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APRESENTAÇÃO
 Há várias histórias: a história dos povos, a história de artefatos, a história 

social e política, a história da ciência, a história dos movimentos sociais, a história 
das revoluções, a história das mulheres, a história da pedagogia, a história dos sa-
beres, a história dos números, e assim por diante. No entanto, subjacente a essas 
histórias existe o ser humano, o indivíduo. Foi a mente inquiridora da humanidade 
que levou à pesquisa dessas histórias, muitas vezes a partir de poucas fontes 
primárias e fragmentadas.

 A história é um legado crucial à humanidade, seja ela em nível local ou 
mundial, pois serve de exemplo das atitudes e invenções que tiveram êxito ou fra-
casso. Aquelas que fracassaram deveriam servir de aprendizado, assim os erros 
não seriam repetidos.

No âmbito da história local, é um enorme prazer apresentar este livro com-
posto de trabalhos e experiências dos participantes do subprojeto de História do 
Pibid da Universidade Federal de Santa Maria. Nele, são relatadas e analisadas as 
histórias pedagógicas e metodológicas desenvolvidas pelo subprojeto no Colégio 
Estadual Profª Edna May Cardoso e na Escola Básica Estadual Dr. Paulo Devanier 
Lauda, em Santa Maria/RS.

Essa publicação contou com auxílio de verba do Pibid/CAPES.

Desejo ao leitor um ótimo momento de leitura, reflexão e aprendizado!

Prof. Dr. Ricardo Fajardo
Coordenador Institucional PIBID/UFSM
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História/UFSM

PREFÁCIO 
O leitor tem em mãos uma preciosa obra que foi produzida pelos bolsistas 

do PIBID – História - da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Nela, os 
autores descrevem brilhantemente os trabalhos realizados e ainda assinalam com 
vivacidade os resultados que foram obtidos através de ações nos colégios estad-
uais Dr. Paulo Devanier Lauda e Professora Edna May Cardos, ambos localizados 
na cidade de Santa Maria, no estado do Rio Grande do Sul. A presente obra foi 
produzida em forma de artigos e não se reduz a uma simples descrição de ex-
periências. Vai além, mostra os resultados, apresenta estudos sobre o ensino e 
metodologia, mostra os temas discutidos pelos estudantes e ainda assinala sobre 
as perspectivas para a educação do Brasil. Trata-se de um livro que faz o leitor 
pensar profundamente sobre o processo de ensino-aprendizagem nas escolas 
públicas, ao apresentar as práticas pedagógicas conectadas com a realidade de 
cada estudante de sua escola. 

A obra também descreve a história do PIBID (Programa Institucional de Bol-
sas de Iniciação à Docência) no Brasil, desde sua implementação, indicando os 
objetivos, as execuções e alguns dados estatísticos, como o número de bolsas 
concedidas. A adesão ao programa pelas Universidades Brasileiras e pela Univer-
sidade Federal de Santa Maria (UFSM) é apresentada na introdução do primeiro 
artigo pelos autores Arioli Helfer, Bianca Madruga e Roselene Pommer. As infor-
mações são importantes na medida em que mostram que o PIBID é um programa 
do governo federal importante e que a sua efetivação foi um marco significativo 
‘na’ e ‘para’ a educação brasileira. Não há dúvidas de que foi um dos primeiros 
programas pensados especificamente para as licenciaturas, com o objetivo de fo-
mentar a formação dos futuros docentes da educação básica das escolas públicas 
de nosso país, colocando-os em contato com as escolas antes mesmos dos está-
gios curriculares. 

Por isso, toda a comunidade acadêmica que trabalha na formação de pro-
fessores (sobretudo, os cursos de licenciaturas) afirma e diz com todas as letras 
que o PIBID deveria continuar existindo. Sua importância é indiscutível, pois, é 
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indispensável para a formação de educadores como mostra esse maravilhoso livro 
que foi elaborado por quem de fato o vivenciou intensamente, na Universidade e 
nas escolas. Aliás, diga-se de passagem, o PIBID faz com que as Universidades 
e as escolas se aproximem naturalmente, pois é um programa das Universidades, 
mas seus projetos são desenvolvidos nas escolas públicas. Assim, vivemos no 
Brasil um importante momento de aproximação das Universidades com as esco-
las públicas.

A obra demonstra como os estudantes têm a oportunidade e a possibili-
dade de aprimorar os seus conhecimentos teóricos dentro da universidade que, 
em conjunto com coordenadores de área e supervisores, aprofundam os temas 
estudados para, posteriormente, aplica-los nas escolas. Claro que, aplicação não 
significa exportar, menos ainda imposição, mas aplicação através de outras met-
odologias e/ou recursos como oficinas, cinemas, exposições, eventos culturais 
(Edna cultural) e a criação de outros meios como a rádio escola etc. 

Não restam dúvidas de que o leitor tem em suas mãos uma excelente obra, 
realizada pelos bolsistas (pibidianas e pibidianos) de história da UFSM. Não se 
trata de um escrito qualquer, porque os textos apresentados em forma de artigos 
foram sendo construídos ao longo dos trabalhos e são os frutos das análises das 
experiências de professores e estudantes. Além dos textos teóricos, históricos e 
informativos sobre as práticas pedagógicas, apresenta-se ainda a utilização de 
diversas metodologias e as discussões sobre os distintos temas da atualidade, os 
quais são basilares e indispensáveis para a formação docente. Destaco a preocu-
pação e o cuidado que os autores tiveram com a apresentação dos resultados 
colhidos, o que demonstra que o PIBID é um programa sério e importante, pois 
enriquece a formação de todos e comprova a necessidade da sua manutenção. 

Quem tiver dúvidas sobre a relevância do PIBID, deverá ler a obra, assim 
certamente terá boas conclusões. Os leitores estão sendo contemplados com este 
livro importante para a leitura, mas também poderão utilizar esse material para a 



Iniciação à Docência: entre projetos, experiências e vivências do PIBID 
História/UFSM

11

pesquisa, pois, foi realizado por autores comprometidos com a educação e que 
demonstram que a mesma é fundamental para a formação de cidadãos honestos, 
justos e abertos para as diferenças. O desenvolvimento de uma nação será pos-
sível quando todos tiverem a oportunidade de estudar e discutir os temas sem 
preconceitos. Isso mostra que o PIBID oportuniza aos estudantes o contato com 
as realidades das escolas e contribui para uma formação sólida. 

Por fim, um agradecimento especial aos coordenadores de área do PIBID – 
HISTÓRIA – UFSM, aos supervisores das escolas envolvidas e aos estudantes por 
terem nos presenteado com este magnífico trabalho. Boa leitura.

                                                                  Professor Dr. Silvestre Grzibowski
                                                           Coordenador de Gestão – PIBID UFSM
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REFLEXÕES SOBRE A EXPERIÊNCIA DO PIBID/HISTÓRIA NA E.B.E. 
DR. PAULO DEVANIER LAUDA

HELFER, Arioli
arihelfer@hotmail.com

MADRUGA, Bianca
biancaalma@yahoo.com.br

POMMER, Roselene
roselenepommer@ctism.ufsm.br 

Introdução 

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) foi im-
plementado em novembro de 2007, através da Portaria de nº 38, para ser opera-
cionalizado pela Secretaria de Educação Superior (SESu), pela Fundação Coorde-
nação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e pelo Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), com vistas a melhorar a for-
mação docente para a Educação Básica brasileira. Nos sete anos de vigência do 
Programa, a partir da inserção em espaços formais de ensino, os acadêmicos dos 
cursos de licenciaturas tiveram a oportunidade de vivenciar experiências docentes 
que lhes qualificaram para além do estágio curricular obrigatório. O PIBID iniciou 
com a participação de 43 instituições federais de ensino superior e 3.088 bolsis-
tas. Em 2014 o Programa foi ampliado para 284 instituições públicas e privadas, 
passando a contar com 90.254 bolsistas1.

Na Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), o PIBID foi instituído jun-
tamente com a implementação nacional, ou seja, em 2007. Em 2009, foi proposto 
e aprovado junto as instâncias normativas do Programa, o primeiro subprojeto 
para o Curso de História – Licenciatura e Bacharelado, intitulado “História e Ed-
ucação: meandros do ensino formal”. Desde então, foram executados mais dois 
subprojetos do tipo, os quais já proporcionaram vivências docentes para mais de 
cem acadêmicos, aproximando-os do cotidiano dos espaços escolares.

Atualmente, o PIBID/História conta com 21 Bolsistas de Iniciação à Docên-
1 www.capes.gov.br/images/stories/download/bolsas/24112014-pibid-arquivoAnexado.pdf. Acessado 
em 20/01/18. 13
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cia (Bolsista ID), 03 Bolsistas Supervisores de Escolas, 02 Coordenadores de Área, 
atuando em duas escolas públicas estaduais localizadas em áreas periféricas de 
Santa Maria: a Escola Básica Estadual Dr. Paulo Devanier Lauda, situada no bairro 
Cohab Tancredo Neves – zona oeste de Santa Maria – e o Colégio Estadual Profª 
Edna May Cardoso, na Cohab Fernando Ferrari, localizada na área leste de Santa 
Maria. 

Nessas instituições públicas de ensino, estão sendo desenvolvidas ativi-
dades com estudantes do Ensino Médio e dos anos finais do Ensino Fundamental. 
Juntamente com outros 13 subprojetos de cursos de licenciatura, o PIBID/História 
integra o Projeto Institucional PIBID da UFSM, cujo mote tem sido o aporte teórico, 
técnico e metodológico para a promoção de ações pedagógicas interdisciplinares.

O presente texto tem por objetivo publicizar algumas reflexões acerca das 
experiências didático pedagógicas do PIBID/História na Escola Básica Estadual Dr. 
Paulo Devanier Lauda, instituição na qual o subprojeto vem sendo aplicado desde 
março de 2014.

Considerações gerais sobre o espaço das experiências

A Escola Básica Estadual Dr. Paulo Devanier Lauda foi fundada em 1992, 
pelo Decreto Estadual nº 34.404, de 16 de julho. Sua implementação remonta ao 
projeto de instalação dos Centro Integral de Educação Popular (CIEP) no estado 
do Rio Grande do Sul, durante o governo de Alceu Collares. Popularmente con-
hecidos como “Brizolões”, os CIEPs foram implantados, inicialmente, no estado 
do Rio de Janeiro, durante o governo de Leonel Brizola, a partir do projeto do 
secretário de educação Darcy Ribeiro.

Originalmente, esses centros de educação pretendiam atender crianças e 
jovens de áreas periféricas dos grandes centros urbanos, oferecendo-lhes ensino 
em tempo integral e de qualidade. Na compreensão de Menezes, o objetivo era

proporcionar educação, esportes, assistência médica, alimentos 
e atividades culturais variadas, em instituições colocadas fora 
da rede educacional regular. Além disso, estas escolas deveriam 
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obedecer a um projeto arquitetônico uniforme. Alguns estudiosos 
acreditam que, para criar os CIEPs, Darcy Ribeiro havia se inspira-
do no projeto Escola-Parque de Salvador, de Anísio Teixeira, data-
do de 1950. (2001, s/p.)

Priorizando a oferta de educação à população de baixa renda, no RS foram 
implantados, entre 1991 e 1994, 94 unidades, as quais possibilitaram o acesso de 
112.800 alunos a uma estrutura física que contava com: salas de aula, salas espe-
ciais de música, de brinquedos, de audiovisual e de informática, além de bibliote-
ca, laboratórios, gabinetes médico e odontológico, ginásios de esportes, cozinha 
industrial e refeitório. Seu objetivo era reverter a situação de “falta de recursos 
didáticos, desvalorização da expressão criativa e do pensamento crítico, ambiente 
pobre de estimulação com programas extensos e distantes da realidade do aluno, 
desestrutura da organização familiar, insuficiência alimentar”2, entre outros que 
caracterizavam a educação pública no 
RS.

Um exemplo dessas unidades 
de ensino foi o CIEP Dr. Paulo Devani-
er Lauda (figura 01), criado para pri-
orizar o atendimento educacional da 
população de baixa renda da Cohab 
Tancredo Neves.  A proposta ped-
agógica inicial da escola estava pau-
tada no trabalho em turno integral, 
com a oferta de lazer, recreação, aten-
dimento social, médico e psicológi-
co àquela comunidade.  Porém, com 
o fim do governo de Alceu Collares 
em 1994, a proposta pedagógica 
original foi alterada, extinguindo-se 
 o ensino de tempo integral. 

 
2 http://www.al.rs.gov.br/FileRepository/repdcp_m505/ComEspEdu_integral_2013/CIEP.pdf. Acessado 
em 06/09/17. 

Figura 01: CIEP Dr. Paulo D. Lauda quando de sua inauguração, em 1992.
Disponível em hhttp://www.al.rs.gov.br/FileRepository/repdcp_m505/ComEspEdu_ 

integral_2013/CIEP.  Acesso em 06/09/17.



Iniciação à Docência: entre projetos, experiências e vivências do PIBID 
História/UFSM

 Atualmente a escola atende a 876 alunos distribuídos entre o ensino fun-
damental anos iniciais, ensino fundamental anos finais e ensino médio, nos turnos 
da manhã, tarde e noite. Mantém, ainda, a mesma estrutura física da época de sua 
implementação:  24 salas de aulas, sala de diretoria e de professores, laboratórios 
de informática e de ciências, a qual se somaram: sala de recursos multifuncionais 
para Atendimento Educacional Especializado (AEE) e dependências e vias ade-
quadas a alunos com deficiência ou mobilidade reduzida.

Para atender a esse público de estudantes, a escola conta, hoje, com um 
total de 62 professores e 21 servidores atuando nos três turnos. Essa é uma das 
duas escolas a oferecer formação de nível médio à população do bairro Tancredo 
Neves, estimada em 12 mil habitantes3, o que evidencia a sua função social como 
um importante espaço de formação socioeducativa para os jovens da comunidade.

O PIBID/História 2014 na E.B.E.Dr. Paulo Devanier Lauda 

 O PIBID História iniciou sua atuação na referida escola em março de 2014. 
Em quase quatro anos de trabalho, os bolsistas do Programa, juntamente com os 
supervisores planejaram, organizaram e aplicaram cerca de 50 atividades, desen-
volvidas em dois ou mais períodos, entre intervenções em sala de aula, oficinas 
oferecidas nos contra turnos e eventos gerais promovidos pela escola. Essas 
ações pedagógicas, somadas aos seminários e as produções de materiais didáti-
cos como maquetes e jogos, entrecruzados pelo planejamento e pelas discussões 
e avaliações coletivas, buscaram aproximar os bolsistas da dinâmica complexa 
que aquela realidade escolar apresenta(va), possibilitando-lhes estratégias de su-
peração dos desafios apresentados pela mesma.

Sendo assim, o subprojeto perpassa os interesses da UFSM em interligar 
seus três eixos formadores: ensino, pesquisa e extensão. Além disso, atende os 
objetivos apresentados no Plano Pedagógico do Curso de História, qual seja, pro-
porcionar aos seus acadêmicos, maiores oportunidades para o desenvolvimento 
de experiências e vivências em espaços escolares.
3 No bairro Tancredo Neves existem mais jovens do que idosos, em uma proporção de 20% de jovens 
para 7.3% de idosos. Disponível em http://populacao.net.br/populacao-tancredo-neves_santa-ma-
ria_rs.html. Acessado em 11/09/17. 
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 Para que esse objetivo geral fosse alcançado, o subprojeto PIBID/História 
buscou, durante seu período de atuação, se apresentar como um complemento 
à formação didática e pedagógica dos licenciandos. Isso foi possível a partir da 
interação com os vários atores do espaço escolar – alunos, professores, equipe 
diretiva, pais e bolsistas.

Na percepção de um dos Supervisores de Escola,

o contato dos acadêmicos com a realidade escolar consolida 
por meio da prática uma formação consciente sobre a docência 
e proporciona aos estudantes da comunidade uma aproximação 
com a universidade. Isso ocorre em função das atividades serem 
propostas e aplicadas por bolsistas com idade e forma de ex-
pressão próxima a dos educandos, lhes provocando curiosidade 
e interesse sobre o meio acadêmico. Assim, a relevância do Pibid 
não se caracteriza por uma relação unilateral onde apenas os uni-
versitários aperfeiçoam sua formação, mas também por apresen-
tar aos alunos o interessante meio acadêmico e a importância da 
formação superior 4.

