhecimentos sobre os conteúdos da disciplina História; 
e, ciência da importância da contextualização dos conteúdos, 
das práticas, das análises e críticas feitas sobre a escola e seus 
agentes.

Os desafios de uma proposta de formação de professores 
de História pautada na experimentação da pesquisa educacional 
são vários. Como registra Moraes (2004, p. 137):

A produção em um ambiente de aula com pesquisa é um 
exercício desafiador e permeado de contradições, exigindo 
saber lidar com algumas antinomias ao longo do processo. 
Esse trabalho de produção, adequadamente mediado, possi-
bilita atingir resultados muito positivos, tanto em termos de 
qualidade formal das produções, como de qualidade política 
e de transformação dos envolvidos.

A proposta formativa exposta objetiva a execução de 
atividades de investigação acerca de como se ensina e como se 
aprende História. A formação acadêmica aqui defendida busca 
transcender o tradicional espaço da sala de aula e articular-se 
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com diferentes dimensões da realidade, inserindo alunos de 
graduação em experiências reais junto a variadas pessoas por-
tadoras de diferentes atribuições dentro de uma comunidade 
escolar.

Buscamos que os futuros docentes experimentem o lugar 
de participantes de um saber que se constrói e reconstrói a todo 
o instante e compreendam a complexidade do seu campo de 
trabalho. Em termos mais específicos, buscamos, por meio dessa 
perspectiva de orientação da formação docente, que os novos 
professores sintam-se capacitados a examinar o seu próprio 
ensino, com vistas a uma mudança nas práticas em prol do 
êxito dos objetivos de aprendizagem dos seus futuros alunos.

Considerações finais
Pela transformação de parte do estágio supervisionado 

em uma experiência de iniciação à pesquisa, buscamos criar 
condições para que o futuro docente se conscientize da impor-
tância social do seu papel. E com base nesta consciência, possa 
posicionar-se criticamente perante o seu próprio conhecimento, 
percebendo suas limitações e as consequências daí decorren-
tes para que assim adquira um instrumental para tratar esse 
conhecimento como objeto de ensino e pesquisa, fazendo da sua 
própria prática docente um processo contínuo de investigação 
e transformação.

O professor de História que: pesquisa; investiga a realidade 
de seus alunos; reflete sobre a própria prática em sala de aula; 
problematiza e contextualiza os conteúdos junto ao seu público 
discente; relaciona presente e passado durante os trabalhos 
escolares; observa, recolhe e analisa dados sobre uma realidade 
problematizada, ou seja, que experimenta e colhe resultados 
positivos de uma atividade investigativa sobre o ensino que 
ministra, não conseguirá adotar, na sua prática docente, uma 
rotina de trabalho fragmentada e descontextualizada, distante 
ou sem relação com a vida dos estudantes da Educação Básica.
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É imprescindível que a experiência dos estágios seja tra-
balhada como algo de fato relevante e útil para os graduandos, 
revertendo o papel de atividade de segunda categoria, verificada 
durante décadas no Brasil, para algo indispensável ao processo 
de ensino-aprendizagem. Dessa maneira, os futuros professores 
poderão tornar-se promotores da própria formação e, em conse-
quência disso, de certo, promoverão reflexões e aprendizagens 
coletivas, principalmente, dentro das suas escolas, adquirindo 
maior poder político e visibilidade social.

O projeto de formação docente apresentado é desafiante 
e trabalhoso, mas compensador quando, ao final de contínuos 
processos formativos, deparamo-nos com novos professores 
detentores de discursos e práticas próprios acerca da escola, 
da educação, da docência e do ensino de História.

É preciso reconhecer e valorizar esse tipo de pesquisa, 
incentivando tais processos formativos e promovendo, por 
exemplo, a publicação de seus resultados, fazendo com que o 
saber da experiência docente transforme-se em saber da ação 
pedagógica (GAUTHIER et al., 1998). Foi com essa intenção que 
organizamos a segunda parte desta obra, apresentada a seguir. 

REFERÊNCIAS

BRASIL. Resolução CNE/CP no. 02/2002. Institui a duração e a carga 
horária dos cursos de licenciatura, de graduação plena, de formação 
de professores da Educação Básica em nível superior. Diário Oficial da 
União, Brasília, 4 mar. 2002. Seção 1. p. 9.

BRASIL. Parecer CNE/CP no. 02/2015. Institui as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Formação Inicial e Continuada dos Profissionais 
do Magistério da Educação Básica. Brasília: Conselho Nacional de 
Educação, 2015. Disponível em: <http://pronacampo.mec.gov.br/
images/pdf/parecer_cne_cp_2_2015_aprovado_9_junho_2015.pdf>.  
Acesso em: 20 set. 2016.



Crislane Barbosa de Azevedo

51

FAZENDA, Ivani C. A. O papel do estágio nos cursos de formação de 
professores. In: PICONEZ Stela C. B. (Org.). A prática de ensino e o estágio 
supervisionado. Campinas: Papirus, 1991. p. 53-62.

FRANCO, Maria Amélia S. Investigando a práxis docente: dilemas e 
perspectivas. In: FRANCO, Maria Amélia S. (Org.). O lugar do professor 
na pesquisa educacional. Santos: Leopoldianum, 2005. p. 43-61.

GAUTHIER, Clermont et al. Por uma teoria da pedagogia: pesquisas 
contemporâneas sobre o saber docente. Ijuí: UNIJUI, 1998.

MORAES, Roque. Educar pela pesquisa: exercício de aprender a 
aprender. In: MORAES, Roque de; LIMA, Valderez (Org.). Pesquisa em 
sala de aula: tendências para a educação em novos tempos. 2. ed. Porto 
Alegre: EDIPUCRS, 2004. p. 127-142.

MOREIRA, Marco Antônio. O professor-pesquisador como instrumento 
de melhoria do ensino de Ciências. Em Aberto, Brasília, v. 7, n. 40, p. 
43-54, 1988.

NUNES, Célia M. et al. Como se forma o professor pesquisador? 
primeiras aproximações a partir de um estudo de caso. Educação em 
Perspectiva, Viçosa, v. 1, n. 2, p. 127-145, jul./dez. 2010.

PIMENTA, Selma G.; LIMA, Maria Socorro L. Estágio e docência. 3. ed. 
São Paulo: Cortez, 2008.

RIANI, Dirce Camargo. Formação do professor: a contribuição dos Estágios 
Supervisionados. São Paulo: Lúmen, 1996.



PARTE 2 
PESQUISA SOBRE A PRÓPRIA PRÁTICA E AS 

IMPLICAÇÕES NA FORMAÇÃO DOCENTE INICIAL



Flávia Emanuelly Lima Ribeiro Marinho

53

OS DOCUMENTOS ESCRITOS E A SALA 
DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL 

Flávia Emanuelly Lima Ribeiro Marinho2

O desejo em trabalhar o uso de documentos escritos em sala de 
aula veio de uma indagação que fazemos desde que entramos 
no curso de História: “Por que nossos professores de História, 
do Ensino Fundamental e Médio não trabalharam documentos 
escritos na sala de aula?”.

Durante as observações das aulas de História em turma da 
3º ano do Ensino Médio, no início dos Estágios Supervisionados, 
constatamos a permanência do livro didático como único 
recurso utilizado e que os alunos, no final do Ensino Médio, 
permaneciam lendo e copiando sem verem sentido no que 
faziam. Acreditamos que uma leitura crítica de documentos 
escritos poderia contribuir para uma melhor interpretação 
dos processos históricos. Assim, na busca por experimentar 
um processo investigativo sobre a docência e, contribuir para 
a melhoria da aprendizagem em História daqueles alunos, foi 
que iniciamos o presente trabalho.

Por meio desta ação de intervenção/pesquisa, buscamos 
responder: Até que ponto o trabalho com documentos escritos, 

2 Licenciada em História e mestre em História pela Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte (UFRN). Cursou os Estágios Supervisionados 
entre 2011 e 2013. 
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na sala de aula da educação básica, é enriquecedor para o pro-
cesso de ensino-aprendizagem em História? Entendemos esse 
trabalho como um meio de se questionar uma visão linear da 
história, estimular a percepção do aluno quanto à produção 
do conhecimento histórico bem como a sua leitura crítica, de 
forma que os discentes produzam as suas próprias respostas 
e enxerguem a complexidade dos processos históricos, suas 
permanências e mudanças.

Objetivamos analisar o processo de ensino-aprendizagem 
em História, a partir da utilização de documentos escritos em 
sala de aula; avaliar o nível de interpretação dos alunos quanto 
ao uso destes documentos no ensino de História, bem como o 
caminho mais adequado para a abordagem dos documentos 
escritos em sala de aula.

As ações foram executadas na Escola Estadual 
Desembargador Floriano Cavalcanti no segundo semestre de 
2012, em uma turma de 8º ano do Ensino Fundamental. A turma 
era composta por 36 alunos, mas com frequência real apenas 
de 22. Grande parte dos alunos morava em bairros afastados 
da escola, o que prejudicava, em certa medida, a frequência 
regular. A Escola atende a uma média de 2.400 estudantes 
distribuídos em três turnos, sendo oferecidas aulas do 6º ano 
do Ensino Fundamental a 3ª série do Ensino Médio.

Iniciamos a execução do projeto com o planejamento 
das aulas sobre: Revolução Industrial (1780-1830); Revolução 
Francesa (1789-1799) e o processo de emancipação política do 
Brasil (1808-1822). 

Em relação aos documentos escritos, tanto na sua seleção 
quanto na própria elaboração do projeto, levamos em considera-
ção o pensamento de Bittencourt (2004, p. 330). A pesquisadora 
orienta para os critérios de seleção de documentos que devemos: 
“[...] escolher os que sejam atrativos e não oponham muitos 
obstáculos para serem compreendidos, tais como vocabulário 
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complexo, grande extensão, considerando o tempo pedagógico 
das aulas, e inadequação à idade dos alunos”.

Ao separar documentos como relatos de trabalhadores 
fabris, diários de viajantes, por exemplo, preocupamo-nos 
com a linguagem. Para tanto, elaboramos pequenos glossários. 
Também cuidamos em apresentar documentos que, como aponta 
Bittencourt (2004), despertassem o interesse dos alunos. Assim, 
foram exemplos: relatos de adolescentes com idades próximas a 
dos alunos do 8º ano “C”, que trabalharam em fábricas e minas 
de carvão no século XVIII.

Também nortearam as nossas escolhas as proposições de 
Azevedo (2010a) sobre a importância de um ensino baseado em 
uma perspectiva curricular multicultural capaz de descons-
truir determinadas categorias e significações que acentuam e 
atualizam atitudes preconceituosas e discriminatórias. Dessa 
forma, buscamos desenvolver ações didáticas promotoras e 
valorizadoras das identidades dos alunos. Nesse caminho, o 
docente em História pode produzir seu próprio material didático, 
enfocando questões ligadas ao silenciamento das minorias na 
História (AZEVEDO, 2010a). Assim, procuramos documentos 
relativos às vivências de operários, crianças e negros, outrora 
silenciados pela historiografia tradicional.

Dessa maneira, no primeiro momento, lemos e relemos 
os documentos selecionados a fim de identificarmos aspectos 
que pudessem ser bem explorados pelos alunos do 8º ano “C”. 
Isso enriqueceu nossa compreensão sobre os conteúdos e de 
como trabalhá-los. O livro didático não foi desconsiderado no 
processo. Ele foi tratado como mais um recurso nas aulas.

Contribuiu para o desenvolvimento do trabalho e a análise 
da experiência a perspectiva de pesquisa de tipo etnográfico 
(ANDRÉ, 1995; AZEVEDO, 2010b). A partir dela, observamos, 
descrevemos e interpretamos as ações dos envolvidos com 
as experiências, levando-se em consideração seus pontos de 
vista. A aplicação de questionários de sondagem, explorando 
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as percepções dos alunos sobre História e documento escrito, 
por exemplo, nos possibilitou reconhecer os conhecimentos 
prévios dos alunos, contribuindo para melhor conduzirmos as 
discussões sobre conceitos básicos. 

Segundo a maioria dos alunos, a História era a ciência do 
estudo do passado. Quanto aos documentos, fizeram referência 
à ideia de identificação das pessoas, a exemplo de documentos 
oficiais como carteira de identidade. A História não aparecia 
como relacionada ao presente e muito menos ao cotidiano dos 
alunos.

As respostas dos discentes foram trabalhadas em sala de 
aula e repensadas a partir de explicações conceituais da História 
como ciência, trabalhando as mudanças de perspectivas teóricas 
pelas quais a área passou (LE GOFF, 1994; KARNAL; TATSCH, 
2009). A compreensão de documento não como a verdade e 
sim como passível de promoção de interpretação a partir de 
perguntas a ele feito, também foi trabalhada com os alunos.

Os alunos foram orientados na realização de entrevistas 
com os pais sobre as suas condições de trabalho. O objetivo era 
traçarmos relações com o conteúdo da Revolução Industrial. 
Pelas respostas que os alunos encontraram, observadas as 
peculiaridades de época, pudemos discutir aspectos como as 
grandes jornadas de trabalho, as funções repetitivas de trabalho 
e a insatisfação quanto à remuneração. O intuito era o de fazê-los 
pensar sobre o presente e o passado em um primeiro exercício 
de aproximação entre diferentes tempos. 

De acordo com os PCN-História (5ª a 8ª séries), é tarefa 
do professor criar situações de ensino para os alunos estabe-
lecerem relações entre o presente e o passado, o particular e o 
geral, as ações individuais e coletivas, os interesses específicos 
de grupos e articulações sociais. Além de: “[...] desenvolver 
atividades com diferentes fontes de informação e confrontar 
dados e abordagens” (BRASIL, 1998, p. 77).
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Após essa aproximação, partimos para os trabalhos com os 
documentos escritos. Iniciamos com fragmento de um romance 
de 1848, A tale of Manchester life, transcrito por Edgar De Decca 
e Cristina Meneguello. O intuito era que os alunos percebes-
sem aspectos da realidade social dos trabalhadores fabris da 
Inglaterra do século XVIII. Os alunos destacaram a existência 
de conflitos, mas talvez por ser uma primeira atividade, alguns 
não se detiveram na interpretação do documento e tiveram 
dificuldade em fazer a ligação entre o documento e os conteúdos 
vistos em sala de aula.

Em outra ocasião, ainda sobre a Revolução Industrial 
(1780-1830), trabalhamos com trechos de relatos de crianças 
inglesas trabalhadoras no período (THOMPSON, 2002, p. 206). 
Na escolha do documento, levamos em consideração a idade 
dos alunos, assim procuramos relatos de “pré-adolescentes” 
trabalhadores na época da revolução industrial. Tal escolha 
despertou a curiosidade do alunado. As discussões ocorreram 
levando-se em consideração outros dados referentes ao período, 
a exemplo, de leis trabalhistas, mostrando como foi lenta a 
melhora das condições de trabalho na Inglaterra do fim do 
século XVIII e início do XIX.

Na segunda atividade com documentos, percebemos uma 
melhora significativa nas construções das respostas dos alunos. 
Seguem alguns trechos de respostas relativas às condições de 
trabalho das crianças:

Aluno 1: As condições de trabalho das crianças eram precárias, 
não tinham instrumentos apropriados, longas jornadas de 
trabalho, pegavam muito peso. As crianças eram espanca-
das, muitas delas tinham cicatrizes e manchas na pele, elas 
trabalhavam de 14 a 18 horas e só paravam para comer [...]; 
Aluno 2: Vou falar sobre as crianças judiadas nas indústrias, 
que homens que tinham vontade de bater nelas [...]; Aluno 
3: Crianças e mulheres eram a mão de obra preferida dos 
empregadores, pois seus salários correspondiam a cerca de 
um terço do salário dos homens [...]; Aluno 4: As crianças 
eram maltratadas nas fábricas e começavam a trabalhar a 
partir dos 6 anos [...] (ALUNOS/8ºC).
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Nas respostas à segunda atividade, os alunos já conse-
guiram articular o fragmento de documento escrito com os 
conteúdos vistos em sala de aula, relacionando o cotidiano de 
trabalho das crianças com o fato de que contratar crianças e 
mulheres era mais barato do que contratar homens, no primeiro 
momento da Revolução Industrial. Além de perceber as precárias 
condições de trabalho, às vezes, somadas à agressão corporal, 
mais uma vez conseguiram ler criticamente certo período da 
História, produzindo respostas próprias sem “colagens” do 
livro didático. E mais, conseguiram perceber o cotidiano de 
uma parcela da sociedade, as crianças, outrora desconsideradas 
como sujeitos de direito.

Após atividades com documentos escritos, aplicamos 
novo questionário para podermos interpretar as impressões 
dos alunos sobre as experiências. Isso foi necessário conforme 
orientações da perspectiva de tipo etnográfico adotada para 
a condução da análise da experiência. Como afirma Azevedo 
(2010b, p. 11), tal perspectiva busca: “[...] descrever, compre-
ender e interpretar os fenômenos educativos que ocorrem em 
contextos escolares”.

Sobre a operacionalização da pesquisa, Azevedo (2010b) 
enfatiza a necessidade de adoção de uma postura flexível para 
a percepção de novas orientações e mesmo perspectivas de 
análise a fim de que possamos chegar a novas interpretações. 
Tal postura metodológica nos permitiu pensar melhor a docência 
e considerar o planejamento predefinido das aulas como um 
caminho de possibilidades frente às demandas da sala de aula.

Ainda sobre o segundo questionário, perguntamos aos 
alunos: “Durante as últimas aulas de História, utilizamos 
alguns documentos escritos. Em sua opinião, tais documentos 
contribuíram para a sua aprendizagem? Por quê?” Separamos 
algumas respostas:
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Aluno 1: Sim, por que eu aprendi que na revolução Industrial 
a exploração era muito grande [...]; Aluno 2: Sim, por quê 
eu aprendi que na Revolução Industrial os trabalhadores 
sofriam [...]; Aluno 3: Sim, porquê nos mostrou coisas novas 
e histórias de outras pessoas [...]; Aluno 4: Contribuiu para 
contar a história dos camponeses (ALUNOS/8ºC)1.

As respostas positivas dos alunos quanto à aprendizagem 
foram acompanhadas de demonstrações por meio, também, de 
comentários sobre os assuntos vistos em sala de aula. Um dos 
alunos respondeu que o documento “mostrou coisas novas e 
histórias de outras pessoas”, tal afirmativa é sintomática de uma 
outra leitura de mundo, uma visão própria da História, a partir 
de uma proposta problematizadora do ensino de História em 
sala de aula.

As respostas revelaram o começo de um processo capaz 
de “[...] superar a cadeia normatizadora do conhecimento, 
pronto acabado e localizado, desabsolutizando as formas de 
conhecimento, mesmo o científico” (KNAUSS, 1994, p. 4). Nessa 
cadeia normativa professores e alunos passam a ser sujeitos 
passivos e sustentados, apenas, pelo livro didático, reproduzindo 
estruturas de pensamentos dominantes, sem pensar de forma 
crítica na produção de conhecimento. 

Trabalhar com documentos escritos em sala de aula 
deve proporcionar aos alunos e professores uma experiência 
de construção de conhecimento. Nessa perspectiva, a sala de 
aula é vista como um ambiente de pesquisa e interação entre 
professores e alunos. Conforme Knauss (1994, p. 4-5):

A metodologia deve se sustentar sob bases dialógicas, ense-
jadas pela animação docente, e na atividade de pesquisa e 
investigação, identificada com o processo de aprendizagem, 
cujo objetivo deve ser a construção de conceitos, possibili-
tadores da produção de uma leitura de mundo.

1 As respostas dos alunos seguem respeitadas a sua grafia original.
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Ao trabalharmos com a Revolução Francesa (1789-1790), 
estudamos a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão 
(1789). A inserção do documento ocorreu no momento em que 
os alunos já dominavam, razoavelmente, o conteúdo trabalhado 
em aulas dialogadas. Em atividade sobre o documento, pedi-
mos que os alunos comentassem sobre o que foi a Assembleia 
Nacional e em que medida o texto da declaração refletia os 
ideais da Revolução Francesa. O uso do glossário foi novamente 
imprescindível. São exemplos de respostas:

Aluno 1 – A Assembleia Nacional constituinte aboliu a servi-
dão, os dízimos e os privilégios do clero e da nobreza, pondo 
fim ao que restava de feudalismo na França. No dia 26 de agosto 
de 1789, a Assembleia aprovou a declaração dos direitos do 
homem e do cidadão. Esse documento estabelecia [...] liber-
dade, igualdade e fraternidade [...]; Aluno 2 – A Assembleia 
Nacional tinha como objetivo de criar uma constituição 
para França e nesta Assembleia eles queriam acabar com a 
desigualdade social, queriam ter mais segurança, queriam 
o fim de toda a associação política, eles queriam o direito de 
liberdade, de modo que eles agiam com resistência à opressão 
(ALUNOS/8ºC).

Nas respostas, os alunos revelaram que, a partir do docu-
mento escrito, conseguiram estabelecer uma ligação entre 
o texto da declaração e os anseios da Revolução Francesa. A 
relação com os conteúdos vistos em sala de aula ficou clara.

Ao trabalharmos com conteúdo de História do Brasil 
relativo ao processo de emancipação política (1808-1822), sepa-
ramos dois documentos. O primeiro tratava das mudanças no 
Rio de Janeiro com a chegada da família real portuguesa em 
1808; o segundo discorria sobre a participação do “partido 
negro” no processo de independência. As mudanças no Brasil e 
a participação popular nos movimentos de independência foram 
os principais alvos do estudo dos alunos com os documentos. 
Devido à extensão deste artigo, apresentaremos apontamentos 
relativos apenas ao trabalho com o primeiro documento.
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Todo o trabalho com os três conteúdos da unidade didá-
tica foi feito de forma a integrá-los. Assim, o primeiro docu-
mento sobre a História do Brasil, presente na obra de Mattos 
e Albuquerque (1991, p. 28), foi um trecho de diário de uma 
viajante inglesa. Maria Graham era esposa de um oficial inglês 
que esteve no Rio de Janeiro em 1822. No trecho do diário alvo 
das atividades em sala de aula, ela registra sua saída para a 
realização de compras e declara a existência do comércio de 
muitos produtos ingleses. 

Em meio aos questionamentos, perguntamos aos alunos 
por que as ruas do Rio de Janeiro estavam repletas de merca-
dorias inglesas. A atividade foi realizada oralmente em sala 
de aula e os alunos responderam com facilidade. Talvez pela 
familiaridade com os documentos escritos já utilizados em 
atividades anteriores. Relacionaram a abertura dos portos 
brasileiros às nações amigas, assim como o tratado de comércio 
de 1810 com a “amizade” da Inglaterra. Por isso, a existência 
dos muitos produtos ingleses, vistos por Graham, no comércio 
da então capital do Brasil em 1822.

No final do Estágio de docência no Ensino Fundamental, 
as respostas dos alunos demonstravam aprendizagem sobre 
as transformações tanto econômicas como sociais e culturais, 
resultantes das Revoluções Industrial (1780-1830) e Francesa 
(1789-1790), bem como, aquelas mudanças pelas quais passou 
o Brasil em seu processo de emancipação política (1808-1822). 
Os três temas estudados em sala de aula da turma 8º C, possi-
bilitaram aos alunos romper com uma ideia fechada de datas 
e nomes descontextualizados. 

As respostas às atividades propostas ao 8º ano C, somadas 
à participação em sala de aula permitiram-nos avaliar o nível 
de interpretação quanto ao uso de documentos escritos em 
sala de aula. Os alunos romperam “[...] a cadeia normatizadora 
do conhecimento, pronto acabado e localizado”, como lembra 
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Knauss (1994), e partiram para suas próprias interpretações 
da História.

Na última semana da prática docente na Escola, fizemos 
uma última coleta de dados sobre a visão dos alunos acerca das 
experiências com documentos escritos. Questionados sobre a 
contribuição do trabalho com documentos para a aprendizagem, 
todos os 16 alunos presentes pronunciaram-se positivamente. 
Foram conscientes ao discorrerem sobre os conteúdos em ques-
tões específicas quanto ao que tratavam os documentos.

Executar o projeto não foi fácil, exigiu muito planejamento 
e uma postura firme em sala de aula, o que rendeu, a nosso ver, 
bons resultados. A adoção de uma postura docente norteada por 
uma proposta de investigação contribui para mantermo-nos 
atentos às particularidades do processo e constantes quanto à 
execução de todo o trabalho. Em termos específicos da proposta 
para o ensino de História, acreditamos que o planejamento, o 
qual implicou também nas escolhas dos documentos escritos 
a serem utilizados, foi fundamental na resposta positiva à 
utilização do referido recurso didático.
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O USO DA HISTÓRIA ORAL 
NAS AULAS DE HISTÓRIA 

NA EDUCAÇÃO BÁSICA
Gabriela Fernandes de Siqueira2

A docência e a pesquisa devem estar sempre aliadas na formação 
do professor. Assim foi feito nos Estágios Supervisionados de 
História da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, por 
meio da execução de projeto que objetivou trabalhar os conte-
údos de História do Ensino Fundamental por meio da história 
oral, concebendo-a como uma metodologia. 

Aplicamos o projeto na turma do 9º ano do Ensino 
Fundamental da Escola Estadual Desembargador Régulo Tinoco, 
durante cerca de dois meses, no ano de 2010. Os caminhos 
foram tortuosos, o projeto foi adaptado ajustando a prática 
docente às realidades da escola e dos discentes. Apesar disso, 
a experiência foi gratificante, demonstrando caminhos pos-
síveis para dinamizar, aprofundar e significar o processo de 
ensino-aprendizagem em História.

A Escola localiza-se no município de Natal-RN. Atende a 
turmas do 6º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino 

2 Licenciada e bacharel em História pela Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte (UFRN) e mestre em História pela mesma 
Universidade. Professora da rede privada de ensino de Natal-RN. 
Cursou os Estágios Supervisionados entre 2009 e 2011.
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Médio nos turnos matutino e noturno. Por localizar-se em área 
central da cidade, reúne uma clientela oriunda de vários bairros 
da capital e de municípios vizinhos (Parnamirim, Macaíba, 
Extremoz e Nísia Floresta).

Buscamos demonstrar com a experiência como aproximar 
o ensino de História da realidade dos alunos por meio da meto-
dologia de História Oral e como trabalhar com essa estratégia, 
partindo dos conteúdos do Ensino Fundamental. Analisar a 
contribuição da história oral ao processo ensino-aprendizagem 
e, especialmente, na aprendizagem dos conceitos de documento 
e memória; verificar como a análise de entrevistas ajudaria os 
alunos a refletir sobre as noções de continuidades e rupturas 
foram nossos objetivos.

Buscamos levar os alunos a adquirir autonomia gradativa 
no processo de conhecimento do passado. Por meio da realiza-
ção de entrevistas temáticas, os alunos podem aprender mais 
sobre pessoas que fazem parte do seu dia a dia. Podem realizar 
entrevistas com seus pais, tios, avós, irmãos e perceber que 
estão atuando na produção de uma fonte histórica. 

Em termos metodológicos, seguimos uma abordagem 
qualitativa de pesquisa, com atenção ao uso de técnicas de coleta 
de dados variadas, partindo da perspectiva de tipo etnográfico 
(ANDRÉ, 1995), tais como: questionários, observação direta 
com anotações em diário de campo e entrevistas realizadas 
pelos alunos. 

Para Azevedo (2010), pesquisar sobre a própria prática 
docente é essencial ao professor, sobretudo, aquele que está em 
formação inicial. Observando, analisando, discutindo sobre a 
prática docente, o licenciando entra em contato com os diversos 
atores que permeiam o contexto escolar.

O uso da história oral como metodologia é essencial por 
revelar, como afirma Freitas (2002), um sistema de símbolos e 
convenções sociais e por destacar testemunhos relegados pela 
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História. Diferente de entrevistas de cunho jornalístico, o tra-
balho do historiador está permeado de preceitos metodológicos 
e éticos, como bem explica Meihy (1996, p. 35-36).