Para tanto, foi necessário que durante o primeiro semestre de atividades 
do subprojeto, ocorresse a preparação do grupo. Esse momento de formação en-
volveu estudos, leituras e discussões sobre questões didáticas e pedagógicas rel-
ativas ao conhecimento histórico, com vistas ao amadurecimento das concepções 
de ensino e de aprendizagem e de sua importância nos espaços escolares. O fun-
damento da aliança entre teoria e prática no ensino da história reside na possibi-
lidade de aproximação entre pesquisa, ensino e função docente, pois, as relações 
entre “o saber acadêmico e o saber popular necessitam dialogar para que possam 
contribuir com a formação inicial dos futuros professores” (RAMOS e SARTURI, 
2013, p.99).

Assim, de março a junho de 2014 os bolsistas fundamentaram suas con-
cepções teóricas através de discussões em seminários, tendo por base as leitu-
ras dos textos de Fernando Nicolazzi, Helena Mollo e Valdei Lopes de Araújo em 
4 Depoimento do supervisor Arioli Helfer. 
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Aprender Com a História? O Passado e o Futuro de uma questão (2012); de Selva 
Guimarães Fonseca e Marcos Silva em Como ensinar História no século XXI: em 
busca do tempo entendido (2007); de Dermeval Saviani e Newton Duarte em 
Pedagogia histórico-crítica e luta de classes na educação escolar (2012) e de 
Ana Lúcia Faria em Ideologia no Livro Didático (1984).

A importância desse momento de formação teórica consistiu, também, na 
possibilidade de o grupo iniciar o processo de integração e interação, o que resul-
tou na organização de subgrupos para o planejamento e aplicação das atividades. 
Nesse aspecto, o planejamento das atividades pedagógicas se apresentou como 
elemento fundamental para a compreensão acerca da necessidade de organi-
zação que a função docente exige. Na concepção de Padilha,

Planejar, em sentido amplo, é um processo que visa dar respostas 
a um problema, através do estabelecimento de fins e meios que 
apontem para a sua superação, para atingir objetivos antes pre-
vistos, pensando e prevendo necessariamente o futuro, mas sem 
desconsiderar as condições do presente e as experiências do pas-
sado, levando-se em conta os contextos e os pressupostos filosóf-
ico, cultural, econômico e político de quem planeja e de com quem 
se planeja. (2001, p. 63)

Ainda, como parte da preparação dos bolsistas para a proposição e apli-
cação das atividades, foi elaborada a cartografia do espaço de atuação do sub-
projeto. Esse trabalho foi composto pelo reconhecimento espacial e estrutural da 
escola e de sua comunidade e pelo levantamento de dados e informações a partir 
de pesquisas e entrevistas sobre as demandas e necessidades da mesma. Seus 
objetivos foram: possibilitar aos bolsistas elementos para a produção de conhec-
imentos acerca das realidades que envolvem a comunidade na qual a escola está 
inserida; compreender sobre as relações entre as diversidades culturais e os pro-
cessos históricos que envolvem os diferentes grupos sociais que ali interagem. A 
partir da construção desse trajeto foram viabilizados embasamentos para a prop-
osição e planejamento de atividades.
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Considerações sobre as Atividades Realizadas pelo 
 PIBID/História na E.B.E.Dr. Paulo Devanier Lauda

 As atividades pedagógicas que o grupo integrante do PIBID/História 
desenvolveu de março de 2014 até agosto de 2017 na E.B.E.Dr. Paulo Devanier 
Lauda, se constituíram de propostas aplicáveis em sala de aula a partir da reali-
dade escolar, tais como: oficinas lúdicas para a discussão e a reflexão de temáticas 
trabalhadas nas aulas de história, exposições e reflexões a partir de maquetes, 
intervenções com jogos pedagógicos e materiais paradidáticos, além de ciclos de 
cinemas. Essas atividades demandaram estudo, pesquisa, elaboração e, ao ser-
em realizadas, receberam contribuições de conhecimentos construídos por outros 
componentes curriculares que constituem a Área de Ciências Humanas como Fi-
losofia, Sociologia, Geografia e/ou de outras áreas do conhecimento, como a de 
Linguagens e suas Tecnologias.

 As maquetes tridimensionais foram desenvolvidas para serem usadas 
como recursos didático-pedagógicos 
na intenção de auxiliar e potencializar a 
capacidade de abstração espaço-tem-
poral dos alunos e educadores, bem 
como, servir de instrumento facilitador 
na construção dos conceitos históri-
cos. Durante os meses de janeiro e de 
fevereiro de 2015, os integrantes do 
PIBID História que atuavam na E.B.E. 
Dr. Paulo Devanier Lauda produziram 
duas maquetes: uma representativa 
do espaço colonial e outra do espaço 
da campanha, para serem utilizadas 
em atividades relativas ao estudo da 
organização sócio econômica dos es-
paços do Rio Grande do Sul do século 
XIX (figura 02). Figura 02: Aplicação de atividade com maquetes

           Disponível em www.facebook.com/photo.php?fbid. Acesso em 09/09/17.
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A organização e a aplicação de oficinas foi outro recurso metodológico uti-
lizado pelos bolsistas para facilitar o ensino e a aprendizagem de conhecimentos 
históricos. Isso por que as “oficinas e intervenções tem essa característica: provo-
car ideias, sendo um terreno fértil para novas práticas pedagógicas e dialógicas” 
(OLIVEIRA: 2013, p. 48). 

Uma dessa oficinas foi intitulada “Por que nos alimentamos” cujo objetivo 
foi o de oportunizar aos alunos a compreensão da história como processo com-
plexo, do qual fazem partes todas a produções culturais cotidianas, inclusive os 
hábitos alimentares e de vestuário. A partir de imagens de alimentos, roupas, 
calçados, louçarias de tempos históricos diferentes, os estudantes puderam per-
ceber as transformações sociais e culturais ocorridas ao longo do tempo. Foram 
destacadas as continuidades e as rupturas históricas existentes em nossa socie-
dade, como por exemplo, o vestuário usado pelos estudantes e por seus famili-
ares em diferentes períodos; a comida que mães, pais, avós fazem e a que eles 
sabem fazer e quais as preferências alimentares de hoje e de ontem. Os alunos 

ainda puderam compreender que a 
história é um processo contínuo de 
rupturas e permanências em relação 
as referências passadas e que é pro-
duto das ações culturais cotidianas 
produzidas por todos enquanto su-
jeitos históricos.

A produção e a aplicação de 
jogos pedagógicos também signifi-
cou um recurso didático importante 
para o ensino da história com os es-
tudantes da E.B.E.Dr. Paulo Devanier 
Lauda (figura 03). Foram produzidos 
dois jogos de tabuleiro: “Desafio en-
tre Rios” e “Osmanlis: um jogo para 
entender o Oriente Médio”, que ob-
jetivaram facilitar a compreensão da Figura 03: Aplicação de atividade com jogos.

Fonte: acervo dos autores.
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complexidade histórica dos povos da Ásia Menor.  Os jogos pedagógicos pensa-
dos e produzidos pelos bolsistas são instrumentos didáticos positivos no proces-
so de construção de conhecimentos históricos. Baseados em textos sobre jogos 
como alternativa didática, esses se constituem em objetos lúdicos de aprendiza-
gem que consideram a faixa etária e o nível de abstração dos alunos, possibil-
itando atividades interdisciplinares sobre temáticas relacionadas ao cotidiano dos 
estudantes.

O jogo “Osmanlis: um jogo para entender o Oriente Médio” ofereceu elemen-
tos para que os estudantes compreendessem as relações entre as diversidades 
culturais e os processos históricos que envolvem os diferentes grupos humanos 
no Oriente Médio. Além disso, puderam perceber a importância das referências do 
passado, para a produção de identificações sociais.

Já atividades de intervenções em sala de aula tiveram como objetivo principal 
a revisão e o reforço de conteúdos trabalhados. Uma dessa foi “A Escravidão não 
Acabou: Especismo, exploração animal e outras teses inconvenientes” que preten-
deu sensibilizar os alunos quanto à questão do especismo, exploração animal e as 
implicações morais, econômicas, ambientais e sociais das ações dele decorrentes, 
além de evidenciar questões filosóficas e históricas relevantes nos debates sobre 
este tema. O trabalho permitiu aos estudantes perceberem que o especismo é fi-
losófica e epistemologicamente, uma questão tão problemática quando o racismo 
ou o sexismo. Assim, foi possível problematizar tudo aquilo que, socialmente, tem 
servido de justificativa moral para todos os tipos de discriminações.

Questões étnico-raciais foram amplamente abordadas nas atividades 
desenvolvidas pelo PIBID História na escola referida. Uma delas intitulada “Enten-
dendo as teorias raciais através de Harry Potter”, buscou compreender o processo 
de elaboração e apropriação das teorias raciais na partilha da África e da Ásia, a 
partir de obras literárias de grande apelo entre os jovens. Usando o jogo Imagem 
& Ação, delimitou-se temporalmente a temática ao século XIX e as histórias do 
livro Harry Potter, no que diz respeito a noção de raças e ao fato de essas, na 
obra, não se misturarem (sangue sujos/ruins e os sangues puros). Dessa forma, 
os alunos puderam se questionar sobre ações de cunho racista com as quais eles 
se deparam cotidianamente, problematizando os elementos estruturadores das 
identificações étnicas e sociais no espaço urbano de Santa Maria.
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O PIBID História na E.B.E. Dr. Paulo Devanier Lauda também oportunizou 
aos estudantes estratégias para refletirem criticamente sobre as abordagens 
históricas contidas nos livros didáticos. Isso foi possível através da intervenção “A 
Percepção sobre os Povos Originários contida nos livros didáticos de história”, que 
introduziu elementos para que os estudantes compreendessem criticamente as 
abordagens que os livros didáticos de história estabelecem a respeito dos povos 
originários do Brasil, além de estimular a leitura e a interpretação de textos, ima-
gens e iconografias e a superação de ideias pré-concebidas. A visibilidade dada 
a elementos da cultura originária presente em seu cotidiano, permitiu aos alunos 
atribuírem diferentes e positivos significados a presença de grupos Kaingangs na 
cidade. 

Música e cinema também foram estratégias recorrentes usadas pelos bol-
sistas de iniciação à docência para facilitar o aprendizado da história. A inter-
venção “Música também é História” procurou trabalhar o conhecimento históri-
co a partir da compreensão de que letras de músicas e videoclipes também são 
documentos representativos de épocas passadas, pois se constituem de carac-
terísticas próprias do tempo em foram produzidos, sendo expressões da interação 
entre os indivíduos de uma determinada sociedade. Já a atividade de intervenção 

“Trabalhando questões sociais através da música” tratou sobre o combate ao racis-
mo, machismo e homofobia utilizando cantores nacionais e internacionais. Foram 
apresentados videoclipes de músicas e distribuídas as respectivas letras para que 
os alunos pudessem interpretá-las. Na sequência, os estudantes puderam debat-
er e refletir sobre as questões sociais e as denúncias feitas pelos artistas, através 
de sua arte, o que foi compilado em produção textual em grupos e, depois, social-
izado através de seminário.

Quanto ao uso de recursos fílmicos para o ensino da história, as atividades 
foram várias. Destacam-se, aqui, aquelas relativas ao ensino da história antiga, 
pois esse período histórico, por estar mais distante em relação ao tempo presente, 
exige maior capacidade de abstração por parte dos estudantes. Para facilitar esse 
processo, estratégias imagéticas se constituíram em importantes recursos ped-
agógicos. Para tanto, o PIBID História na referida escola ofereceu, entre outros, 
os Ciclo de Vídeos “O Egito Antigo” e “A Pré-história”, através dos quais os es-
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tudantes puderam compreender a importância da relação tempo/espaço na con-
strução do conhecimento histórico, além de analisar as condições para o início do 
processo de produção do conhecimento técnico pelas sociedades antigas e suas 
relações com o meio ambiente.

Considerações Finais: Reflexões sobre os Resultados Alcançados 
pelo PIBID/História na E.B.E.Dr. Paulo Devanier Lauda

 O PIBID/História se mostrou uma oportunidade importante para a for-
mação docente dos licenciandos, possibilitando-lhes o contato direto com a reali-
dade escolar e com as exigências postas pela função educativa, antes mesmo do 
estágio curricular obrigatório. Assim, a participação no subprojeto proporcionou 
a eles um ambiente de formação mais complexo, com acesso a suportes e bas-
es, inclusive teóricas, para que possam (re)pensar suas propostas educativas de 
maneira planejada, pois, ao invés de uma inserção direta e compulsória, como 
costuma ocorrer durante os estágios, foi feita uma inserção gradual e autônoma.

No que se refere aos impactos das atividades propostas pelo PIBID/História 
para a formação dos futuros educadores, destacaram-se: 1º A contribuição para a 
diminuição das distâncias entre conhecimento teórico e conhecimento prático; 2º 
a valorização das práticas docentes e da educação em geral; 3º a contribuição para 
a superação das dicotomias entre o “pensar” e o “fazer”; 4º a aproximação entre 
Universidade e Comunidade; 5º as oportunidades para formação continuada de 
professores da Educação Básica atuando na Rede Pública Estadual; 6º o aumento 
do interesse dos estudantes dos últimos anos da Educação Básica, pelo Ensino 
Superior; 7º o aumento do interesse acadêmico por pesquisas cujas temáticas 
reportam à prática docente em história; 8º o aumento da qualidade de formação 
de novos professores, com o acesso ao universo docente; 9º a percepção e o con-
hecimento sobre as realidades das comunidades escolares locais;  10º oportuni-
dades de vivenciar estratégias de transposição do conhecimento acadêmico, para 
os espaços escolares de formação básica.

 Durante os quase quatro anos de aplicação do subprojeto, o PIBID História 
se mostrou uma alternativa positiva para a superação de problemas e carências 



24

Iniciação à Docência: entre projetos, experiências e vivências do PIBID 
História/UFSM

que o Curso de História da UFSM tem apresentado, em especial aquele que diz 
respeito aos efeitos da valorização da pesquisa acadêmica, em detrimento das 
práticas educativas. As experiências oferecidas pelo projeto têm possibilitado a 
UFSM formar profissionais mais seguros, melhor preparados para enfrentarem 
as dificuldades apresentadas pelos universos escolares e conhecedores das mu-
danças sociais que a educação de qualidade deve promover, pois, “as discussões 
acadêmicas ganham significado quando imbricadas com as práticas pedagógicas 
e curriculares desenvolvidas no espaço da escola” (RAMOS e SARTURI: 2013, p. 
99).

Uma dessas contribuições diz respeito ao aprimoramento da língua portu-
guesa em seus três níveis, ou seja, leitura, escrita e interpretação. O domínio des-
sas habilidades é de fundamental importância para a vida acadêmica dos bolsis-
tas, quer seja desenvolvendo trabalhos em sala de aula, apresentando trabalhos 
em eventos acadêmicos ou produzindo materiais didáticos. A sua capacidade de 
letramento se transforma, assim, em um elemento de representação no ambiente 
escolar e define sua posição de sujeito, diante dos demais. 

O processo de formação produzido no decorrer da aplicação do projeto per-
mitiu, ainda, a aproximação entre a Universidade e a Escola. Com isso foi possível 
o estabelecimento de um diálogo recíproco com a realidade escolar, realizando-se 
em nível Institucional, discussões sobre o processo de ensino-aprendizagem e 
suas abordagens metodológicas.

De outra parte, até mesmo os acadêmicos que não se inseriram diretamente 
no subprojeto, foram influenciados e levados a pensar a atividade educativa, em 
específico aquelas referentes ao ensino da história na Educação Básica. Por fim, 
produção do PIBID, divulgada através dos artigos, anais, blog e comunicações em 
eventos, contribuiu para que a formação dos bolsistas se constitua em avanços, 
crescimento, aprendizagem, fundamentação teórica e valorização da profissão. 
Portanto, cumprindo os objetivos do projeto PIBID, de inserir o acadêmico em seu 
futuro ambiente de trabalho, contribuindo para a sua formação enquanto educador.
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Ainda há muito a se fazer, mas os primeiros passos já foram dados. Acredi-
tamos que com a continuidade do programa, mais estudantes (acadêmicos e da 
Educação Básica) poderão ser beneficiados e, desta forma, contribuir para a mel-
horia da qualidade da educação brasileira.
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REFLEXÕES SOBRE O PIBID/HISTÓRIA NO COL. EST. PROF.ª 
EDNA MAY CARDOSO E ALGUNS CAMINHOS  

DE UMA ESCOLA CRÍTICA
BUZZATTI, Alan5

apbuzzatti@yahoo.com.br

Introdução

O presente artigo pretende localizar, contextualizar e refletir sobre as ativi-
dades desenvolvidas pelo Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docên-
cia (PIBID- História/UFSM) que atua no Colégio Estadual Professora Edna May 
Cardoso a partir do ano de 2015.

Inicialmente será apresentado um breve panorama histórico do surgimento 
e estruturação da comunidade e da escola em questão. Poderemos perceber que 
a referida escola surgiu a partir da luta e mobilização dos moradores do núcleo 
habitacional Cohab Fernando Ferrari, localizada no bairro Camobi, município de 
Santa Maria (RS). Manter e reestabelecer estes vínculos entre a escola e sua co-
munidade é um dos desafios que norteiam os trabalhos do Pibid-História.

Logo em seguida exibiremos o programa e suas diferentes intervenções 
nesta escola.  Apresentaremos a metodologia de construção das ações e debate-
remos a realidade em que se encontra a escola do ponto de vista do contexto da 
escola pública no estado do Rio Grande do Sul.

 Por fim, levantaremos algumas questões sobre a relação tradicional entre 
universidade e a escola pública. Abordaremos também, a relevância do programa 
e a sua contribuição no fortalecimento de novas relações e práticas educacionais.       

5 Professor do Colégio Estadual Prof.ª Edna May Cardoso, supervisor PIBID da mesma escola. 
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Contexto e localização do Colégio Edna May Cardoso

O Colégio Estadual Professora Edna May Cardoso localiza-se na Rua 9, 
quadra 28, na Cohab Fernando Ferrari, na cidade de Santa Maria (RS). Faz divisa 
com área da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e com o recente com-
plexo habitacional Monte Belo. 

Ainda no início da década de 80 os moradores do Bairro, onde a escola se 
situa, identificaram a necessidade de ter uma unidade educacional pública que 
geograficamente permitisse o amplo acesso das demandas educacionais da co-
munidade e que atendesse as diferentes dimensões do processo educacional. 

Assim, iniciaram um movimento comunitário com o objetivo da construção 
de uma escola junto, do então, Conjunto Habitacional Fernando Ferrari. A partir 
desta luta, em 10 de dezembro de 1982, obtiveram o decreto de criação nº 30.984 
para que começasse a construção da escola. Primeiramente como extensão da 
Escola Estadual de 1º e 2º graus Professora Margarida Lopes, que se localiza no 
mesmo bairro, mas distante da comunidade Cohab Fernando Ferrari.

Com o esforço da comunidade e em conjunto com a direção da Escola Es-
tadual Professora Margarida Lopes, iniciou-se a construção física da nova escola. 
Antes do término, o prédio foi destruído por um vendaval. Em abril de 1986, rei-
nicia-se o funcionamento da Escola Estadual de 1º e 2º Graus Professora Mar-
garida Lopes – extensão COHAB, com uma construção contendo 4 salas de aula. 
As atividades pedagógicas começaram com turmas de 4ª à 7ª série, e gradati-
vamente, formaram-se turmas de 1ª à 3ª séries. Em 16 de julho de 1987, outro 
forte vendaval atingiu o prédio, o fazendo desabar, interrompendo novamente as 
atividades.  Em 1990, a escola passa a funcionar em novo prédio construída nos 
moldes do Projeto Nova Escola que, configura as características estruturais da 
escola atualmente.

No dia 18 de março de 1991, com a Portaria de autorização e funciona-
mento de denominação nº 353 e parecer nº 219/91, passa a existir a Escola Es-
tadual de 1º Grau Professora Edna May Cardoso, não pertencendo mais como 
 extensão da Escola Estadual Professora Margarida Lopes e agora com autonomia 
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político-pedagógica. O processo de definição do nome da escola se dá a partir 
de uma tomada de decisão da comunidade escolar e faz referência ao trabalho 
de uma educadora ligada a área das linguagens (educação física e artes).  Como 
afirma Possebon:

Estando resolvida a questão prática da construção física estrutural 
da escola, a mesma carecia de um nome para representá-la. A es-
colha desse nome se deu também num processo comunitário, isso 
aconteceu a partir da reunião de antigos alunos da professora de 
educação física e teatro professora Edna May Cardoso, os quais 
entenderam que a escolha de seu nome para esta nova escola era 
extremamente significativa tendo em vistas a relevância do tra-
balho cultural e pedagógico realizado pela mesma no município de 
Santa Maria (2014,  p 32). 

O espaço físico, atualmente, comporta 11 salas de aula, cozinha, laboratório 
de informática com acesso à internet, uma biblioteca, secretaria, sala de vídeo, 
salão, quadra coberta, praça e estacionamento. Conta com uma equipe de 51 pro-
fessores e 12 funcionários. Neste ano de 2017 possui um contingente de 438 
alunos, distribuídos em 24 turmas, de ensino fundamental, médio e na modali-
dade EJA.

Nossas práticas e a busca de uma escola crítica

 As atividades realizadas pelo PIBID-História/UFSM junto ao Colégio Es-
tadual Professora Edna May Cardoso iniciaram ainda no ano de 20106 partir do 
segundo semestre de 2015, agora com nova supervisão7, se realizou uma série 
de reuniões com o objetivo de avaliar as ações do PIBID na escola até então e, 
sobretudo, planejar os trabalhos futuros. Neste sentido, identificou-se que os tra-
6 Entre 2010 e 2014 o programa foi supervisionado pela professora Neda Maria Diogo Cavalheiro. 
O relato das atividades realizadas neste período podem ser encontradas na publicação: OLIVEIRA, 
Priscila Roatt; PALOMA, Rebeca Ramos (orgs.). Experiências únicas, diálogos abertos. Praticas do 
Subprojeto “História e Educação: os meandros do ensino formal. São Leopoldo: Oikos, 2013. 
7 A partir do segundo semestre de 2015 o programa foi supervisionado pelo professor Alan Patrik 
Buzzatti. 
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balhos a serem desenvolvidos seriam em duas dimensões: intervenção nas au-
las de história ministradas pelo professor supervisor do PIBID, com o objetivo de 
aportar, inovar e qualificar metodologias de ensino de história; e em atividades 
gerais do calendário da escolar bem como, na medida do possível, construir novas 
atividades de referência didático pedagógicas junto a escola e a comunidade.

 Os trabalhos do PIBID na escola, a partir de 2015, se inserem em um 
contexto de transição das políticas educacionais do estado do Rio Grande do Sul. 
A partir da posse do governo de José Ivo Sartori (PMDB), inicia um processo de 
precarização, esvaziamento e desconstrução das políticas educacionais realiza-
das pela coligação partidária liderada pelo então governador Tarso Genro (PT). 

A partir de 2011, o estado do Rio Grande do Sul, na dimensão das políticas 
educacionais, vivenciou um processo contra hegemônico de reestruturação curric-
ular do ensino médio em toda a rede pública estadual.

Partindo da constatação de que “isso se deve, em parte, ao histórico quadro 
de fracasso escolar que essa etapa da educação formal tem conservado ao longo 
das últimas décadas” (AZEVEDO e REIS, 2013, p.26), agravados em virtude da 
crise estrutural que o capitalismo vive em nível mundial e por políticas educacio-
nais neoliberais, o governo da época buscou reverter a realidade de baixos índices 
de aprovação, altos índices de reprovação e abandono no ensino médio através de 
uma reforma do ensino médio, chamada de Ensino Médio Politécnico.

Este processo procurou reestruturar a rede em diferentes dimensões: au-
mento em 600 horas o tempo de estudos no ensino médio, saindo de 2.400 
para 3.000 horas; implementação de uma nova matriz curricular; estruturação de 
processos de formação continuada de professores; implementação da avaliação 
emancipatória; estruturação da política pedagógica a partir de áreas de conhe-
cimento; a criação do Seminário Integrado e do ponto de vista político, tendo o 
trabalho com princípio educativo, foi estruturado o ensino médio politécnico. Cabe 
registrar a contratação de mais de 12.000 professores através de dois concursos 
públicos.
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A partir da mudança político eleitoral, assume uma gestão de governo que 
vem tendo como prática a precarização da escola pública e do serviço público 
de forma geral. Percebe-se esta dimensão a partir do parcelamento de salários 
sucessivos8, o envio para a Assembleia Legislativa do Estado de uma série de 
projetos de lei que alteram substancialmente a vida laboral dos servidores e de 
seu plano de saúde (IPE), como também, o congelamento dos salários até 2020, 
em virtude da intenção do governo em aderir à renegociação da dívida pública do 
estado com a união. Dentro desta política de sucateamento e descumprimento a 
legislação estadual, anuncia o fechamento de 600 turmas nas escolas públicas do 
RS9.

Neste contexto, os educadores do estado e o conjunto dos servidores pú-
blicos estaduais vem resistindo de forma efetiva, mesmo sem grandes resultados 
práticos, através de paralisações, mobilizações e diante falta de diálogo do gover-
no em diferentes momentos recorrendo ao instrumento da greve10.

Esta situação é ainda agravada pelo contexto político nacional. Sejam at-
ravés de ações realizadas pelo executivo, mas também pelo legislativo nacional, 
que impõem ao mundo do trabalho e a educação um processo de privatização, 
precarização, retirada de direitos e flexibilização pró-capital da legislação em vigor. 

Percebe-se ainda, a desestruturação de políticas de promoção e ampliação 
da educação pública, privatizações, tentativas de revogação da lei dos royalties do 
petróleo, tentativas de coação da liberdade ideológica do professor, através de leis 
em vários estados da União intituladas de “Escola Sem Partido”, a implantação, 
sem um amplo processo de construção na sociedade da nova reforma do ensino 

8 Durante o início do governo de José Ivo Sartori até o presente momento os salários dos servidores 
públicos estaduais formam parcelados por 21 meses consecutivos assim como o 13º salário. 
9 Disponível em: https://www.sul21.com.br/jornal/governo-sartori-atribui-fim-de-600-turmas-a-que-
da-no-n-de-alunos-e-professores-cpers-questiona-medida/. Acessado em 29 de outubro de 2017.  
No ano de 2016 o colégio Profª Edna May Cardoso sofreu este processo através do comunicado de 
fechamento de todo o turno da noite. Este processo não se efetivou em virtude da mobilização da 
comunidade escolar e do CPEERS sindicato. No entanto, a modalidade EJA sofre um processo de 
inturmação. 
10 Atualmente a greve dos professores do estado já perdura mais de 63 dias, a segunda maior greve 
da história dos professores do estado do RS. Para ter acesso ao conjunto da pauta desta importante 
greve ver o informativo Sineta de setembro de 2017 publicado pelo CPERS sindicato. 
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médio pelo governo federal11 e mesmo a falta de perspectiva de renovação do 
próprio PIBD, são exemplos nítidos de ataques que interferem no agir seja, dos 
educadores da escola pública, assim como dos bolsistas do programa PIBID. 

Atualmente, o PIBID-História/UFSM conta com 21 bolsistas de iniciação à 
docência, 03 bolsistas supervisores de escolas, 02 coordenadores de área, at-
uando em duas escolas públicas estaduais localizadas em áreas periféricas de 
Santa Maria: a Escola Básica Estadual Dr. Paulo Devanier Lauda, situada no bairro 
Cohab Tancredo Neves – zona oeste de Santa Maria – e o Colégio Estadual Prof.ª 
Edna May Cardoso. Nessas instituições públicas de ensino, estão sendo desen-
volvidas atividades com estudantes do Ensino Médio e dos anos finais do Ensino 
Fundamental. 

Os trabalhos do PIBID/História, que atuam junto ao Colégio Prof.ª Edna May 
Cardoso, contam atualmente como 11 bolsistas, um bolsista supervisor e um co-
ordenador de área. Metodologicamente os trabalhos se estruturam a partir de 
reuniões de planejamento das ações, que ocorrem quinzenalmente, intervenções 
nas aulas de história ministradas pelo supervisor da escola e em atividades gerais 
que estão no calendário anual da escola, bem como, construindo eventos “novos” 
junto à comunidade escolar.

  Buscamos, por um lado, atender aos objetivos do programa PIBID, e por 
outro, as expectativas dos alunos, da escola e comunidade escolar. Nesta busca, 
compreendemos que o conhecimento e o sistema educacional não são neutros 
no processo histórico, pelo contrário, são parte inerente da luta de classes ente o 
trabalho e o capital. Neste sentido, fazemos uma opção política pela construção 
de uma práxis conjunta e favorável à classe trabalhadora. 

Como provoca a reflexão Dermeval Saviani e Newton Duarte em Pedagogia 
histórico-crítica e luta de classes na educação escolar (2012):

11  FRIGOTTO, Gaudêncio. Reforma do Ensino Médio do (des) governo de turno: decreta-se 
uma escola para ricos e outra para pobres. 22 de setembro de 2016. Disponível em: http://www.
anped.org.br/news/reforma-de-ensino-medio-do-des-governo-de-turno-decreta-se-uma-escola

-para-os-ricos-e-outra. Acessado em 28 de outubro de 2017. 
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A outra opção possível do movimento produzido pela contradição 
que marca a educação escolar na sociedade capitalista, esta sim, 
favorável aos interesses da classe trabalhadora, é a da luta pela 
efetivação da especificidade da escola, fazendo do trabalho de 
socialização do conhecimento o eixo central de tudo o que se re-
aliza no interior dessa instituição, ou seja, aquilo que dá sentido a 
sua existência. Essa luta requer ações organizadas no plano dos 
embates políticos, no plano da produção de conhecimento sobre 
educação e no plano da construção teórica e prática de uma peda-
gogia que fortaleça o trabalho de produção direta e intencional, em 
cada aluno e em todos os alunos, do domínio dos conhecimentos 
necessários ao seu pleno desenvolvimento como seres humanos 
(2012, p. 3).

Neste sentido, foram realizadas uma série de ações temáticas no decorrer 
do planejamento das aulas de história, junto as diferentes turmas de ensino fun-
damental e médio da escola. As abordagens contaram com de recursos didáticos 
pedagógicos como: oficinas, rodas de conversa, jogos didáticos, visitas temáticas 
na comunidade, produção de fanzines, recursos fílmicos, grupos de trabalho, au-
las expositivas e utilização de maquetes tridimensionais. 

Já os temas abordados foram: a formação agrária brasileira; saberes dos 
povos originários; disputa pelo território nacional; comunicação e Rádio Escola; 
contribuição da população afrodescendente no Brasil; gênero e diversidade na 
história e no ambiente escolar; análise e reflexões sobre livros didáticos de História; 
processo de conquista da América; História como um conjunto de versões; rep-
resentações das mulheres pelos conquistadores; Direitos Humanos e Mobilidade 
Humana Internacional; super-heróis e super-heroínas negros/as nas HQs; es-
cravidão e resistência no Brasil colonial; a rainha Cleópatra e as representações 
orientalistas e de gênero acerca dessa figura histórica; a propaganda fascista dos 
regimes totalitários; o teatro grego (o espetáculo trágico como uma arte política).

 Como forma de contribuir com as ações coletivas da escola, divulgar, em 
especial, o programa e buscar restabelecer vínculos de respeito e parceria da es-
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cola com a comunidade escolar, foram planejadas e executadas sempre com a 
concordância das instâncias deliberativas da escola, atividades que, por um lado 
fortalecessem as já planejadas pela escola durante o ano letivo e, por outro, que  

“novas” atividades  ampliassem as possibilidades de reflexão e interação dos/as 
alunos/as com a própria escola e destes com a comunidade escolar.

A atividade intitulada “Festival Pibid: Territórios sob Ataque”, realizada no 
início do ano letivo de 2017, pretendeu socializar, junto ao conjunto da escola e 
comunidade escolar, o planejamento de trabalho realizado pelo programa para o 
ano. A temática relacionou a necessidade de reestabelecer vínculos de solidarie-
dade e luta da escola e comunidade escolar. No final do ano letivo de 2016, a es-
cola foi informada pela 8º CRE (coordenadoria Regional de Educação) que todo o 
turno noturno da escola seria fechado. Este fato desencadeou uma ação mobiliza-
dora do programa e de toda a comunidade escolar. Assim, o tema “Territórios sob 
Ataque”, problematizou a atualidade da história de mobilização da comunidade 
para a existência da escola e teve como referência o exemplo histórico da luta 
dos povos originários da região. Foram 
realizadas palestras com membros da 
comunidade escolar, representantes 
da tribo Kaigang e pesquisadores da 
história da escola. Ocorreram ainda 
diferentes oficinas que apresentaram 
temáticas a serem desenvolvidas pelo 
programa durante o ano letivo de 
2017.