A comparação das diferentes versões evidenciadas nos 
depoimentos orais é capaz de fomentar discussões sobre seme-
lhanças, diferenças, conflitos e contradições sociais, aspectos 
que os PCN-História defendem como crucial. Lidar com novas 
fontes é uma habilidade que os parâmetros curriculares pre-
conizam (BRASIL, 1998). O aluno, ao elaborar uma entrevista, 
poderia pensar sobre os conteúdos estudados, refletir e sinte-
tizar, pensar sobre o outro (o entrevistado), sentir-se atuante 
no processo histórico, aproximaria a História do seu cotidiano.

Trabalhamos o conceito de memória, conforme Le Goff 
(1996) e o de documento, segundo Bloch (1976). O primeiro é 
fundamental, uma vez que o trabalho com a história oral envolve 
as diferentes memórias dos entrevistados sobre determinada 
temática. Conceituar documento de acordo com Bloch, por sua 
vez leva a história oral a ser considerada também um documento 
e como tal, objeto de estudo da história.

Enfrentando desafios: os tortuosos 
caminhos da aplicação do projeto

A turma do 9º ano da Escola Régulo Tinoco era bastante 
dispersa e indisciplinada. Um total de 45 alunos com idades entre 
15 e 18 anos distribuía-se em uma sala de aula cujo formato 
estreito contribuía para a promoção de conversas paralelas. 
Trabalhamos com a turma o conteúdo intitulado Ditadura 
Militar no Brasil (1964-85).

Uma vez apresentado o projeto de intervenção/pesquisa à 
turma, trabalhamos os conceitos de memória e documento, por 
meio de aula expositiva dialogada. Lopes (1997) defende que esse 
tipo de aula pode estimular a promoção do pensamento crítico 
do aluno. Em seguida, foi aplicado o primeiro questionário de 
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sondagem a fim de verificarmos o que os alunos compreen-
diam por História, documento, entrevistas, e outros conceitos 
necessários para o estudo do período de 1964 a 1985 no Brasil. 
Bittencourt (2009) reforça a importância de considerarmos o 
conhecimento prévio do aluno como condição necessária para 
a construção de novos significados ao que se estuda. 

A maior parte das respostas dos alunos esteve, inicial-
mente, relacionada com o significado de documento ligado à 
identificação pessoal, como a carteira de identidade e o registro 
de nascimento. Com limitação quanto ao conceito de documento, 
afirmaram:

[...] São coisas que pode lhe identificar [...] é um meio de 
identificação pessoal [...] algo que oficializa algum fato impor-
tante [...] documento é uma coisa importante que foi passada 
para o papel [...] a única coisa que eu sei sobre documento é 
a minha identidade [...] coisa para se identificar; coisa muito 
importante; um que faz você ser cidadão e outro é pessoal 
[...] documento a gente guarda para a vida toda; ficha que diz 
qual o dia que você nasceu, seu nome completo e dos pais [...] 
algo que precisa ser escrito de caneta [...]1.

Sobre se consideravam que poderiam aprender História 
por meio de entrevistas. Os seguintes comentários foram 
observados:

[...] Não, mas por meio de filmes e de teatros [...] sim, você 
poderia aprender mais participando de uma entrevista [...] 
sim, porque quando entrevistam políticos eles falam o que 
aconteceu, ai fica para história [...] não sei [...] as entrevistas 
contam a história que aconteceu, como nos livros didáticos, 
a diferença é que nos livros as histórias são antigas e nas 
entrevistas não [...] um pouco, porque as vezes o repórter 
pergunta alguma coisa que eu quero saber [...] sim, pois assim 
nós voltamos ao passado e sabemos ‘mais ou menos’ como 
era [...] sim, porque entrevista é muito legal, porque você se 
sente uma entrevistadora [...].

1 Foram realizadas correções ortográficas nas respostas fornecidas 
pelos alunos, visando torná-las inteligíveis.



O USO DA HISTÓRIA ORAL NAS AULAS DE HISTÓRIA NA EDUCAÇÃO BÁSICA 

68

Nestas respostas, entre outras, a maioria dos alunos con-
siderou que a realização de entrevistas é um meio de aprender 
História, embora as justificativas dos alunos fossem simplórias 
e frágeis. O conceito de História também se revelou limitado. 
De modo geral, apareceu como o estudo do passado, antigo e 
carregado de “heróis”. Os alunos não relacionavam História e 
tempo presente e demonstravam não se verem como sujeitos 
históricos, capazes de atuação e produção de documentos. 
Assim afirmaram sobre a História:

[...] É uma matéria muito marcante por falar de histórias 
antigas e de outros países [...] fato que ocorreu no passado que 
marcou a história [...] disciplina que fala dos tempos antigos 
[...] serve para os alunos aprenderem e conhecerem mais 
os séculos atrás, pessoas que foram e são importantes para 
os países [...] é uma disciplina que fala sobre a antiguidade, 
fala sobre os presidentes, países, religiões, guerras, etc. [...] 
matéria complicada, porque só aprende história se você ler [...].

Evidenciamos, assim, que ensinar História significa ir 
além de eventos como conteúdos. Aspectos e noções próprios da 
ciência histórica precisam ser trabalhos, tais como: documento, 
tempo histórico, memória e uma série de conceitos. É preciso 
distanciar o ensino de História da visão de “decoreba”, narrativo 
e factual, que faz com que qualquer profissional ministre a 
disciplina. É preciso aproximar pesquisa e ensino, trabalhar 
conceitos próprios da ciência histórica, fomentar a análise 
crítica dos documentos por parte dos alunos, ampliar a própria 
noção de documento deles, bem como ainda contribuir para 
que o aluno sinta-se sujeito da história e possa ser estimulado 
a aprender tal disciplina.

A falta de concentração dos alunos e de disposição para 
ler, gerou a necessidade de insistência para que os discentes 
prestassem atenção às aulas e participassem com questiona-
mentos e leituras. Também se tornou necessário contextuali-
zar constantemente a importância das aulas, da História e do 
exercício de trabalho com a História Oral.



Gabriela Fernandes de Siqueira

69

Em aula específica sobre história oral, os alunos recebe-
ram apostila sobre o tema com explicações de cada etapa a ser 
seguida na realização e análise dos relatos e sobre a importância 
do trabalho. No final das orientações, os alunos dividiram-se 
em grupos de cinco componentes para a elaboração dos roteiros 
das entrevistas. 

As perguntas dos alunos eram genéricas e pontuais, 
demonstrando dificuldades em relacionar perguntas aos vários 
aspectos estudados em sala de aula sobre o período militar no 
governo brasileiro. Graves dificuldades na escrita apareceram. 
Os roteiros eram permeados por erros ortográficos grosseiros, 
como os de um aluno que escreveu: “A cenho inha”, quando 
queria dizer: “A senhora ia”. Dificuldades de interpretação 
também eram consideráveis, muitos não compreenderam a 
atividade, perguntando mais de duas vezes a mesma coisa.

Após a construção dos roteiros das entrevistas bem como 
a realização destas, foi aplicado novo questionário de sondagem 
a fim de percebermos a visão dos alunos sobre a experiência. 
Mas, apenas doze alunos realizaram toda a atividade. Quando 
questionados se gostaram da experiência de construção e rea-
lização das entrevistas os alunos apresentaram, entre outras, 
as seguintes respostas:

[...] Sim. Eu me senti como se fosse uma repórter, foi muito 
divertido [...]. Sim, porque eu consegui entender coisas novas 
com pessoas que vivenciaram a ditadura militar [...]. Gostei 
sim, foi muito bom. Além de aprender mais sobre a ditadura 
militar, eu me aprofundei mais no assunto e fiquei curiosa 
para aprender mais [...]. Eu não gostei de fazer a entrevista 
porque ninguém conseguia responder as perguntas [...]. 
Sim, sair e realizar entrevistas foi uma experiência nova. 
Aprendi bastante [...]. Mais ou menos, porque aprendi sobre 
o assunto abordado, mas é muito cansativo [...]. Não, porque 
não encontrei ninguém para entrevistar [...]. Sim, pois essa é 
uma forma que nós podemos aprender também em casa [...].
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Interesse acerca do conteúdo estudado e mesmo sobre 
a disciplina História pode ser visualizado nas respostas dos 
alunos. Aqueles que não gostaram, foram, de fato, os que não 
realizaram o trabalho conforme orientações dadas em sala de 
aula. As descrições no diário de campo e as demais respostas 
dos alunos revelam que a minoria dos alunos compreendeu, 
efetivamente, os objetivos do projeto ao colocar em prática as 
atividades. Assim, grande parte dos alunos não aprofundou os 
conhecimentos sobre a Ditadura Militar por meio do trabalho 
com as entrevistas.

Análises dos trabalhos com entrevistas 
e apresentação dos alunos

Os alunos conseguiram relacionar, mesmo que usando 
palavras simples e gírias, o conceito de documento com a rea-
lização das entrevistas. Consideraram-nas como documento, 
pois naquele trabalho continha informações sobre o passado, 
que podiam auxiliar no estudo da temática “Ditadura Militar”. 
Mas, não conseguiram relacionar a realização das entrevistas 
com o conceito de memória.

Durante o trabalho, imperou o descaso da maior parte 
dos alunos. De 45 alunos, apenas 12 entregaram as entrevistas. 
Os trabalhos dos alunos foram simplificados. Roteiros fixos e 
falta de disposição para tentar ir mais a fundo, em fazer mais 
perguntas.

 Em um dos trabalhos entregue pelos alunos, por exemplo, 
um determinado depoente afirmou que foi preso e torturado, e 
mesmo assim o aluno não tentou perguntar os motivos, como 
se estivesse apenas interessado em concluir o trabalho, em 
livrar-se daquela obrigação.

A análise da experiência revela-nos que o trabalho dos 
alunos apresentou limitações. Contudo, poderíamos ter fomen-
tado, por exemplo, o retorno dos alunos aos entrevistados para 
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refazerem as entrevistas. Mas, em virtude dos feriados e do 
cronograma de ações, esse retorno não foi possível. Buscamos 
tornar o conhecimento mais dinâmico e significativo. Apesar 
dos obstáculos, podemos considerar também bons frutos. 

No final do processo, novo questionário para coleta de 
dados foi aplicado e com as seguintes perguntas: Você gostou da 
experiência de analisar entrevistas em grupo? Explique. Você 
considera que após essa experiência de análise das entrevistas, 
seu conhecimento sobre o período ditatorial (1964-1985) foi 
mais aprofundado? Explique. Quais as principais dificuldades 
encontradas durante a realização e apresentação do trabalho 
em grupo? Em relação à primeira pergunta, os alunos assim 
declararam:

[...] Sim, gostei, porque foi muito diferente apesar de ter dois 
alunos desinteressados no meu grupo [...]. Foi muito bom, 
aprendi com meus colegas, não posso dizer que aprendi tudo, 
só o necessário[...]. Não, acho que devia ser mais individual 
[...]. Sim, porque em grupo as pessoas trabalham melhor [...]. 
Não, porque só eu e outro integrante do meu grupo fizemos 
o trabalho. É ruim, pois dependemos do outro para concluir 
o trabalho [...]. Não, porque todo mundo só quer que eu faça 
o resumo para copiar. Ninguém fazia o seu direito [...]. Sim, 
aprendi bastante [...]. Não, prefiro fazer sozinho [...]. Não 
consegui achar um grupo [...]. Sim, só não tentei fazer [...]. 
Mais ou menos’, porque a turma não ajudou. Fiz tudo sozinha, 
mas foi legal, pois aprendi muita coisa [...].

As respostas apontaram a dificuldade dos alunos em 
trabalhar em grupo. Observamos que os próprios alunos reco-
nhecem o problema da turma, a passividade que impera e o 
descompromisso da maior parte dos alunos2. Além do questio-

2 Devido à extensão deste texto, não se torna possível a apresentação 
das respostas dos alunos a todas as questões elaboradas nos questio-
nários de sondagem. Mas esse material pode ser encontrado em texto 
mais amplo apresentado em 2011 no Seminário Didática e Ensino de 
História, disponível no site <http://sedeh.webnode.com.br/artigos>.
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nário de sondagem 3, os alunos fizeram uma avaliação pessoal, 
a fim de que pudéssemos compreender melhor os significados 
dos alunos atribuídos à experiência. Assim foram questionados: 

Como foi seu comportamento ao longo das aulas? Prestou 
atenção na matéria ou conversou bastante? Explique. Você 
estudou a matéria em casa, realizou as atividades propostas 
na disciplina, compareceu às aulas e esclareceu suas dúvidas 
em sala? Explique. Você considera que o seu comportamento 
e o da sua turma ajudaram o trabalho da professora e o seu 
aprendizado? Explique. Você considera que sua nota foi com-
patível com o seu desempenho ao longo da disciplina? Você 
realizou suas tarefas e contribuiu com a apresentação do 
trabalho? Qual a nota que você acha que merece? (de 0 a 10).

Para compreendermos os motivos que fizeram com que a 
apresentação dos trabalhos fosse superficial e o projeto de pesquisa 
não apresentasse os resultados desejados, a análise de algumas 
respostas dos alunos a essa avaliação pessoal tornou-se crucial. 
Vale ressaltarmos que 25 alunos responderam essa avaliação. 

De modo geral, os alunos reconheceram que não estuda-
ram adequadamente, conversaram, bagunçaram, não contri-
buíram para o andamento das discussões e não se propuseram 
a realizar o trabalho sugerido. Mesmo os que realizaram e 
apresentaram as entrevistas não conseguiram, por exemplo, 
relacionar a produção ao conceito de memória. Mas, se houve 
empecilhos, bons resultados também existiram. Os alunos 
ampliaram o conceito que tinham sobre documento, passando 
a entendê-lo como algo além de um registro de identidade ou 
um papel escrito. 

Quanto às dificuldades, salientamos a necessidade de 
dedicação e atenção ao trabalho, algo que faltou aos alunos. O 
pouco tempo da prática do estágio na Escola também contribuiu. 
As dificuldades da turma exigiam mais tempo de orientação e 
exercício de contextualização. Para outras futuras experiências 
fica a aprendizagem de que deveremos também orientar os 
alunos a retornarem a campo, voltando aos entrevistados a fim 



Gabriela Fernandes de Siqueira

73

de aprofundarem suas entrevistas. As reflexões sobre a experi-
ência deixaram clara a necessidade de ajustes e flexibilização 
das experiências e da condução da pesquisa.

Considerações finais
A iniciação à pesquisa na (e sobre a) docência em História 

é fundamental no processo de formação profissional. Os Estágios 
Supervisionados são, nesse sentido, essenciais na formação 
docente inicial, flexibilizando a visão dos futuros docentes sobre 
a escola básica, visões muitas vezes superficiais, preconceituosas, 
estereotipadas ou romantizadas.

Esse tipo de pesquisa não acabará com as inseguranças 
dos futuros docentes, construindo “professores sem erros”. 
Isso não existe. O que se busca é auxiliar o futuro professor 
a tentar ser diferente, fazer com que seus alunos, de fato, 
aprendam. Contribui ainda para que o professor se autoavalie 
constantemente. Os obstáculos experimentados na execução 
do projeto analisado e as possibilidades de revisão de práticas 
revelaram isso.

Mais que uma possibilidade de trabalho, a pesquisa na 
docência consiste em um desafio pessoal. Ela desafia o licen-
ciando a romper com suas próprias dificuldades, a pôr em 
prática o tipo de profissional que deseja ser na teoria, mas que 
às vezes na prática, por medo, insegurança ou mesmo por não 
saber fazê-lo, termina repetindo os erros que sempre criticou.

Apesar dos obstáculos, bons resultados existiram. O con-
teúdo histórico foi trabalhado na produção de perguntas para 
os roteiros e estiveram presentes na apresentação dos trabalhos 
de parte dos alunos. Apesar dos problemas, os discentes que 
realizaram a atividade consideraram a experiência gratificante 
e contribuinte para o seu aprendizado. Os alunos podem realizar 
entrevistas e sentirem-se como sujeitos históricos e produtores 
de documentos. 
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UTILIZAÇÃO DO RECURSO 
DIDÁTICO DA MÚSICA 

Dayane Ponciano de Lima3

Na proposta de formação do professor que investiga a sua própria 
prática, analisamos uma experiência de trabalho com a música 
em aulas de História. Ação desenvolvida por muitos que estão 
passando pelo processo de iniciação à docência. Acreditamos 
que o trabalho com música nas aulas de História favorece a 
compreensão dos conteúdos históricos. Leitura, canto, inter-
pretação são aspectos a serem tratados em sala de aula.

O interesse pelo tema surgiu a partir da experiência de 
observação de aulas de História na Escola Estadual Jean Mermoz, 
durante a realização do Estágio Supervisionado I. Percebemos 
uma relação direta dos alunos com música, ponto bastante 
positivo, tendo em vista a futura aplicação do projeto na escola. 
Esse tipo de trabalho proporciona aos alunos contato direto com 
fontes documentais escritas. Assim é que Abud (2005) afirma 
a importância do uso da música como fonte em sala de aula:

O registro, tratado como documento histórico em linguagem 
alternativa, é um instrumento para o desenvolvimento de 

3 Licenciada e bacharelanda em História pela Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte (UFRN). Cursou os Estágios Supervisionados 
entre 2011 e 2013.

UTILIZAÇÃO DO RECURSO DIDÁTICO 
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conceitos históricos e para a formação histórica dos alunos, 
conduzindo-os à elaboração da consciência histórica, tal 
como Rüsen a concebe (ABUD, 2005, p. 313).

Todo o trabalho foi norteado pela seguinte questão: De que 
forma pode-se tornar compreensíveis os conteúdos históricos, 
a partir da interferência do recurso da música? A partir disso, 
objetivamos: analisar como o uso da música em sala de aula 
influencia na aprendizagem da História; verificar a relação que 
os alunos estabelecem entre a música, como documento histó-
rico, e a compreensão de um dado recorte temporal; observar 
quais as mudanças, interesses apresentados pelos alunos, e 
os efeitos na aprendizagem destes sobre o saber histórico, no 
decorrer das aulas com o uso de músicas.

Com aulas planejadas e trabalho cuidadoso, de tipo etno-
gráfico, sobre o cotidiano escolar, conforme orienta Azevedo 
(2011), buscamos conhecer melhor os estilos musicais preferidos 
dos alunos, e o nível de resistência deles aos novos estilos pro-
postos em sala de aula. O uso da música nas aulas de História 
visa contribuir na compreensão dos fatos históricos pelos alunos 
bem como sobre o que ocorre em seu cotidiano. Como afirma 
Bittencourt (2011, p. 379): “O uso da música é importante por 
situar os jovens diante de um meio de comunicação próximo 
de sua vivência, mediante o qual o professor pode identificar 
o gosto, a estética da nova geração”.

A Escola Estadual Jean Mermoz já possuía ações educativas 
com uso de música, fator que contribuiu para a aplicação do 
projeto de pesquisa. A turma selecionada foi o 9º ano “B”, a 
qual possuía frequência média de 25 alunos cuja faixa etária 
estava entre 14 e 16 anos. Logo de início, procuramos conhecer 
bem a turma para melhor explorar as habilidades dos alunos 
acerca de interpretação textual, leitura, produção de texto e 
noções de História. Desde o primeiro contato com os alunos, 
explicamos o projeto que seria executado durante as aulas 
ministradas, nas quais seria trabalhado o conteúdo “O Brasil 
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dos anos 1950 e 1960”. Diversas possibilidades de trabalhar 
com a turma relacionando o projeto de pesquisa vieram à tona. 
Mas, procuramos trabalhar outros gêneros musicais, como o 
forró e o hip-hop.

Não buscamos apenas interpretar a letra da canção. 
Procuramos trabalhar a música como fonte documental capaz 
de apresentar características de um determinado recorte tem-
poral e, assim, proporcionar melhor compreensão de eventos 
históricos. A partir da definição do conteúdo, trabalhamos, por 
exemplo, sobre a imigração nordestina para o centro-sul do País. 
Na ocasião, utilizamos a música de Luiz Gonzaga, “Último Pau 
de Arara”, a partir da qual os alunos construíram textos. Essa 
primeira atividade relativa ao projeto não surtiu tanto efeito 
na turma, poucos alunos fizeram a análise.

A turma apresentava dificuldades de trabalhar em grupo. 
A partir de orientações da professora-orientadora do Estágio 
(UFRN), realizamos atividade do livro didático em equipes 
cujos membros de cada uma seriam definidos por sorteio. A 
atividade feita em grupo com apoio do livro didático trazia 
um importante exercício de análise de um jingle da campanha 
eleitoral de Jânio Quadros. 

Após ouvirem o jingle (Varre, varre vassourinha), os grupos 
deveriam relacionar o conteúdo musical com o contexto que 
se apresentava na política brasileira no período. Foi possível 
estimularmos nos alunos o exercício de análise da letra, da 
melodia e dos sons, que em alguns momentos apresentam 
onomatopeias fazendo referência à vassoura que varreria a 
corrupção e a falta de moralismo da política brasileira.

Analisar, por meio da música, as transformações ocorridas 
na sociedade é, segundo Abud (2005), possível e de grande valia. 
Pode-se trabalhá-la como forma de representação social dentro 
da sala de aula. Por essa ótica, consideramos que a atividade 
realizada em sala com os alunos da “Jean Mermoz” proporcionou 
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o estabelecimento de relações necessárias entre o conteúdo 
histórico e a interpretação da letra do jingle.

Contudo, Abud (2005) alerta-nos que nem sempre os tre-
chos que retratam mudança nas estruturas sociais são intencio-
nais. Pode ser que elementos da sociedade da época apareçam 
nas letras musicais sem que o seu autor tenha percebido durante 
o ato de composição, já que o mesmo estava inserido nesse 
determinado contexto histórico.

Enfatizamos o uso da música na Escola quando trabalha-
mos o conteúdo “Ditadura Militar no Brasil (1964-85)”, momento 
em que se destacou o papel da censura sobre a produção musical. 
Mas, o trabalho com o projeto percorreu todo o período de 
prática docente.

Os alunos foram questionados sobre a temática do projeto. 
Em um teste com 18 alunos presentes, perguntamos sobre: a 
relação entre músicas e explicações de História, estilos musicais 
preferidos e aqueles que gostariam de ouvir em sala de aula, 
a possibilidade de análise das letras e de aprender História 
por meio de músicas. As respostas dos alunos às diferentes 
perguntas foram as mais variadas. Em resposta à primeira 
pergunta, alguns discentes assim afirmaram:

[...] eu acho que essa musica ajuda a nos a termos um pais 
melhor [...]. bom, pois acaba mudando as aulas sempre copiar, 
ler acaba se tornando chato, a forma de aula com música é boa 
[...]. Bom. A música ajuda um pouco o que passa na História [...]. 
Tanto faz [...]. Seria muito bom por que os alunos iam escutar 
a História e também ter um fundo musical [...]. Eu acho muito 
legal, por que além da explicação dos livros a gente escuta a 
música, e a letra dela mais profundamente, e assim a gente 
aprendem que mensagem ou recado ela quer dizer [...]4. 

4 Não foram feitas alterações na escrita dos alunos, por considerar 
que elas, da forma como se apresentam, revelam características 
escolares próprias dos discentes. 
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Mesmo com definições não muito claras quanto à relação 
entre conteúdos históricos e músicas, a expectativa dos alunos 
era positiva. No decorrer das aulas, o envolvimento dos alunos 
foi notável, apesar de brincadeiras e de alguns quererem dançar 
durante a execução das músicas, a turma conseguiu relacionar 
a análise da música com os conteúdos históricos.

Quanto à preferência musical as respostas também varia-
ram. Chamou a atenção o fato de muitos alunos se referirem à 
música clássica como opção. Assim declararam:

[...] Reggae, reggae [...]. Eu gostaria que fosse um forró [...]. 
Rock, reggae e pá [...]. Grafth [...]. Rock [...]. Música clássica 
[...]. Uma música clássica [...]. Swingueira!!! Regger [...]. Uma 
música bem calma, para que todos prestem atenção na letra 
[...]. Um estilo musical mais calmo, como uma música clássica 
[...]. Garota safada e um estilo muito bom [...].

Questionada a turma sobre a opção por música clássica, os 
alunos explicaram o contato com o projeto que a Escola desenvol-
via sobre o assunto. Essa e outras respostas encorajaram ainda 
mais a execução do projeto de intervenção/pesquisa. Quando 
perguntados sobre se analisavam as músicas que ouviam e qual 
o estilo musical mais gostavam, alguns alunos responderam:

[...] Sim e todos [...]. Sim, Rap [...]. Não [...]. Sim analiso, român-
tica [...]. Sim analiso bastante, romântica, forró [...]. Todos os 
tipos de música que falam a verdade das coisas que acontece 
no mundo tipo coisas gerais. Pra me não tem ritmo certo o 
que em porta é a música ser verdadeira [...]. Internacional [...]. 
Não, Evangélico [...]. Sim, eu gosto mais de ouvi pop, gospel 
[...]. Sim, mais eu não tenho preferência musical, mais eu 
gosto muito de forró, e de música clássica [...].

Intencionávamos trabalhar com músicas do cotidiano dos 
alunos, pela repercussão positiva que poderia causar. Isso ficou 
evidente quando trabalhamos com música de Chico Buarque 
e logo parte da turma declarou dificuldades na análise por 
desconhecerem a música. Como a Escola trabalharia sobre o 
Dia da Consciência Negra, pudemos rever as escolhas levadas 
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à turma e aplicar em sala atividade sobre o tema, considerado 
próximo dos alunos.

Em relação à última pergunta do teste de sondagem, 
relativa à compreensão dos conteúdos históricos a partir da 
análise de músicas, seguem algumas respostas:

[...] Eu acredito que sim, mais também depende da música que 
ser ouvida, e também da pessoa que vai ouvir, para compre-
ender a mensagem que a música passa [...]. Sim pois muitas 
músicas fazem parte da História [...]. Sim. [...]. Não [...]. As 
vezes, nem todas as músicas conseguimos compreender [...]. 
Sim depende qual o tipo de música, presta bem atenção na 
letra ai sim isso é possível [...].

Estudos sobre o governo militar bem como sobre o Dia 
da Consciência Negra foram aprofundados, em certa medida, 
pelo trabalho com a música “Apesar de você” composta por 
Chico Buarque em 1970. Os alunos não conheciam o conteúdo 
da canção, assim como o seu cantor. Trabalhamos, assim, o 
contexto histórico da produção da canção e sobre a política de 
censura do regime militar para, a partir de então, entrarmos nos 
detalhes da música. Foi feita a leitura e interpretação da letra 
da canção. Executado o áudio, muitos alunos se empolgaram 
e quiseram sambar no meio da sala. Mas, acompanharam a 
canção, alguns cantando.

Desde a elaboração do projeto sabíamos das dificuldades 
de trabalhar com música nas aulas de História, pois o trabalho 
não se limita a ouvir as canções, é preciso levar os alunos a 
estabelecer relações com o conteúdo estudado e, sobretudo, ana-
lisar a música como documento. Como bem afirma Bittencourt 
(2011, p. 379-380):

O problema que se apresenta é transformá-la em objeto de 
investigação. Ouvir música é um prazer, um momento de 
diversão, de lazer, o qual ao entrar na sala de aula, se trans-
forma em uma ação intelectual. Existe enorme diferença 
entre ouvir música e pensar a música.
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A partir desse ponto de vista, realizamos com os alunos 
exercício de análise da letra “Apesar de Você”. Mesmo receosos 
no início da atividade, os alunos identificaram aspectos sobre o 
modo de governar durante a ditadura. Identificaram em trechos 
da canção como: “hoje você é que manda, falou tá falado, não tem 
discussão”, o modelo de regime dos militares que apresentava 
características de repressão, censura e perseguição política.

O êxito das ações do projeto foi verificado nas aulas e 
pode ser exemplificado também pelo fato de um grupo de 
alunos propor trabalhar uma música na realização de uma 
atividade sobre o movimento de esquerda e as guerrilhas no 
regime militar. Os alunos utilizaram o áudio da canção “Mil 
faces de um homem leal (Marighela)” do grupo de rap Racionais 
Mc’s para construir um vídeo explicativo sobre o movimento 
de guerrilhas no Brasil durante o regime. 

A música estava totalmente no contexto, pois apresentava 
narrativa referente ao guerrilheiro Carlos Marighela, como 
fica expresso no trecho a seguir: “Revolução no Brasil tem um 
nome. Vejam o homem. Sei que esse era um homem também. A 
imagem e o gesto, lutar por amor. Indigesto como o sequestro 
do embaixador”. 

O exercício investigativo passa não somente pela análise 
sobre os alunos, ele se refere também ao professor-estagiário, 
também considerado sujeito da intervenção/pesquisa. Nos 
estudos recentes sobre formação de professores de História 
com habilidades de professor-pesquisador, Azevedo (2011, p. 73) 
afirma que: “[...] ao investigar aspectos relacionados à prática do 
seu ofício, o professor torna-se agente consciente da sua própria 
profissão e assume a postura de um profissional intelectual. ” 
Podemos, assim, confirmar a necessidade de ligação entre as 
práticas de ensino e a pesquisa em sala de aula. O exercício da 
reflexão sobre o trabalho docente que realizamos e, que integra 
o esforço de investigação, é algo importante de ser incorporado 
na nossa prática profissional.
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Sobre a temática do dia da Consciência Negra, trabalha-
mos com a música “Negro drama”, do grupo Racionais Mc’s. Ela 
se refere à condição dos negros brasileiros de origem pobre e 
sobre os diversos preconceitos e impedimentos encontrados 
em seu cotidiano. A canção era de conhecimento de boa parte 
da turma.

Após várias explanações e discussões sobre a atual situa-
ção da maioria da população negra no Brasil, foi reproduzido o 
áudio da música. Ao final, a turma relacionou os aspectos encon-
trados nos versos e o que foi exposto durante a aula (racismo 
no Brasil, condição social dos negros e pardos, distribuição de 
renda desigual, inclusão social e inserção em meio à mídia). A 
música “Negro drama” possui declarações fortes, sem “meias 
palavras” para falar da situação dos negros no Brasil.

A cada momento os alunos compreendiam ainda mais 
os propósitos do projeto. Após a execução da música “Negro 
drama”, por exemplo, a turma sentia-se estimulada a discutir 
diferentes aspectos da vida dos negros hoje no Brasil, inclusive, a 
partir de diferentes visões sobre o assunto. Houve, por exemplo, 
uma aluna que se colocou contrária à visão do compositor, 
afirmando que as letras de rap só traduzem um contexto de 
violência da sociedade. A discussão acalorada precisou ser 
orientada estabelecendo-se novamente o diálogo entre os alunos 
e explicando-se, novamente, o porquê da escolha da canção 
e o propósito da atividade que era levá-los a refletir sobre a 
população negra que reside em grande parte nas periferias 
dos grandes centros.

Considerações finais
As ações do projeto provocaram maior envolvimento dos 

alunos pelas aulas de História, já que o interesse para trabalhos 
com música já era uma realidade para os alunos da Escola. 
Associar isso à História foi fundamental para a aprendizagem 
dos alunos.
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As discussões suscitadas nas aulas demonstraram que 
os alunos deixaram de ser receptores de ideias já prontas para 
poderem expressar suas opiniões a respeito do que estava sendo 
visto nas aulas. Concluímos que através do auxílio da música 
no trabalho com os conteúdos históricos, criou-se uma maior 
afinidade entre os alunos, diminuindo a distância entre o que 
se estuda em sala e o que é vivenciado pelos mesmos.

As atividades desenvolvidas nos estágios contribuíram 
para nossa formação como profissional do ensino de História. A 
investigação da própria prática docente permitiu-nos a atuação 
como docente-pesquisadora sabendo de que maneira proceder 
no exercício do planejamento e quais ações desempenhar em 
uma instituição de ensino.
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HISTÓRIA, MÚSICA E PARÓDIAS 
NA SALA DE AULA 

EM BUSCA DE NOVOS MÉTODOS 
PARA O ENSINO DE HISTÓRIA

Khalil Jobim5

Edjair Santana6

De acordo com a legislação educacional atual é preciso que o 
conhecimento produzido em sala de aula permita aos alunos 
estabelecerem relações com o seu cotidiano. Esta preocupação 
norteia as reflexões de Paulo Freire (1996), que argumenta 
que o professor não deve transmitir o conhecimento, mas sim 
criar condições para sua produção. Os Parâmetros Curriculares 
Nacionais (BRASIL, 1998) também destacam a importância 
de métodos que permitam a construção do conhecimento no 
ensino básico.

Neste sentido, discutimos sobre o uso de um recurso pouco 
trabalhado no ensino de História: a paródia. Questionamos: 
Como o uso de paródias poderia contribuir para o aprendizado 
de conteúdos da História? Refletimos aqui sobre a aplicação 

5 Licenciado em História e mestre em História pela UFRN. Professor 
da rede privada de ensino de Natal-RN. Cursou os Estágios 
Supervisionados entre 2010 e 2012. 

6 Licenciado em História pela UFRN. Cursou os Estágios Supervisionados 
entre 2010 e 2012. 
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do projeto de intervenção e pesquisa elaborado no Estágio I e 
aplicado no Estágio III na turma do 7º ano “J” da Escola Municipal 
José Melquíades. Situada na Zona Norte da cidade de Natal-RN, 
foi criada em 2009 e atende a todo o Ensino Fundamental, nos 
turnos matutino e vespertino. 

Para a investigação pautamo-nos na perspectiva de tipo 
etnográfico, recorrendo a técnicas e procedimentos associados 
à etnografia, e que são adaptados para a pesquisa na área de 
educação. Aplicamos as técnicas da observação participante, 
coleta de depoimentos dos alunos e a análise de documentos, 
conforme André (1995).

É comum vermos em propagandas ou em programas 
humorísticos, por exemplo, o uso de paródias. Poderiam, assim, 
ser exploradas como um recurso didático, proporcionando aos 
alunos nas aulas de História a capacidade de interpretar de 
maneira crítica as mais diferentes formas de linguagem, muitas 
das quais presentes com frequência no cotidiano dos alunos. 

Conforme Barbosa e Rabaça (2001), a paródia é fruto 
do uso de elementos de uma obra já existente e é feita, geral-
mente, em tom tosco ou satírico, para produzir uma nova obra 
que apresente relação de intertextualidade com a anterior. É 
originária da linguagem literária, mas pode abarcar diversas 
outras linguagens, como teatro, música, pintura, cinema etc.

Na experiência da prática docente, optamos por trabalhar 
exclusivamente com as paródias de músicas, por entendermos 
que a linguagem musical atua em uma dimensão sentimental 
na vida das pessoas, o que a torna uma fonte fecunda para 
discutirmos questões importantes de nossa sociedade em 
temporalidades distintas. De acordo com Napolitano (2005), a 
linguagem musical tem ganhado bastante espaço na pesquisa 
histórica, por ser esta a expressão de “dilemas, tensões e relações 
sociais e culturais”.
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Poucos trabalhos refletem de forma mais sistemática 
sobre o uso de paródias na sala de aula. Sobre o ensino de 
História a escassez é igualmente considerável. Localizamos 
apenas duas experiências: uma com alunos de Ensino Médio 
sobre o tema “Lixo em sala de aula” (HAMMES; SILVEIRA, 2005); 
e outra, um projeto sobre o uso de charges e paródias em aulas 
de História na Educação Básica, contudo, enfatizando o uso das 
charges (TURINI, 2010). 

Primeiros encaminhamentos na 
trajetória de aplicação do projeto

Observamos a turma e planejamos as aulas iniciais. 
Trabalhamos os conteúdos históricos para só em seguida, ini-
ciarmos o trabalho com paródias bem como sobre a relação entre 
história e música. Era preciso mostrar aos alunos o que eram as 
paródias, e como interpretá-las. Discutimos sobre a existência de 
mensagens específicas nas músicas capazes de revelar intenções 
do compositor. Algo similar ao que ocorre nas paródias, sendo 
elas também recriações das letras de determinadas músicas, 
mantendo-se a melodia e a harmonia original destas. 

Trabalhamos com os conteúdos “Reforma Protestante 
e Absolutismo Monárquico”. Discussões sobre a relação entre 
História e música ocorreram ao longo de todo o período da 
prática docente na Escola. Isso ocorreu por acreditarmos que 
o uso de paródias não poderia ser algo isolado na unidade de 
ensino, como se fosse simples ilustração do conteúdo escolar, 
sem sentido para os alunos e para aulas de História. 

Assim, estudamos os conteúdos propostos, introduzimos 
a discussão sobre interpretação de letras de música, analisando 
algumas em sala de aula e, apresentamos paródias já elabora-
das para os alunos familiarizarem-se com o “novo” recurso 
didático. Também apresentamos uma paródia feita por nós, 
professores-estagiários. A intenção era de que os alunos em 
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grupo viessem, em momento posterior, sob nossa orientação, 
a produzir paródias e por meio delas demonstrassem o que 
haviam aprendido em História.

Entre erros, acertos e reflexões: 
a aplicação do projeto

A turma reagiu com estranhamento à apresentação do 
projeto, pois muitos desconheciam o que era uma paródia. 
As primeiras explicações levaram os alunos a lembrar de já 
terem ouvido alguma. Aplicamos um questionário de sonda-
gem, a fim de identificarmos concepções e relações dos alunos 
sobre História e música. Partimos de preceitos explicitados 
por Napolitano (2001, p. 271) de que o sentido sociocultural e, 
portanto, histórico, intrínseco de uma canção é produto da 
reunião de: “Palavra (letra); música (harmonia, melodia, ritmo); 
performance vocal e instrumental (intensidade, tessitura, 
efeitos, timbres predominantes); veículo técnico (fonograma, 
apresentação ao vivo, videoclipe)”.

Identificar concepções prévias dos alunos foi importante 
para problematizarmos as suas noções de História e a relação 
desta com a música, de modo que os alunos pudessem atribuir 
significado aos conhecimentos adquiridos, refletindo de maneira 
crítica sobre eles. A partir das respostas dos 28 alunos presentes, 
percebemos a predominância de uma noção de História carac-
terística do século XIX. Estudar História significava estudar “o 
passado pelo passado”. Os historiadores estariam destinados 
a resgatar os fatos como “realmente ocorreram” (REIS, 2006). 
Houve quem afirmasse, por exemplo: 

[...] Eu acho que é para gente entender como se vivia antiga-
mente, entender os antepassados dos vassaladores [sic] do 
feudalismo e de vários outros assuntos. [...] Para aprofundar 
os assuntos do que nossos antepassados faziam e para que 
serviam. [...] A história serve para estudar o passado. Serve 
para saber como as pessoas viviam antigamente. Serve para 
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estudar o passado para que possamos nos tornar sábios [...]7 
(ALUNOS DO 7º “J”).

A intenção era de trabalharmos com uma “história-pro-
blema”, portanto, atentos à problematização do passado, tendo 
em vista a compreensão de questões formuladas no tempo 
presente (BLOCH, 2001). A partir do uso das paródias, pre-
tendemos levar para os alunos esta concepção da disciplina, 
enfatizando esta relação entre passado e tempo presente e, 
assim, ampliarmos a visão deles sobre a História. 

A identificação do gosto musical dos alunos objetivava 
dar-nos condições de buscar músicas ou estilos próximos do 
cotidiano deles, o que despertaria, a nosso ver, um maior inte-
resse pelo recurso “paródia”. As preferências dos alunos giraram 
em torno de: reggae, sertanejo e gospel. Decidimos, assim, que 
trabalharíamos com algum desses estilos musicais. 

Sobre a relação entre História e a música como fonte, 
os alunos apontavam, em sua maioria, para a correta relação, 
mesmo sem explicar claramente uma ideia de fonte histórica. 
Compreendiam que a linguagem musical afetava os sentimentos 
e a vida humana de modo que ela era importante para enten-
dermos distintas sociedades e em variadas temporalidades.

Durante as aulas, trabalhamos diferentes músicas, com o 
fim de que analisássemos em conjunto as suas letras. Com atenção 
ao gosto dos alunos, utilizamos, por exemplo, as músicas: “Vou 
não, quero não, posso não”, do cantor e compositor Reginho, 
e, a música “Campo de Batalha”, do cantor e compositor Edson 
Gomes. No trabalho, enfatizamos o ano de produção, o contexto 
histórico em que ela se insere e o público a qual ela se destina. 

7 Os questionários de sondagem seguiram anexados ao relatório geral 
de Estágio apresentado em 2012, no II Seminário Didática e Ensino 
de História, evento voltado para a apresentação dos relatórios de 
estágio dos alunos do curso de História da UFRN.
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As aulas de interpretação das letras das músicas foram 
estimulantes, os alunos interagiram constantemente e perce-
beram que toda música têm uma mensagem, e que podemos 
entender a sociedade em que vivemos a partir de músicas produ-
zidas nela. Ou seja, a música é uma fonte histórica. Também foi 
possível aos alunos compreenderem que a História se relaciona 
diretamente com o presente, não se restringindo a um mero 
“estudo do passado”.

No decorrer das aulas, trabalhamos os conteúdos histó-
ricos escolares a partir também da construção e interpretação 
de paródias. Apresentamos, por exemplo, uma paródia sobre o 
conteúdo da Reforma Protestante feita por nós, professores-es-
tagiários. Partindo da música “Fugidinha” interpretada pelo 
cantor Michel Teló, a paródia foi intitulada de “Reformadinha”, 
tendo a seguinte letra e uma comparação com a letra original:

FUGIDINHA
Compositores: (Thiaguinho / Rodriguinho)
Ô   ô ô ô ô ô... (2x)
Tô bem na parada 
ninguém consegue entender
Chego na balada 
Todos param pra me ver
Tudo dando certo 
Mas eu tô esperto
Não posso botar tudo a perder

Sempre tem aquela pessoa especial
Que fica na dela sabe seu potencial
Que mexe comigo
Isso é um perigo
Logo agora que eu fiquei legal

Tô morrendo de vontade de te agarrar
Não sei quanto tempo mais vou suportar
Mas pra gente se encontrar ninguém pode saber
Já pensei e sei o que devo fazer

(refrão 2x) O jeito é dar uma fugidinha com você
O jeito é dar uma fugida com você
Se você quer saber o que vai acontecer
Primeiro a gente foge depois a gente vê
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REFORMADINHA
Compositores: (Edjair/Khalil)
Ô      ô  ô  ô   ô   ô...   (2x)
Martinho Lutero tentava
Negociar
Viu que não deu certo outra forma foi procurar
Tudo tava errado, mal organizado
Lutero começou a protestar

Sempre têm aquela venda especial
Era a indulgência a forma mais legal
Que mexe comigo
Isso é um perigo
Logo agora que eu pensei legal

Tô morrendo de vontade de lhe
Reformar
Não sei quanto tempo mais vou suportar
São só 95 pontos a gritar
Já pensei e sei o que devo fazer

(Refrão 2x) O jeito é dar uma reformadinha em você
O jeito é dar uma reforma pra valer
Se você quer saber o que vai acontecer
Primeiro a gente crer pela fé sem enganação
Ô...Ô... Ô...Ô... Ô...Ô... Ô...Ô...

O trabalho com esta paródia tinha a intenção de mostrar 
que Martinho Lutero não concordava com certas atitudes da 
Igreja Católica, como a venda de indulgências. Assim, buscamos 
relacionar as suas 95 teses. Os alunos gostaram da paródia. 
Admiraram-se com a letra pelo fato de ela resumir grande 
parte daquilo que havia sido discutido nas aulas sobre o tema. 
O passo seguinte seria o da elaboração de paródias pelos alunos 
e a partir dos conteúdos históricos estudados em sala de aula. 
Organizados em grupos de quatro alunos e orientados pelos 
professores-estagiários, os alunos tiveram duas semanas para 
compor as paródias.

Antes da própria produção, os alunos puderam trabalhar 
com paródias na avaliação realizada no bimestre, em formato 
de prova escrita. Inserido trecho de paródia na prova, a maioria 
dos alunos conseguiu interpretar e responder a contento a 
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questão correspondente. A paródia, assim, a nosso ver, permitiu 
que eles se apropriassem melhor do conteúdo.

Durante o processo de construção própria, os alunos 
demonstraram insegurança, pois consideraram ser algo difícil 
e que eles “não tinham capacidade de fazer”. Mas, houve quem 
se mostrasse animado com a produção, os resultados disso 
apareceram durante a exposição dos alunos. No dia agendado 
para tal, apenas um grupo mostrou uma paródia completa.

Por que não conseguiram completar a produção? 
Dificuldades com o recurso paródia ou descuido com as ati-
vidades escolares? Diálogos com o professor-colaborador do 
Estágio levaram-nos à segunda alternativa, considerando em 
certa medida os efeitos da orientação do diretor da Escola, 
que determinou que na última avaliação (4º bimestre letivo) 
não haveria avaliação formal, pois esta se basearia apenas no 
comportamento dos alunos. A proposição era problemática, pois 
interferia diretamente nas ações dos docentes em sala de aula. 

Afirmamos a importância do compromisso com a pró-
pria aprendizagem e assim, ampliamos o prazo para a entrega 
das paródias finalizadas. O grupo que apresentou atingiu os 
objetivos esperados, conseguiu relacionar a letra ao conteúdo 
trabalhado em sala. Ao partir também da música “Fugidinha”, 
o grupo enfatizou o movimento reformista anglicano.

O sucessorzinho
Ô ôôôô           (2x)
Henrique VIII tentava negociar
Viu que não deu certo outra forma foi tentar
Tudo dando errado, mal negociado
O Papa começou a protestar
Sempre têm aquela separação
Mas o papa não queria dar não
Tudo dando errado, o jeito era
Arranjar outra religião
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Tô morrendo de vontade de me separar
Não sei quanto tempo mais vou aguentar
Um sucessor tenho que ter
Já não sei o que devo fazer
Refrão         (2x)
O jeito é, e arranjar outra mulher
O jeito é, é me separar dessa mulher
Se você quer saber o que vai acontecer
Pra ter meu sucessor, com o papa vou ter que romper.

A mensagem da paródia foi discutida em sala de aula. 
Este exercício era fundamental para os alunos, a fim de que 
desenvolvessem tanto a competência de interpretação de um 
texto escrito, como a própria linguagem musical, percebendo 
que a música é composta não só pelo som, mas pela união da 
letra e da melodia e apresentam determinadas intenções no seu 
conteúdo, como bem afirma Napolitano (2001, p. 271).

De acordo com Louise (aluna da turma), a intenção de 
sua letra era mostrar as motivações que levaram o rei Henrique 
VIII na Inglaterra a criar o movimento reformador religioso 
“Anglicanismo”. Outras duas paródias também tiveram como 
tema de suas letras o Anglicanismo, partindo também da música 
“Fugidinha”. A insegurança dos alunos em produzirem tex-
tos próprios talvez explique o fato de basearem-se na mesma 
música que os professores-estagiários usaram para demonstrar 
a construção de uma paródia. Reproduzimos a seguir as duas 
paródias produzidas por outros alunos: 
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O rei da Inglaterra                                          

Compositores:  Maria Helena, 
Flaviany, 
Adrianny, Rayleny, Ariane

O rei da Inglaterra Henrique VIII
Tinha sua mulher Catarina de 
Aragão
Não tava dando certo, mais ele 
tava esperto
E queria logo  a separação

Sempre têm aquele Rei muito 
especial
Que era o Rei da Inglaterra 
Henrique VIII
Que diante da riqueza do papa 
em realizar seu divorcio
Não tava dando certo, e ele queria 
se separar

To morrendo de vontade de ter 
um sucessor
Não seu quanto tempo mais vou 
suportar
Mas se eu e Catarina se divorciar

Um herdeiro eu vou ganhar

(refrão 2x)
O jeito é criar o anglicanismo
O jeito é criar o anglicanismo
Pra valer, se você que saber o que 
vai acontecer
Primeiro eu me separo e a gente 
casa pra valer

Arrependidinha

Compositores: Jani Kelly, 
Viviam Helem, Luana Souza, 
Maria Helena Ferreira

Ô ôôôô (2x)
To bem com Catarina
Logo ela engravidou
Quando nasceu a menina
Logo ele se estressou
Queria um filho homem
Grande e elegante

Não consegui e me arrependi
Mas pelo menos um homem têm 
que nascer
Não posso botar tudo a perder

Me arrependi agora quero sair 
daqui
Me arrependi quero me separar e 
sair daqui
Quero me casar com Ana Bolina
Para filhos homens ela me dar

Me arrependi ninguém pode me 
impedir
Se impedir, anglicanismo vou 
criar e a igreja derrotar

(Refrão 2x)
Me arrependi quero sair daqui, 
Me arrependi quero me separar 
sair daqui
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Apesar dos problemas na produção, os alunos demonstra-
ram aprendizagem dos conteúdos históricos. Isso foi evidenciado 
por meio da prova escrita. A questão que explorava a paródia foi 
respondida pela quase totalidade da turma. A aula de revisão 
antes da prova, na qual trabalhamos as paródias, foi por nós 
considerada uma das melhores durante a prática docente do 
Estágio. 

No final do período de prática docente na Escola Municipal 
José Melquíades, aplicamos novo questionário para coleta de 
dados. Objetivamos avaliar os resultados obtidos com o pro-
jeto. Desta vez, 30 alunos responderam essas questões: “Você 
gostou do trabalho com as paródias em sala de aula?”, “Em sua 
opinião, o trabalho com as paródias melhorou o aprendizado 
em História?”. Foram exemplos de respostas: 

[...] As aulas de história ficaram muito legais e mas fáceis de 
aprender [...] (sic). [...] As aulas ficava mais interessantes e 
por que eu não dormia em sala de aula [...] (sic). [...] As aulas 
de história ficaram mais divertidas. [...] Passei a ver as aulas 
de história de um jeito diferente, que não via com o outro 
professor [...] (ALUNOS do 7º “J”).

Percebemos que os alunos, quando estimulados, podem 
“surpreender”, afinal, de acordo com Paulo Freire (1996), o pro-
fessor não só ensina, mas também aprende com seus educandos. 
Para que essa aprendizagem docente ocorra, no entanto, res-
saltamos a importância de que a prática docente seja orientada 
por uma postura investigativa dos professores. 

Problemas foram enfrentados durante a prática docente 
na Escola, estes que vão desde, por exemplo, a forma como a 
escola é administrada, a maneira como os professores coor-
denam suas disciplinas, o jeito como as famílias educam seus 
filhos, entre outros fatores. Mas, mesmo assim acreditamos que 
o professor deve buscar condições para criar possibilidades de 
construção do conhecimento e buscar, sempre, soluções para 
as mais variadas situações com que se depara no cotidiano 
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escolar. Para tanto, precisa atuar com olhar aguçado, com visão 
de quem pesquisa sobre o seu ofício na busca por melhorar, a 
cada momento, o seu exercício profissional.

Considerações finais

Assim, observamos a turma durante o período de aplica-
ção do projeto, anotando as observações em diários de campo 
levado para a Escola. Os questionários de sondagem foram 
fundamentais para extrairmos as concepções dos alunos em 
relação a aspectos da História, da aprendizagem e da relação com 
as paródias bem como para avaliarmos, no final da aplicação 
do projeto, os resultados obtidos junto à turma. Igualmente 
importante foi a análise de documentos produzidos em sala 
de aula, sobretudo, as paródias.

Entre erros, acertos e reflexões, a experiência de apli-
cação deste projeto de pesquisa foi extremamente salutar e 
significativa para nossa formação, propiciou-nos um novo olhar 
sobre a sala de aula, olhar não desanimador e angustiante, 
mais consciente das limitações e problemas do ofício docente, 
e esperançoso para prosseguirmos no caminho que escolhemos.

A experiência deste projeto mostrou-nos que a busca por 
novos métodos é fundamental para os educadores, e possível, 
mesmo diante de obstáculos externos à sala de aula. O uso 
das paródias permitiu aos alunos melhorar o aprendizado em 
História e até mesmo ver a disciplina de outra forma, perce-
bendo-a na sua relação com questões do presente.
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ENSINO DE HISTÓRIA E QUADRINHOS
Duscelino Lopes de Lima Junior8

Dificuldades na educação brasileira limitam o desempenho do 
professor e desmotivam o aluno, que encontra fora da escola 
diferentes “atrativos”. Há alunos que vão às escolas sem um 
objetivo claro e não veem nas disciplinas possibilidades reais 
de aprendizagem. Em relação à História ainda se desconsidera 
ligações desta com o cotidiano dos discentes. No intuito de 
contribuir com melhorias nesse cenário, elaboramos, em meio 
às atividades de Estágio Supervisionado, uma proposta de inter-
venção e pesquisa sobre o ensino de História. 

Neste texto refletimos sobre histórias em quadrinhos 
(HQ) e analisamos experiências relativas ao seu uso em aulas 
de História em turmas do Ensino Fundamental e Ensino Médio. 
Para tanto, desenvolvemos com os alunos trabalhos de leitura e 
interpretação de imagens; atividades sobre conceitos da História 
e das HQ; atividades de comparação entre as informações pre-
sentes nas HQ, no livro didático e com base em fatos da sociedade 
atual e, por fim, orientação aos alunos para a elaboração de HQ 
a partir de conteúdos da História.

Para tanto, fizemos pesquisa bibliográfica sobre história 
em quadrinhos e ensino de História, bem como pesquisa com 
base em observação e descrição, utilização de diário de campo 

8 Licenciado em História pela Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte (UFRN). Cursou os Estágios Supervisionados entre 2008 e 2009. 
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e análise de documentos escritos (atividades dos alunos desen-
volvidas em sala de aula) nos moldes definidos pela perspectiva 
de tipo etnográfico (ANDRÉ, 1995). 

Atrair os alunos de uma maneira lúdica e dinâmica para a 
aprendizagem em História representou o nosso grande desafio, 
sobretudo, considerando-se as deficiências de leitura tanto de 
textos narrativos quanto de imagens por parte dos estudantes. 
Assim, investigamos até que ponto o trabalho com história em 
quadrinhos em aulas de História possibilitaria melhorias no 
processo ensino-aprendizagem da disciplina na Educação Básica.

O professor ao introduzir diferentes fontes e linguagens 
em sua prática docente, deve, antes de qualquer ação, refletir 
teórico-metodologicamente sobre tais linguagens e fontes. 
Assim buscamos fazer com as HQ, familiarizando-nos com os 
principiais recursos constituintes da linguagem quadrinítica 
bem como com o processo de transformações pelos quais pas-
saram as HQ. 

Com essa preocupação, buscamos uma bibliografia espe-
cífica, a qual subsidiou as orientações ministradas aos alunos 
nas Escolas onde atuamos. Estudar sobre o assunto não objetiva 
transformar o docente em um especialista ou produtor de 
quadrinhos, mas permitir ao professor conhecer os limites e 
as possibilidades de uso de tal recurso em sala de aula.

Apesar de encontrarmos expressões próximas aos qua-
drinhos desde as pinturas rupestres como sugere Rahde (1996), 
pesquisadores como Bibe-Luyten (1987) atribuem como marco 
inicial da produção de HQ, o ano de 1894, nos Estados Unidos. 
No entanto, Moya (1993) apresenta registros mais recuados na 
França, em 1827, e na Alemanha, em 1865, assim como Ângelo 
Agostini, no Brasil, em 1867.
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Apesar da origem recuada no tempo, as HQ ainda são 
pouco empregadas como recursos didáticos. Por muito tempo 
foi considerada um tipo de arte “negativa” para a formação 
das crianças (ALVES, 2001). A renovação ocorrida em diversos 
campos científicos, no decorrer do século XX, modificou esse 
cenário. Mas, é preciso considerar a necessidade de o professor 
buscar formação adequada para analisar diferentes suportes 
iconográficos junto a seus alunos.

A diminuição da resistência aos quadrinhos em processos 
instrutivos ocorreu a partir de meados do século passado. 
Vergueiro (RAMA et al., 2004, p. 19) mostra essa mudança nos 
Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial e, em países 
europeus, na década de 1970. No Brasil começou lentamente, 
sendo, nos dias atuais, comum encontrarmos livros didáticos 
de História que utilizam HQ tanto na narrativa textual dos 
capítulos quanto nas atividades propostas.