O evento “Edna Cultural” ocor-
reu no segundo semestre de 2016 e 
teve como tema gerador na sua pri-
meira edição: “A escola que temos e 
a escola que queremos”. Buscamos 
possibilitar aos alunos um ambiente 
de aprendizado fora da sala de aula, 
uma solicitação recorrente nos relatos 

Figura 01: Atividade de abertura do evento Festival Pibid/ 2017.
Disponível: www.facebook.com/photo.php?fbid. Acesso em 07/11/2017.
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dos próprios alunos. Durante sua fase de organização, que durou cerca de três 
meses, foram realizadas reuniões semanais, na forma de grupos de trabalho (GT), 
com a participação dos alunos que se disponibilizaram a participar da organização 
do evento.  

O evento contou com oficinas demandadas pelos próprios alunos (paisag-
ismo, percussão, muralismo), pen-
sadas pela organização do PIBID 
a partir das conversas em sala de 
aula (capoeira, fanzine, fotografia) e 
com as apresentações realizadas por 
alunos e ex-alunos da escola (ban-
das musicais, produções artísticas, 
danças e trabalhos científicos). Ten-
do como foco o tema do evento, ten-
tou-se debater, durante as oficinas 
e na programação geral do even-
to, a construção de outro modelo 
de ambiente escolar e aprendizado, 
temática que constantemente foi re-
querida durante discussões com os 
alunos nas aulas e projetos realiza-
dos pelos “pibidianos”. A partir deste 
primeiro evento, o Edna Cultural foi 

acolhido pela escola e atualmente faz parte do calendário anual da escola.

No ano de 2017, a segunda edição do Edna Cultural terá como tema “A 
escola de portas abertas: em defesa da escola pública”, fazendo referência ao 
contexto em que passa a educação pública no estado do Rio Grande do Sul. Adi-
ado na sua data inicial, por motivos pluviométricos, pretende ter uma articulação 
ainda maior com comunidade escolar. Será realizado na parte externa da escola 
e além das atividades tradicionais do evento contará com uma feira comunitária 
de economia popular e terá a cobertura comunicacional realizado pela Rádio  
Escola12 que está sendo construída pelos alunos da escola e bolsistas do PIBID.
12 A Rádio Escola está sendo construída. Pensada e incluída no planejamento anual do PIBID, contou 

Figura 02: Mural de entrada da escola realizado durante o evento Edna Cultural. 
Fonte: Acervo do autor.
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Considerações Finais

A intenção inicial do presente artigo era de localizar, contextualizar e apre-
sentar as diferentes produções acadêmicas escritas pelos alunos bolsistas do pro-
grama PIBID-História que atuam no Colégio Professora Edna May Cardoso. No 
entanto, podemos levantar, a partir deste exercício de estudo e escrita, algumas 
considerações que confirmam a importância do Programa Institucional de Bolsa 
de Iniciação à Docência para os/as bolsistas do programa, alunos/as da escola 
pública, professores da escola e comunidade escolar. 

Foi possível, a partir da existência do programa na escola, apresentar a uni-
versidade (UFSM) radicalmente diferente da sua ação tradicional na escola públi-
ca. Via de regra, a escola pública é acessada pelas universidades a fim de acolher 
estudantes em conclusão de cursos de licenciatura, ou na forma de transmissão 
de conhecimento, através de palestras e projetos. Estas relações muitas vezes 
colocam a escola pública como objeto do conhecimento e a universidade como 
protagonista da ação e do saber.

Não é raro, na maioria dos casos, não se obter retorno das diferentes ações 
das universidades para a escola e sua comunidade. O que caracteriza uma relação 
por vezes utilitária e do ponto de vista teórico autoritária. A escola pública neces-
sita deste retorno. Em especial, da contribuição crítico propositiva, pois a escola 
é um espaço contraditório, conservador e que requer de processos de formação 
continuada, valorização e reconhecimento, devendo ser entendida como espaço 
de produção de conhecimento e saberes.

 O PIBID, ao se comprometer com a construção de um processo de trabalho, 
com uma prática sistemática e permanente, envolvendo de forma participativa e 
institucional, professores da universidade, alunos de graduação, estudantes e pro-
fessores da escola pública, a relação entre universidade e escola se revolucionam. 
Dialeticamente, constitui uma relação crítica nova, de parceria e troca, de respeito 
com várias atividades de formação durante o ano letivo. Desencadearam-se diferentes processos, 
protagonizados pelos alunos do ensino médio, a fim de definir o nome da rádio. Neste sentido, foram 
realizadas atividades de produção da arte e do nome da rádio. Este processo foi submetido ao conjun-
to da escola para que através do voto direto e universal dos alunos, professores e funcionários, fosse 
definido a arte e nome final da radio escola. Este processo teve o desfecho pelo voto majoritário na 
proposta “radio Marly: tudo sabe tudo vê” proposta pelos alunos do segundo ano do ensino médio do 
turno da manhã. 
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a diferentes práticas e saberes e de produção de conhecimento socialmente com-
prometido com a educação transformadora.

Toda a ação, com a complexidade que envolve PIBID, deve e pode ser apri-
morada. Devemos reorganizar, (re)planejar e potencializar os trabalhos em curso. 
No entanto, é grave, particularmente para o Colégio Professora Edna May Cardo-
so, a demora em renovação do programa e mesmo informações que fazem alusão 
ao seu encerramento por parte do governo federal. Entendemos que as práticas, 
os artigos que seguem e o conjunto deste livro, servem de base, não apenas para 
uma renovação, mas sim para que este tipo de programa tenha cada vez mais 
aporte orçamentário e suporte institucional. “Vida Longa ao Pibid!”
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“A ESCOLA QUE TEMOS E A ESCOLA QUE QUEREMOS”:  
UMA ANÁLISE DO EVENTO EDNA CULTURAL NA  

ESCOLA ESTADUAL EDNA MAY CARDOSO
Anita Maria de Lima Sifuentes13

Cristopher Machado da Silva
Gustavo Zanini Dalcol
João Venicios Duarte     

Resumo
Esse artigo abordará a relevância que o evento Edna Cultural obteve tanto no 
interior da Escola Estadual Edna May Cardoso como na comunidade entorno desta. 
Sua realização ocorreu no dia 8 de outubro de 2016 e contou com a participação 
dos alunos, professores e da comunidade escolar. A organização do evento foi 
uma iniciativa pensada conjuntamente entre dos membros do PIBID/História da 
Universidade Federal de Santa Maria e dos estudantes da escola, dando o devido 
protagonismo que eles deveriam ter dentro do ambiente escolar. Ao longo deste 
artigo, serão elencados três aspectos juntamente a conceitos que consideramos 
fundamentais para compreender a importância dos eventos relativos à educação 
formal fora da sala de aula: à gestão participativa e à questão dos eventos culturais 
dentro das escolas. Considerando essas afirmações, para além do relato da 
experiência prática, buscamos contribuir para o debate pedagógico que possibilite 
pensar novas formas de interação e de ensino-aprendizagem que transcendam 
modelos que por vezes se demonstram desgastados.

Palavras Chaves: PIBID/História; Práticas Pedagógicas; Práticas culturais; Educação 
fora da sala de aula.

13 Acadêmicos do curso de História da UFSM, bolsista PIBID.
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Introdução

A produção desse artigo está vinculada ao Programa Institucional de Bolsas 
de Iniciação à Docência – PIBID - do Curso de História da Universidade Federal 
de Santa Maria, com a coordenação do Prof. Dr. Júlio Quevedo e sob a supervisão 
do Prof. Alan Patrick Buzzatti. Temos como intenção apresentar algumas consid-
erações sobre a importância do evento “Edna Cultural”, que ocorreu na manhã do 
dia 8 de outubro de 2016, na Escola Estadual Edna May Cardoso, cidade de Santa 
Maria, para a comunidade escolar. O tema do evento foi “A escola que temos e 
escola que queremos” e teve como parte da organização os alunos que compõem 
o PIBID/História. 

A intenção desse evento foi possibilitar aos alunos um ambiente de apren-
dizado fora da sala de aula, uma solicitação dos alunos que percebemos ser recor-
rente. Os alunos tiveram participação na organização da proposta e nas ativi-

dades realizadas no período do evento, 
sendo protagonistas de todo o proces-
so.  Durante a fase de organização do 
evento, que durou cerca de três meses, 
realizaram-se reuniões nas quar-
tas-feiras de manhã, no último período 
de aula, com a participação dos alunos 
que se disponibilizaram a participar.

O evento foi dividido em duas 
etapas. Planejamos que das 8 horas 
às 10 horas, ocorressem cinco ofici-
nas. Algumas sugeridas pelos próprios 
alunos - Paisagismo, Percussão, Mu-
ralismo - e outras pensadas pela orga-
nização do PIBID a partir das conver-
sas em sala de aula - Capoeira, Zine e 
Fotografia.Figura 01: Oficina de paisagismo. 

Fonte: Acervo do autor.
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 A oficina de paisagismo foi 
ministrada por uma aluna do cur-
so Técnico de Paisagismo do Colé-
gio Politécnico da UFSM e foi solic-
itada pelos alunos para melhorar o 
aspecto físico do exterior da Escola 
que aparentava estar abandonada.  
A oficina de percussão foi realiza-
da por um projeto de Percussão da  
cidade – “Atoque” que tem a finali-
dade de ensinar percussões nas es-
colas. Já a oficina de muralismo foi 
pensada pelos alunos pelo fato de que 
os muros do colégio são brancos, não 
apresentando nenhuma indicação do 
nome da escola. Tal atividade ocorreu 
concomitantemente com o evento do 
dia 20 de novembro, Dia da Consciên-
cia Negra no país.

Posteriormente às oficinas, 
tivemos um momento cultural com 
a apresentação de bandas, danças e 
trabalhos científicos dos alunos e ex-
alunos.  Durante todo o evento ocorreu 
a exposição de fotografias e de retra-
tos feitos por alunos do colégio, além 
da exposição de desenhos japoneses 
feito por uma ex-aluna.  Tendo como 
foco o tema do evento, tentou-se de-
bater, durante as oficinas ocorridas 
no dia, a construção de outro modelo 
de ambiente escolar e aprendizado; 

Figura 02: Exposição artística feita por um aluno da Escola.
Fonte: Acervo do autor.

Figura 03: Apresentação de uma banda formada por alunos
Fonte: Acervo do autor.
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temática que constantemente per-
cebemos durante as discussões com 
os alunos nas aulas e projetos realiza-
dos pelos “pibidianos”.

Nesse sentido, se abordará três 
ideias/conceitos que consideramos 
fundamentais para compreender o 
evento Edna Cultural e a tentativa de 
possibilitar uma ressignificação do 
ambiente escolar: a educação formal 
fora da sala de aula, a gestão partic-
ipativa e a questão dos eventos cul-
turais dentro das escolas.

A educação formal 
 fora de seu ambiente clássico.

O evento Edna Cultural teve como uma de suas características a educação 
formal fora da sala de aula, havendo a oportunidade de utilizar espaços como: 
a entrada do colégio, o hall, a quadra, entre outros. O objetivo buscado a partir 
disso foi criar um sentimento de pertencimento e ressignificação, principalmente 
por parte dos alunos, não ignorando a influência que o evento proporcionou aos 
próprios docentes da Escola Estadual Edna May Cardoso; mas, com foco nos 
alunos, buscamos reaproximá-los do espaço em que permanecem grande par-
te de suas vidas e que, muitas vezes, não se percebem enquanto protagonistas 
deste espaço escolar. 

Ao abrir o evento para membros da comunidade, obteve-se uma conex-
ão maior entre os alunos e o espaço escolar, uma vez que a educação fora da 
sala possibilita maior dinamismo, facilitando a contextualização, aplicação e as-
sociação de conceitos e conhecimentos já aprendidos com as informações novas 
do ambiente, reduzindo as exigências de abstração do aprendiz e permitindo uma 
compreensão mais eficiente destes   conhecimentos.

Figura 04: Apresentação do GTG Sepé Tiaraju/Santa Maria, que conta com a participação de 
alunos e ex-alunos da escola.
Fonte: Acervo do autor.
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A apropriação do ambiente escolar por parte dos alunos, torna mais fácil e 
mais interessante a aprendizagem na escola, que nem sempre precisa ser na for-
ma de ensino tradicional. Pode-se citar Xavier e Fernandes (2008):

(...) no espaço não-convencional da aula, a relação de ensino e 
aprendizagem não precisa necessariamente ser entre professor e 
aluno, mas entre sujeitos que interagem. Assim, a interatividade 
pode ser também entre sujeito e objetos concretos ou abstratos, 
com os quais ele lida em seu cotidiano, resultando dessa relação o 
conhecimento.  (Xavier e Fernandes, 2008, p. 226) 

O processo de ensino-aprendizagem pode se converter mais eficiente se 
praticado de uma maneira mais palpável para o aluno. Ao realizar o Edna Cultural 
em locais que em geral são habitados pelos discentes em horários fora de aula, 
buscou-se assimilar o sentimento habitual do aluno a uma forma nova de ver as 
dependências do colégio, acrescentando a isso atividades não convencionais de 
seus interesses. Ao somar esses fatores, cria-se um ambiente confortável, alta-
mente social e de aprendizagem, dentro do espaço escolar - esse muitas vezes 
visto pelos educandos como uma obrigação desagradável - com atividades cul-
turais e a possibilidade dos alunos mostrarem seus conhecimentos que raramente 
são reconhecidos dentro de um ambiente escolar tornando, assim, o ambiente 
mais assimilável para a aprendizagem do educando, não só no dia do evento, mas 
para toda a vida escolar, pelo fato de que assim é elevada uma nova visão acerca 
do que é o espaço escolar para o sujeito ali em formação. Para Rangel (2005):

(...) é importante que o ensino-aprendizagem (sejam quais forem 
seus métodos e técnicas) inicie pelo conhecimento que seja mais 
próximo possível da vida do aluno, partindo de fatos imediatos 
para os mais remotos, do concreto para o abstrato, do conhecido 
para o desconhecido (Rangel, 2005, p.29).

Buscamos desenvolver atividades e um ambiente que fosse mais próxi-
mo dos gostos dos alunos, para que realmente se sentissem parte do evento de 
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maneira natural, e com isso, demonstrarem seus conhecimentos e habilidades, 
sentindo-se mais à vontade no ambiente que convivem diariamente.

Assim, buscou-se conscientizar os alunos desde o início do planejamento do 
evento, com a intenção de fazê-los entender o quão importante é sua presença 
no ambiente escolar e, que esse mesmo ambiente, não é restrito somente a salas 
de aula. 

A realização de atividades fora da sala de aula mostrou-se importante não 
só pelo fato de ter sido mais atrativo para o aluno, o que fez com que a relação en-
sino-aprendizagem se desenvolvesse melhor, mas foi importante também para o 
crescimento do aluno como cidadão, sendo protagonista do ambiente em que vive. 

A importância da Gestão Participativa

Para um funcionamento saudável da democracia, em qualquer âmbito, é 
necessária cidadania, uma vez que esses são conceitos que se implicam mutua-
mente.  Considerando que para o indivíduo exercer cidadania, também deve ter 
efetiva participação no nível das decisões. Ter autonomia, liberdade e poder para 
exercê-la, para possibilitar o engajamento construtivo.

O evento Edna Cultural proporcionou o alargamento do próprio espaço da 
escola para incorporar a capacidade criativa e solidária da comunidade escolar. A 
gestão participativa do evento, a descentralização e a autonomia geram deman-
das e iniciativas criadoras dos alunos, inclusive permitindo a elas uma inserção 
mais harmoniosa no contexto sociocultural da comunidade. A partir disso, cri-
aram-se novas relações sociais que se mostraram opostas às relações autoritárias 
cotidianas pré-existentes. Esse modelo de gestão, apesar de eventual, possibilitou 
novas interações cidadãs e democráticas que celebraram a diferença, valorizando 
a originalidade e o novo, negando a uniformização e buscando o intercâmbio com 
outras formas de expressão cultural. Segundo Paro (2002):

A escola só será uma organização humana e democrática na me-
dida em que a fonte desse autoritarismo, que ela identifica como 
sendo a administração (ou a burocracia, que é o termo que os 
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adeptos dessa visão preferem utilizar), for substituído pelo espon-
taneísmo e pela ausência de todo tipo de autoridade ou hierarquia 
nas relações vigentes na escola (Paro 2002, p.12).