A partir dessas reflexões iniciais e na busca de respostas 
sobre como seria possível a utilização das revistas em quadri-
nhos em sala de aula, foi executada a proposta de intervenção e 
pesquisa, em turma de 7º ano do Ensino Fundamental da Escola 
Estadual Ary Parreiras e outra do 3º ano do Ensino Médio da 
Escola Estadual Amphilóquio Câmara.

Quadrinhos no Ensino Fundamental
A experiência no Ensino Fundamental ocorreu em turma 

do 7º ano, com 40 alunos na faixa etária de 12 a 13 anos, no 
segundo semestre de 2008. No estudo sobre o período medieval, 
primeiramente, trabalhamos com textos escritos e imagens. 
As dificuldades dos alunos foram minimizadas mediante a 
realização de constantes exercícios de leitura e interpretação.

O treinamento de leitura visual e de relacionar texto 
e imagem em História tomaram como base as orientações de 
Saliba (2002) e de Macedo (2003). Levar os alunos a perceberem a 
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importância de refletir sobre o que veem e assim reinterpretar 
a história é algo a ser efetuado em sala de aula de ensino básico. 
A relação entre a produção, circulação e consumo das imagens 
é algo a ser realizado em trabalhos de História (BURKE, 2004). 

A leitura de imagens somou-se, em um segundo momento, 
ao estudo sobre história em quadrinhos. Apresentamos tiri-
nhas de jornal e HQ que tratavam de temas históricos, assim 
como quadrinhos educativos do próprio acervo da Escola sobre 
trânsito e meio ambiente. Também utilizamos como exemplo 
“A história do ataque de Lampião à Mossoró”, produzida pelo 
Grupo de Histórias em Quadrinhos do Rio Grande do Norte 
(GHQRN), composto por alunos da UFRN, na década de 1970. 

Essas histórias também foram utilizadas para demonstrar 
a estrutura organizacional da linguagem escrita, gráfica e 
aspectos técnicos dos quadrinhos como as margens, a utilização 
dos balões em suas diferentes formas e significados, além da 
elaboração prévia do roteiro e da disposição dos quadrinhos. 

O terceiro momento da experiência tratou da produção de 
quadrinhos. A produção foi orientada em grupo. Com exceção 
da pesquisa por escrito sobre os temas, toda a produção dos 
quadrinhos foi realizada em sala de aula. Cada um dos nove 
grupos trabalhou um aspecto relativo ao Brasil colonial.

A produção dos alunos revelou resultados diversificados, 
mas, de modo geral, bons. Apenas dois grupos apresentaram 
falhas na produção, como nomes de personagens e datas erra-
das. Um equívoco frequente nos trabalhos foi o anacronismo 
materializado em desenhos como embarcações com chaminés, 
personagens usando metralhadoras, casas com energia elétrica 
etc., com referências ao Brasil colonial. Aproveitamos o ana-
cronismo para trabalhar mais detalhadamente a realidade do 
período colonial, seus costumes, vestimentas, moradia, ausência 
de energia elétrica, e as dificuldades na comunicação interna 
entre os moradores da Colônia e entre esta e outras regiões 
do mundo. 
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Depois de produzidos pelos estudantes, os quadrinhos 
foram expostos para que os grupos pudessem trocar ideias entre 
si. Com a orientação docente, tiraram dúvidas e explicaram 
detalhes sobre seus trabalhos. Os alunos demonstraram maior 
curiosidade histórica durante o trabalho em grupo e puderam 
aprimorar sua capacidade de comunicação. Eles buscavam saber 
mais sobre detalhes dos fatos selecionados, demonstrando 
satisfação diante dos novos conhecimentos adquiridos. Durante 
a apresentação dos trabalhos, os alunos demonstraram domínio 
do tema abordado e orgulho do que tinham produzido. 

Observamos que as histórias em quadrinhos constituem 
uma ferramenta prática, de linguagem moderna e dinâmica, 
e acima de tudo, sua utilização e produção em sala de aula 
é de simples manuseio além de possuir um custo financeiro 
mínimo, visto que não requer, de imediato, recursos eletrônicos 
sofisticados e caros.

O êxito demonstrado através da experiência não ocorreu 
devido ao trabalho isolado com os quadrinhos. Para tanto, foi 
necessário um trabalho prévio com os alunos, a partir do qual 
explicitamos aspectos intrínsecos da linguagem quadrinística. 
Além disso, trabalhamos a integração dos quadrinhos a outros 
meios informativos como textos narrativos e imagens presentes 
no livro didático da turma e aulas expositivas dialogadas sobre 
o conteúdo da disciplina, integrando formas complementares 
de leitura.  

Quadrinhos no Ensino Médio
A experiência docente no Ensino Médio ocorreu no pri-

meiro semestre de 2009, em turma do 3o ano do turno noturno, 
com mais de 40 alunos inscritos e com frequência média de 25. 
A faixa etária dos alunos variava entre 19 e 55 anos. O tema das 
aulas de História foi “Segundo Império brasileiro (1841-1889)”. 
Em meio às aulas dialogadas era frequente a participação oral 
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dos alunos. Mas, isso não ocorria diante de atividades escritas. 
O que demonstrava necessidade de melhoria.

Acerca das HQ, verificamos, logo de início, a necessidade 
de exposição detalhada sobre a linguagem, pois havia alunos 
que não a conheciam. Assim, discorremos tanto sobre os seus 
aspectos gráficos quanto de escrita. Trabalhamos as diferentes 
formas e significados dos balões, a disposição dos quadrinhos 
em uma página e a utilização de onomatopeias.

Em outro momento, entregamos aos alunos cópias de 
trechos da HQ “Lampião” (VIANA, 2000) que utilizamos para 
levantar discussões sobre o Segundo Império, focando a lei de 
terras de 1850. Esta HQ aborda o fenômeno do cangaço tanto 
por meio dos desenhos, que mostram cenários, costumes e 
vestimentas, como também através da escrita a qual remonta 
a forma de falar dos personagens do interior do Nordeste do 
período de Lampião. 

O professor deve atentar, em seu trabalho com quadrinhos 
em sala de aula, para a qualidade gráfica do material, permitindo 
uma leitura legível para os alunos, tanto no que se refere às 
imagens quanto à escrita. Esta última, sem erros gramaticais. 
Na referida HQ (VIANA, 2000) as diferenças na escrita, do ponto 
de vista semântico, no entanto, mostram-se de outra dimensão. 
Adonde, qui e butaro que aparecem na HQ são evidências que 
representam um determinado contexto histórico e cultural 
que precisa ser contextualizado pelo docente. Do ponto de 
vista linguístico, tais expressões mostram-se como veículos 
autorizados/pertinentes ao serem representantes próprios de 
uma cultura.  

O professor de História deve perceber as características 
das linguagens que utiliza em sala de aula. As HQ, por exemplo, 
podem apresentar estereótipos por meio dos comportamentos 
e das histórias que veiculam. Posturas maniqueístas, envol-
vendo princípios e atitudes reducionistas, podem fazer parte 
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das narrativas dos quadrinhos e tal aspecto deve ser alvo de 
reflexão do professor antes das aulas e do uso das HQ. 

Entre os elementos que compõem os quadrinhos, o que 
mais caracteriza e dá dinamicidade à leitura são os balões. 
Eles são marca registrada dos quadrinhos. Diferentes formatos 
possuem variados significados, conforme Bibe-Luyten (1987, 
12-13). Barbosa (2006, 75) também registra as diferenças relativas 
aos variados formatos: elíptico, linhas tracejadas, formato de 
nuvem etc., cada um tendo um significado próprio relacionado 
à fala e às emoções dos personagens.

A inserção da linguagem quadrinística nas aulas de 
História no Ensino Médio na Escola Amphilóquio Câmara pre-
dominou como veículo para leitura e interpretação de eventos 
da história do Brasil colonial. As dificuldades de expressão 
dos alunos dificultaram os trabalhos, que não puderam ser 
aprofundados devido ao curto período de prática docente nos 
Estágios.

As HQ estão presentes em produções de diferentes áreas 
de conhecimento. Para os profissionais da História, entre outros 
aspectos, “[...]. O que importa, porém, é de onde vêm essas 
histórias e quem as escreve, pois elas são excelente veículo de 
mensagens ideológicas e de crítica social, explícita ou implicita-
mente”, como afirma Bibe-Luyten (1987, p. 7). Daí a importância 
de bem trabalharmos o conhecimento histórico em sala de 
aula, possibilitando aos alunos condições para leitura das HQ.

Assim foi que explicamos em sala de aula, por exemplo, 
aspectos diversos relativos ao fenômeno do cangaço. De modo 
geral, os alunos participavam das discussões em sala de aula, 
levantando discussões, por exemplo, a respeito da exclusão de 
parcela da sociedade por parte das elites e do Governo desde 
muito tempo na história brasileira. Em relação aos quadrinhos, 
a utilização de duas formas de linguagem, a escrita e a ima-
gética que retratavam de forma clara e simples, os costumes, 
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os cenários, o vestuário, por exemplo, motivaram os alunos 
a perguntar sobre o cangaço, as formas de quadrinhos e a 
possibilidade de produzir uma história em quadrinhos com o 
formato de cordel.

Em outras aulas aplicamos novas atividades de leitura e 
interpretação de quadrinhos relativos, por exemplo, às mudan-
ças sociais, políticas e econômicas geradas pelo desenvolvimento 
comercial do café a partir de 1830 no Brasil. Trabalhamos, 
obviamente, os diferentes aspectos levantados a partir dos 
quadrinhos de Oliveira (2005), por meio de aulas expositivas 
dialógicas e leituras de textos escritos.

As possibilidades didáticas dos quadrinhos são muito 
amplas (RAMA et al., 2004), assim como o são as críticas e os 
limites do uso (ALVES, 2001). Podemos recorrer à escolha de 
uma temática em especial, cruzar informações e refletir sobre 
as formas de adaptação artística sobre o passado, neste caso, 
confrontando o conteúdo da HQ com outros suportes: textos 
escritos, livro didático, filmes e outras obras literárias, por 
exemplo. 

É importante que o docente de História em sala de aula, 
esteja atento a questões como: Quem são os autores das HQ, 
suas origens e contexto de produção? Qual a técnica artística 
empregada? (óleo, nanquim, aquarela, lápis, colagem, técnica 
mista) e como ela interferiu no resultado geral da obra? Os 
planos, diálogos e vestimentas apresentados condizem com a 
narrativa e a reconstituição histórica? O tema e o roteiro são 
somente históricos ou possuem elementos ficcionais? Após a 
leitura da HQ, qual a visão do conteúdo histórico para o aluno? 
O que poderia ser modificado na HQ tendo em vista os fatos 
apresentados?  

A experiência de investigação sobre o ensino de História 
e o uso dessa linguagem específica, fez-nos perceber que não 
podemos utilizar as HQ apenas como ilustração ou reforço 
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para o conteúdo desenvolvido nas aulas. Sem reflexão não há 
aprendizado. As HQ, em sala de aula, devem ser trabalhadas 
como um produto histórico e, dessa forma, detentor de ideias 
e valores sobre um tempo e um espaço. 

Considerações finais
A experiência em turmas de Ensino Fundamental e médio 

apresentou bons resultados. O interesse pela História demons-
trado pelos alunos cresceu gradualmente conforme ocorriam as 
aulas. No Ensino Fundamental ficou claro, no início, o interesse 
maior dos alunos pelos desenhos, mas no decorrer da produção 
de HQ a atenção ao texto e a transformação deste em imagem 
levaram os alunos a buscar os detalhes. Até mesmo os anacro-
nismos presentes na produção dos alunos contribuíram para a 
aprendizagem em História mediante discussões em sala de aula.

No Ensino Médio também houve êxito, a exemplo da 
maior participação dos alunos nas aulas e do estabelecimento de 
relações entre presente e passado. Mas, dificuldades de escrita 
e a inconstante frequência dos alunos comprometeram parte 
dos resultados, impedindo, por exemplo, que chegássemos à 
etapa de produção de HQ, ou seja, ficamos apenas na etapa de 
leitura e interpretação de HQ. 

Ficou evidente a importância da utilização de diferentes 
linguagens no ensino de História. O uso, no entanto, não deve 
ser feito como mera ilustração, como algo complementar e 
definidor do conteúdo ensinado, mas sim como objeto de leitura, 
reflexão e interpretação durante as aulas. No caso das HQ, a 
sua simples inserção nas aulas não significa inovar. É preciso 
que o uso esteja associado a uma metodologia de ensino que 
tome por base a problematização do conhecimento. Assim 
o aprendizado do aluno sobre História precisa apoiar-se no 
exercício da observação, leitura, interpretação, comparação, 
escrita e expressão artística por meio de narrativas e desenhos 
elaborados pelos alunos. 
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DISCUSSÕES E DEBATES NA AULA DE 
HISTÓRIA NA EDUCAÇÃO BÁSICA

Evelyne Rodrigues1

Na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) os 
Estágios Supervisionados dividem-se em quatro semestres. 
Foi no Estágio I, por meio de um processo de observação de 
tipo etnográfico (ANDRÉ, 1995) sobre aulas de História e sobre 
o cotidiano da Escola Estadual Floriano Cavalcanti, que um 
projeto de investigação sobre o ensino de História começou a 
ser elaborado. 

A partir disso, investigamos como o debate e a discussão 
poderiam contribuir para um melhor aprendizado dos alunos, 
pois estes desvalorizavam a disciplina por acharem as aulas 
monótonas e cansativas. A relevância do projeto mostra-se ao 
exigir reflexão constante sobre as ações docentes desenvolvi-
das na prática de sala de aula e por possibilitar que o ensino 
de História ocorra de forma agradável e propositiva em um 
processo no qual os alunos poderiam exprimir seus pontos de 
vista acerca da temática estudada em sala de aula, exercitar a 
capacidade de concentração e liderança, e talvez, uma maior 
cooperação intelectual.

1 Licenciada em História pela Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte (UFRN). Cursou os Estágios Supervisionados entre 2011 e 2013.
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Analisar a utilização das técnicas “discussão” e “debate” 
identificando pontos positivos e negativos de tal uso para o 
ensino de História no Ensino Fundamental. Buscamos, assim, 
por meio de uma prática de investigação sobre o ensino-apren-
dizagem em História promover melhorias no ensino básico. 

Todo professor é pesquisador. Pelo menos, deveria sê-lo. 
Investigador da sua prática e dos problemas/desafios que surgem 
no seu campo de atuação, o docente que pesquisa analisará a 
dinâmica do seu próprio ofício, procurando levantar sugestões 
e objetivos por meio da pesquisa e reflexão que o levem a buscar 
alternativas e melhorias no ensino e na aprendizagem.

O desenvolvimento desta concepção formativa está pre-
sente no programa dos quatro Estágios Supervisionados de 
formação de professores de História da UFRN. É no primeiro 
Estágio que o graduando é levado, através de estudo de tipo 
etnográfico, a observar, descrever e analisar a dinâmica escolar 
e elaborar o seu projeto de pesquisa, o qual será executado em 
Estágio posterior, conforme Azevedo (2011). Foi com base na 
perspectiva de tipo etnográfico (ANDRÉ, 1995; AZEVEDO, 2011) 
que também foi pensada, executada e analisada a experiência 
relativa ao projeto sobre discussão e debate nas aulas de História.

O projeto foi aplicado na Escola Estadual Floriano 
Cavalcanti, localizada na zona sul da cidade de Natal-RN. A 
escolha por esta ocorreu devido a sua localização próxima ao 
campus da UFRN. Nela foram realizados todos os Estágios. A 
instituição oferece Ensino Fundamental e médio, inclusive, na 
modalidade Educação de Jovens e Adultos. Possui boa estrutura 
física, comportando 24 salas de aulas; além de cantina, cozinha, 
quadra esportiva, sala de vídeo, arquivo e biblioteca. Funciona 
nos turnos matutino, vespertino e noturno. As relações huma-
nas, o cotidiano e a integração dos alunos ocorrem de maneira 
agradável.
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A turma escolhida para a execução do projeto foi o 9° A do 
Ensino Fundamental, turno matutino, composta por 37 alunos, 
com faixa etária entre 14 e 15 anos. Antes do início da docência 
a turma foi observada. Discutido e estabelecido como seriam 
os horários, as aulas, a metodologia de ensino e os conteúdos 
específicos a serem trabalhados com a turma, planejamos o 
início do período de docência em setembro de 2012.

Iniciadas as aulas com o conteúdo selecionado “Ditadura 
Militar no Brasil (1964-85)”, logo iniciamos as orientações sobre 
as técnicas discussão e debate em sala de aula. Masetto (2003) e 
Veiga (1997) discutem sobre a importância de o docente conhecer 
uma variedade de técnicas a fim de melhor lidar com diferentes 
públicos escolares. Ambos possibilitaram mais clareza para as 
definições desta pesquisa, a qual busca pensar e analisar uma 
aula de História construída com uso de duas técnicas específicas, 
tendo em vista a promoção de aulas mais dinâmicas, criativas 
e problematizadoras.

Logo no início da experiência orientamos os alunos em 
atividades de leitura e discussão, tomando por base conceitos de 
cidadania, direito e segregação racial. A tarefa foi árdua devido 
à insegurança inicial quanto ao domínio de classe. Mesmo sendo 
uma boa turma, participativa e curiosa, era também barulhenta 
e às vezes dispersa. Conversas paralelas e a utilização de fones 
de ouvido e celulares em sala de aula eram constantes. 

Com o projeto buscamos atender à demanda dos alu-
nos por diversificação dos procedimentos de aula. A busca 
foi pela promoção de uma troca de saberes entre professor e 
aluno, levando este último a ser o sujeito ativo por excelência, 
participando do processo e construindo, ele próprio, a sua 
aprendizagem. De acordo com Castanho (1997, p. 95), “[...] é 
preciso exercitar-se em fazer desafios intelectuais ao aluno, 
usando a imaginação; levá-lo a fazer comparações e estabelecer 
diferenças [...]”. Nesse sentido, o professor estaria orientando 
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o aluno a expor suas próprias questões e permitindo que ele 
progredisse com autonomia nos seus estudos.

Foi o que procuramos fazer, queríamos sacudi-los e abalá
-los. Para tanto, foi importante o incentivo ao trabalho também 
em grupo. Após, por exemplo, o exercício coletivo de leitura 
acerca do tema “segregação racial”, alunos pronunciaram-se. 
Assim uma aluna declarou: “Sou completamente contra, porque 
a segregação racial era um tipo de racismo onde um negro não 
pode frequentar o mesmo local que os brancos e todos devem 
ser tratados com igualdade” (Aluna 9A).

Discussão e debate sugerem uma reflexão acerca do 
conhecimento adquirido pelos alunos após uma leitura ou 
exposição, de modo que lhes permitem formular princípios 
com suas próprias palavras e aplicá-los. Para Castanho (1997) o 
papel da discussão no ensino é o de partir de um ponto de vista 
e esmiuçá-lo até que sejam analisadas todas as implicações, 
levando os alunos a não aceitarem passivamente uma posição 
sem antes analisá-la de forma profunda.

O exemplo do que ocorreu na aula sobre “segregação 
racial” repetiu-se no tratamento de outras temáticas, a exemplo 
da aula na qual discutimos sobre “as mulheres nos anos de 1960”. 
Na aula, pudemos trabalhar acerca do papel da mulher naquela 
sociedade e o seu papel hoje. Dessa forma, percebemos que as 
orientações do projeto de pesquisa e o planejamento de aula 
misturavam-se. Ou seja, as ações de investigação instigavam-nos 
a continuar nas aulas e a buscar alternativas para solucionar 
os pequenos desafios que surgiam ao longo das atividades. Isso 
nos fez perceber que o exercício da pesquisa aliada à docência 
muito mais contribui do que dificulta o trabalho do professor 
com seus alunos, como a priori pode parecer. Investigar sobre 
a sala de aula, portanto, não representa um fardo a mais para 
o docente carregar, pelo contrário. Acreditamos que a médio 
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e longo prazo, inclusive, pode representar um diferencial sig-
nificativo para o professor e seus alunos.

Durante as discussões, ocorridas no decorrer das aulas 
expositivas dialogadas, os alunos expressaram suas opiniões, 
perguntando aos colegas se eles também concordavam. No 
início, todos queriam falar ao mesmo tempo e, por isso, tivemos 
dificuldades para organizar a sequência das falas. Mas, no geral, 
a aplicação foi positiva, pois no decorrer das aulas, o exercício 
da discussão praticamente naturalizou-se. Percebemos que 
como eram falantes e curiosos, precisavam apenas de espaço e 
um pouco de limite e orientação para sanar suas dúvidas com 
clareza e o mínimo de organização.

A segunda parte de aplicação do projeto seria introduzir 
a técnica debate, a qual exige a exposição de diferentes pontos 
de vista sobre um determinado assunto/tema. O debate, assim, 
“é uma competição intelectual, disputa”, conforme Castanho 
(1997). Por isso, é mais complexa do que a discussão.

Ao propor um debate em sala, é importante que o aluno 
tenha realizado um trabalho individual orientado pelo professor, 
que diz respeito à apropriação de uma bibliografia, com os pon-
tos exigidos pelo professor, uma vez que o debate não acontece no 
vazio e para ter criatividade é necessário ter informação, como 
bem alerta Castanho (1997). Tudo isso não consiste em tarefa 
simples, pois como afirma a autora, levar o aluno a exprimir 
o que sente e pensa é encaminhá-lo ao conhecimento crítico o 
que exige desse aluno grande apropriação de conhecimentos, 
bem como disposição para se expor.

Tendo em vista a promoção de um debate envolvendo algo 
relativo ao assunto “Regime Militar (1964-1985)”, levantamos 
possibilidades em sala de aula e definimos um aspecto relacio-
nado ao período estudado e à realidade atual: Voto obrigatório: 
uma democracia ou imposição autoritária?
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Definido o assunto para o debate, elaboramos um cro-
nograma e um roteiro de orientação para a construção dos 
argumentos. Igualmente indicamos sites de revistas eletrônicas. 
Feito isto, dividimos a turma em três grupos, um de acusação, 
que iria argumentar que o voto é uma imposição do Estado; o 
de defesa, que contra argumentaria, declarando o voto como 
um ato de democracia; e o júri, que avaliaria o debate e emitiria 
um parecer.

Os alunos no início tiveram dificuldades, o que requereu 
duas semanas para pesquisa e construção de argumentos. Com 
orientações extra aula e mais dias de prazo, os alunos conse-
guiram elaborar seus pontos de vista. O debate, sem dúvida, 
exige do professor cuidado maior e disposição para orientação 
de seus alunos do que a discussão.

A maior complexidade do debate em relação à discussão 
pode ser percebida nas explicações de Castanho (1997). A autora 
sugere que para aplicação do debate devem ser designados, 
por consenso, grupos de opiniões, responsáveis por expor os 
argumentos e receber as refutações e interpelações. Exige-se 
ainda um moderador e um relator para ir anotando em painéis 
ou lousa as posições dos grupos e decisões do consenso. Após 
exposição de opiniões e refutações, deve ocorrer a participação 
de toda a classe. O professor finaliza tecendo um comentário 
crítico do trabalho, contendo um balanço geral sobre os com-
portamentos dos envolvidos, bem como sugerindo estudos 
aprofundados, com novas leituras para que outras discussões 
e debates sejam realizados. 

Ao se referir ao uso do debate em sala de aula, Masetto 
(2003, p. 101) apresenta alguns pressupostos básicos, aspec-
tos necessários para uma efetiva realização da técnica e seu 
consequente êxito. São os seguintes os pressupostos: Domínio 
sólido do professor sobre o assunto a ser debatido; pesquisas e 
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estudos dos alunos sobre a temática; garantia, pelo professor, 
de que todos participem. 

Fica claro, assim, que é importante para o sucesso de um 
debate que: “o professor em data anterior ao debate escolhe o 
tema, sugere leituras e bibliografia básica e orienta para que 
se estude o assunto e se façam anotações” (MASETTO, 2003, p. 
101). Mediando as relações, expondo o tema, fixando os tempos 
e direcionando os alunos à participação, o professor estará 
promovendo o debate em suas aulas.

No dia da realização do debate, em fins de novembro 
de 2012, organizamos a sala de aula, em cada lado ficaria um 
determinado grupo. Acusação e defesa um de frente para o outro. 
Ao fundo da sala, o júri. Para mediar o debate, ficamos no centro 
e esperamos que se acomodassem para então anunciarmos as 
regras para o funcionamento da sessão.

Como um dos principais objetivos era analisarmos o 
desenvolvimento da capacidade de expressão oral e a consis-
tência dos argumentos dos alunos, enfatizamos, antes de tudo, 
a importância do silêncio, já que eles tinham forte propensão 
a falar todos ao mesmo tempo. 

Argumentos dos mais variados foram expostos e reba-
tidos, como o voto ser um direito e não um dever; de que vota 
quem quer; a possibilidade de votos brancos e nulos; interesses 
particulares interferindo na política; a não análise de propostas 
feitas pelo candidato por parte do eleitor; a falta de conscien-
tização, entre outros aspectos.

O debate durou cerca de 60 minutos. Houve quem quase 
se descontrolasse no exercício de embates de argumentos. Foi 
preciso intervir e encaminhar o debate para sua finalização. 
Ao final, pedimos que apresentassem uma síntese sobre aquilo 
que foi aprendido sobre a temática debatida. Logo, uma aluna 
do 9° ano assim sintetizou a sua opinião:
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O debate foi muito legal e nutritivo; foi um lugar onde todos 
deram sua opinião, e ainda mais é um assunto polêmico e 
bem difícil de entrar em acordo. Mas cada um defendeu seu 
modo de pensar e sem contar que foi uma aula diferente 
(Aluna B, 9A).

Ao analisar a experiência do debate percebemos que a 
dinamização e o respeito pela opinião do outro foram alcança-
dos durante a aplicação da técnica. A valorização do trabalho 
em grupo, como salienta Masetto (2003, p. 100) ao se referir à 
técnica debate, ocorreu. Isso ficou exposto na fala de alguns 
alunos, como percebemos a seguir:

O debate é sempre uma forma de colocarmos opinião e com 
isso aprendermos com o que diz o outro. Assim como vimos 
na prática que a democracia é algo que devemos cultivar, 
escolhendo pessoas competentes para o cargo na política do 
nosso país (Aluno C, 9A).

Alguns, porém, entraram em contradição, pressionados 
pelo grupo que não era o seu, e outros ficaram chateados pela 
exaltação dos ânimos ao final do debate. Mas, de modo geral, a 
oralidade, a exposição, o respeito, o entusiasmo, a participação, a 
construção dos argumentos, o envolvimento e até o acirramento 
da disputa foram positivos, em nossa avaliação como docente. 

Os alunos gostaram da experiência que, segundo eles, “foi 
algo diferente e mais legal”. Os alunos discutiram levando-se em 
consideração aspectos da sua própria realidade e conseguiram 
refletir sobre mudanças e permanências. Não houve memori-
zação mecânica. A experiência pautou-se por uma mediação 
dialética, como nos incita Bittencourt (2004, p. 231):

Uma das críticas mais pertinentes sobre métodos tradicio-
nais focaliza a insuficiência deles na formação intelectual 
ou no desenvolvimento do espírito crítico dos alunos [...] O 
método dialético corresponde a um esforço para o progresso 
do conhecimento que surge no confronto de teses opostas: 
o pró e o contra, o sim e o não, a afirmação e a negação. O 
confronto das teses opostas possibilita a elaboração da crítica.
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Crítica, confronto, abalo, autonomia e conscientização, 
eis o que procuramos aplicar e analisar na prática docente no 
Estágio III (prática docente no Ensino Fundamental) por meio 
das técnicas “discussão” e “debate” no processo de ensino e 
aprendizagem em História. 
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O LÚDICO ESCOLAR 
A UTILIZAÇÃO DE JOGOS EDUCATIVOS 

COMO AUXÍLIO NA ASSIMILAÇÃO 
DOS CONTEÚDOS DE HISTÓRIA 

Amanda da Cunha Conrado2

Desde muito tempo o homem entendeu o valor que a História 
detinha em si para a vida da própria sociedade. Entender como 
vivemos ou como viveram antigas populações humanas seja em 
quais forem os lugares, sempre intrigou jovens e adultos. Por 
isso, notou-se a necessidade de entendimento sobre o passado, 
daí a importância dessa disciplina no currículo escolar. Durante 
muito tempo seu ensino pautou-se no exercício da memorização 
e com o passar do tempo o livro didático ganhou significativo 
espaço em meio à tradição escolar.