Estas experiências de novas práticas pedagógicas que visam uma formação 
para cidadania, se dão de modo privilegiado na participação e no processo de de-
cisão dentro do colegiado da escola. Esse modelo de descentralização e autono-
mia no ambiente escolar, abre espaço para a participação discente, possibilitando 
a democratização do sistema público de ensino. A administração participativa do 
evento foi percebida como um meio capaz de possibilitar maior envolvimento tan-
to dos profissionais quanto dos alunos na democratização da gestão escolar. 

Cremos que os valores da democracia participativa e cidadã, são uma das 
tarefas educativas essenciais para a escola desse século. Os modelos de ensino 
padrão historicamente consolidados, há tempos se mostram desgastados, inertes 
e desinteressantes. Modelos que permeiam a maioria das instituições escolares, 
do currículo até o processo ensino-aprendizagem, que devem ser repensados.  
Desse modo cabe crítica feita por Paulo Freire (2007) a educação bancária de 
cunho acumulativo e memorização sem aplicação social e real, pois essa, deve 
ser reestruturada para abranger a formação do indivíduo para uma vida humana-
mente diversa, mas socialmente igual, cuja vivência denote democracia participa-
tiva, tomando por base a cidadania construtiva e o respeito para com o próximo.

Na democracia há lugar para os interesses individuais, sem exclusão de uma 
agenda comum para o coletivo. Ensinar a responsabilidade não apenas com a 
comunidade e sociedade, mas também com a escola como um todo, do material 
ao social, é uma tarefa que pode ser facilitada por meio desse tipo de democ-
ratização no âmbito das decisões, realizando aberturas que permitam o engaja-
mento construtivo e a inciativa criadora dos alunos. Dessa forma, possibilitam-se 
novas perspectivas e relações positivas entre os mesmos e o ambiente escolar, 
em contraponto às relações burocráticas e autoritárias pré-existentes.
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O valor dos eventos culturais dentro da escola

Podemos dizer que cultura e sociedade são duas resultantes da interação 
humana e seu desenvolvimento social. Eventos culturais são compostos por ele-
mentos que agregam benefícios intelectuais individuais e de lazer, e que causam o 
avivamento do sentimento de realização social, servindo para expandir horizontes 
e possibilidades dentro da escola. Nos eventos culturais se revelam criatividades, 
tradições, expressões populares e artísticas, costumes e valores, trazendo con-
sigo novas formas e relações com o conhecimento, lazer e identificação pessoal, 
colaborando com a formação humana da comunidade.

Ao se tratar de formação de identidades, a cultura atua como um forte agen-
te e, nesse sentido, é um modelo de comportamento que engloba segmentos so-
ciais e tradições.  Em muitos casos, como no Edna Cultural, agem de forma lúdica 
e podem despertar recursos intrínsecos dos indivíduos, estimulando a reflexão e 
a interação com outros grupos. Também se vê a promoção da saúde, principal-
mente mental e emocional dos alunos, ao passo que o indivíduo se realiza como 
pessoa ao se expressar ou expandir suas potencialidades. A percepção individual 
do mundo é influenciada por um grupo ao qual a pessoa se identifica, em muitos 
casos o que esse grupo aprova e/ou valoriza tende a ser selecionado na percepção 
individual. A partir da realização de eventos culturais são permitidas ressignifi-
cações de forma interativa por meio da exposição e socialização das expressões 
culturais.

A cultura movimenta pessoas. Pensemos nos festivais de cinema, música, 
teatro e outros que acontecem pelo mundo afora, o número de pessoas em toda 
parte que se locomovem para estes lugares para saciar a sede de cultura e irra-
diar admiração, conhecimento, sociabilidade. Nas suas mais variadas formas de 
atuação e interação, a cultura é inerente ao ser humano. É de suma importância 
valorizá-la, não somente em seus termos intelectuais e abstratos, visto que even-
tos culturais proporcionam as interações sociais que resultam em apropriação, 
ressignificação e internalização, possuindo a força necessária para promover e 
ressignificar   patrimônio e o ambiente escolar, como foi no caso da Escola Edna 
May Cardoso. 
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A sociabilidade cultural, artística e musical faz com que a sociedade se 
desenvolva de forma mais harmônica, ocorrendo de maneira mais efetiva quando 
o clima político é de liberdade de expressão, participação e democracia. Apesar 
de ter sido uma experiência de curta duração, são momentos como esse que re-
vivem a esperança de que é possível pensar novas formas de ensino, promovendo 
a educação cultural para o exercício da cidadania e da democracia participativa. 

Conclusão

Concluímos esse artigo reforçando a importância que o evento Edna Cul-
tural teve para a Escola e sua comunidade.  O Colégio se localiza em um bairro 
periférico na cidade de Santa Maria, contando com pouquíssimos eventos cul-
turais. Considerando isso, eventos dessa natureza, que disponibilizam o ambiente 
escolar para novas formas de exercer cidadania, lazer e aprendizagem, são funda-
mentais para os alunos e a comunidade escolar. 

O fato de retirarmos os alunos da sala de aula tradicional, um ambiente de 
aprendizagem formal e que na maioria das vezes representa uma relação vertical 
professor/aluno, foi essencial para que os educandos se sentissem à vontade para 
participar plenamente das atividades, de forma espontânea e democrática. 

Vale salientar o relato de um aluno que posteriormente ao evento nos disse 
que “naquele dia, a escola nem parecia a escola”, mostrando como infelizmente os 
alunos não se sentem parte desse ambiente que novamente, segundo seus rela-
tos, parece “uma prisão”. A gestão participativa e o protagonismo discente tam-
bém foram fundamentais para que essa atividade angariasse novas perspectivas 
e atratividades do ponto de vista dos alunos, dando novo significado ao ambiente 
escolar, que infelizmente nesse caso não é nada acolhedor.  

Por fim, apesar de ter sido apenas um dia em meio a todo o cotidiano esco-
lar, em nossas avaliações posteriores juntos aos alunos e professores o evento foi 
considerado um sucesso e entrou novamente no calendário letivo anual da Escola.
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EDUCAÇÃO PATRIMONIAL NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA: 
 INSERÇÃO DO TEMA NA EDUCAÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DO PIBID

Cristian Conterato Rodrigues14 
Jordana Guidetti Pozzebon

Lidianara Barbosa Fagundes

Resumo
O presente trabalho relata a atividade referentes ao Programa Institucional de 
Bolsistas de Iniciação à Docência da Universidade Federal de Santa Maria – 
UFSM, com os alunos da turma 71 da Escola Básica Estadual Dr. Paulo Devanier 
Lauda, durante os meses de junho e julho de 2017. A temática trabalhada foi 
Educação Patrimonial e a dinâmica ocorreu da seguinte forma: uma parte teórica, 
introduzindo os conceitos acerca das questões patrimoniais e posteriormente 
a realização de oficinas que buscaram trabalhar a parte lúdica. Desta maneira, 
propiciou-se a experiência das quatro etapas da educação patrimonial, através 
do saber: observação, exploração, registro e apropriação.  Objetivou-se fazer com 
que os alunos compreendessem o que é patrimônio, e a importância de se estudar 
educação patrimonial, relacionando-as com a História municipal e possibilitando, 
a partir disso, o exercício de reconhecimento de seus principais bens, sejam eles 
materiais, imateriais ou naturais. Visando despertar uma consciência crítica e de 
responsabilidade para com a preservação do patrimônio, foi proposto um diálogo 
com os educandos, relacionando-os ao meio em que estão inseridos (escola, 
bairro e cidade). Buscou-se também, a conscientização dos alunos, para que 
estes conheçam seus bens e sua memória coletiva, aprendendo a valorizar a ação 
individual e aumentando sua autoestima.

Palavras-chave: Educação; Patrimônio; Memória.

14 Acadêmicos/as do curso de História da UFSM, bolsistas PIBID.
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Introdução

O presente artigo apresenta um relato das atividades organizadas através 
do Programa Institucional de Bolsistas de Iniciação à Docência (PIBID), da Univer-
sidade Federal de Santa Maria. Essas oficinas possuem o eixo temático relaciona-
dos a educação Patrimonial do município de Santa Maria e foram desenvolvidas 
na Escola Básica Estadual Dr. Paulo Devanier Lauda, localizada no Bairro Tancre-
do Neves, conjuntamente com os alunos da turma 71.

É necessário explanar sobre os conceitos que foram usados para a identifi-
cação, a valorização e o resgate do patrimônio cultural e de seus bens (materiais, 
imateriais e naturais), tanto do município de Santa Maria, como – mais especifica-
mente – do Bairro Tancredo Neves e da Escola Básica Estadual Dr. Paulo Devani-
er Lauda. Compreende-se a metodologia do ensino de Educação Patrimonial 
como viabilizadora do processo de aprendizagem a partir dos bens culturais e da 
conservação destes, bem como da reconstituição da identidade cultural de uma 
localidade, permitindo que haja um diálogo com os educandos e sua realidade, 
despertando aos poucos a identificação dos seus bens e consequentemente, a 
valorização e o pensamento crítico em relação a estes.

Segundo HORTA (1999), “Educação Patrimonial trata de um processo per-
manente e sistemático de trabalho educacional centrado no patrimônio como fon-
te primária de conhecimento e enriquecimento individual e coletivo”. Buscou-se 
em sala de aula discutir sobre a formação de Santa Maria, para que os alunos 
compreendam a história de sua cidade, criando um sentimento de pertença, e 
dialogando com a realidade a qual está inserido. Assim, a Educação Patrimonial 
permite um processo de alfabetização cultural no qual podemos admitir diversas 
classes sociais, etnias e religiões.

Indispensável a compreensão da teoria acerca dos conceitos de patrimô-
nio – desenvolvidos por Horta – e aplicadas ao longo das oficinas. Desta forma, 
o patrimônio pode ser descrito como um conjunto de todos os bens, sejam eles 
materiais ou imateriais, que contam a história de um povo. É possível dizer que se 
trata do legado que herdamos do passado, no qual transmitimos para gerações 
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futuras. Para Horta, há três tipos de patrimônio, os quais podemos dividir nos 
seguintes tópicos:

• Patrimônio Histórico: Corresponde a um conjunto de bens que contam a 
história de uma geração através de sua arquitetura, vestes, acessórios, mobílias, 
utensílios, armas, ferramentas, meios de transporte, documentos. É de grande im-
portância para a compreensão da identidade histórica, mantendo presentes usos 
e costumes populares de uma determinada sociedade;

• Patrimônio Cultural: Conjunto de bens, materiais ou imateriais, que con-
tam a história de um povo através de seus costumes, comidas típicas, religiões, 
lendas, cantos, danças, linguagem, superstições, rituais, festas. Através do pat-
rimônio cultural, nos é possibilitado a conscientização, proporcionando a aqui-
sição de conhecimentos para a compreensão da história local, adequando-os à 
sua própria história.

• Patrimônio Ambiental ou Natural: É a inter-relação do homem com seus 
semelhantes e tudo o que o envolve, como o meio ambiente, fauna, flora, ar, min-
erais, rios, oceanos, manguezais, e tudo o que eles contêm. Esses elementos estão 
em contato com o homem, e acabam interagindo (e até mesmo interferindo) no 
seu cotidiano. 

Conhecendo a teoria e a fim de permitir o reconhecimento e valorização do 
lugar onde moram, incentivou-se que os alunos elaborassem sua visão de patrimô-
nio e bens, sendo este um momento importante de interação, pois muitos citaram 
sua residência, a escola, o ginásio poliesportivo do bairro, as praças recreativas 
presentes na região. Nessa perspectiva, buscou-se dialogar sobre os bens que 
os identificassem como sujeitos únicos. Assim, ocorreram várias citações sobre 
smartphones (compreensível, tendo em vista o mundo informatizado do tempo 
presente), mas também sobre dança, esporte e tradicionalismo regional. Ficando 
perceptível a desconstrução acerca do conceito de bem como algo material, onde 
aspectos culturais imateriais apareceram como elementos que os identificassem.

Atividades com entrevistas também foram realizadas, solicitando aos alunos 
que questionassem seus parentes acerca de elementos pertencentes a sua infân-
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cia, como hábitos, vestimentas, gírias, cultura. A proposta apresentada e amad-
urecida ao longo das oficinas, objetivou incentivar o diálogo com os seus entes e 
também com a comunidade, estimulando o fortalecimento de laços, a percepção 
de transformação da cultura e, principalmente, desenvolver a consciência de re-
speito a diversidade. Tendo em vista o contexto da sociedade atual, pautada na 
globalização e na integração, é importante valorizar o que está próximo, para que 
desta forma se possa também valorizar o que é universal.

Logo, entende-se que:

“[...] a educação com e para o patrimônio está associada a consti-
tuição da cidadania, e, como tal, é tarefa pertinente a qualquer es-
paço educativo, formal ou informal, possibilitando a efetiva apro-
priação dos bens e valores constitutivos de um grupo social. Um 
trabalho sistemático com o patrimônio permite a leitura crítica dos 
bens culturais e da dinâmica cultural dos diferentes grupos sociais.” 
(MACHADO; MONTEIRO, 2010, p. 37)

Estas ações, vinculadas ao ensino de História, propiciam uma conscien-
tização dos educandos para o exercício de cidadania, permitindo que eles façam 
parte e se enxerguem como sujeitos sociais. Para isso, buscou-se trabalhar a 
memória de seus familiares, relacionando-a com suas próprias percepções de 
mundo e espaço. A realização de oficinas apresentando elementos pertencentes 
a história material e imaterial do município em que vivem, atuam em conjunto com 
a construção acerca da memória.

É importante salientar que esta memória não precisa ser compreendida 
como algo imposto, mas sim como uma ferramenta de reflexão, permitindo ao 
educando conhecer melhor seu passado e o significando presente. Dessa forma, 
o discente constrói uma memória através de experiências individuais, através da 
história coletiva de sua família, comunidade, e sua cidade.

O conhecimento das ruas de Santa Maria, da sua escola (a partir do nome da 
instituição), seu laço familiar, fotos da cidade, e relações com o tempo passado al-
mejam a ressignificação e reconstrução da memória destes alunos, desenvolven-
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do sua formação enquanto cidadãos. Desta maneira, ao longo das atividades bus-
cou-se estimular os discentes acerca da reflexão, conscientização e construção do 
conhecimento, este que é inegável e legítimo.

Metodologia aplicada

As oficinas realizadas com a turma ficaram separadas de acordo com obje-
tivos específicos e foram executados em cinco dias, em períodos de 45 minutos 
para cada aula. Tendo como fim a compreensão dos alunos acerca das questões 
patrimoniais, relacionando-as com o universo que os cerca, buscou-se elaborar as 
atividades com exemplos dos seus cotidianos. Assim, pretendeu-se que o conhe-
cimento fosse construído em conjunto com a valorização dos patrimônios perten-
centes a todos, sejam estes materiais ou imateriais.

As cinco atividades propostas contemplaram o objetivo inicial, relacionando 
a teoria em torno das questões patrimoniais (de maneira didática e palpável para 
alunos do sétimo ano do ensino fundamental), com a história do município em 
que residem, valorizando seus patrimônios e tornando-os sujeitos pertencentes 
da própria história. 

A primeira atividade familiarizou os educandos acerca dos conceitos rela-
cionados ao estudo do patrimônio. A segunda, almejou estimular funções cog-
nitivas relacionadas a memória, comparando fotos antigas e recentes de locais 
importantes do município, de modo a apresentar sua história. No terceiro momen-
to, aplicou-se a teoria partindo do conceito de Patrimônio Histórico, na própria 
cidade, utilizando para tal fim os nomes das principais ruas de Santa Maria. A 
quarta oficina, visou o desenvolvimento da memória e percepção de historicidade, 
assim como o sentimento de pertencimento no meio em que os educandos estão 
inseridos, a partir do uso de entrevistas com seus entes. Por fim, para avaliação 
dos resultados atingidos, a aplicação de uma atividade com desenhos foi desen-
volvida, onde os discentes tivessem de instrumentalizar na prática, os conceitos 
elaborados e construídos, ao longo das oficinas.
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Primeira Oficina

A primeira atividade dedicou-se a uma aula teórica, onde se explicou os 
conceitos de Patrimônio. A metodologia foi expositiva, utilizando do quadro negro 
e aparelho projetor para sua aplicação.