Mudanças na historiografia mundial no decorrer do 
século XX possibilitaram ampliação do leque de possibilida-
des metodológicas e de uso de recursos didáticos nas aulas 
de História. Durante a observação na Escola Estadual Berilo 
Wanderley, no estágio I, percebemos a necessidade de fazer 
isso se tornar realidade na Escola. Em conversa com alunos, 
surgiu a questão de como ensinar também por meio de jogos, 

2 Licenciada em História pela Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte (UFRN). Cursou os Estágios Supervisionados entre 2011 e 2013. 
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como quebra-cabeças, jogos da memória, perguntas e respostas 
etc.  De forma lúdica e divertida, os alunos talvez pudessem 
assimilar melhor os conhecimentos históricos. A intenção era 
que, no espaço da sala de aula, os alunos interagissem entre si 
na dinamicidade que os jogos propõem. 

Diante do exposto, buscamos compreender até que ponto 
atividades lúdicas, do tipo jogos educativos (como exemplo: 
quebra-cabeça, jogo da memória, jogo de perguntas e respos-
tas), poderiam favorecer a aprendizagem de conteúdos em 
História. Assim, analisamos o processo de ensino-aprendizagem 
e assimilação dos alunos por meio do desenvolvimento de jogos 
educativos em sala de aula; caracterizamos o perfil dos alunos 
a partir de suas respostas nos jogos para, sabendo de suas difi-
culdades, trabalharmos melhor na compreensão dos conteúdos 
históricos; e, analisamos a interação dos alunos antes e depois 
da aplicação dos jogos, entre eles mesmos e entre o professor, 
bem como entre eles e a disciplina.  

Este trabalho insere-se na metodologia da pesquisa de 
tipo etnográfico nos moldes definidos por André em seu texto 
Etnografia da prática escolar (1995). O exercício de observação, 
descrição, interpretação, análise de documentos e entrevistas 
fez parte do trabalho. Buscamos, por meio desses procedimentos, 
verificar se o processo de ensino-aprendizagem estava fazendo-
se de maneira correta e eficaz. A perspectiva de tipo etnográfico 
aplicada à condução da docência é relevante, principalmente, 
durante a formação docente inicial, como afirma Azevedo 
(2010). Também realizamos pesquisa bibliográfica sobre ensino 
de História e sobre jogos educativos. Buscamos trabalhar com o 
conceito de interatividade baseando-nos em Vygotsky a partir 
da obra A formação social da mente (1988).

A aplicação do projeto ocorreu na Escola Municipal 
Brigadeiro Eduardo Gomes. Apesar de se ter como orienta-
ção da professora-orientadora dos Estágios a permanência na 
mesma escola do Estágio I, foi necessário mudar de instituição. 
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A “Brigadeiro Eduardo Gomes” é uma escola de pequeno porte. 
Funciona nos turnos matutino e vespertino, atendendo alunos 
apenas do Ensino Fundamental. Possui 18 salas, distribuídas 
em: dez salas de aulas, uma sala para coordenação, uma sala 
para a direção, uma sala para os professores, uma biblioteca, 
uma sala de vídeo, um refeitório, uma sala de informática e 
uma sala de atendimento odontológico, a qual não se encontra 
em funcionamento.

A turma escolhida para o trabalho foi o 7º ano “A” do turno 
vespertino, com 28 alunos, sendo 15 meninas e 13 meninos, com 
faixa etária média de 12 anos. A turma era agitada e participa-
tiva, fator a ser explorado mediante as orientações do projeto. 
Este foi aplicado ao trabalhar com os assuntos: “Administração 
colonial” e “Sociedade açucareira”. Em conversas com o profes-
sor-colaborador de Estágio (professor da Escola), verificamos 
que da turma apenas seis alunos estavam dentro da média 
avaliativa, os demais não demonstravam bom aproveitamento 
dos estudos. Fato que nos preocupou e aumentou nossa respon-
sabilidade. O intuito era o de que os jogos conjugados com as 
aulas expositivas dialogadas pudessem contribuir para melhoria 
de tal quadro. Esse tipo de aula, conforme Lopes (1999) é feito 
de maneira interativa. Nela, os conhecimentos prévios dos 
alunos são levados em consideração, abrindo para discussão 
que é totalmente aceitável em uma boa aula expositiva.

O primeiro jogo realizado foi o batizado de “No caminho 
da colônia portuguesa”, consistia em dez setas grandes e colo-
ridas coladas no chão ligando Portugal à colônia portuguesa 
(posteriormente denominada Brasil, isso também foi explicado 
aos alunos), cada um dos quatro grupos, previamente separados, 
detinha direito a um barquinho de papel (de cores diferentes). Os 
discentes deveriam jogar um dado de seis faces, sendo que três 
delas (as faces quatro, cinco e seis) teriam “prendas”, como: fique 
sem jogar; escolha outro grupo para responder sua pergunta e 
volte para o início, para que o jogo não acabasse muito rápido. 
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Neste jogo, ao lançar o dado, se o mesmo caísse no número 
três, por exemplo, o grupo só avançaria rumo à colônia se 
respondesse as perguntas corretamente. As respostas poderiam 
ser consultadas no livro, no caderno e com os colegas do grupo. 
Nesta fase da aplicação do projeto não era nossa intenção que os 
alunos já tivessem apreendido o conteúdo, mas que trabalhassem 
em equipe e por meio da livre interação pudessem assimilar 
o assunto. O primeiro barquinho a chegar à colônia ganhava 
o direito de escolher a capitania hereditária que quisesse. A 
escolha da capitania certa implicaria o máximo de pontos (100 
pontos). Se o grupo optasse por uma das capitanias que não 
prosperaram ganhariam os pontos, contudo, em um âmbito 
menor (80 pontos).

Foi surpreendente a forma como os alunos interagiram 
no jogo, fossem buscando responder imediatamente às pergun-
tas, fossem buscando respostas em seus materiais didáticos. 
Pudemos perceber como os jogos, além de ajudá-los na formação 
do intelecto com a boa assimilação, ensinaram-lhes também 
a conviver em sociedade e a ter valores, ao respeitarem, por 
exemplo, as regras do jogo. 

Acreditamos que o ensino em História tem a mesma 
dinâmica de seus acontecimentos e por isso, também precisa 
ser dinâmico na forma de ser tratado. Cremos que o uso de 
jogos dá a esta disciplina a dinamicidade que ela requer e tem. 
Como bem registra Emília Viotti da Costa (apud BITTENCOURT, 
2005, p. 94):

A História ainda pode também desenvolver o raciocínio. Educa 
a imaginação. Formulando problemas, analisando os por-
quês, as razões, as condições que explicam um determinado 
fenômeno, problemas da sociedade. Enxergar soluções. Mas 
tudo isso sempre que a História ensinada permaneça num 
plano explicativo e não se restrinja a fastidiosa enumeração 
de fatos, dados, nomes, geralmente sem significado, e que 
são obrigatoriamente decorados pelos alunos.
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Seguindo essa perspectiva, outra atividade baseada em 
jogos aplicada junto aos alunos do 7º “A” foi a “A forca”, já bem 
conhecida dos discentes. Os quatro grupos, definidos na primeira 
aula, teriam uma forca e palavras específicas do conteúdo para 
serem decifradas. À medida que o grupo era escolhido para 
jogar, teria que primeiramente responder uma pergunta sobre o 
assunto, podendo, mais uma vez, consultar o caderno e o livro, 
além da discussão entre os colegas, se acertasse a pergunta 
tinha direito de colocar uma letra na palavra ocultada.

Esse jogo tinha um nível de dificuldade maior já que 
os grupos poderiam compor o bonequinho na forca de duas 
maneiras (errando a pergunta ou a letra). Na vez de cada grupo, 
a equipe poderia antes ou depois da pergunta sugerir a palavra 
que estava ocultada no quadro. Primeiramente, cada grupo 
teve uma palavra específica. Depois da primeira rodada do 
jogo, haveria apenas uma única palavra para todos os grupos, 
sendo essa palavra de nível de dificuldade maior.

Notamos que este jogo suscitou mais nos alunos o sentido 
de “trabalho em equipe”, sabendo o nível das perguntas e a 
necessidade de decidirem em equipe a letra a ser colocada 
no quadro, já que dela dependia todo o grupo. A busca pela 
interação foi constante no desenvolvimento do projeto junto 
aos alunos. Compreendemos que o comportamento humano é 
explicado a partir da visão na qual o sujeito e o objeto integram-
se em um processo que resultará na construção e reconstrução 
do conhecimento, que resultará no aprendizado, assim como 
explica Vygotsky (1988). O trabalho coletivo e cooperativo seria 
uma possibilidade para a promoção do desenvolvimento e da 
aprendizagem do sujeito.

 Verificamos que a participação organizada dos alunos 
em sala melhorou assim como o raciocínio lógico e o respeito 
entre os discentes. Com preparação, orientação e realização dos 
jogos, constatamos que os alunos, muitas vezes, nem olhavam 
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o caderno ou o livro para responder as questões propostas, 
entendemos que os jogos estimularam os alunos a prestarem 
atenção nas aulas, organizarem melhor seus materiais de estudo 
e a buscarem melhor as informações.  

Após a realização dos primeiros jogos, aplicamos uma ati-
vidade escrita de oito questões aos alunos. Do total de 28 alunos, 
quinze (54%) tiveram um rendimento entre bom e excelente, 
acertando, assim, de quatro a oito questões. Seis alunos (21%) 
tiveram rendimento entre ruim e péssimo, com acertos entre 
zero e três questões. A maioria destes alunos não esteve presente 
nas aulas, o que prejudicou o próprio desempenho. Por fim, sete 
alunos (25%) não compareceram para realização da atividade. Se 
compararmos nossos resultados com as informações colhidas 
antes dos jogos junto ao professor-colaborador, percebemos 
melhorias na aprendizagem dos alunos.

Soares (2010) destaca a relevância do lúdico em trabalhos 
de alfabetização. Mesmo trabalhando em outro contexto escolar, 
a proposta do presente projeto de intervenção/pesquisa toma 
por base o mesmo pressuposto da autora, quando afirma os 
efeitos sobre a motivação da aprendizagem dos alunos. Romão, 
Renneberg e Gonçalves (2010), ao tratarem do processo de 
construção de jogos destacam o papel da interatividade entre 
os alunos. A união do conteúdo e das informações tratadas pelo 
professor em sala de aula poderia ser complementada pelos jogos 
educativos. Dessa forma, foi que buscamos trabalhar utilizando 
os jogos como motivadores da aprendizagem dos alunos e como 
um procedimento complementar às aulas expositivas dialogadas 
e atividades de verificação da aprendizagem.

Considerações finais
Entendemos que a instituição escolar é formada por cada 

pessoa que a frequenta, por isso queremos também, a partir 
dos Estágios, fazer parte da escola, no sentido de contribuir 
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para melhorar não apenas o ensino de História, mas também 
o funcionamento da instituição, participando ativamente da 
vida escolar. Nos Estágios, podemos mapear e já esquematizar 
que profissional queremos ser, que atitudes devemos tomar. 
A adoção de uma postura investigativa sobre a nossa prática 
profissional contribui muito para essa intenção. A execução do 
projeto aqui analisado seguiu esse caminho.

A nossa experiência com a realização do projeto de inter-
venção/pesquisa, faz-nos criar novo ânimo para o exercício 
futuro da profissão a qual nos propusemos abraçar. Entendemos 
ser uma resposta à sociedade que investe em nossa formação, 
e muitas vezes, espera salvadores do mundo. Não somos super
-homens prontos a salvar a todos do perigo. Contudo, vemos 
a relevância do trabalho docente na retirada do indivíduo da 
ignorância, da falta de esperança em um mundo melhor, na 
demonstração de que a educação pode abrir-lhes portas. 

Entendemos que nosso trabalho por meio do lúdico pos-
sibilitou aos alunos envolvidos, um pouco do vislumbre do novo 
que o conhecimento é capaz de proporcionar. Do mesmo modo, 
pudemos contribuir com uma melhor formação dos alunos 
da Escola Municipal Brigadeiro Eduardo Gomes, tornando-os 
cidadãos mais críticos, cientes dos seus deveres e capazes de 
viver em sociedade como participantes ativos, nem que seja 
aos poucos. 
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O ENSINO DE HISTÓRIA POR 
MEIO DE CHARGES 

EXPERIÊNCIAS E APRENDIZAGENS 
NO ENSINO FUNDAMENTAL

Ágda Priscila da Silva1

Mayara Fernanda da Silva Santos2

Este trabalho é fruto de resultado de atividades desenvolvidas no 
Estágio Supervisionado de Formação de Professores em História 
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Refere-se à 
execução de projeto de intervenção e pesquisa no âmbito da 
docência. A proposta tem como foco o uso de charges no ensino 
de História. 

Sabemos que a charge apresenta variadas definições, no 
entanto, em meio as nossas leituras, percebemos que a charge 
pode ser definida como um gênero discursivo que é utilizado 
para transmitir uma mensagem de maneira cômica e satírica 
de um fato, acontecimento, indivíduos entre outros. Com a 
finalidade de passar uma ideia crítica aos leitores, não deixando 

1 Licenciada em História pela Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte (UFRN). Cursou os Estágios Supervisionados entre 2010 e 2012.

2 Licenciada em História pela UFRN. Professora da rede pública estadual 
de ensino do Rio Grande do Norte. Cursou os Estágios Supervisionados 
entre 2010 e 2012.
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de ser um recurso comunicativo, a charge também participa 
na divulgação de ideologias como também princípios políticos, 
representando uma realidade específica.   

O desenvolvimento desta atividade fez-se importante, a 
partir do momento que temos a chance de, durante os Estágios 
Supervisionados, irmos além das execuções de aulas com a 
metodologia tradicional, que muitas vezes se torna maçante e 
enfadonha aos alunos e cansativa para os docentes. Começamos, 
assim, a refletir sobre os possíveis usos da charge em sala de 
aula e as dificuldades encontradas para o uso eficaz da mesma 
como um recurso didático útil na docência do componente 
curricular de História, como a adequação aos conteúdos e a 
realidade escolar dos alunos.

A charge demonstra o posicionamento de uma socie-
dade de um período histórico em questão. Diante do exposto, 
questionamos: De que forma é possível utilizar a charge como 
recurso didático em todos os conteúdos de História? Será que 
a charge é um recurso didático eficaz para o ensino-aprendi-
zagem de História? Buscamos com este trabalho investigar as 
possibilidades de emprego de charges como recurso didático 
no campo da História, assim como analisar o desenvolvimento 
da capacidade crítico-interpretativo dos alunos.

Rozinaldo Miani (2005) reconhece a charge como uma 
estratégia discursiva de natureza persuasiva, dissertativa, 
humorística e intertextual. Maria L. Souza (2004) direciona 
questões relativas ao uso da charge no contexto da sala de 
aula, considerando a possibilidade de uso cognitivo, educativo 
e histórico das imagens. Elias T. Saliba (2004), na construção 
da perspectiva histórica acerca da imagem, realiza uma crítica 
ao emprego das imagens, função reflexiva para o trabalho. 
Tanto para a elaboração do projeto quanto para refletir sobre 
a execução da experiência em sala de aula, o diálogo com esses 
autores foi importante.



O ENSINO DE HISTÓRIA POR MEIO DE CHARGES  

126

A experiência foi desenvolvida em turma de 6º ano do 
Ensino Fundamental da Escola Estadual Professor Eliah Maia 
do Rêgo, em Parnamirim/RN. A turma, com faixa etária entre 
11 a 13 anos, possuía um déficit em atividades que exigiam 
interpretação, como percebemos durante a realização das 
atividades. 

Para que o bom entendimento da charge seja realizado 
pelos educandos, devem-se considerar dois pontos na apren-
dizagem: o conhecimento prévio do aluno e sua capacidade 
crítico-reflexiva perante a charge.

Nossa proposta metodológica buscou incitar os alunos 
a realizar uma análise crítica tanto do conteúdo apresentado 
na charge, como entender o funcionamento desta, e que pode, 
na mesma proporção, ser utilizada por professores em diversas 
disciplinas como recurso didático. A partir dessa proposta, é 
importante que o aluno consiga perceber na charge “[...] sua 
natureza persuasiva, dissertativa, humorística e intertextual”, 
como afirma Miani (2005, p. 2), que são os aspectos básicos desse 
tipo de iconografia.

Iniciamos a aplicação da nossa experiência no primeiro 
dia do estágio por meio de uma atividade de sondagem, que se 
constituiu em um questionário sobre ler, escrever e estudar 
História e sobre o que era uma charge. Incluímos uma charge 
para saber o que eles conseguiriam compreender sobre ela, 
sondando seu conhecimento prévio para buscarmos a melhor 
maneira de aplicarmos o projeto.

Com a aplicação do questionário, buscamos iniciar a 
construção dos dados da investigação. A “coleta de informações 
por meio de depoimentos, entrevistas e conversas informais” 
(AZEVEDO, 2010, p. 223) integra, junto com o exercício da obser-
vação, o conjunto de ações da pesquisa de tipo etnográfico, 
preocupada com a descrição e compreensão dos eventos bem 
como com a análise e sistematização dos dados.  
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A partir dos resultados da atividade de sondagem pode-
mos associar o entendimento desses dos alunos a respeito de ver 
na charge o aspecto humorístico ou uma forma de compreender 
melhor as “falas” com a ideia de Souza (2004, p. 112) que afirma 
sobre “essa nova forma de ler a realidade, via imagem, incita-
nos a apresentá-la como uma das modalidades de leitura da 
sociedade [...]”.

A segunda atividade que propusemos era composta de 
uma charge que apresentava em seu conteúdo o contexto político 
de Atenas (na Grécia Antiga) relacionado com a realidade do 
Brasil. Elaboramos a atividade a partir de uma pergunta básica 
pedindo para os alunos interpretarem a imagem com base no 
que foi estudado sobre o assunto. Das respostas que obtivemos 
temos, por exemplo:

[...] A charge acima mostra que a Grécia Antiga se preocu-
pava com a política, a vida social da Grécia, já o Brasil nem 
se importa. Na Grécia as pessoas que cometem crimes são 
expulsos da cidade por 10 anos. Já o Brasil quem comete 
crimes é julgado e preso por 3 anos e nem saem da cidade. 
[...] Na Grécia para ser um cidadão precisa ter pai e mãe que 
sejam atenienses e precisam ter mais de 20 anos. Já no Brasil 
qualquer pessoa é cidadão [...].

Nesta resposta temos uma amostra de como o aluno 
entendeu bem a proposta da atividade, comparando as situações 
abordadas, demonstrando que captou nossas explicações e 
orientações a respeito do conteúdo. É perceptível também o 
fato de o aluno conciliar o contexto histórico de Atenas com 
a realidade brasileira, conseguindo apontar, dessa maneira, a 
crítica que a charge representava.

Novas linguagens devem ser estudadas como fonte para 
material didático nas aulas de História. Elas nos informam, por 
meio da interpretação, uma nova abordagem sobre determinado 
conteúdo. A contribuição dessas linguagens para o ensino deve 
ser refletida, para que o professor faça um bom uso destas. 
Quanto a essa questão, Souza infere: 
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Além disso, já se delineiam práticas e saberes que se rede-
finem através de táticas e estratégias dentro do próprio 
cotidiano escolar. [...] São mudanças metodológicas que 
também refletem nos usos e nas escolhas das linguagens e da 
materialidade cultural. Nesse sentido, há uma renovação não 
só dos conteúdos, mas também das linguagens, conciliando 
a visual, a oral e a escrita. A grande renovação no âmbito 
da cultura escolar verifica-se quanto à forma como essas 
novas linguagens visuais instauram-se como recurso 
metodológico. Percebe-se a presença da multiplicidade de 
linguagens alternativas na sua grande maioria como: poesias, 
músicas populares, propagandas, tiras cômicas, quadrinhos, 
caricaturas e charges. Resta indagar, como fez Bittencourt 
(1997), se elas estão sendo usadas pelo professor nas obras 
atuais, como ilustração, que amplia a informação do texto, 
ou se as transformam em um texto a ser lido (SOUZA, 2004, 
p. 113-114).

A indagação da autora é pertinente ao uso dessas novas 
linguagens, pois o professor faz cada vez mais uso delas, apre-
sentadas como novos recursos didáticos, porém o professor 
deve ter ciência do que quer e como quer trabalhar a linguagem 
selecionada, seja ela composta de oralidade ou imagem, uma 
foto ou charge. Ele deve observar que esta linguagem é um ins-
trumento de interpretação e não serve apenas como ilustração. 
Em nosso caso, utilizamos a charge, com o objetivo de os alunos 
observarem tal imagem como documento, ou seja, utilizamos 
tal linguagem não para efeito ilustrativo, e sim com a ideia de 
“um texto a ser lido”, como afirma Souza. 

Seguindo esse mesmo raciocínio, Azevedo e Lima (2011) 
chamam-nos atenção para os cuidados com o uso de diferentes 
fontes e linguagens em sala de aula. Ao se referirem à utilização 
de imagens, por exemplo, afirmam que: 

É necessário que o professor analise as imagens em sala de aula, 
levando seus alunos a prestar atenção, comentar, descrever, 
problematizar o que veem, pois imagem por imagem, ou seja, 
o contato com imagens apenas como ilustração, o cinema 
de ação e a televisão fornecem em excesso aos alunos. Em 
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outros termos, é preciso que o docente conheça os meandros 
do processo interpretativo de imagens (AZEVEDO; LIMA, 
2011, p. 72).

No terceiro momento da aplicação do nosso projeto, uti-
lizamos uma charge que abordava a questão do militarismo 
espartano, fazendo uma relação com a realidade dos brasileiros 
que utilizam os meios de transporte públicos para se locomo-
verem, fazendo alusão aos guerreiros espartanos. “Os 300 de 
aperta”, como a charge mostrava, constituía uma crítica social.

Apesar de os discentes apresentarem grande desinteresse 
pelas leituras no geral, a charge se constitui em uma nova 
forma de leitura, sobre a qual nada conheciam. Talvez por 
isso se explique algumas das dificuldades que tiveram com a 
utilização deste recurso. Ao mesmo tempo, podemos perceber 
que esta forma de leitura, pode ser mais atrativa para os alu-
nos, uma vez que conhecemos a “grande dificuldade que os 
jovens de hoje tem com a leitura, alunos que não querem ler 
textos literários, que também não se interessam pelos textos 
históricos, trabalhados nos livros didáticos” (SOUZA, 2004, p. 
110). Esta falta de interesse de ler constitui como afirma Souza, 
“um desafio que a realidade educacional nos apresenta, e nos 
motiva a fim de ampliar a noção de leitura para além do texto 
escrito”. Assim, o ato de ler, refere-se tanto a algo escrito quanto 
a outros tipos de ”expressão do fazer humano”. Em nosso caso, 
essa “expressão do fazer humano” é a charge.

Para finalizar as atividades do estágio e a aplicação do 
nosso projeto, pedimos que os alunos construíssem uma charge 
a partir dos conteúdos trabalhados, sob nossa orientação, e 
nessa atividade eles abordariam uma mensagem crítica. Os 
temas das imagens foram escolhidos pelos grupos, estes também 
fizeram a parte textual da imagem, destacando a crítica que 
deveria ser feita. 
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Os temas abordados pelos grupos foram: “A Índia e a 
questão de castas (desigualdade)”; “Brasil e Esparta”; “Respeito 
aos mais velhos”; “Brasil e Grécia Antiga”; “A tecnologia no 
Japão e no Brasil”. É relevante perceber que os próprios alu-
nos realizaram a produção de uma imagem com um conteúdo 
crítico, demonstrando que compreenderam o que significava 
uma charge, seu objetivo e sua forma.

A leitura visual é tão complexa quanto a textual. Os alunos 
devem ter, mesmo que parcialmente, desenvolvidas as compe-
tências de análise e interpretação. O historiador Elias Thomé 
Saliba faz algumas considerações. Ele aponta a tendência do 
leitor de buscar um significado, a partir do estabelecimento de 
conexões. Atenta para a utilização das imagens, considerando 
que “[...] a imagem não ilustra nem reproduz a realidade, ela a 
constrói a partir de uma linguagem própria que é produzida 
num dado contexto histórico” (SALIBA, 2004, p. 119). Propõe 
que a análise das representações pode ter sua metodologia 
proposta “estendida à análise das imagens”, após serem feitas 
as devidas adequações, e também podem ser incorporadas ao 
uso das imagens pelo professor. 

Como afirma Saliba, o conhecimento histórico foi “extre-
mamente afetado”. Ele faz ressalvas quanto ao tratamento 
dado às imagens como documentos históricos, pois estas são 
“estratégias para o conhecimento da realidade, mas não consti-
tuem sucedâneos para nenhum suporte escrito” (SALIBA, 2004, 
p. 123). O autor reflete sobre os cuidados ao utilizar imagens, 
que auxiliam, mas não se constituem um documento histórico 
confiável e não reproduz a realidade e ainda afirma que aquele 
que trabalha com imagens: “[...] deve voltar-se para o lado 
mais invisível, frágil, onde talvez se encontrem os possíveis 
vestígios de um inconsciente visual de nossa época” (SALIBA, 
2004, p. 126). São estas considerações que nós, como professores 
devemos assimilar para realizar um melhor uso de imagens no 
ensino de História. 
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Considerações finais
As atividades realizadas na turma contribuíram para a 

investigação das possibilidades de uso da charge como recurso 
didático no campo da História ensinada, pois se a charge aborda 
apenas um dado momento de um período histórico, ainda é 
possível trabalhar o conteúdo como um todo a partir de um 
dado específico, estando este representado na charge. 

Conseguimos analisar o desenvolvimento das capacidades 
crítico-interpretativas dos alunos com relação ao conteúdo 
histórico por meio da charge. Assim, entendemos que é possível 
utilizar a charge como recurso didático em todos os conteú-
dos de História e que esta é um recurso didático eficaz para o 
ensino-aprendizagem de tal disciplina escolar. Compreendemos 
que mesmo que a imagem diga pouco, é possível refletirmos 
sobre ela explorando a imaginação dos alunos. O problema da 
pesquisa assim como os seus objetivos mantiveram-nos atentas 
aos resultados do trabalho. Sem eles, talvez não tivéssemos 
mantido o foco.

Nas atividades, observamos as diversas maneiras de os 
alunos construírem as perspectivas relacionadas à ideia central 
da charge, como alguns deles que deram suas próprias opiniões 
sobre a realidade brasileira. Perceber o aluno, ouvi-lo e analisar 
aquilo que expressam são ações que se tornam naturalmente 
obrigatórias em uma experiência de ensino associada a uma 
orientação de pesquisa. Percebemos, assim, que as vivências 
nestes Estágios Supervisionados contribuíram para tornar a 
prática docente mais real.
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O ENSINO DE HISTÓRIA E 
O PATRIMÔNIO CULTURAL 

NA EDUCAÇÃO BÁSICA
Francicélia Mendonça da Silva3

Mudanças teórico-metodológicas nas ciências humanas e o 
compromisso da educação escolar com o tempo presente, entre 
outros aspectos, levam-nos à necessidade de planejamento de 
ações promotoras de uma educação patrimonial, como bem 
afirma Azevedo (2010). Nesta busca foi que investigamos a 
importância da Educação Patrimonial para a “alfabetização 
cultural” de alunos da Escola Estadual Fabrício Maranhão. 

Buscamos refletir, por meio do ensino de História, sobre 
como a Educação Patrimonial possibilita uma leitura de mundo, 
proporcionando uma postura crítica e atuante na (re)construção 
da identidade e cidadania dos alunos; compreender a identidade 
cultural dos alunos, em seus valores próprios de sua memória 
pessoal e coletiva; e, despertar a responsabilidade para a pre-
servação do patrimônio sociocultural e respeito à diversidade.

 Em termos específicos de História, o contato com o patri-
mônio de diferentes civilizações e grupos sociais, de diferentes 
espaços e tempos, auxilia no sentido de que os educandos entrem 

3 Licenciada em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
(UFRN). Professora da rede pública municipal de Canguaretama-RN. 
Cursou os Estágios Supervisionados entre 2009 e 2011.



O ENSINO DE HISTÓRIA E O PATRIMÔNIO CULTURAL NA EDUCAÇÃO BÁSICA

134

em contato com múltiplas fontes históricas (orais, escritas e 
objeto da cultura material), tendo em vista, a compreensão do 
processo de construção do conhecimento histórico. Além disso, 
esse trabalho pode reascender heranças culturais nas pessoas 
despertando-as para a responsabilidade quanto à valorização 
e preservação do patrimônio, fortalecendo a vivência real com 
a cidadania, em um processo de inclusão social.

Consideramos que a Educação Patrimonial pode tor-
nar-se um instrumento a mais no processo de educação ao 
colaborar para o despertar de uma consciência crítica do aluno, 
despertado para a relação entre o seu processo de formação 
e a sua identidade pessoal e cultural. Para este trabalho, foi 
feita pesquisa tanto teórico-bibliográfica quanto empírica, 
baseadas na perspectiva de tipo etnográfico (ANDRÉ, 1995; 
AZEVEDO, 2011). A coleta dos dados no campo da pesquisa 
envolveu procedimentos como observação, uso de diário de 
campo, leitura e análise das produções dos alunos (documentos 
escritos) e elaboração e análise de questionários com perguntas 
abertas e fechadas aplicados aos educandos do 7º e 8º ano do 
Ensino Fundamental da Escola Estadual Fabrício Maranhão, no 
município de Canguaretama-RN.

Educação patrimonial e o patrimônio cultural
A educação patrimonial dedica-se a:

[...] levar crianças e adultos a um processo ativo de conheci-
mento, apropriação e valorização de sua herança cultural, 
capacitando-o para um melhor usufruto destes bens, e pro-
piciando a geração de novos conhecimentos, num processo 
contínuo de criação cultural (HORTA; GRUNBERG; MONTEIRO, 
1999, p. 6).

Sobre Patrimônio Cultural, nos termos definidos pela 
Constituição do País, fruto da revisão teórica das ciências sociais 
da segunda metade do século XX, podemos dizer que (ORIÁ, 
1998, p. 130):
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Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natu-
reza material e imaterial, tomados individualmente ou em 
conjuntos, portadores de referência à identidade, à ação, à 
memória dos diferentes grupos formadores da sociedade 
brasileira, nos quais se incluem:
I – as formas de expressão;
II – os modos de criar, fazer, viver;
III – as criações científicas, artísticas e tecnológicas;
IV – as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaço 
destinados às manifestações artístico-culturais;
V – os conjuntos urbanos e sítios de valores históricos, pai-
sagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico 
e científico.

Dessa maneira, a nova Constituição abarca a moderna 
conceituação de patrimônio cultural, deixando de lado a con-
ceituação do patrimônio denominado criticamente de “pedra e 
cal” até então consagrada nos textos constitucionais anteriores.

Por meio da pesquisa de campo e com base na coleta e 
análise dos dados recolhidos, observamos que trabalhar com 
educação patrimonial significa desenvolver diferentes ações 
tendo como fim a aprendizagem relativa aos bens culturais. 
Tais ações visam ainda à promoção de atitudes de preservação 
do patrimônio. 

Dessa maneira, junto aos educandos do 6º e do 7º ano do 
Ensino Fundamental da Escola Fabrício Maranhão (FAMA) e com 
base nos objetivos da pesquisa, foram feitos, inicialmente, os 
seguintes questionamentos aos alunos do 6º ano, como mostra 
a Tabela 1: 
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Tabela 1 – Primeira coleta de dados – alunos do 6º ano (ano 2010)

CHAVES DE 
RESPOSTAS

Sim Não Um  pouco

1– Gosta de estudar 
História? 25 0 5

2– Você já ouviu falar 
sobre patrimônio 

cultural?
17 13

3– Você já ouviu falar 
sobre tombamento? 13 17

4– Você já ouviu 
falar sobre cultura? 25 1

Fonte: Pesquisa de campo – Escola Fabrício Maranhão

Os alunos do 6º ano revelaram gostar de estudar História. 
Contudo, são dispersos durante as aulas, sobretudo, em momen-
tos de explicação de conteúdos. Em relação ao segundo ques-
tionamento a turma demonstrou já ter ouvido falar sobre 
patrimônio cultural, explicando a partir de comerciais da Rede 
Globo. Não podemos desconsiderar o trabalho da mídia sobre 
os alunos, o que precisamos fazer é tratar esse trabalho como 
objeto para a aprendizagem. A partir dessa situação é necessário 
que os membros da escola trabalhem para esclarecer os alunos 
sobre questões patrimoniais e como acontece, por exemplo, o 
tombamento. Sobre o conceito de cultura os alunos mostraram 
saber bem, talvez isso se deva ao fato de eles estudarem a dis-
ciplina “Cultura do RN”. O fato é que 

Para que ocorra uma mudança de postura e para que os 
alunos percebam que seus bens materiais ou imateriais são também 
patrimônios culturais e têm, igualmente, a sua importância na 
construção da identidade do país assim como as Igrejas barrocas 

CHAVES DE RESPOSTASPERGUNTAS
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e outras edificações antigas, torna-se necessário além de domínio 
conceitual, o conhecimento e a sensibilidade do professor para 
perceber os seus alunos e o que está em torno destes para que 
assim possa ressaltar sua cultura e valorizar a sua memória. A 
garantia do direito de ter seus bens considerados como parte do 
patrimônio cultural do país foi materializada por meio da legislação 
(AZEVEDO, 2010, p. 303).

Quando aplicado na turma do 7º ano, o questionário 
revelou os seguintes posicionamentos, inseridos na Tabela 2:

Tabela 2 – Primeira coleta de dados – alunos do 7º ano (ano 2010)

Sim Não Um pouco

1– Gosta de estudar 
História? 21 1 10

2– Você já ouviu falar 
sobre patrimônio 

cultural?
18 13

3– Você já ouviu falar 
sobre tombamento? 6 27

4– Você já ouviu falar 
sobre cultura? 33 0

Fonte: Pesquisa de campo – Escola Fabrício Maranhão

De acordo com os resultados os alunos gostam de estudar 
História, a maioria já ouviu falar sabre patrimônio cultural, 
contudo, não ouviu falar sobre tombamento. Sobre Cultura 
todos já tinham ouvido algo a respeito. 

A Educação Patrimonial é um instrumento eficaz no 
processo de ensino-aprendizagem, pois o indivíduo alimenta sua 
autoestima através da valorização e reconquistas de sua própria 

CHAVES DE RESPOSTASPERGUNTAS
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cultura e identidade. Além disso, possibilita a interpretação dos 
bens culturais, e a valorização e preservação do patrimônio. 

Na execução do projeto os alunos organizaram-se em 
grupos para confecção de painéis temáticos sobre: O Império 
Romano; A sociedade e a cultura romana (a religião, a família, 
os escravos); a sociedade e a cultura romana; o Coliseu; as 
Mulheres Romanas. Os alunos capricharam, demonstraram 
que com domínio dos conteúdos, os trabalhos ficaram interes-
santes. A coordenadora pedagógica, os professores e a diretora 
foram convidados para assistirem a apresentação dos grupos 
e, em seguida, para votarem no grupo que melhor dominava o 
conteúdo e que possuía o painel mais bem elaborado. 

Na hora da premiação os alunos ficaram ansiosos para 
saber qual era o prêmio. Junto ao prêmio inserimos uma carta 
parabenizando o grupo pelo esforço e pedindo que dividissem 
o prêmio (caixa de chocolate) entre os integrantes da equipe. A 
atividade foi encerrada com a leitura compartilhada do texto 
“Milho de Pipoca” do autor Rubem Alves.

De acordo com Horta, Grunberg e Monteiro (1999), a 
Educação Patrimonial consiste em provocar situações de apren-
dizagem sobre o processo cultural e seus produtos e mani-
festações, que despertem nos alunos o interesse em resolver 
questões significativas para sua própria vida, pessoal e coletiva. 
O processo de ensino-aprendizagem que tem como foco ações 
sobre o patrimônio, pode ser dinamizado e ampliado por meio 
da educação patrimonial.
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Quadro 1 – Etapas de um planejamento de atividades relativas à educação 
patrimonial

ETAPAS RECURSOS/
ATIVIDADES OBJETIVOS

 Exercícios de percepção 
visual/sensorial, por 
meio de perguntas, 
manipulação, 
experimentação, medição, 
anotações, comparação, 
dedução, jogos de detetive.

* Identificação do objeto / 
função / significado;
* Desenvolvimento 
da percepção visual e 
simbólica.

 Desenhos, descrição 
verbal ou escrita, 
gráficos, fotografias, 
maquetes, mapas e 
plantas baixas.

* Fixação do conhecimento 
percebido, aprofundamento 
da observação e análise 
crítica;
* Desenvolvimento da 
memória, pensamento 
lógico, intuitivo e 
operacional.

 Análise do problema, 
levantamento de hipóteses, 
discussão, questionamento, 
avaliação, pesquisa em 
outras fontes, como 
bibliotecas, arquivos, 
cartórios, instituições, 
jornais, entrevistas.

* Desenvolvimento das 
capacidades de análise 
e julgamento crítico, 
interpretação das 
evidências e significados.

Recriação, releitura, dra-
matização, interpretação 
em diferentes meios de 
expressão como pintura, 
escultura, drama, dança, 
música, poesia, texto, 
filme e vídeo.

* Envolvimento afetivo, 
internalização;
* Desenvolvimento da 
capacidade de auto expres-
são, apropriação, partici-
pação criativa, valorização 
do bem cultural.  

Fonte: Horta, Grunberg e Monteiro (1999, p.11)
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A turma do 7º ano também se organizou em grupos, os 
quais ficaram com os seguintes temas: Escravidão – captura 
resistência e luta; Trocas e conflitos; Os quilombos ontem e os 
remanescentes hoje; Senhores e escravos; A herança portuguesa 
para cultura brasileira (projeto); A influência dos indígenas na 
cultura brasileira (projeto); A contribuição do escravo para a 
cultura brasileira (projeto); Jean-Baptiste Debret e Frans Post; 
e, Rugendas e Albert Eckhout.

A turma organizou-se para a construção dos painéis. 
Depois desta, começaram as apresentações dos grupos. Todos os 
componentes participaram da apresentação de alguma forma. 
Os trabalhos ficaram muito bons. Ao final, houve a votação 
do grupo que demonstrou o melhor domínio de conteúdo e o 
painel mais bem elaborado.

Em termos de possibilidades de realização de uma ação 
educativa por meio do estudo do patrimônio, de acordo com 
o Guia Básico de Educação Patrimonial (HORTA; GRUNBERG; 
MONTEIRO, 1999, p. 11), tal ação pode ser feita após a definição 
do objeto e do tema a ser estudado, o planejamento de trabalho 
precisa conter as seguintes etapas metodológicas: observação, 
registro, exploração e apropriação. O Quadro 1 explicita com 
detalhes tais fases. 

Trabalhar com aspectos relativos à educação patrimonial 
nas aulas História requer do professor a seleção e planejamento 
de ações metodológicas, tendo como fim a aprendizagem relativa 
aos bens culturais. A preservação do patrimônio é o fim que se 
espera. Para tanto, buscamos no processo de aprendizagem a 
aplicação de práticas interativas com os alunos a fim de promo-
ver uma leitura eficaz e, portanto, uma compreensão consciente 
acerca dos bens patrimoniais.

A Educação Patrimonial é um instrumento de “alfabetiza-
ção cultural” que possibilita ao indivíduo fazer a leitura do 
mundo que o rodeia, levando-o à compreensão do universo 
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sociocultural e da trajetória histórico-temporal em que está 
inserido. Este processo leva ao reforço da autoestima dos 
indivíduos e comunidades e à valorização da cultura brasileira, 
compreendida como múltipla e plural (HORTA; GRUNBERG; 
MONTEIRO, 1999, p. 6).

Ao final do processo, procedemos à sistematização dos 
dados. Em meio aos desafios da proposta de trabalharmos com 
patrimônio, foi gratificante percebermos avanços nos alunos. 
Isso só se tornou perceptível também devido à manutenção 
da atenção a todas as atividades realizadas. É a “busca pelo 
aguçar do olhar”, como chama a atenção Azevedo (2011, p. 78). 
Foi preciso também manter uma postura flexível diante de tudo 
que ocorria em sala de aula. Flexível no sentido de atenção à 
necessidade de diversificação de ações e não de simplificação 
do processo. Como afirma Azevedo (2011, p. 81): “A adoção de 
uma postura flexível é necessária para que ele [o pesquisa-
dor] perceba a possibilidade de abertura a novas direções de 
pesquisa e mesmo perspectivas de análise”. O trabalho com 
a temática “patrimônio” necessita muito disso, pois é uma 
temática que exige muita contextualização e diálogo constante 
com os discentes.

Considerações finais
A Educação Patrimonial pode ser considerada um ins-

trumento voltado para a educação dos alunos e comunidade 
em geral referente a temas que versem sobre o conhecimento 
e a conservação do patrimônio cultural. Tendo em vista as 
informações acerca do acervo cultural da comunidade onde 
está inserida a escola, podemos contribuir para despertar nos 
envolvidos com o processo ensino-aprendizagem o senso de 
preservação da memória histórica.
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HISTÓRIA E INTERFACE COM OUTRAS 
ÁREAS DO SABER NO ENSINO BÁSICO

Vitório Aquino da Silva1

A reflexão sobre a própria prática docente, como apontam as 
discussões atuais sobre a formação do professor-pesquisador, 
e, a qual é trabalhada nos Estágios Supervisionados para a 
formação de professores na Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte (AZEVEDO, 2010) está na base da discussão deste 
ensaio científico. Nesse sentido, refletimos sobre a nossa própria 
prática docente, por meio da aplicação do projeto de pesquisa 
educacional voltado para a proximidade da História com outras 
áreas de conhecimento.

Este trabalho está em consonância com os debates his-
tóriográficos inicidados com a fundação da Escola dos Annales 

que já pronunciava e defendia uma maior aproximação da 
História com outras ciências humanas. Já no que se refere a sua 
pertinência social, levantar e discutir com os alunos problemas 
sociais podem levar os alunos e aqueles com os quais eles se 
relacionam a pensar suas ações em prol do coletivo em uma 
esfera local e global.

Analisamos como a interface com outras áreas do saber 
nas aulas de História poderia contribuir para a compreenssão 

1 Licenciado em História pela Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte (UFRN). Cursou os Estágios Supervisionados entre 2011 e 2013.
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do conhecimento histórico pelos alunos da Educação Básica. 
Assim, procuramos identificar os conhecimentos que na inter-
face com a História possibilitariam uma maior compreensão 
do conhecimento histórico, e, analisar os efeitos das aulas 
caracterizadas pela interface da História por parte dos alunos.

Dialogamos com Freitas Neto (2004) no que concerne à 
reflexão sobre a transversalidade e a renovação do ensino de 
História, e com Edgar Morin (2006) que defende a integração 
tanto entre os saberes como entre as partes e o todo. Em termos 
metodológicos, partimos da perspectiva de tipo etnográfico. A 
partir desta, o pesquisador torna-se o principal agente da coleta 
e análise dos dados dando ênfase ao processo investigativo pela 
descrição e indução realizada pela captação da “maneira como 
as pessoas vêem a si mesmas, as suas experiências e o mundo 
que as cerca” (ANDRÉ, 1995, p. 29).

Desenvolvemos as ações em turma de 7º ano “B” da Escola 
Estadual Desembargador Floriano Cavalcanti. Nela, desenvol-
vemos os quatro estágios de formação docente. É uma escola 
de grande porte localizada na capital norte-rio-grandense.

O ensino de História na prática escolar, segundo Freitas 
Neto (2004), acontece pela divisão de temas e/ou períodos his-
tóricos, e, também pelo trabalho com eixos temáticos. Já a 
escolha dos conteúdos didáticos, como sugerem os Parâmetros 
Curriculares Nacionais em seus Temas Transversais (BRASIL, 
1998), pode incluir questões que trabalhem e possibilitem aos 
alunos a crítica e a compreensão da realidade na qual estão 
inseridos. 

Nesse sentido, para desenvolvimento e aplicação do nosso 
projeto de investigação apenas as temáticas “Renascimento, 
Reforma Protestante e Contrarreforma” foram utilizadas na 
construção da análise. Assim, o desafio inicial foi o de articular 
tais temáticas à proposta de trabalho com temas transversais. 
Para tanto, elegemos os conceitos de cidadania, alteridade e 



Vitório Aquino da Silva

145

tolerância que poderiam ser discutidos com os alunos. Pois, como 
aponta Freitas Neto (2004, p. 59): “A transversalidade apresenta 
uma proposta que ultrapassa a fragmentação dos conteúdos 
e disciplinas, prevendo um trabalho cujo conhecimento seja 
construído em função dos temas e propostas apresentados”. 

Nessa perspectiva, Morin (2006, p. 48) discorre sobre o 
desenvolvimento das ciências pela possibilidade das novas des-
cobertas e destaca que “para a educação do futuro, é necessário 
promover grande remembramento dos conhecimentos oriundos 
das ciências naturais, a fim de situar a condição humana no 
mundo [...]”. Desse modo, faz-se necessário pensarmos a unidade 
dentro da diversidade humana. 

Durante a prática docente e aplicação do projeto de 
pesquisa sobre o ensino de História, trabalhamos sobre o 
Renascimento Cultural e o Humanismo. Por meio de aparelho 
multimídia, demonstramos nas aulas a localização do berço 
do Renascimento, a Itália. E, para avaliação da aprendizagem 
dos alunos, utilizamos mapas nas atividades propostas. Ficou 
evidente que a partir da aplicação dessas atividades os alunos 
aprenderam noções geográficas importantes para o auxílio da 
aprendizagem dos conteúdos históricos. 

Para trabalharmos noções próprias de temas transversais, 
transcrevemos do próprio livro didático dos alunos uma questão 
que trata sobre o livro Utopia de Thomas Morus. A partir disso, 
pedimos na questão, que os alunos dessem sugestões para que 
pudéssemos construir uma sociedade mais justa e fraterna. Ao 
responder a questão, um dos alunos declarou que um mundo 
mais justo seria possível quando houvesse “mais crianças nas 
escolas, menos tráficos de drogas, mais gente trabalhando” 
(W. S. C., aluno do 7º ano). Ou como o que apontou outra aluna: 
“é necessário que existam mais hospitais, segurança, reduzir 
impostos, melhorar nos atendimentos, lugares melhores e etc.” 
(M. V. S., aluna do 7º ano). 
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Respostas como essas apontam, a nosso ver, que o processo 
de construção e valorização da cidadania está nelas presentes, 
em uma perspectiva de educação voltada para a formação de 
indivíduos conscientes de seus papéis sociais. 

O trabalho com o tema a Reforma e a Contrarreforma 
ocorreu por meio de discussão sobre valores democráticos de 
tolerância e respeito à diversidade. Assim, após as discussões em 
sala de aula com os alunos, respostas a três perguntas serviram 
como base para analisarmos a compreensão e aprendizado deles. 
A primeira questão, retirada do livro didático adotado pela 
Escola, trazia um trecho da Constituição Brasileira de 1988 sobre 
a liberdade de consciência e de crença, e pedia aos alunos para 
interpretá-lo e expressarem opinião acerca do seu conteúdo.

Algumas respostas foram elucidativas ao mostrarem, por 
exemplo, reflexão sobre a liberdade de expressão, conforme afir-
mou uma aluna: “são e devem ser considerados para melhorar 
do cultos [sic] religiosos e garantida na forma de lei e a proteção 
dos locais de culto” (N. M. aluna do 7º ano). Já outra resposta 
aponta que: “Sim, porque se você não respeitar você não será 
respeitado” (W. S. C.). Ou seja, a construção da cidadania como 
forma democrática de atuação social e embates nelas presentes 
atuou na relação entre o assunto histórico discutido e a nossa 
realidade social na forma da lei.  

 O segundo quesito exigia do aluno opinião e comen-
tários sobre a liberdade dos indivíduos em realizar ações que, 
embora divergentes de alguns dogmas religiosos, não provocam 
prejuízos ao outro e servem como meio de acesso à cultura em 
que estamos inseridos. Assim, ao ser perguntada se as pessoas 
deveriam ser impedidas de ler ou assistir a algum programa 
que em sua religião não fosse aceita, uma aluna respondeu que:

Não concordo, pois só por que a pessoa segue uma religião 
não é obrigado a fazer o que a religião manda isso não quer 
dizer que você pode se divertir. Não deve existir a (censura) 
por que se existir a pessoa não vai viver so vai fazer o que a 
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religão manda, todo mundo deve se divertir (L. K. N., aluna 
do 7º ano).

A análise de outras respostas dadas pelos alunos seguiu a 
mesma percepção. Outra aluna da turma chegou a acrescentar 
em sua interpretação que não concordava com a proibição (cen-
sura) em ver alguns programas de TV ou escutar determinadas 
músicas porque ela achava que “ninguém deve se fechar pela 
cultura” (N. M., aluna do 7º ano). 

 As novas problemáticas sociais de um ensino que se 
prega multicultural precisam estar integradas a outros saberes 
para compreensão dessa multiplicidade. Nesse sentido, intro-
duzir nas aulas de História conceitos ou dados de outras áreas 
do conhecimento é pertinente porque poderá possibilitar não 
apenas a compreensão do conhecimento histórico, mas também 
a reflexão da condição humana e respeito da sua diversidade 
em todos os quesitos.

Logo, para trabalhar o último quesito referente à aplicação 
do projeto de pesquisa e reflexões sobre as respostas dos alunos, 
elaboramos uma questão, que tinha como foco a discussão 
sobre a tolerância a pessoas de diferentes religiões e sobre 
homossexuais. Após a discussão da temática, perguntamos aos 
alunos se ainda era possível observar a intolerância nos dias 
atuais, obtendo como resposta: “Sim, muitas vezes se ver uma 
mulher gostar de mulher ou homem gostar de homem hoje eles 
jugam sem nem saber a história, a intolerância é julgada com 
mais frequência do que na época XVI-XVII” (A. C. B. S., aluna 
do 7º ano). Esta resposta aponta que os alunos estão cientes 
dos preconceitos que hoje ainda existem e contribuem para a 
intolerância em relação a algumas minorias sociais.

Portanto, o trabalho com os temas transversais demons-
trou que os conceitos chaves dessa orientação de ensino não 
precisam estar explicitamente revelados, sendo preciso sim, 
que os valores que eles apregoam estejam em consonância com 
os conteúdos históricos escolares.
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Considerações finais
De modo geral, podemos afirmar que o trabalho com 

temas transversais possui dificuldades e limites que precisam ser 
detectados para efetivação do processo de ensino-aprendizagem. 
Já a iniciação à pesquisa em educação na docência em História 
possui significativa relevância para os futuros docentes. Pois, 
ao aprender a lidar com um referencial teórico e articulá-lo 
coerentemente, nós, futuros docentes, conseguiremos fazer 
escolhas pertinentes para o exercício da nossa profissão. 

A pesquisa também nos propicia o conhecimento acerca 
da área em que atuaremos uma vez licenciados. A formação 
continuada, entendida como a contínua pesquisa e revisão 
da própria prática, é outro fator importante visto que, como 
apontam alguns estudiosos do assunto, por exemplo, ao expe-
rimentar o exercício da pesquisa no estágio, na prática efetiva 
na sala de aula, o profissional docente não conseguirá executar 
uma prática docente não pensada, planejada e refletida. 
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O USO DA LITERATURA DE CORDEL 
NO ENSINO DE HISTÓRIA

Aldo Américo2

Este trabalho relaciona-se a uma experiência na área de ensino 
de História. Seu foco é o uso da literatura de cordel como instru-
mento de ensino por se tratar de um tipo de leitura agradável, 
de fácil entendimento e com características regionais. O contato 
com essa linguagem deu-se de forma simples, ao fazermos uma 
poesia em homenagem a uma colega de trabalho. Os primeiros 
escritos deixaram-na encantada, segundo ela, que sugeriu que 
continuássemos a escrever sobre outros assuntos.

Por meio dos Estágios Supervisionados em História, da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, busca-se formar 
o professor-pesquisador da própria prática docente e, com isso, 
consequentemente do ensino que ministra. Por meio das sessões 
de orientação, despertamos para a possibilidade de trabalhar 
com o cordel em sala de aula, possibilidade incentivada pela 
professora-orientadora. Assim, trabalhamos com essa linguagem 
tão peculiar à região Nordeste. 

2 Licenciado e bacharelando em História pela Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte (UFRN). Professor da rede pública estadual de 
ensino do Rio Grande do Norte. Cursou os Estágios Supervisionados 
entre 2009 e 2010.
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Na Escola Estadual Almirante Tamandaré, trabalhamos 
com o cordel com o objetivo de promover um maior envol-
vimento dos alunos de ensino básico com o conhecimento 
histórico e de despertar nos discentes o interesse pela leitura 
e interpretação textual. Após definidos os conteúdos a serem 
trabalhados com os alunos na Escola (Inconfidência mineira 
e Guerra de Canudos), iniciamos a produção de versos com 
linguagem cuidadosa para melhor compreensão dos alunos.

O cordel é considerado um importante meio de trans-
missão de costumes e diferentes manifestações culturais do 
povo nordestino. Tem suas origens em pessoas comuns, as 
quais por meio da versificação de fatos cotidianos narram 
tais acontecimentos. Levar para a sala de aula essa linguagem 
e tratá-la como fonte histórica significa proporcionar aos 
alunos mais do que a apresentação de informações de cunho 
histórico, constitui uma possibilidade de fazer os alunos 
refletirem sobre a História como uma área de produção de 
conhecimento. 

A partir da renovação da História ocorrida ao longo do 
século XX, foi possível ao historiador trabalhar com fontes não 
oficiais e destacar as minorias como produtoras de fatos histó-
ricos. Assim, o cordel pode ser considerado fonte. Pensando no 
universo da sala de aula, ele pode ser também recurso didático. 
Trabalhar com cordel em sala de aula de História como um 
elemento para a aprendizagem objetiva despertar nas novas 
gerações uma valorização de elementos que marcam e divulgam 
a cultura nordestina.

Em sala de aula na Escola Almirante Tamandaré, na 
turma do 8º A, foram ministradas aulas expositivas sobre a 
Inconfidência Mineira, nas quais a participação dos alunos era 
instigada, tendo em vista a necessidade de eles participarem 
de forma ativa da leitura dos cordéis. Aula expositiva não pode 
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ser simplesmente considerada um traço de aula tradicional. 
Lopes (1997) explica que por meio dela é possível promovermos 
diferentes níveis de integração dos alunos com o processo de 
aprendizagem.

Na primeira aula com uso de cordel, cada aluno rece-
beu um exemplar da nossa autoria e, inclusive, publicado no 
formato de cordel. A leitura fez-se presente ora individual ora 
coletivamente. A contextualização do assunto era feita com a 
participação de todos. A receptividade dos alunos quanto ao 
recurso (cordel) foi evidente. Muitos alunos, antes alheios à 
aula, tornaram-se participantes e concentrados.