Com o objetivo de familiarizar os discentes acerca dos conceitos de Edu-
cação Patrimonial, fora introduzida a teoria acerca das questões de Patrimônio 
Cultural, Patrimônio Histórico, Patrimônio Ambiental, bens materiais, imateriais 
e a ideia de cultura em si. A exposição mesclou-se com exemplos sobre cada um 
dos conceitos, os quais almejaram relacionarem-se com a realidade dos alunos, 
levando em conta o perfil da turma. Os alunos foram estimulados a participar da 
discussão, apresentando exemplos sobre o que havia sido exposto. A assimilação 
da teoria mostrou-se parcial, levando em conta a faixa etária do grupo. O quadro 
negro foi utilizado para complementação e registro dos conceitos abordados.

Após, realizou-se a exibição de três vídeos didáticos, utilizando o projetor 
disponível como recurso. A intensão era tornar a teoria compreensível para os 
alunos, a partir da apresentação de imagens e sons presentes nos vídeos.

O primeiro15 e segundo16 vídeo abordaram o conceito de cultura. O interesse 
na exibição destes materiais consistiu na riqueza de exemplos, com expressiva 
diversidade étnica-cultural apresentada. O terceiro17 concentrou-se na questão 
de patrimônio, a partir do seu conceito. Igualmente, o seu valor encontrou-se na 
maneira utilizada pelos autores, que tornou o conteúdo mais lúdico.

O resultado desta primeira atividade fora parcial, porém, satisfatório, ten-
do em vista seu caráter introdutório. Objetivando preparar os educandos para as 
próximas oficinas, a exposição dos conceitos permitiu o desenvolvimento da hab-
ilidade de seus reconhecimentos, elemento básico para a construção do conheci-
mento sobre patrimônio e memória.
15 Vídeo intitulado “O que é cultura? /// Publicidade 2014/01 /// Cultura Brasileira”. Endereço de acesso: 
https://www.youtube.com/watch?v=lJLENYca89g.  
16 Vídeo intitulado “O que é cultura?”. Endereço de acesso: https://www.youtube.com/watch?v=zP?-
G1b4lx8vg.
17 Vídeo intitulado “As aventuras de Pedro: O que é Patrimônio?”. Endereço de acesso: https://www.
youtube.com/watch?v=OyVk_Jwe1R4. 

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DlJLENYca89g.%20
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DzPG1b4lx8vg.
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DzPG1b4lx8vg.
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DOyVk_Jwe1R4.
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DOyVk_Jwe1R4.
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Segunda Oficina

A segunda atividade visou estimular a participação dos alunos, a partir de 
um jogo de adivinhação e reconhecimento. A ideia consistia em causar surpresa 
e espanto, de forma que os alunos se encontrassem na necessidade de pensar e 
refletir sobre elementos relacionados as suas experiências. Para tal, utilizou-se 
como recurso o aparelho projetor durante toda a oficina.

Inicialmente, foram exibidas fotos antigas e recentes de diversos locais im-
portantes da cidade de Santa Maria. Assim, cada um deles era apresentado pri-
meiramente por seu registro antigo, estimulando os educandos a descobrir qual 
ambiente era aquele, assente de suas memórias e conhecimento prévio. Após os 
comentários dos alunos, era apresentado brevemente o histórico do patrimônio. 
Por não ser possível a exposição de todos os patrimônios do município, foram 
selecionados para a exibição de registros fotográficos os bens que possuíssem 
maior acervo de fontes. As imagens utilizadas são datadas do século XIX até o XXI.

Em conjunto com o exercício aplicado, foi exposta a história do município de 
Santa Maria, dialogando sobre sua fundação, primeiros moradores, desenvolvi-
mento e importância de locais historicamente conhecidos, como a Gare da Es-
tação Ferroviária e a Vila Belga18.

O resultado da atividade se apresentou satisfatório, havendo participação 
constante dos educandos. Sentimentos como diversão, espanto e surpresa se 
mostraram presentes no decorrer da oficina. Interação e troca de experiências 
foram elementos enriquecedores para a construção do conhecimento acerca dos 
patrimônios apresentados, assim como para o próprio conceito de patrimônio cul-
tural. Relatos de experiências por parte dos integrantes do PIBID e o professor 
regente, referindo-se a locais apresentados, despertou curiosidade e question-
amentos. Como por exemplo, a exposição do docente Arioli Helfer, quanto a uti-
lização do transporte ferroviário para viagem, (atualmente, os trens circulantes 
na cidade funcionam apenas para transporte de carga), levantando perguntas e 
18 Este comentário é relevante, pois durante a exposição sobre a Vila Belga, os alunos foram questio-
nados acerca do termo “belga”, de forma que nenhum conhecia o referido, assim como parte desco-
nhecia o país de origem do termo, Bélgica. 
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comentários. A percepção de historicidade fez-se presente e os educandos obser-
varam a mudança de hábitos e práticas entre gerações.

Ao final, os bolsistas distribuíram uma atividade para ser realizada em con-
junto com os familiares, consistindo em uma entrevista sobre a infância dos en-
trevistados. Este instrumento desenvolvido na quarta oficina. 

Terceira Oficina

Teve como finalidade aplicar o conceito de Patrimônio Histórico, relacionan-
do-o com elementos do município de Santa Maria, a partir do uso de endereços e 
suas nomenclaturas e foi novamente utilizado como recurso o projetor.

Com o objetivo de aplicar os conceitos relacionados com Patrimônio Cul-
tural e Histórico, apresentou-se uma série de slides, contendo a nomenclatura 
e história por trás das principais ruas e bairros de Santa Maria. A intenção era 
instruir o porquê de tais informações, demonstrando quem eram ou o que foram, 
porque são importantes e a razão por receberem tal homenagem. Aplicaram-se 
assim, os conceitos patrimoniais na exposição didática, desenvolvendo-se nos 
educandos a consciência crítica do porquê das escolhas, constatando que o nome 
das ruas e bairros não são mero acaso.

O resultado foi parcial, contudo, satisfatório. Pois, apesar da exposição tradi-
cional e menor participação dos alunos, foi possibilitado a eles desenvolverem um 
olhar mais crítico em relação às informações presentes em sua volta.

Quarta Oficina

Neste momento se objetivou trabalhar com as entrevistas solicitadas an-
teriormente, para serem realizadas em casa pelos discentes. A finalidade des-
ta oficina era desenvolver a consciência de historicidade e pertencimento dos 
alunos, assim como aplicar os conceitos abordados sobre bens materiais e imate-
riais. Conscientizou-se acerca das diferenças culturais existentes, estimulando o 
respeito a diversidade. A oficina foi realizada a partir do material distribuído aos 
alunos e em conjunto com projetor.
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As entrevistas solicitadas, contin-
ham perguntas dirigidas aos familiares, 
sobre suas respectivas infâncias, para 
que relações pudessem ser feitas duran-
te a atividade em comparação com as ex-
periências vividas pelos alunos, conforme 
imagem a seguir: 

Para tornar lúdico os relatos, slides 
contendo exemplos referentes as respos-
tas foram elaborados a partir de entrevis-
tas realizadas pelos educadores do PIBID 
junto à seus respectivos entes. Em sequên-
cia, encartes de filmes, capas de discos e 
imagens de vestimentas e de brincadeiras 
foram expostos. Músicas citadas pelos fa-
miliares também foram trazidas, para ser-
em reproduzidas para os discentes.

O resultado desta avaliação foi par-
cial, por conta de que nem todos os alunos 
levaram o trabalho no dia solicitado. A 
participação deles durante a atividade 
limitou-se a comentários sobre os exem-
plos trazidos pelos docentes, pouco acres-
centando das entrevistas realizadas pelos 
próprios. Ainda assim, é possível afirmar 
que os resultados foram satisfatórios, 
pois se desenvolveu a noção de mudança 
cultural através dos anos, assim como o 
reconhecimento dos próprios educandos 
como sujeitos participantes do mundo ao 
seu redor, identificando-se como perten-
centes a determinados elementos culturais.

Figura 01: EModelo de entrevista.
Fonte: Acervo do autor.
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Quinta Oficina

A última atividade teve intuito avaliativo. Solicitou-se aos educandos a re-
alização de um desenho sobre algo que – com base no que foi desenvolvido nas 
oficinas – fosse considerado patrimônio por eles e os recursos utilizados consisti-
ram em folhas de ofício A4, caixas de lápis de cor e material escolar padrão (lápis 
grafite e borracha).

Percebeu-se satisfatório o resultado, pois os desenhos realizados pelos ed-
ucandos contemplaram a noção de patrimônio esperada, conforme a foto a seguir:

A maioria realizou represen-
tações de locais popularmente con-
hecidos da cidade, como o Planetário, 
pertencente a Universidade Federal de 
Santa Maria. Contudo, outros lugares 
e, notoriamente, manifestações cul-
turais foram representadas, como por 
exemplo o desenho feito por um dos 
estudantes, sobre uma zona rural, re-
produzindo uma vaca em um cercado 
(o aluno em questão participa de ativi-
dades relacionadas a rodeio e tradicio-
nalismo gaúcho).

Figura 02: Desenhos realizados pelos alunos da turma 71 da escola Paulo Lauda.
Fonte: Acervo do autor.
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Considerações finais

Após a realização das oficinas, foi possível perceber que os alunos desen-
volveram maior conhecimento acerca da cidade onde vivem, tendo em vista que 
muitos, por virtude de sua tenra idade, possuíam uma percepção tênue dos pat-
rimônios locais. Tem-se o costume de olhar para os objetos de forma simplista, 
como se as coisas fossem naturais, por isso, é necessário discernir que o ambiente 
que nos cerca é fruto da interferência humana, desnaturalizando a percepção so-
bre o seu meio. Desta forma, possibilitou-se aos educandos desenvolverem um ol-
har crítico acerca da realidade em que estão inseridos, onde, por exemplo, obser-
vou-se que o nome dos locais em que vivem, não foram escolhidos aleatoriamente.

 Oportunizou-se, conjuntamente, a percepção de passagem do tempo. A 
exposição de patrimônios, relacionando-os com fotos antigas e atuais possibilitou 
a noção de mudança. A comparação entre os costumes presentes em suas reali-
dades, com os diferentes hábitos apresentados por seus familiares, proporcionou 
aos educandos identificarem as mudanças culturais ocorridas entre as gerações, 
entendendo que elementos do cotidiano considerados populares, nos dias atuais, 
serão antigos e estranhos futuramente. Igualmente, oportunizou-se desenvolver 
o sentimento de pertencimento ao meio em que estão inseridos, estabelecendo o 
indivíduo como sujeito participante de sua própria história, e da historicidade do 
mundo ao seu redor.

 A partir das oficinas ministradas, mostrou-se possível despertar a con-
sciência crítica   nos alunos para com seus bens materiais e imateriais, promoven-
do o respeito e valorização dos patrimônios da comunidade a que pertencem: seja 
sua escola, bairro ou a sua cidade. Uma vez possibilitado aos discentes perceber 
que são sujeitos participantes do meio em que vivem, assim como os bens que os 
cercam também os pertence, o despertar reflexivo sobre a educação patrimonial 
foi alcançado, contribuindo para formação mais consciente e cidadã.
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PERSPECTIVAS DE UMA ABORDAGEM CULTURAL 
NO ENSINO DE HISTÓRIA

Angélica Cicconet19

Débora Faccin 

Resumo
O presente artigo se propõe a apresentar um tipo de abordagem histórica já 
difundida nas universidades, mas ainda muito distante da realidade das salas de 
aula, que é a História Cultural. Este trabalho é resultado tanto de levantamentos 
bibliográficos quanto de experiências em sala de aula, a proposta é apresentar uma 
maneira diferente de discutir os temas com os educandos, levando em conta suas 
realidades e “bagagens” culturais. Aqui optamos por apenas duas possibilidades 
de assuntos, nomeadamente, a Inquisição e Caça às Bruxas, com ênfase na 
abordagem de gênero e as Religiosidades Coloniais do Brasil, enfocando, por 
sua vez, a multiplicidade de sua constituição. Além disso, apresentamos algumas 
possibilidades que o trabalho com a utilização do audiovisual pode proporcionar, 
tanto para educadores quanto para os educandos. Uma das grandes diferenças 
dessa abordagem é a maior possibilidade da identificação, de certa forma, do 
estudante para com o assunto tratado, o que, por vezes, o encoraja a ter uma maior 
participação na sala de aula.

Palavras-chave: Educação; História Cultural; Audiovisual.

19 Acadêmicas do curso de História da UFSM, bolsistas PIBID. 
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Introdução

O Ensino de História já não se basta com dados e datas, fatos estáticos, su-
jeitos genéricos e objetificados. Os agentes construtores da História são pessoas 
reais, com anseios, medos e desejos, parte de uma realidade complexa formada 
e transformada por relações políticas e econômicas, mas também sociais e cul-
turais. Como explica Roselene Batista de Oliveira (2013), para entendermos o que 
é falar a partir de uma história cultural, devemos interpretar o mundo real como 

“um conjunto de signos, símbolos, marcas, construídos pela experiência humana 
e compartilhados pelos indivíduos, numa dada época e numa dada sociedade.” O 
objetivo da História Cultural, é buscar resgatar “os sentidos conferidos ao mundo, 
sentidos esses manifestados pelas palavras, discursos, imagens, coisas e práticas.” 
A realidade não é um dado, mas uma construção que legitima e justifica as escol-
has que fazemos e como agimos (OLIVEIRA, 2013, p. 71-72).

A partir do pensamento de Roger Chartier, de que não há uma neutralidade 
quando falamos de representações e que estas devem ser tomadas como con-
struções históricas, devemos apresentar essas relações como parte fundamen-
tal para a interpretação da História. Essa compreensão de História não remete 
apenas àquela dos livros, dos manuais escolares, mas também a dos próprios 
alunos, que estão inseridos em um contexto de profundas mudanças culturais 
que moldam e definem o mundo em que vivem. Segundo Mércia Socorro Ribeiro 
Cruz (2006), a cultura expressa o cotidiano, as vivências, a memória e a identi-
dade de um povo. Assim, é importante que o aluno aprenda a “fazer uma ponte 
entre o conhecimento científico e a cognição prática, isto é, conhecer a realidade 
para transformá-la” (CRUZ, 2006, p. 7). Daí a importância do educador estimular 
o estudante a pensar, a aprender e a ter uma percepção crítica, pois a Educação 
e a Cultura se integram, estão relacionadas e criam impactos uma sobre a outra.

“[...] Mudanças culturais da contemporaneidade naturalmente 
implicarão em impactos sobre as teorias educacionais, visto de-
frontarmos com necessidades, identidades, culturas e aspectos 
sócio-político e econômico diversos. [...]Trazer esse envolvimento 
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do aprendiz para o conteúdo trabalhado é despertar o interesse e 
a participação efetiva que propiciará a busca do saber, o apreciar 
e o fazer. Isto é educar com qualidade relacionando o aprendizado 
com as vivências culturais, desmistificando a ideia de realidades 
isoladas do ensino sem função, sem adequação. [...] O homem cria 
a cultura, a arte, o saber a partir de suas buscas, de sua identidade 
e também se referindo as suas memórias, dentro de um contexto 
sociopolítico, histórico e cultural” (CRUZ, 2006. p.2).

Apesar de já dispusermos de materiais didáticos voltados para a História 
Cultural, muitas vezes acabamos imersos em uma história “oficial” e factual. A 
organização escolar nos exige cumprir grandes cargas de informações em curto 
espaço tempo, o que, muitas vezes, nos impede de fornecer outros tipos de dis-
cussões aos educandos. É preciso lembrar, também, que o manual escolar é forma 
e discurso, como afirma Justino Magalhães:

“Pode admitir-se que o manual escolar apresenta uma sobreposição 
entre texto e conhecimento, entre escrita e leitura, pois que a lógica 
da sua construção é a da negação, ou melhor, a da não legitimação 
da interpretação, como processo cognoscente. Por outras palavras, 
no quadro dos manuais escolares, o grau de liberdade de interpre-
tação, com base em operações complexas de hermenêutica, não 
só não é admitido a priori, como não é legitimado a posteriori. Se 
há lugar a variações de leitura, estas são acolhidas ou como falhas 
resultantes da incapacidade e dos condicionalismos do leitor, ou 
como actos perversos e ideológicos” (MAGALHÃES, 2006, p.6).

Por conseguinte, os capítulos aqui expostos têm por objetivo explicitar algu-
mas formas das quais encontramos para tratarmos dos conteúdos propostos em 
aula através de um viés cultural. Para o conteúdo de Idade Moderna, optamos por 
enfatizar a discussão acerca da Inquisição e caça às bruxas, e para apresentar-
mos as formas culturais do cotidiano colonial brasileiro, voltamos às religiosidades 
coloniais. Sabemos que apenas essas duas abordagens não dão conta de eixos 
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temáticos tão abrangentes, mas escolhemos esses dois recortes como forma de 
melhor elucidar o tema aqui proposto. Como proposta de metodologia, reserva-
mos o último capítulo a fim de discorrer a respeito do uso dos recursos audiovi-
suais e a sua contribuição para o ensino da História Cultural. 