O cordel trabalhado com a turma iniciava chamando 
a atenção dos alunos para o próprio termo “inconfidência”. 
Em seguida, apontava para o local do acontecimento e as 
motivações que levaram as pessoas a se rebelarem contra a 
administração de Portugal no século XVIII. Assim declarava 
(AMÉRICO, 2010a):

O assunto Inconfidência
Vamos agora estudar
Traição significa 
Ninguém pode suportar

A Inconfidência Mineira
Foi lá em Minas Gerais 
De tanto pagar impostos 
O povo não aguentava mais

Foi por causa da Derrama
Que só ajudava os nobres
Todos tinham que pagar
Fosse rico fosse pobre
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Além de exercício de compreensão do evento estudado, 
a discussão em sala de aula foi relacionada à alta tributação 
que ainda marca o Brasil e como todos nós, cidadãos, pode-
mos pressionar os governos para um gasto justo dos impostos 
arrecadados. Por meio da aula de História, os alunos passavam 
a pensar sobre as suas próprias vidas. A discussão possibilitou 
também, a partir da quarta estrofe, a reflexão sobre a mobilidade 
de camadas sociais da população em busca de suas conquistas. 
Assim declarava a estrofe: “O grupo tinha poeta / E até mine-
rador / Um padre e um coronel / E um dentista doutor”.

A discussão sobre os objetivos dos inconfidentes assim 
como o compromisso com o início do movimento possibilitou 
reflexão sobre ideais republicanos, direitos dos cidadãos e a 
busca pela liberdade. Esses aspectos foram possibilitados após 
a leitura e interpretação dos seguintes trechos do cordel:

Eles queriam criar
Uma República no Brasil
Livre lá de Portugal
Fora da carga servil

Até bandeira criaram
Tudo estava organizado
Na represália do rei
Eles não tinham pensado

O dia do movimento
Seria o da derrama
O Brasil seria livre
Lá ter riqueza e fama

Resolveram então fazer
Uma grande revolução
Teria o envolvimento
De toda a população

Quando os soldados viessem
A tal derrama cobrar
Ia se ajuntar o povo
Para lutar e brigar
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Trabalhamos outros trechos do cordel, os quais possibi-
litaram discussões a respeito de práticas de traição e corrup-
ção decorrentes de favores financeiros assim como os atos de 
violência que são cometidos, em certas ocasiões, em relação a 
pessoas menos favorecidas. Toda a discussão partiu de aspectos 
relativos ao assunto (Inconfidência Mineira), tais como traição 
dentro do movimento e execução de Tiradentes.

Em atividade de avaliação foi apresentado o seguinte 
trecho do cordel: “Quando os soldados viessem / A tal derrama 
cobrar / Ia se ajuntar o povo / Para lutar e brigar”. Em seguida, 
foi apresentada a questão: “O que era a tão temida derrama?”. 
Os alunos responderam de diferentes formas, por exemplo: “‘Era 
uma guerra’, ‘Eram altos impostos que todos tinham que pagar’, 
‘Derrama era o dia que os soldados cobravam os impostos do 
povo’, ‘Era um imposto muito caro’, ‘Era a luta contra os altos 
impostos que não importava a ninguém, tanto fazia ser rico ou 
pobre’. Respostas como essas demonstram conhecimento dos 
alunos sobre o assunto.

A experiência na turma do 9º A, ao trabalhar a temática 
da Guerra de Canudos, apresentou resultados semelhantes. Ao 
ler e interpretar o cordel, os alunos estudaram, por exemplo, 
sobre a substituição do Império pela República, a trajetória 
de Antônio Conselheiro e dos seus seguidos e a destruição de 
Canudos pelo governo federal. O estudo possibilitou discussão 
sobre: a resistência das pessoas a grandes mudanças, o papel de 
líderes religiosos e sua capacidade de mobilizar seguidores assim 
como a questão da reforma agrária e das condições de vida da 
população do campo, a resistência dos poderes constituídos às 
reivindicações das massas populares e a interferência da Igreja 
em questões sociais. Possibilitam tais discussões, os seguintes 
trechos do cordel (AMÉRICO, 2010b):
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A tal Guerra de Canudos
Foi um fato bem marcante
Era contra a República
Novo regime dominante

Mas a origem de tudo
Teve o grande papel
Em Antonio Conselheiro
Antonio Vicente Mendes 
Maciel

Após ter vários trabalhos
Pras bandas do Ceará
Dedicou toda sua vida
A pregar e aconselhar

Saindo do Ceará 
Foi andando até a Bahia
Com os seus conselhos
Muita gente o seguia

Construía e reformava
Igrejas e cemitérios 
Fazia açudes e casas
Esse foi seu ministério

Belo Monte foi o nome
Do povoado formado
Todo mundo trabalhava
Tudo era organizado

Lá estavam ex-escravos
Forasteiros e vaqueiros
Os sem-terra e os fracos
Gente pobre e sem dinheiro

Veio forte oposição
A Igreja perdia fiéis
Já faltava mão de obra
Nas terras dos coronéis

O governo da Bahia
Resolveu então agir
Ia invadir Canudos
E com tudo o destruir

Por três vezes intentaram
Com Canudos acabar
Mas sempre foram vencidos
Por um povo a lutar

Canudos logo virou
Notícia nacional
O presidente falava
Que lá se ensinava o mal

[...]

Assim como na turma do 8º A, em atividade de avaliação 
foram apresentados os seguintes versos: “Saindo do Ceará / Foi 
andando até a Bahia / Com os seus sábios conselhos / Muita 
gente o seguia”. Em seguida, foi apresentada a pergunta: “O que 
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Antonio Conselheiro fazia para arregimentar tanta gente?”. 
Foram exemplos de respostas dos alunos: “‘Ele pregava e dava 
muitos conselhos’, ‘Ele pregava contra o governo e aconselhava 
as pessoas para que de certa forma fizessem coisas boas”. Mas, 
houve quem, erroneamente afirmasse: “Ele organizava a guerra 
de canudos”. 

Houve alunos que tiveram dificuldades de interpretar o 
texto e até mesmo a pergunta. Em diálogo com os professores 
da Escola, todos foram unânimes em afirmar que a dificuldade 
dos alunos em entender o que leem deve-se à precária base que 
tiveram nos anos iniciais da escolarização. 

Ao questionar os alunos sobre a literatura de cordel, logo 
no início da aplicação do projeto, houve quem afirmasse: “Eu 
nunca ouvi falar sobre literatura de cordel, mas estou ansiosa 
pra saber”. No final, ao serem questionados se o uso da literatura 
de cordel havia ajudado na compreensão do assunto estudado 
em sala de aula, a maioria manifestou-se afirmativamente. 

Trabalhamos com cordel por nós produzidos. Mas, o pro-
fessor que não produz, mas que deseja utilizar essa linguagem 
em suas aulas pode encontrar uma vasta produção de cordel a 
sua disposição. Para isso, obviamente, o docente terá que realizar 
a devida crítica ao documento, no intuito de traduzir o universo 
nele representado, compreendendo as criações dos seus autores.

A literatura de cordel pode, assim, ser considera, um 
importante meio de expressão popular com valor informativo, 
documental e também de crônica tanto poética quanto histórica, 
como registra Curran (1998). Em sua obra, o autor apresenta 
mais de 300 folhetos de cordel, acompanhados de reflexão acerca 
da sua estrutura formal, temas, autores, história, aspectos 
artísticos e sua relação com a história oficial, bem como com 
os anseios e características da sociedade representada pelos 
autores dos folhetos.
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Grillo (2008), por sua vez demonstra a possibilidade de 
uso dessa literatura como ponto de partida da discussão de um 
determinado conteúdo histórico escolar em sala de aula em um 
processo de comparação da obra de cordel com a narrativa do 
livro didático, por exemplo. Ao sugerir o trabalho com oficinas 
didáticas, a autora propõe que o professor, ao relacionar o 
conteúdo histórico do cordel com o conteúdo apresentado 
no manual didático, conheça o autor (testemunha, narrador, 
personagem) e sua origem regional e social; identifique o tipo de 
narrativa: reportagem, ensinamento, protesto etc.; observe os 
personagens principais e secundários e as relações estabelecidas 
entre eles; verifique os valores transmitidos e identifique as 
características da escrita da produção, ou seja, se esta possui 
gírias, crenças, superstições, entre outros aspectos. 

Considerações finais
Após a utilização da literatura de cordel como recurso de 

apoio ao ensino da disciplina História, concluímos que foi uma 
experiência bastante proveitosa. Encerramos o Estágio com 
entusiasmo quanto ao uso do cordel, mas não só, uma vez que 
nos despertou a vontade de também produzir cordel. 

Ver o apoio aos professores, muitas vezes carentes de 
ideias ou desmotivados a inovar em seus métodos também nos 
fez ver a necessidade de criar novos mecanismos para tornar o 
aprendizado dos alunos uma tarefa mais laboriosa e interessante.

O principal ganho do que fizemos pode ser visto na 
satisfação dos alunos que mostraram uma carência de novas 
experiências de aprendizagem e como de forma positiva eles 
reagiram e assimilaram os conteúdos históricos estudados.

Não poderíamos deixar de reconhecer a nova formação 
que a Universidade visa dar a seus alunos que terão como grande 
desafio, dar continuidade ao tão sagrado ofício, de não apenas 
ensinar conteúdos, mas principalmente, formar cidadãos cons-
cientes, capazes de ler as diferentes linguagens ao seu redor.
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Embora a ênfase seja no nosso projeto de pesquisa, 
concluímos que essa experiência é apenas uma possibilidade 
diante de uma infinidade de ideias e projetos que podem ser 
desenvolvidos e analisados em sala de aula. Para o sucesso da 
docência, reconhecemos que o conhecimento deve ser aliado à 
criatividade para que o objetivo final seja alcançado.
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RELAÇÕES PROFESSOR-ALUNO NA 
EDUCAÇÃO BÁSICA...

Débora Quezia Brito da Cunha3

Emily Dorothy Figueiredo Pereira4

Nas últimas décadas, reformas foram propostas e outras real-
mente efetivadas na educação brasileira, mas em relação à 
postura do ser docente pouca coisa mudou. Ao longo de nossos 
estágios de formação de professores, percebemos que o modo 
como nos posicionamos, vestimo-nos e até mesmo como falamos 
pode influenciar na aprendizagem dos alunos. 

 Por meio da observação de tipo etnográfico e de depoi-
mentos tanto do professor de História quanto dos alunos das 
turmas (6º e 7º ano) em que estagiamos durante o Estágio I e II, 
percebemos que como reflexo da má postura do docente em uma 
das turmas, os alunos demonstravam um baixo rendimento na 

3 Licenciada em História pela Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte (UFRN), especialista em Linguística e Ensino da Língua 
Portuguesa e mestre em História pela UFRN. Cursou os Estágios 
Supervisionados entre 2010 e 2012.

4 Licenciada em História pela UFRN. Professora da rede pública estadual 
de ensino do Rio Grande do Norte. Cursou os Estágios Supervisionados 
entre 2010 e 2012.

RELAÇÕES PROFESSOR-
ALUNO NA EDUCAÇÃO 

BÁSICA E AS IMPLICAÇÕES NA
APRENDIZAGEM DOS ALUNOS
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aprendizagem dos conteúdos. O professor não buscava motivar 
os alunos e despertar o interesse deles pela matéria. Já na 
sala em que o professor afirmava gostar dos alunos, os alunos 
demonstravam gostar do docente e de História. A aula era 
proveitosa. Havia interação.

Pressupomos que o que faz uma aula ser proveitosa não 
são apenas as técnicas ou os recursos utilizados. A didática 
empregada pelo professor determinará o rendimento efetivo 
das aulas e da consequente aprendizagem dos alunos. Assim, 
no Estágio III, desenvolvemos nossa pesquisa aplicando-a em 
uma turma de 8º ano “A” do Ensino Fundamental, da Escola 
Municipal Vereador José Sotero, no segundo semestre de 2011, 
e na qual realizamos os estágios anteriores.

Diante do exposto, questionamos: De que maneira a 
postura do docente influencia na aprendizagem de História 
dos alunos da Educação Básica?  A partir dessa pergunta, pro-
curamos entender como a postura do professor influencia 
no aprendizado dos alunos, investigando especificamente no 
discurso dos alunos como nossa postura, como professoras de 
História, influencia na aprendizagem da disciplina.

Para tanto, utilizamos como metodologia a pesquisa de 
tipo etnográfico já que esta pressupõe um contato direto do 
pesquisador com a situação pesquisada, permitindo recons-
truir os processos e as relações que configuram a experiência 
escolar diária (ANDRÉ, 1995).  Ao investigar as ações e atitudes 
docentes em relação aos discentes e como isso afeta/afetou na 
aprendizagem, munimo-nos das concepções de Freire (1996), 
que ver que a prática profissional caracteriza-se por apresentar 
situações de instabilidades e de incertezas que nem sempre são 
resolvidas pelo profissional. 

A turma do 8° ano “A” possuía 35 alunos com uma faixa 
etária em média de 12 a 14 anos.  Em sala formavam grupos 
distintos, em parte decorrentes do interesse que demonstravam 
com a aprendizagem, na frente, por exemplo, ficavam os mais 
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dedicados. Os alunos se comportaram muito bem. Em geral, 
concentravam-se na hora da explicação do conteúdo.

A experiência
Inicialmente, por meio de questionário de sondagem, 

buscamos conhecer melhor a turma e assim planejar adequa-
damente nossas aulas. Posteriormente, aplicamos um segundo 
questionário a fim de coletarmos novas informações sobre o 
processo. Tivemos, portanto, como nos orienta André (1995, p. 
29): “preocupação com o significado, com a maneira própria 
com que as pessoas veem a si mesmas, as suas experiências e 
o mundo que as cerca. O pesquisador deve tentar apreender e 
retratar essa visão pessoal dos participantes”.

Buscamos também perceber o que os alunos achavam do 
nosso desempenho como professoras (estagiárias) e como eles 
viam a própria aprendizagem em História. Na segunda busca 
pela construção de dados, perguntamos:

[...] Como você descreveria as aulas de História dadas pelas 
estagiárias? Explique. [...] O que você achou das estagiárias 
de História? Explique. [...] O que você modificaria nas aulas 
de História das estagiárias? Explique. [...] O que você mais 
gostou nas aulas de História das estagiárias? Explique. [...] 
Que diferenças você encontrou entre o professor de História 
e as estagiárias? Explique [...].

As respostas à primeira pergunta foram, no geral, bem 
parecidas, pois 71% dos presentes (25 de 35 matriculados) afir-
maram ter gostado das nossas aulas. Afirmaram que explicáva-
mos bem o conteúdo, que as aulas eram legais, interessantes e 
divertidas e que aprenderam bastante. Afirmaram alguns deles5:

5 Devido às dimensões deste texto, não é possível transcrevermos 
todas as respostas. Estas podem ser visualizadas em texto mais amplo 
presente nos anais do I Encontro Nacional de Pesquisas e Práticas 
em Educação, ocorrido em Natal, em 2011. 
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[...] Foi muito bom e gostei demais delas as vezes elas brigavam 
mais e legal demais. [...] Muito legal, elas botam slides que 
são importantes para gente e também as explicações são 
muito legais. [...] Nas aulas delas eu entendo tudo o que elas 
explicam e fica tudo mais fácil. [...] É ótimo, elas explicam, 
dão exemplos, passam vídeos e vários outros métodos. [...] 
Muito bom, porque elas explicam e nos ajuda com as ativi-
dades. [...] Boas pois elas dam todo os conteúdos precisos. [...] 
Gostei muito consegui aprender bastante e me admirei muito 
com a paciência e também procuram sempre testar nossos 
conhecimentos. Parabéns”6.

Foi bom ver nas respostas dessa primeira pergunta que 
a turma percebeu em nossas aulas boas posturas como pro-
fessoras, todas voltadas para o trabalho com os conteúdos e 
atentas à aprendizagem dos alunos. Um profissional equilibrado 
e consciente de seu ofício sabe como deve se portar em meio 
a um alunado tão distinto e em muitos casos carente em dife-
rentes dimensões. Entendemos com Sousa Neto (2005, p. 254) 
que: “[...] Por ofício temos a obrigação de fazer o melhor que 
pudermos aquilo que nos identifica como profissional em uma 
determinada área”.

Seguindo o conceito de “ofício” apresentado por Sousa 
Neto (2005), compreendemos ser imprescindível que o professor 
esteja consciente de seu papel como educador, portando-se 
corretamente, não como um amador, mas como um profissional 
capacitado que tem e sabe usar as teorias e as metodologias 
adequadas para seu público-alvo. A aprendizagem dos alunos 
deve ser o foco do trabalho do professor. 

A forma como nos portamos diante dos alunos gera neles 
formas diferentes de nos analisar, positiva ou negativamente. 
É importante, como futuros docentes, estarmos preparados e 
atentos às necessidades de aprendizagem dos alunos. A análise 
dos depoimentos dos alunos foi necessária para entendermos 

6 A escrita dos alunos segue respeitada a sua grafia original. 
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melhor de que maneira estávamos atuando em sala e que 
imagens estavam sendo geradas pelos alunos. Agir com base 
na perspectiva de tipo etnográfico, de fato, leva-nos a buscar 
sempre compreender o outro. 

Além da coleta e da análise dos relatos escritos pelos alu-
nos, conseguimos, durante a prática docente na Escola, colocar 
em prática teorias estudadas na licenciatura. Experimentamos 
de perto como é o ofício de um professor da rede municipal 
de ensino na cidade de Natal/RN. Encontramos dificuldades 
durante a docência e a execução da pesquisa, mas foi muito bom 
conseguirmos atingir resultados concretos tanto da aprendi-
zagem dos alunos quanto da nossa de professoras em formação 
inicial.

Questionados os alunos sobre se gostavam das nossas 
aulas, obtivemos respostas que demonstravam satisfação. São 
exemplos:

[...] De tudo gostei pq elas não gritam! [...] O jeito que elas 
explicam as coisas. [...] Os slides mostrando passo a passo 
os motivos e as explicações. etc. [...] A tenção que elas tem 
com nois alunos. [...] A paciência delas e a alegria. [...] Das 
explicações e das atividades conseguimos aprender mais. 
[...] Elas conversam muito com agente sobre o assunto nós 
fazemos comentários, e isso é bastante legal [...].

Percebemos pelas respostas ações que, na visão dos alunos, 
são inadequadas ao profissional da docência: gritos em sala, 
trato desrespeitoso aos alunos, explicações insuficientes, uso 
de linguagem rebuscada, mau uso de recursos didáticos, falta 
de contextualização do assunto, pouca atenção às dificuldades 
da turma, não incentivo à participação dos alunos e falta de 
paciência. 

 Trabalhamos com os alunos a questão da verdade na 
História. Mostramos que partindo dos fatos, podemos chegar 
a diferentes interpretações. Procuramos ressaltar os contextos 
que influenciam no entendimento de cada conteúdo trabalhado. 
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Por meio da busca dos porquês, procuramos despertar nos 
alunos do 8º ano “A” da Escola Municipal José Sotero, um senso 
crítico e investigativo, sempre questionando e problematizando 
cada acontecimento. Isso motivou a crescente participação dos 
alunos nas aulas. 

A observação de todo o processo, a descrição em diário de 
campo e a análise do que víamos em sala de aula, mostravam-
nos que a aprendizagem dos alunos estava sendo efetivada. 
Assim, por meio do exercício da pesquisa também aprendemos 
a ser professoras. Como afirmam Silva e Santos (2002), o papel 
do educador em conduzir seus alunos à criticidade precisa ser 
recíproco, na busca da aquisição de novos conhecimentos há 
sempre uma troca de experiências. Em nossas análises perce-
bemos a concretização disso.

Realizamos atividades avaliativas como forma de avaliar 
qualitativa e quantitativamente os rendimentos da turma. Ao 
final de cada aula, era proposta atividade com questões a serem 
respondidas em casa, devido ao pouco tempo de aula (apenas 
duas aulas por semana). Nas atividades, percebemos a frequente 
cópia entre os alunos. O pouco tempo de aula e também da 
prática docente que compõe o Estágio (dois meses) dificultava 
um processo de conscientização e de mudanças de hábitos dos 
alunos. Mas, temos ciência da importância de agirmos sobre 
esse tipo de postura dos alunos, tendo em vista a necessidade 
de formação para a cidadania. 

Nas atividades percebemos também o pouco exercício 
de raciocínio dos alunos. Perguntas simples ficavam sem res-
postas. Enunciados não eram compreendidos. Erros graves de 
ortografia eram cometidos. A disposição na comunicação oral 
não era acompanhada pela escrita.

Realizamos avaliações, autoavaliações e análises siste-
máticas, acompanhando, passo a passo o desenvolvimento da 
pesquisa sobre a nossa prática docente em sala de aula. A busca 
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era por alcançar uma maior satisfação da turma, ampliando a 
aprendizagem dos alunos e o gosto em estudar História, desco-
brindo meios para tornar a aula um momento prazeroso, tanto 
para nós (professoras-estagiárias) quanto para nossos alunos.

Percebemos, durante a docência na Escola, que o professor 
às vezes esquece que o ensino de História no Ensino Fundamental 
necessita de uma relação com o presente. Não podemos trabalhar 
a História do Brasil, como afirma Bittencourt, como apenas 
um apêndice da História Geral, por exemplo. É preciso partir 
de problemáticas do presente e a partir daí pensarmos nos 
conteúdos históricos escolares:

O conhecimento sobre o Brasil atual exige o domínio da 
História do presente, ou do entendimento do presente como 
História, e dos métodos de abordá-la. A identificação dos 
problemas vividos ou próximos dos alunos torna possível 
estabelecer os objetos de estudo significativos que ordenarão 
os conteúdos a serem trabalhados, tanto no tempo como no 
espaço. Ensinar História sempre constitui-se num desafio 
para professores, considerando sua abrangência, comple-
xidade e as não poucas dificuldades dos alunos para com o 
estabelecimento de relações com tempos e épocas históricas 
(BITTENCOURT, 2009, p. 11).

Para quem ensina História é preciso ter clara a impor-
tância desta disciplina escolar. Hoje ela está assegurada nos 
currículos escolares. Mas isso não é garantia da sua perma-
nência eterna em propostas curriculares. O docente precisa ter 
argumentos sobre a necessidade dessa área do conhecimento na 
escola básica, no sentido de contribuição no processo formativo 
das novas gerações. Isso requer clareza quanto à própria postura 
docente em sala de aula. 

Em Paulo Freire (1996), encontramos ideias elucidati-
vas para pensarmos a nossa pesquisa, uma vez que esta trata 
sobre o como agir no processo ensino-aprendizagem em sala 
de aula. Com base em Freire, buscamos executar uma prática 
docente com a função de formar os alunos, desenvolver neles 
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a criticidade, sem que nos sentíssemos donas do saber, pois 
o saber em sala deve ser construído de maneira mútua entre 
docentes e discentes. 

Considerações finais
Em nossas aulas e na investigação sobre os seus efeitos, 

percebemos que ensinar é uma arte e requer atenção, pesquisa, 
zelo e muita força de vontade de estar ali todos os dias. Como 
docentes, não devemos esquecer que nossa postura em sala de 
aula interfere e influencia a aprendizagem de nossos alunos. 
Até mesmo a apresentação com vestimenta adequada, formal, 
pode mudar a postura dos alunos diante do processo e, assim, 
favorecer a atenção dos alunos quanto ao que se está estudando. 
A forma como nos dirigimos aos discentes também é importante, 
palavras negativas ou discriminatórias podem levar os alunos 
a rejeitar o ensinamento. 

Apesar de comentarmos apenas esses dois exemplos, 
sabemos que há muitos outros que estão relacionados à postura 
docente e que podem ser um instrumento de ajuda em sala de 
aula ou uma barreira de aprendizado, um meio pelo qual se 
facilita ou dificulta o ensino e o desenvolvimento da sua aula. 
É preciso observar-se, é preciso observar o aluno e os reflexos 
das ações de uns sobre os outros. Observação participante, 
interações constantes, atenção ao processo, descrição e registros 
de ações, enfim, um olhar e uma postura de tipo etnográfico 
contribuem para isso.

 Após essas vivências de professoras-pesquisadoras, com-
preendemos com mais clareza o que declara insistentemente 
Azevedo (2010, p. 246): “Trabalhar os Estágios Supervisionados 
como lugar de pesquisa objetiva criar condições para que os futuros 
professores tenham consciência da importância social do docente”. 
Isso significa, realmente, despertar-nos para um olhar crítico sobre 
nossos próprios saberes e práticas e levar-nos a um trabalho no 
qual ensino e pesquisa articulam-se de forma quase consequente. 
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ENSINO DE HISTÓRIA POR 
MEIO DE FOTOGRAFIAS

EXPERIÊNCIAS COMPARADAS NO ENSINO BÁSICO
Andrielly Karolina D. Braz7

Para a História, toda forma de imagem é histórica e por isso 
precisa ser pensada e historicizada para se constituir como 
fonte. Como fontes devem ser investigadas e situadas de acordo 
com o seu contexto de produção. As perguntas feitas às imagens 
pelo pesquisador da História são fundamentais para a criação 
de uma história múltipla. 

Foi a partir dessa perspectiva que o nosso projeto de 
investigação sobre o ensino de História, desenvolvido no âmbito 
dos Estágios Supervisionados, foi pensado e construído como 
experiência docente no processo de formação inicial de pro-
fessores entre os anos de 2010 e 2012. Objetivamos levar para 
a sala de aula a prática de ler imagens de uma maneira que 
ultrapassasse a simples noção da fotografia como reprodução 
da verdade. 

Buscamos mapear as concepções dos alunos sobre fonte 
histórica e, em seguida, desenvolver a noção de fotografia como 
fonte para construção e estudo da História. Investigamos o 

7 Licenciada e bacharel em História e mestranda em Educação pela 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Cursou os 
Estágios Supervisionados entre 2010 e 2012.
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exercício de interpretação dos alunos sobre esse tipo de fonte, 
procurando desenvolver a capacidade dos discentes de enxergar 
as variadas leituras e interpretações possíveis a partir de uma 
fonte como a fotografia. Ao considerarmos os alunos como 
agentes históricos capazes de leituras e construções interpre-
tativas próprias, buscamos demonstrar como a utilização de 
imagens poderia contribuir no seu processo de aprendizagem.

No desenvolvimento da pesquisa, utilizamos, sobretudo, 
questionários para a coleta de dados, analisados, por sua vez, 
a partir da perspectiva de tipo etnográfico, a partir do que 
explicam André (1995) e Azevedo (2010). Observamos os discentes 
em meio aos variados aspectos constituintes da dinâmica de 
sala de aula. Ou seja, mantivemo-nos atentos ao processo e não 
somente ao produto final. Além disso, documentos (como provas 
avaliativas), atividades realizadas dentro e fora da aula, diário 
de classe e os questionários para coleta/construção de dados 
foram também importantes para a percepção dos conhecimentos 
prévios dos alunos e os avanços alcançados por eles durante a 
aplicação do projeto.

A leitura de obras de diferentes autores assim como dos 
PCN de História (BRASIL, 1998) contribuíram para a compreensão 
do valor pedagógico da fotografia para o ensino da disciplina, 
fundamentando a sua utilização como recurso didático. Nas 
discussões sobre a relação fotografia e História participaram 
autores como Kossoy (2001), Abud (2010), Cardoso e Mauad (1997), 
e Bittencourt (2009; 2012). Toda a discussão contribuiu para que 
refletíssemos sobre as imagens como fontes, sua relação com o 
meio social e os impactos causados por ela, e os seus possíveis 
usos no ensino de História.

A formulação e execução do projeto tiveram por base dois 
conceitos: o de fonte histórica e o de aprendizagem. Partindo 
de princípios inaugurados pelo movimento Escola dos Annales, 
consideramos a fotografia como documento. A partir dos novos 
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princípios teóricos da História, “[...] todos os vestígios do passado 
são considerados matérias para o historiador. Desta forma, novos 
textos, tais como a pintura, o cinema, a fotografia etc., foram 
incluídos no elenco de fontes dignas de fazer parte da história 
e passíveis de leitura por parte do historiador” (CARDOSO; 
MAUAD, 1997, p. 40).

Quanto ao conceito de aprendizagem, trabalhamos com 
a concepção de Paulo Freire sobre como se dá o processo de 
aprendizagem. Para o autor (1996, p. 47): “[...] ensinar não é 
transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para sua 
própria produção ou a sua construção”. Essa concepção frei-
reana vai ao encontro dos objetivos desta pesquisa, visto que 
consideramos as particularidades dos alunos como suporte para 
o trabalho de desenvolvimento das competências necessárias 
para a leitura de imagens.

A pesquisa teve como campo de atuação escolas da rede 
pública de Natal/RN e em segmentos distintos. A primeira expe-
riência foi na Escola Estadual Elizabeth de Fátima A. Guilhermino 
e teve como público o 6° ano do Ensino Fundamental. A segunda 
experiência ocorreu na Escola Estadual Prof. Anísio Teixeira, 
em turma do 1° ano do Ensino Médio. 

As experiências relatadas focalizam as ações ocorridas 
apenas no Ensino Médio. Isso decorre do fato de ter havido, 
nesta experiência, a consolidação de elementos significativos 
do projeto e uma maior facilidade de aplicação comparada à pri-
meira experiência com alunos do 6º ano do Ensino Fundamental. 

Quando da execução do projeto na primeira experiência 
(6º ano), os seus objetivos ainda estavam frágeis e a metodologia 
não havia sido bem definida e mesmo compreendida. As difi-
culdades com o conteúdo histórico escolar e a fragilidade no 
trato com o livro didático também foram evidentes, assim como 
a necessidade execução de uma prática docente reflexiva. Mas, 
tais limitações presentes ainda no nosso Estágio III tornaram-se 
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motivações para aperfeiçoar o projeto e a prática docente e 
procurar garantir a aprendizagem dos alunos em uma segunda 
aplicação do projeto, no Estágio IV. Esta ocorreu em turma do 
Ensino Médio na Escola Anísio Teixeira. Essa busca por uma nova 
aplicação decorreu do exercício de autoavaliação necessário em 
uma atividade de investigação como essa. Ao final do Estágio 
III, percebemos a necessidade de revisão de ações, novos pla-
nejamentos e uma tomada de postura investigativa adequada 
a esse tipo de pesquisa. A prática de ensino articulada a uma 
experiência de pesquisa, sem dúvida, contribui para avanços 
no fazer docente ainda durante o curso de formação inicial.

Durante o período de observação da turma do 1° ano 
do Ensino Médio já aplicamos o primeiro questionário para 
iniciarmos a construção de dados. Verificamos que a turma 
não compreendia a História como algo presente no nosso dia 
a dia e não percebia o sentido da relação presente-passado. O 
seu estudo associado à memorização mecânica também era 
frequente. Em relação à fotografia, quando perguntados se era 
possível aprender História por meio delas, as respostas foram 
afirmativas. Ao serem questionados sobre a fotografia como 
expressão da realidade, foi interessante percebermos que a 
maioria dos alunos já tinha a noção de que, embora existam 
diversas informações na fotografia, ela pode ser alterada graças 
aos recursos tecnológicos, por exemplo.

Após analisarmos todas as respostas, concluímos que 
os alunos estavam preparados para aprofundar a discussão 
sobre a fotografia como uma construção passível de múltiplas 
interpretações. Como afirma Kossoy (2001, p. 114), “apesar do 
amplo potencial de informação contido na imagem, ela não 
substitui a realidade tal como se deu no passado. Ela apenas traz 
informações visuais de um fragmento do passado, selecionado 
e organizado estética e ideologicamente”.

Constatamos que a maioria dos alunos (65%) não sabia 
definir “fonte histórica”. Diante desse quadro, foi necessário 
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chamarmos a atenção dos alunos para o que Kossoy (2001) 
chama de primeira realidade, ou seja, o momento de criação da 
fotografia, pois é nesse momento que é possível compreender-
mos as intenções que movem sua construção. É a análise dessa 
primeira realidade que nos permite o exercício da interpretação 
e da compreensão da fotografia como fonte histórica. 

Buscamos, assim, despertar o alunado também para 
o que está aparentemente oculto na imagem. Pensar sobre 
isso influencia diretamente no exercício da interpretação e 
desconstrói toda e qualquer noção que possa existir de que a 
imagem é a reprodução fiel da realidade e possibilita o vislumbre 
de que ela é na verdade uma representação de determinada 
realidade, escolhida, montada, focada de acordo com o ângulo, 
luz, cenário, personagens que mais interessem ao fotógrafo ou 
ao fotografado. 

É preciso ainda considerar a importância do auxílio de 
outras fontes no exercício dessa interpretação, outros textos são 
necessários para tanto, pois as fotografias sem as palavras estão 
sujeitas a uma leitura aleatória do observador. Segundo Saliba:

Ao contrário do que se costuma dizer, “a imagem não fala por 
si só”. Penso aqui nas imagens cruas, sem nenhum comentário 
ou legenda. Tais imagens podem nos interessar, impressio-
nar, seduzir, comover e nos apaixonar, mas não podem nos 
informar. O que nos informa são as palavras (apud ABUD, 
2010, p. 38).

Para dimensionar esses aspectos dedicamos uma aula 
para que os alunos pensassem sobre as suas próprias fotografias. 
Eles foram levados a refletir e questionar sobre as fotografias 
que expõem nas redes sociais e em como fazem questão de 
mostrar apenas aquilo que lhes interessa. A maneira como se 
vestem e se produzem para uma fotografia, o lugar e ângulo 
que escolhem para fotografar, a escolha de um momento que se 
deseja registrar, a própria dimensão histórica que a fotografia 
carrega em si, quando revela traços de um tempo e um espaço, 
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e a maneira como a legenda dada a determinada fotografia 
condiciona fortemente sua interpretação. Tais questões foram 
fundamentais para aprofundar significativamente as percepções 
apresentadas pelos alunos no início do projeto, e para que se 
pudesse garantir uma prática mais consistente na etapa seguinte 
da execução da nossa investigação.

Em algumas situações, trabalhar com a fotografia como 
recurso didático pode ser melhor a partir de determinados 
períodos históricos. Nas nossas duas experiências de execução 
do projeto, os trabalhos partiram do conteúdo de História 
Antiga, correspondente ao nível das turmas de 6° ano do Ensino 
Fundamental e do 1° ano do Ensino Médio. 

Diante dessa situação, a forma encontrada para trabalhar 
a fotografia e a História Antiga foi o exercício de análise das 
imagens contidas no livro didático. Buscamos desenvolver uma 
leitura compreensiva da imagem para entender melhor o texto 
escrito que geralmente a acompanhava, e não uma análise 
científica mais aprofundada. Buscamos levar os alunos a irem 
além do contato e leitura das imagens como mera ilustração. 

Levamos os alunos a perceberem que a maneira como 
as imagens estão inseridas no manual didático também tem 
em si já uma intenção. Sobre a utilização de imagens no livro 
didático há uma vasta bibliografia a qual aponta como con-
sensual a necessidade de transposição da noção de imagens 
como simples ilustrações. Para tanto, é preciso que os alunos 
não apenas olhem as imagens, mas que possam identificá-las, 
interpretá-las, questioná-las, procurando informações sobre 
elas. Auxilia, nesse sentido, o trabalho conjunto com outras 
linguagens, a exemplo de diferentes textos escritos sobre o 
conteúdo histórico representado nas imagens ou a partir delas 
tratado, como discorre Bittencourt (2012, p. 89),

Os textos dos livros muitas vezes são considerados áridos 
e pouco motivadores para alunos que cada vez mais se informam 
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por imagens da mídia, podem referenciar uma outra relação 
entre texto e imagem. Fazer os alunos refletirem sobre as ima-
gens que lhes são postas diante dos olhos é uma das tarefas 
urgentes da escola e cabe ao professor criar as oportunidades, em 
todas as circunstâncias, sem esperar a socialização de suportes 
mais sofisticados para as diferentes escolas e condições de 
trabalho que enfrenta. 

Ao trabalharmos sobre o legado grego para a sociedade 
ocidental, distribuímos roteiros para orientar os alunos quanto 
à análise de duas imagens presentes no livro didático da turma. 
O roteiro baseou-se em orientações propostas por Bittencourt 
(2009). Os alunos foram levados a observar e descrever a cena 
retratada, os personagens, o conteúdo das imagens e as suas 
informações históricas, a identificação dos dois momentos das 
imagens, as diferenças entre as técnicas de produção, assim 
como a identificação da autoria e os motivos que levaram às 
suas produções, ou seja, por que e para quem foram feitas.

A primeira imagem era uma fotografia que retratava a 
participação de uma atleta brasileira nas olimpíadas de Pequim, 
em 2008; e a segunda, uma fotografia de um vaso de cerâmica 
do século V a.C, que reproduzia uma cena dos jogos olímpicos 
daquele período.

O momento de observação e o direcionamento dado pelo 
roteiro foram essenciais para o envolvimento dos alunos e a 
realização da atividade. À medida que os discentes atentavam 
para as permanências e rupturas a partir das duas imagens, o 
momento se tornava propício para trabalhar a sua historicidade 
e os seus conteúdos. Por exemplo, um dos alunos identificou 
a presença da mulher na fotografia e a representação só de 
homens na fotografia do vaso. Isso possibilitou a discussão 
sobre as diferenças de gênero na Antiguidade, que não estavam 
claras no texto do livro nem nas legendas das imagens. Esta é 
apenas uma das muitas percepções verificadas pelos alunos, 
que puderam exercitar suas observações e interpretações.
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Ao fim da atividade, percebemos um notável avanço na 
participação e envolvimento dos alunos, assim como no nível 
de percepção e argumentação em suas respostas. O exercício 
de observar, analisar, buscar informações nas legendas, no 
texto e na explicação do professor, cumpriu o dever de transpor 
a imagem do livro didático como ilustração, e despertou a 
necessidade de problematizá-la. 

Além de diálogos constantes com a bibliografia, como 
forma de registro dos resultados alcançados pela execução do 
projeto de pesquisa, o questionário para coleta e construção 
de dados foi aplicado novamente, e foi com base em tais dados 
que também fundamentamos nossas interpretações. Buscamos, 
assim, também considerar, no processo de sistematização e 
análise da experiência, o que Azevedo (2010, p. 233) chama de 
dados brutos da pesquisa. Segundo a autora:

No que se refere ao texto final da investigação, o pesquisador 
iniciante precisa estar atento ao equilíbrio a ser mantido 
entre duas fontes de informação: dados brutos da pesquisa, 
a exemplo das falas dos sujeitos investigados transcritos 
literalmente ou trechos de observações diretas; e, dados de 
interpretação e análise, informações mais elaboradas resultado 
do conhecimento empírico e bibliográfico do pesquisador. As 
relações mantidas entre estas fontes de informação podem 
levar o pesquisador a trabalhar melhor os dados com os 
elementos teórico-conceituais, refletindo assim, teoricamente 
sobre os eventos.

De acordo com as respostas dos alunos, o primeiro avanço 
notado em decorrência das atividades relativas ao nosso projeto 
de intervenção/pesquisa foi quanto à compreensão dos alunos 
sobre o que são fontes históricas. Verificamos no final do período 
de prática docente na Escola que cerca de 80% dos alunos já 
conseguiam definir com clareza o que eram fontes históricas.

Outro resultado percebido foi a percepção da primeira 
realidade existente na fotografia. No geral, os alunos consegui-
ram apreender que as fotografias mesmo que representassem 
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um momento real, congelado através da câmera, não necessa-
riamente reproduziam a realidade, como vemos no registro 
a seguir: “As fotografias não mostram a realidade. Às vezes 
existem coisas que não podemos ver, a imagem mostra uma 
coisa que não sabemos se realmente mostra o que é. A imagem 
só mostra aquilo que se quer mostrar” (Aluno, 1º ano-Ensino 
Médio). 

Em outras respostas, notamos ainda a importância de 
considerarmos as informações de outros textos e fonte para 
interpretar as fotografias e imagens: “A fotografia ajuda muito 
na hora de estudar, mas não podemos estudar sem a ajuda do 
texto, da legenda, pois é com elas que entendemos o que a foto 
quer passar” (Aluno, 1º ano-Ensino Médio). 

Verificamos também a dinamização do ensino e melhora 
da dinâmica da sala de aula. Nas duas experiências de aplicação 
do projeto, notamos que a utilização da fotografia contribuiu 
para uma maior interação, apreensão do conteúdo e participação 
durante as aulas. Embora na segunda, a aprendizagem tenha 
se dado de maneira mais significativa.

Os resultados do projeto só confirmaram o valor peda-
gógico da fotografia e dos recursos imagéticos como forma 
de dinamizar, desenvolver e facilitar o processo de ensino 
aprendizagem. Pela aproximação com tais recursos, os alunos 
puderam construir suas próprias interpretações e percepções 
que foram aperfeiçoadas e reformuladas de acordo com o que 
se pretendia alcançar. É sintomático o registro do aluno que 
afirma que: “Sim, é possível aprender História com fotografias, 
pois as mesmas revelam algo que acontecia e os interesses dos 
indivíduos” (Aluno, 1º ano-Ensino Médio).

Concluímos que avanços ocorreram desde o início das 
intervenções. Foi notório o desenvolvimento de muitos alunos 
mediante suas participações, avaliações, capacidade de raciocí-
nio e argumentação, envolvimento durante as aulas, capacidade 
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de criticar, duvidar, questionar e interpretar. Além disso, as 
experiências foram valiosíssimas para a formação docente à 
medida que deixaram evidentes nossas limitações iniciais e as 
possibilidades a serem exploradas, graças ao exercício de uma 
prática reflexiva e investigativa. 
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“AULA EXPOSITIVA DE NOVO?”  
LIMITES E POSSIBILIDADES NA AULA DE HISTÓRIA

Diana Farias Oliveira1

A aula expositiva sempre foi uma constante nas salas de aulas 
tanto nas nossas experiências discentes quanto de docentes. 
No entanto, em uma ou em outra vivência percebíamos que 
cada aula expositiva tinha suas particularidades. Além da 
oralidade na exposição do conteúdo por parte dos professores, 
outras características eram atribuídas a tal técnica de ensino 
dependendo do docente que a utilizava. Durante a prática 
docente no curso de formação inicial, realizamos um estudo 
acerca da aplicação da aula expositiva na Escola Estadual Ana 
Júlia Mousinho.

A aula expositiva ao longo de toda a história da educação 
mostra-se como uma técnica de ensino de uso recorrente. 
Mas, na atualidade sofre críticas. As principais referem-se ao 
seu caráter verbalista e monótono. Apesar das críticas a aula 
expositiva não desapareceu das salas de aulas, sendo inclu-
sive demasiadamente utilizada pelos professores e solicitada 
pelos alunos, como apontam estudiosos do assunto, tais como 

1 Licenciada e bacharel em História e mestranda em Educação pela 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Professora da 
rede privada de ensino em Natal-RN. Cursou a Prática de Ensino em 
2010.
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Lima (2010), Leal e Cornachione Júnior (2006), Almeida (2004), 
Iocohama e Fujihara (2009) e Lopes (1997).

Ao cursarmos a Prática de Ensino2, descobrimos que a 
disciplina unicamente não iria nos transformar em docente e 
nem nos ensinar a dar aulas, pois não há uma fórmula pronta 
que possa ser entregue ao professor iniciante, uma vez que 
lecionar não é uma receita de bolo que nos permita ir seguindo 
o passo a passo. No entanto, percebemos que há caminhos que 
já foram percorridos e que podem nos fornecer, ainda que em 
termos de perspectivas, informações e experiências acerca do 
lecionar. 

Com a metodologia adotada pela professora da disciplina 
na época, seríamos nós, alunos, quem iríamos pensar em uma 
proposta metodológica para o ensino de História, aplicá-la na 
turma em que realizaríamos a docência e analisá-la (AZEVEDO, 
2010). Pensar nesse projeto metodológico significou ir atrás de 
referências bibliográficas que fornecessem teoricamente infor-
mações sobre a técnica de ensino e recurso didático escolhido, 
não como receita pronta para ser aplicada, mas como direciona-
mento que poderia ser modificado e adequado à realidade que 
encontraríamos na escola campo da prática docente. A partir 
dessas experiências, passamos a ver a importância do professor 
dominar teoricamente, mesmo que minimamente, as técnicas 
e os recursos que escolhe para compor a metodologia que irá 
auxiliá-lo na prática docente. 

Quando ingressamos no curso de História, por meio do 
processo seletivo do ano 2003, ele era voltado para a licenciatura 
plena e bacharelado juntos. No ano seguinte houve a separação. 
Mas, o curso de História seguiu marcado pelo pensar e pelo 

2 Disciplina integrante do currículo que vigorou de 1988 a 2003. 
Diferente da maioria dos alunos do curso, cursamos Prática de Ensino, 
com carga horária inferior aos quatro Estágios Supervisionados do 
atual currículo.
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fazer História como historiador, ou seja, o pensar e o fazer 
pesquisa histórica. Em relação à investigação da prática docente, 
a marca era o silêncio. Ignorava-se o fato de que ainda que 
minimamente, um professor para preparar uma aula precisa 
realizar uma pesquisa. Os professores de História acabavam 
saindo da universidade sem ter contato com a realização de 
pesquisas sobre o ensino.

Se os alunos não são estimulados e nem aprenderam a 
fazer pesquisas na graduação, torna-se mais difícil fazê-la nos 
cursos de especialização e pós-graduação bem como no cotidiano 
escolar ao longo da carreira. A carência de pesquisas na área 
resulta na deficiência de identificar problemas e pensar formas 
de resolvê-los. Foi assim que chegamos à Prática de Ensino.

É importante salientarmos que antes de cursarmos a 
disciplina Prática de Ensino já havíamos lecionado um ano antes. 
Na ocasião, contávamos com conhecimentos teóricos sobre 
História, porém nenhum sobre a prática docente. Como não 
tínhamos direcionamento tentávamos lembrar como eram as 
nossas aulas na Educação Básica, e às vezes também aplicávamos 
técnicas didáticas que vivenciávamos na graduação, como estudo 
dirigido e fichamentos, por exemplo. A princípio pensávamos 
mesmo que para lecionar bastávamos apenas dominar o con-
teúdo teórico referente à disciplina escolar História, que por 
sua vez deveria ser passado aos alunos. Essa visão, no entanto, 
foi desmontada logo de início, pois cada sala de aula possuía 
suas particularidades e cada aluno representava um mundo de 
pensamentos e comportamentos. Desta forma, ficou claro que 
seria necessário dominarmos ou pelo menos conhecermos muito 
mais do que as teorias e conteúdos de História. Era preciso, 
por exemplo, conhecermos e teorizarmos sobre a utilização de 
diferentes técnicas de ensino na educação básica.

A respeito, especificamente, sobre a aula expositiva, 
constatamos que um equívoco precisa ser evitado, o de que 
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qualquer exposição oral pode ser considerada aula expositiva. 
Por exemplo, é comum um professor chegar em sala de aula, 
falar qualquer coisa sobre determinado assunto e achar que 
deu uma aula expositiva, bem como o aluno não gostar dessa 
forma simples de exposição e dizer que detesta aula expositiva. 
Diante disso, passamos a questionar: Por que mesmo sendo tão 
criticada essa técnica de ensino não foi banida das salas de 
aula, especificamente, na disciplina História? O que caracteriza 
efetivamente uma aula expositiva? Quais os efeitos dessa técnica 
no processo de aprendizagem dos alunos em História?

A partir de leituras, pudemos perceber que essa técnica 
de ensino é preferida por boa parte dos professores e alunos, 
principalmente, como explica Lopes (1997) porque supre a 
carência bibliográfica por parte do aluno; economiza tempo 
para o professor que precisa ministrar grande quantidade 
de conteúdo em pouco tempo, permitindo uma visão global 
e sintética de determinado assunto. As críticas a esta técnica 
de ensino acontecem, sobretudo, pela sua utilização limitada, 
quando professores acham que são detentores do conheci-
mento e focam o aprendizado na mera transmissão deste. A 
aula expositiva não foi banida porque conseguiu recriar-se, 
como enfatiza Lima (2010) deslocando o foco da exposição 
verbalista do professor para um autêntico diálogo envolvendo 
professor e alunos. 

Dessa maneira, traçamos como objetivos desta pesquisa, a 
busca por caracterizar e refletir acerca dos principais aspectos 
constituintes da técnica aula expositiva e analisar se a apli-
cação dessa técnica contribui para a construção e difusão da 
aprendizagem no ensino de História. O projeto de docência e de 
investigação sobre a própria prática profissional foi executado 
na Escola Ana Júlia Mousinho, no ano de 2010. Localizada na 
Zona Norte da cidade de Natal-RN, a escola funciona em três 
turnos e é destinada ao Ensino Médio.
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Para análise da experiência baseamo-nos em princípios da 
pesquisa de tipo etnográfico (ANDRÉ, 1995). Em meio à pesquisa 
bibliográfica buscamos adentrar no ambiente escolar, observá-lo, 
descrevê-lo e analisá-lo. Para isso, fizemos uso permanente de 
diário de campo para registrar ao longo das aulas, as percepções 
dos alunos sobre o processo. 

Durante as atividades na Escola, observamos que a aula 
expositiva não era bem compreendida pelos alunos, os quais 
não possuíam uma clara ou mesmo razoável definição quanto 
à técnica e, sobretudo, sobre os efeitos nas suas aprendiza-
gens. De modo geral, a presença da oralidade na exposição do 
conteúdo caracterizaria a aula como expositiva ainda que não 
apresentasse de fato as suas reais características. Obviamente, 
os alunos de ensino básico não teriam de forma natural esse 
conhecimento sobre tal técnica, mas suas falas denunciavam 
um conhecimento muito afastado do que de fato representa 
uma aula expositiva.

Na bibliografia analisada, quer seja de pesquisadores em 
educação, quer seja de pesquisadores de outras áreas, a carac-
terização recorrente é que a aula expositiva é uma técnica de 
ensino autoritária, verbalista, que tem o professor como a figura 
central do processo, portanto, é ele quem expõe o conteúdo 
aos alunos utilizando, por vezes, quadro e giz. Sobre a aula 
expositiva, Iocohama e Fujihara (2009, p. 167) comentam que:

De fato, a aula expositiva faz com que muitos professores 
incorram na atitude de falar por um longo período, assu-
mindo o papel de emissor, dando ao aluno o exclusivo papel 
de receptor. E se a fala não permitir ou possibilitar interven-
ções, resta somente ao aluno exercitar precipuamente sua 
habilidade de ouvir.

Essa caracterização recorrente que pode ser facilmente 
encontrada acerca da aula expositiva é que concede a imagem 
negativa que tal técnica carrega em si. Como afirma Lopes (1997), 
na chamada Pedagogia Tradicional a importância da transmissão 
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do conhecimento cabia ao professor, conferindo à abordagem 
pedagógica um caráter verbalista, autoritário e inibidor da 
participação do aluno, sendo esses aspectos transferidos para 
a técnica de ensino que era utilizada, no caso a aula expositiva.

O surgimento da aula expositiva nos moldes tradicionais, 
data do final da Idade Média dentro do modelo pedagógico ide-
alizado pelos jesuítas que se transformou em referência (LIMA, 
2010). A aplicação da aula expositiva é vista como algo simples 
por parte de alguns professores e pesquisadores, e isso pode ser 
evidenciado, por exemplo, quando são apresentadas as vantagens 
da escolha e aplicação da técnica, que são, de acordo com Leal 
e Cornachione Júnior (2006): poupar tempo dos professores na 
preparação; requer um mínimo de preparação e conduta dos 
envolvidos; estratégia de custo mais baixo a ser utilizada. Todas 
essas vantagens não dizem respeito efetivamente ao processo 
ensino-aprendizagem, mas à facilidade que a aplicação de tal 
técnica traz ao professor. 

Dessa forma, acaba propagando-se uma ideia de que para 
colocá-la em prática um professor de História, por exemplo, 
bastaria ter apenas o conhecimento informativo acerca do 
conteúdo a ser ministrado, e indo mais além, nem precisaria ter 
muito conhecimento, uma vez que o aluno seria visto apenas 
como um mero ouvinte. Até as vantagens de sua aplicação 
acabariam sendo também argumentos que se transformariam 
em motivos para crítica.

Lopes (1997) registra que é mais comum serem apresen-
tadas desvantagens no uso de tal técnica e essas desvantagens 
dizem respeito ao caráter verbalista, que leva o professor a 
falar demais, restringindo a participação do aluno e como 
aponta Leal e Cornachione Júnior (2006): “[...] o conteúdo a ser 
apreendido é representado ao aprendiz na sua forma final e 
a tarefa da aprendizagem não envolve nenhuma descoberta 
independente por parte do estudante”.
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Assim, a aula expositiva sofre duras críticas na atualidade 
porque é identificada como representante de uma pedagogia 
tradicional. No entanto, as formas encontradas durante as 
observações na Escola não diziam respeito à forma como era 
aplicada em tal abordagem, pelo contrário, possuía caracte-
rísticas próprias de acordo com cada professor que a aplicava. 
Dessa forma, não cabe responsabilizar nenhuma técnica de 
ensino pelo sucesso ou fracasso do processo ensino-apren-
dizagem, pois sua aplicação depende da postura do docente 
com base na concepção que tem do que significa ensinar e 
aprender. Ou seja, as concepções teóricas e metodológicas do 
professor sobre a História assim como em relação ao processo 
ensino-aprendizagem é que definiriam as características e os 
efeitos da aula expositiva.

A aula expositiva se aplicada seguindo propostas peda-
gógicas atuais, introduzindo o diálogo e pressupostos da 
pesquisa, pode promover aprendizagem efetiva do alunado, 
bem como desenvolver seu senso crítico, um dos objetivos do 
ensino de História. Assim, o docente estaria trabalhando com 
uma aula expositiva dialógica. Ressaltamos ainda que esse 
trabalho embora tenha sido voltado para análise da utilização 
de uma técnica de ensino específica não nega a importância 
da utilização de variadas técnicas de ensino no processo de 
ensino-aprendizagem em História. 

Na aula expositiva dialógica, o professor não deixa de 
apresentar o conteúdo da matéria. Na aula de História o pro-
fessor exporia oralmente informações relacionadas a eventos, 
sujeitos, datas, temporalidades, conceitos, ideias etc. O dife-
rencial em relação à perspectiva tradicional de preleção seria a 
presença de questionamentos aos (e dos) alunos e a orientação 
do professor por meio de novas explicações no sentido de levar 
os discentes, por meio de problematizações, a redescobrir o 
conhecimento, pois confrontariam esse conhecimento com 
a realidade conhecida, ou seja, seus conhecimentos prévios.
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Considerações finais
Ao final, podemos afirmar que essa pesquisa foi impor-

tante para nosso crescimento profissional como docente, 
uma vez que nos proporcionou contato com uma bibliografia 
enriquecedora e indispensável para quem se dedica à prática 
docente de História. 

Apesar do pouco tempo de prática docente na Escola, 
podemos afirmar que o trabalho acerca dos usos e implica-
ções da aula expositiva nas aulas de História foi instigante. 
Inicialmente, parecia algo demasiadamente grande ter que 
elaborar e executar um projeto a partir das nossas próprias 
escolhas. Mas, foi necessário e tornou-se definidor para as nossas 
decisões na profissão e mesmo dentro do próprio curso, ou seja, 
a experiência despertou-nos para a iniciativa de aprofundarmos 
a investigação, buscando perceber como outros professores 
da Escola enxergavam a aula expositiva e como lançavam mão 
dela. Este novo trabalho de investigação foi concretizado na 
monografia de final do próprio curso de História3.

Isso revela a importância de o estágio de formação de 
professores ser trabalhado tomando por base também o exercício 
de investigação sobre a própria prática docente. Foi a experi-
ência da docência aliada a um processo, mesmo que inicial, de 
pesquisa, durante a Prática de Ensino, que nos permitiu não 
apenas estar dentro da sala de aula, mas também pensar a 
prática docente de maneira a criar algo e modificá-la. 

3 Pelo currículo antigo, o curso de História abrangia as duas modali-
dades formativas, licenciatura e bacharelado. Em decorrência desta 
última, o graduando tinha que defender monografia de final de curso. 
Defendemos, por exemplo, a seguinte pesquisa: OLIVEIRA, Diana F. 
O uso da aula expositiva no ensino de História na Educação Básica. 
Natal, UFRN, Monografia (Graduação em História). 116p. 2011.
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