Inquisição e “Caça às Bruxas”: uma temática de gênero

Da mesma maneira que as religiosidades brasileiras podem ser utilizadas 
para discutir suas diversidades, a Inquisição e o período denominado de “Caça às 
Bruxas” vêm muito a calhar quando a temática de gênero é trazida à tona. Não 
podemos esquecer, é claro, que nesse período, compreendido entre os séculos 
XV e XVII, não foram apenas mulheres perseguidas (e executadas), mas não se 
pode ignorar que a maioria gritante o foi. Dessa forma, é interessante levar para 
a sala de aula documentos que foram usados para a justificação intelectual dessa 
perseguição, para que os estudantes possam desenvolver por eles mesmos uma 
avaliação crítica do processo.

 Seguindo, a princípio, a teoria de Joan Scott para compreender o gênero 
como uma possibilidade de análise histórica, é necessário, segundo a autora, que 
a “História das Mulheres” não seja retirada da História como um todo, por que não 
se pode pensar esse aspecto separado do todo social no qual está inserido, assim 
como não se podem negligenciar as especificidades de cada contexto.  Desse 
modo, o gênero como “constitutivo de relações sociais baseado nas diferenças 
percebidas entre os sexos”, resulta em quatro elementos, relacionados entre si: 
1. “Símbolos culturalmente disponíveis que evocam representações múltiplas” 
(geralmente contraditórias, como Eva e Ave Maria, por exemplo); 2. “Conceitos 
normativos que colocam em evidência interpretações do sentido dos símbolos 
que tendem a limitar e conter suas possibilidades metafóricas” (expressos em 
doutrinas religiosas, políticas etc. e tipicamente como oposição binária: masculino 
vs. feminino, onde a posição que emerge vencedora é tida como a única possível); 
3. Inclusão de uma noção de político, com referência às instituições e organizações 
sociais (como uma visão mais ampla, além do âmbito do parentesco, abrangendo 
também o mercado de trabalho, a educação, o sistema político etc.); 4. Identidade 
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subjetiva, onde o gênero torna-se implícito na concepção e na construção do pod-
er em si, com várias maneiras de legitimação (SCOTT, 1990).

Para que os estudantes compreendam o contexto de Caça às Bruxas nesse 
âmbito então, pode ser utilizado um dos mais famosos e bem difundidos manuais 
inquisitoriais da época: o Malleus Maleficarum – O Martelo das Feiticeiras, escrito 
com a permissão do papa Inocêncio VIII por dois dominicanos, Heinrich Kram-
er e James Sprenger, em 1484. Apesar da existência de muitos outros manuais 
desse tipo, o Malleus Maleficarum se destaca por sua constante insistência no 
papel central da mulher como bruxa que faz pacto com o Diabo e quer trazer o 
mal ao mundo, principalmente na Questão VI da Primeira Parte. Sendo esse dis-
curso legitimado por uma tradição muito anterior de subjugação e inferioridade 
da mulher, é interessante para os estudantes poderem perceber que muitas das 
argumentações desse discurso ainda vigoram nos dias atuais, como por exemplo 
o discurso de um “sexo frágil” ou até sub-humano, entre muitos outros.

 A aproximação com a realidade dos estudantes que esse assunto pode 
levantar é incrível, sendo possível as mais diversas abordagens, primando por 

“comparar” a cultura tida como hegemônica naquele período, final da Idade Média 
e início da Idade Moderna, com a cultura dos dias de hoje, procurando discutir as 
rupturas e permanências, e de que forma isso se rompeu ou permaneceu.

Uma abordagem às religiosidades coloniais 

O período denominado Colonial na História do Brasil é fortemente marcado 
pela presença religiosa em todos os setores da sociedade: O cotidiano, as relações 
de poder e até a economia (lembremo-nos dos jesuítas). Como os estudos da 
época mostram, a religião age tão próxima às questões políticas que é quase im-
possível não relacioná-las. Dito isso, torna-se imprescindível que as religiosidades 
desse período não sejam estudadas como um parêntese da História, mas como 
um dos pilares fundamentais para a formação e para o entendimento do Brasil 
Colonial. 

Ao falar religiosidades, devemos compreender seu significado e sua plurali-
dade. Determos somente às práticas da religião católica oficial é ignorar parte do 
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processo da constituição identitária e cultural brasileira. Há um conjunto de práti-
cas e crenças católicas, judaicas, africanas e indígenas que por vezes se mesclam 
e hibridizam, e por outras se oprimem e sobrepõe, em um complexo emaranhado 
de relações que margeiam o sagrado e o profano20 e vão se consolidando como 
particularidades próprias da cultura e do cotidiano colonial. Entende-se que a pre-
dominância da religião Católica como oficial e obrigatória serviu como aparato 
opressor e repressor diante da presença dessas outras práticas (daí a importância 
de se explorar a temática da Inquisição no Brasil também), mas de forma alguma 
suprimiu por definitivo as religiosidades consideradas “marginais”. Dito isso, cabe 
a nós não marginalizá-las também. A diversidade de crença não é segundo plano 
do cenário da Colônia, ela acontece, sim, de maneira quase sempre privada e está 
presente no cotidiano de homens e mulheres que, sutilmente, encontram formas 
de tornar seus credos possíveis dentro da “legalidade” religiosa. Como resultados 
desses fatores, surgem particularidades religiosas que hoje denominamos como 

“sincretismo religioso”, “catolicismo barroco” ou ainda “religiosidade popular”21 

“[...] importava mais parecer do que ser católico. Era vital ir à missa e 
rezar publicamente, respeitar os dias santos, batizar seus negócios 
com nomes de santos católicos. Para fugir da escravização ou de 
terem de embrenhar-se nos sertões em que eram caçados pelos 
bandeirantes, os indígenas predispunham-se a aceitar os aldea-
mentos onde eram cristianizados e doutrinados. Os negros con-
tinuaram a homenagear seus deuses ancestrais identificando-os 
com santos católicos e realizando seus rituais diante de altares; 
os judeus, frequentando missas e rezando corretamente. Criou-se 
uma religião necessariamente formal e exterior, muito pouco inter-
nalizada ou de convicção pessoal [...]” (NEGRÃO, Lísias Nogueira, 
2008, p. 268).

20 Como referência para esse assunto, o livro O Diabo e a Terra de Santa Cruz, de Laura de Mello e 
Souza.
21 Sobre o assunto, vide: SANTOS, Georgina Silva dos; VAINFAS, Ronaldo. Igreja, Inquisição e religio-
sidades coloniais. In: O Brasil Colonial Vol. 1 1443-1580. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2015. p. 
479-519. 
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Essas especificidades, os cultos aos santos, as festas e as danças em/com 
oração aos dias sagrados, constroem uma religiosidade muito rica culturalmente e 
que deve ser explorada por esse viés. 

A resistência dos cultos e tradições de outras matrizes, principalmente 
africana e indígena, apesar da sujeição forçada diante de uma Igreja oficial, no 
cume das relações de poder, é também a história de resistência dos homens e das 
mulheres que foram submetidos a toda sorte de servidão, negligência e exclusão 
social por parte daqueles que ditavam as regras. Admitir que o período colonial, 
assim como hoje, não se resume em práticas religiosas e culturais homogêneas, 
é dar palco, voz e vez para essa população. Mais que isso, é mostrar uma história 
que vai além do factual e do estático, uma história plural onde talvez os alunos se 
reconheçam.

O audiovisual como proposta metodológica

Partindo do pressuposto de que história é o estudo do homem no tempo 
(de acordo com a concepção de História de Marc Bloch), a História Cultural tem se 
mostrado um campo historiográfico que permite essa abordagem a partir de uma 
análise “mais sensível” da trajetória da humanidade, bem como suas manifes-
tações, ou seja, suas produções, representações, seu cotidiano, suas crenças, nor-
mas de condutas, e tantas outras possibilidades que se enquadram na amplitude 
do que é considerada Cultura hoje e suas trocas múltiplas. Podemos dizer que a 
História Cultural é uma leitura interpretativa de tudo aquilo que corresponde à 
humanidade, (seus símbolos e significados), e, consequentemente, tudo que está 
presente nela, as sociedades como um todo e a apreensão das complexidades 
que as entornam. A história cultural está presente no político, no econômico e no 
social, justamente porque a história não é factual, não é simples e não depende 
só de um determinante -os processos psicológicos não podem ser ignorados. 
É preciso uma multiplicidade de olhares para apreender todas essas complexi-
dades. 

Consideremos também, que os estudantes de hoje já fazem parte de uma 
realidade que incorpora a presença maciça da mídia e da tecnologia e que esses 
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meios já estruturam de forma diferente o cotidiano, a realidade e a forma de 
apreensão desses educandos, que convivem constantemente com uma explosão 
de informações quase instantâneas, uma hiperestimulação que precisa ser inter-
pretada. A presença da mídia acaba mediando seus processos de desenvolvimento. 

O produto audiovisual não só transmite informações como também sen-
sações, em noção estética, ele proporciona um modo de interação diferente que 
varia de receptor pra receptor. Isso permite que cada estudante aja com autenti-
cidade diante do que está sendo mostrado, desperta um senso crítico e interpre-
tativo, estimula os sentidos. 

O uso de recursos audiovisuais propõe a superação do discurso autoritário 
da escola, de forma que os alunos possam ir para além de decorar fórmulas ou 
datas de forma mecânica, porque desta forma talvez não haja um aprendizado 
significativo. Muitas vezes ao adotar um sistema linear discursivo podemos acabar 
inibindo o aluno de uma maior participação em sala de aula, a formação escolar 
não compete mais só em transmitir, mas produzir e construir conhecimento. Os 
recursos audiovisuais, quando bem utilizados, capacitam uma comunicação mais 
dialógica, o momento do aprendizado se torna um processo de comunicação, se 
distancia da ideia do professor como o portador da verdade e o estudante como 
seu receptor. Essa proposta metodológica pretende uma educação do sensível, de 
sentir a si próprio e ao mundo, refinar os sentidos, pensar com maior sensibilidade 
e até mesmo capacidade de indignação - não estar anestesiado em relação ao 
mundo.

O cinema, a arte, a fotografia, a música, a moda assim como tantas outras 
práticas presentes na abordagem da História Cultural podem ser explorados at-
ravés desses recursos. Esses elementos são capazes de transmitir impressões de 
vida, seus conflitos e suas representações, a pluralidade das culturas e, ao mesmo 
tempo, a singularidade humana.
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Conclusão

 A História Cultural já é uma realidade nos textos e discursos acadêmicos, 
mas ainda luta por espaço dentro do Ensino Fundamental e Médio. Esse conta-
to é importante porque possibilita uma ampliação de vozes dentro do ensino da 
história às pessoas antes deixadas à margem pela “história oficial”. Mulheres, ne-
gros e indígenas como protagonistas para além de um fator econômico ou político; 
relações de poder, de representatividade, interpretações de mentalidades e de 
contextos diversos não intricados em um determinismo plástico. 
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A DIFICULDADE DE INSERÇÃO DE NOVAS METODOLOGIAS DE 
APRENDIZAGEM E ENSINO NO ATUAL SISTEMA EDUCACIONAL

Aline Seixas Plácido da Silva22 
Tamara Juriatti

Resumo
O presente artigo pretende abordar a dificuldade de inserção de novas metodologias 
de aprendizagem e ensino no atual sistema educacional. Contemplamos o 
debate sobre a origem ontológica da educação e como ela se coloca relacionada 
com as diferentes formas de sistemas sociais, econômicos, políticos e culturais. 
Posteriormente visamos elencar as problemáticas da educação no Brasil, quais 
as possibilidades de novos métodos de ensino e também como o PIBID se insere 
neste processo.

Introdução

O sistema escolar tem diversas falhas em formar sujeitos conscientes e críti-
cos perante a sociedade, pois é posto de maneira a “podar” sua subjetividade. 
Essa relação é característica da educação bancária a qual se refere Paulo Freire 
em suas análises. Sendo assim, a dificuldade é posta quando tenta-se colocar dif-
erentes metodologias em um espaço que é feito somente para uma visão univer-
sal. Para, além disso, ressalta-se a importância da educação na formação do ser 
humano e na sua relação com a sociedade. Ou seja, o sistema escolar limita o uso 
de novas metodologias, pois a educação tem um papel atualmente para cumprir 
e para isso, não pode ser alterado o método para que não altere o resultado: um 
padrão de cidadãs e cidadãos treinados ao modo fordista23 e sem incentivo para 
sua emancipação.

22 Acadêmicas do curso de História da UFSM, bolsista PIBID. 
23 “O Fordismo atuou como uma aplicação do taylorismo, idealizado por Frederick Winslow Taylor, que 
partia do pressuposto de que cada trabalhador deveria realizar uma atividade determinada e indepen-
dente das demais etapas da produção. Dessa forma, cada trabalhador só teria necessidade de conhe-
cer a sua própria função, de forma que o conhecimento de todo o processo produtivo caberia somente 
ao patrão ou gerente.” Para mais informações:  PENA, R. F. A. Fordismo. Alunos Online. Disponível em: 
<http://alunosonline.uol.com.br/geografia/fordismo.html Acesso em: 01 de Jan. de 2018. 

http://alunosonline.uol.com.br/geografia/fordismo.html
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Por que precisamos da educação? Por que precisamos ir à escola?

 A educação surge ainda na Pré-história quando o ser humano começou 
a modificar a natureza tendo consciência das ações que realizava, ao contrário 
dos outros animais que agem por instinto, essa modificação da natureza a partir 
de um plano estabelecido é chamado de trabalho. Para conseguir desenvolver o 
trabalho24 o ser ser humano cria ferramentas, tecnologias, como por exemplo a 
pedra lascada que era usada em diversas atividades do cotidiano das comuni-
dades humanas. Mas se o ser humano ao contrário dos outros animais não age 
por instinto, que é passado geneticamente dos pais para o filhote, como suas ger-
ações posteriores iam saber fazer pedra lascada? É aí que entra a educação, ela 
era fundamental para que os conhecimentos gerados pela raça humana fossem 
passados para as futuras gerações. 

 Ao longo da história da raça humana, diversas formas de educar foram 
utilizadas, desde a educação no próprio ato do trabalho, no sistema feudal, por 
exemplo, ela era usada pelos servos, já que estes não possuíam condições de 
estarem nas escolas pois, precisavam trabalhar nas terras de seus senhores ou 
ainda nas oficinas onde se tinha um mestre e um aprendiz que recebia os ensina-
mentos de como produzir determinado produto. 

Para os senhores que eram proprietários das terras e que viviam às custas 
do trabalho dos servos e das servas, restava o tempo livre, ou de ócio, surge assim 
então a escola, o lugar do ócio, onde estes proprietários aprendiam os mais vari-
ados conhecimentos desenvolvidos pelo ser humano até então. A partir do mo-
mento que a propriedade privada surge na Antiguidade e que há uma divisão em 
classes da sociedade com proprietários e não proprietários, surgem dois modos 
distintos de educação, sendo que a educação praticada nas escolas se separava 
do trabalho (que na pré História é o motivo do seu existir)25.
24 Marx conceitua o trabalho como [...] um processo entre o homem e a natureza, processo este em 
que o homem, por sua própria ação, medeia, regula e controla seu metabolismo com a natureza. Ele se 
confronta com a matéria natural como com uma potência natural [Naturnacht]. A fim de se apropriar da 
matéria natural de uma forma útil para sua própria vida, ele põe em movimento as forças naturais per-
tencentes a sua corporeidade: seus braços e pernas, cabeça e mãos. Agindo sobre a natureza externa e 
modificando-a por meio desse movimento, ele modifica, ao mesmo tempo, sua própria natureza (MARX, 
2013 [1867], p. 255 apud ALMEIDA, 2014, p. 25).
25 Sobre o processo histórico de construção do conhecimento e da educação ler <SAVIANI, D. O traba-
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Porém muitas coisas mudaram da Antiguidade e da Idade Média para cá, 
o trabalho se complexificou, a raça humana acumula milhares de anos de con-
hecimentos. Passamos por três revoluções industriais, o que torna as máquinas 
mais complexas de serem usadas. Vários aspectos culturais, políticos, sociais e 
econômicos precisam ser aprendidos pelos humanos que nascem para conseguir 
viver nesta sociedade. Todos esses fatores fazem com que seja necessário que 
não só os proprietários vão para a escola, mas que também os não proprietários 
passem a frequentar essa instituição.

Ou seja, a educação acompanha as demais mudanças que ocorrem na so-
ciedade ao longo do tempo. Se no sistema feudal a escola tinha a função de ed-
ucar os senhores para serem “bons” senhores, no sistema capitalista ela assume 
uma nova função conforme as necessidades deste sistema e os interesses da 
classe proprietária26.

Mas como o sistema educacional age para os interesses da classe domi-
nante? Atualmente a maioria dos seres humanos passam pela escola para serem 
educados. Lá aprendemos os valores morais e conceitos que regem a sociedade 
contemporânea, o que sugere nos portarmos de uma determinada forma em con-
sonância com os valores capitalistas, como por exemplo, aprender que todos so-
mos iguais (fazendo com que o sistema escolar trate todos como iguais, cobrando 
posturas e hábitos que não são comuns a todos, favorecendo a desigualdade27). 
Ainda em conformidade com essa imposição, temos que obedecer os pais e pro-
fessores (que são as autoridades que estão no nosso cotidiano), nos esforçarmos 
para conseguir o intento de nos tornarmos  cidadãos e cidadãs,  e assim exercer 
lho como princípio educativo frente às novas tecnologias. In: Novas tecnologias, trabalho e educação. 
Petrópolis /RJ : Vozes, 1994.> e <SAVIANI, D. Trabalho e educação: fundamentos ontológicos e históri-
cos.Revista Brasileira de Educação, v. 12, n. 34,p. 152-165, jan./abr. 2007. Disponível em: http://www.
scielo.br/pdf/rbedu/v12n34/a12v1234.pdf. Acesso em: 21 ago. 2017.>
26 Como sempre, a Escola exclui: mas a partir de agora, exclui de maneira contínua (...) e mantém em 
seu seio aqueles que exclui, contentando-se em relegá-los para os ramos mais ou menos desvaloriza-
dos. (STIVAL; FORTUNATO, 2008, p.12007).
27 Com efeito, para que sejam favorecidos os mais favorecidos e desfavorecidos os mais desfavorecidos, 
é necessário e suficiente que a escola ignore, no âmbito dos conteúdos do ensino que transmite, dos 
métodos e técnicas de transmissão e dos critérios de avaliação, as desigualdades culturais entre as 
crianças das diferentes classes sociais. Em outras palavras, tratando todos os educandos, por mais de-
siguais que sejam eles de fato, como iguais em direitos e deveres, o sistema escolar é levado a dar sua 
sanção às desigualdades iniciais diante da cultura. (BOURDIEU, 1998, p. 53) 

http://www.scielo.br/pdf/rbedu/v12n34/a12v1234.pdf.
http://www.scielo.br/pdf/rbedu/v12n34/a12v1234.pdf.
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essa cidadania; é também imposto  que temos que ajudar o próximo (sem nos 
perguntarmos ao fundo porque o próximo precisa de ajuda, será que não é porque 
o sistema capitalista gera desigualdade?) e que cada colega tem seus materi-
ais escolares e que se quisermos ter também precisamos comprar.  Tentam nos 
culpabilizar pela contaminação da água alegando ser a demora no banho e não 
questionam por que as indústrias poluem; somos obrigados a sentar organizada-
mente em fila ouvindo a professora e não podemos falar com os colegas e nem 
interromper o depósito de conhecimento na nossa cabeça. Enfim, uma série de 
valores nos são ensinados para nos “portarmos adequadamente” na sociedade. 

A escola também ensina que os nossos saberes adquiridos através de nossa 
família ou comunidade estão errados, que o correto não é o popular, não é a roda 
de samba, não é a capoeira; que se deva falar como os atores e atrizes das novelas, 
ou então, que a maneira como nos vestimos é errada, “não está na moda”. Nesse 
sentido, nos passam que cultura é a dos teatros e museus, ou seja, a cultura dis-
seminada no sistema escolar como “cultura de verdade” é aquela da classe domi-
nante, a mesma estudada por todos, trabalhada e difundidas no processo ensino 
e aprendizagem como “adequada”.

 Na escola é transmitida a ideia de que se estudarmos bastante também va-
mos conseguir possuir o que a classe dominante tem acesso, a não ser por poucas 
exceções (que são transformadas pela mídia em exemplos de superação) se trata 
de uma falácia, um sonho de consumo vendido pela mídia e que está presente nos 
livros e revistas acessadas nas escolas e também em seu cotidiano através dos 
valores burgueses, dificilmente plenamente alcançados pela classe trabalhadora. 

A educação também tem o objetivo de nos preparar para o trabalho28, at-
uando desde nos ensinar a obediência, ou a decorar conteúdos para conseguir 
passar em um vestibular, dando acesso ao ensino superior, mas também pode 
ser o conhecimento de como se mexe em uma máquina que produz algo ou até 
mesmo desempenhar determinado serviço meramente braçal.  Esse conhecimen-
to adquirido nas instituições de ensino é controlado.  Não aprendemos nem mais 
28 A crítica aqui não se faz ao trabalho, que como falamos é uma característica ontológica do ser huma-
no, mas sim ao uso alienado que se faz dele pela classe proprietária através do sistema capitalista. 
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nem menos do que devemos para sermos bons profissionais, ou seja, nos é dado 
à “conta gotas” pelas necessidades do mercado de trabalho capitalista. 

Na atual crise estrutural do capitalismo a educação age 

[...] como um mecanismo para que esse sistema continue se desen-
volvendo sob uma lógica cada vez mais perversa e sem incitar a 
classe trabalhadora à ação revolucionária que a liberte (liberando, 
consequentemente, toda a humanidade). Assim, foi posta à edu-
cação a capacidade de pacificação dos homens e de resolução de 
seus problemas (FRERES; RABELO; SEGUNDO, 2008, p. 5).

 Ou seja, lhe é atribuída o papel de ensinar a cidadania, o cuidado com o 
meio ambiente, colocando o peso de amenizar todos os sofrimentos que são cau-
sados pelo sistema capitalista e suas crises na própria classe trabalhadora. Precis-
amos ser solidários e doar um quilo de alimento não perecível para uma ONG, mas 
que não ousemos pensar que devemos acabar com o sistema que gera esta fome.

 O atual sistema educacional é reprodutor do sistema capitalista, desde a 
sua forma de disposição dos conteúdos e as séries, com forte influência do siste-
ma fordista. A primeira influência, o fordismo, é dado a partir da reprodução de 
conhecimento, semelhantes a linha de produção das fábricas de automóveis onde: 
cada operário faz a sua parte, apenas rosqueando parafusos, outro com outra 
atividade, todas repetitivas e sem contato com o produto final, no caso da fábrica, 
um carro. Algo que eles não terão acesso ao fim do trabalho. Bem como na escola, 
onde os conhecimentos são divididos em séries, caso a/o estudante não tenha a 

“competência” necessária para passar para a próxima fase, ele continua na que 
está até ter a competência. Reproduzindo a divisão do trabalho e a lógica do tra-
balho.

As semelhanças não são meras coincidências, são reproduções necessárias 
para manter o sistema capitalista. A escola é ideológica e está inserida na supere-
strutura e por si só, não pode transformar o mundo, porém, segundo Saviani:
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a escola não tem poder de mudar a sociedade. Mas não fetichize-
mos a revolução. Ela é uma ação humana e como qualquer ação 
humana ela depende da consciência. A revolução não é um proces-
so espontâneo movido por forças que dominam os seres humanos. 
Ela não é obra do capital, mas obra da classe trabalhadora consci-
entemente organizada. Para se transformar conscientemente a re-
alidade social, é preciso compreendê-lo para além das aparências, 
para além do imediato (SAVIANI, 2012).

Ou seja, para mudar a educação é preciso mudar a sociedade e para mudar 
a sociedade é preciso mudar também a educação, pois auxilia a consciência crítica 
e a emancipação da classe trabalhadora. Porém, a educação na América Latina, 
da maneira formal, é vinda dos moldes eurocêntricos junto a reprodução da so-
ciedade capitalista para sociedades com o capitalismo ainda em desenvolvimento 
para sua consolidação, sendo a educação colonizadora e mantendo-se até hoje 
assim. Eduardo Galeano já mencionou em seus poemas:

A linguagem como traição: gritam carrascos para eles. No Equador, 
os carrascos chamam de carrascos as suas vítimas:

— Índios carrascos! — gritam.
De cada três equatorianos, um é índio. Os outros dois cobram dele, 
todos os dias, a derrota histórica.

— Somos os vencidos. Ganharam a guerra. Nós perdemos por 
acreditar neles. Por isso — me diz Miguel, nascido no fundo da 
selva amazônica.
São tratados como os negros na África do Sul: os índios não po-
dem entrar nos hotéis ou nos restaurantes.

— Na escola metiam a lenha em mim quando eu falava a nossa 
língua — me conta Lucho, nascido ao sul da serra.

— Meu pai me proibia de falar quechua. É pelo seu bem, me dizia — 
recorda Rosa, a mulher de Lucho.
Rosa e Lucho vivem em Quito. Estão acostumados a ouvir:

— Índio de merda.
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Os índios são bobos, vagabundos, bêbados. Mas o sistema que 
os despreza, despreza o que ignora, porque ignora o que teme. 
Por trás da máscara do desprezo, aparece o pânico: estas vozes 
antigas, teimosamente vivas, o que dizem? O que dizem quando 
falam? O que dizem quando calam? (GALEANO, 2002).

Isso é perceptível quando a educação da América Latina não fala sobre nós, 
latino americanos, não leva em conta a nossa história porque a negam. Pois ne-
gam também nosso trabalho como princípio educativo. Descrito no poema, os 
indígenas do Equador eram acusados por falar seu idioma de origem, ir em uma 
escola de colonizadores que não os permitem exercer sua cultura. Um bom exem-
plo sobre o que é a educação colonizadora que temos. Pois é posta “de cima para 
baixo” e nega os sujeitos que ali estão, utilizando-os apenas como objetos em um 
exército de mão-de-obra para o mercado de trabalho.

Para manutenção do sistema capitalista, precisa-se desse exército de mão-
de-obra barata e mantê-los distantes de sua classe, para isso, a educação não os 
torna sujeitos de um contexto social, mas sim indivíduos isolados. 

O PIBID como possibilidade de inserção de novas metodologias

 No Programa de Iniciação à Docência, somos   inseridos neste sistema ed-
ucacional, não só como estudantes, mas como futuros docentes. Nos deparamos 
com situações que, mostram na prática, todas as críticas que vimos no presente 
artigo. Estudantes sentados em fila quietos, fazendo qualquer outra coisa que 
não seja prestar atenção no que está sendo “depositado” em sua cabeça pelo 
professor ou professora; estudantes que passam a achar que o modo deles viver 
está errado, que as coisas que gostam de fazer são erradas- “Para de escrever 
bobagem, menino e vai ler no livro como os reis e rainhas mudaram a história do 
mundo”- assim são orientados pelos docentes; estudantes que não atingem a 
pontuação necessária para serem “aprovados” e  simplesmente descartados por 
não se adaptarem ao modo como a escola funciona.
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Principalmente em escolas que têm sua comunidade discente majoritaria-
mente de estudantes que vêm de realidades de exclusão social, a evasão escolar é 
muito grande pois, em um determinado momento do trajeto, ele ou ela percebem 
não fazer sentido continuar na escola. Entrar no ensino superior raramente é visto 
como uma possibilidade para estes estudantes, já que nunca lhes foi permitido 
querer isso e a escola jamais incentivou uma perspectiva de educação superior. 
Há também estudantes que completam o ensino fundamental somente porque 
o mercado de trabalho exige uma certificação básica, mas não porque o conhe-
cimento ali passado lhes cative. Importante lembrar das mães e pais das comu-
nidades que não são ativos na escola e na vida escolar dos filhos e filhas, enfim, 
uma série de problemáticas que tornam o ensino apenas um local de poda da 
diversidade existente entre estudantes para lhes transformarem em vendedores/
vendedoras e/ou agentes de sua mão-de-obra.

E a culpa disso tudo é de quem? Do estudante ou da estudante que não 
estudam? Da professora ou professor que não consegue cativar em sala? Da mãe 
e do pai que não participam da vida escolar?  Sim, também, teríamos um sistema 
escolar muito melhor do que temos hoje se educandos e educandas se dedicas-
sem aos estudos, se as e os professores e professoras tivessem mais responsab-
ilidade social e crítica com os conteúdos e metodologias abordados em sala, se a 
família e a comunidade fossem ativas no sistema escolar. Mas por que será que 
isso não acontece? Os conteúdos abordados em sala e as metodologias cativam 
os/as estudantes? Fazem uma reflexão a partir da realidade que eles e elas vivem? 
Os/as estudantes de licenciatura são preparados para serem críticos sobre o que 
estão ensinando? O ensino superior possui uma responsabilidade social e passa 
isso para os estudantes? Os/as docentes possuem condições de trabalho que lhes 
permita pesquisar, refletir e elaborar aulas mais motivadoras? A família é incen-
tivada a participar da vida escolar ou tem tempo na sua rotina de trabalho para 
isso? 

Se analisarmos o cotidiano, pesquisas29 e opiniões iremos ver que a respos-
ta para estas perguntas é um sonoro não. Mas por quê? Porque não é interessante 
29 Estudo aponta quais são as principais reclamações dos professores. Disponível em: <http://www.
correiobraziliense.com.br/app/noticia/euestudante/professor/2015/03/30/professor_interna,477560/
estudo-aponta-quais-sao-as-principais-reclamacoes-entre-professores.shtml> 

http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/euestudante/professor/2015/03/30/professor_interna%2C477560/estudo-aponta-quais-sao-as-principais-reclamacoes-entre-professores.shtml
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/euestudante/professor/2015/03/30/professor_interna%2C477560/estudo-aponta-quais-sao-as-principais-reclamacoes-entre-professores.shtml
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/euestudante/professor/2015/03/30/professor_interna%2C477560/estudo-aponta-quais-sao-as-principais-reclamacoes-entre-professores.shtml
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ao sistema que isso mude, o que interessa é que a palavra cidadania, participação 
e democracia fique apenas nos currículos e na boca de atores globais fazendo 
comerciais de ONGs, que achemos que estamos resolvendo os problemas do 
mundo fazendo caridade e que a culpa por esses problemas existirem são dos 
seres humanos preguiçosos que não querem trabalhar. Em um artigo sobre o pa-
pel da educação no sistema capitalista uma importante reflexão é lançada sobre 
o que comentamos:

[...] neste tempo presente foram muitos os papéis atribuídos à ed-
ucação como uma atividade humana que resolveria todos os prob-
lemas da humanidade mediante a promessa da redução da pobre-
za, viabilização da ecossustentabilidade e da promoção da paz no 
mundo. Pretendemos apontar, nesta pesquisa, que o caráter de 
centralidade da educação – como a panacéia que garantiria a sus-
tentabilidade social e ambiental na atual fase do capitalismo con-
temporâneo – em detrimento da centralidade do trabalho esconde 
dos homens que a origem de seus problemas está na exploração 
cada vez mais acentuada do capital sobre a humanidade. Assim 
sendo, na perspectiva do capital, a educação é posta como a causa 
e a solução de todos os problemas humanos (FRERES; RABELO; 
SEGUNDO, 2008, p. 3).

Ou seja, nos é repetido nos mais diversos meios que a culpa de todas as 
desigualdades é a falta de investimento na educação e que a solução para tudo 
é o investimento na educação. Parece muito simples então, mas por que isso não 
foi realizado ainda? Porque não é possível de ser realizado, falamos no início do 
artigo que o papel da educação ontologicamente é passar os conhecimentos pro-
duzidos pela raça humana ao longo do tempo, mas ela assume papéis específicos 
dependendo do sistema econômico em que está inserida e, no sistema capitalista, 
serve para passar os conhecimentos que são necessários para desempenharmos 
bem a nossa função de trabalhadoras e trabalhadores. Então a educação por si 
só tampouco pode mudar esta realidade como também não pode ser mudada se 
o sistema em que vivemos continuar o mesmo, por mais que a moral possa sofrer 
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algumas alterações com o passar dos anos o princípio básico da educação no 
capitalismo vai continuar sendo o mesmo, pois o sistema educacional não pode 
ser descolado do resto da sociedade.

 Percebe-se então que uma mudança profunda no sistema escolar depen-
deria de uma mudança do sistema econômico também. Mas enquanto o sistema 
econômico continuar o mesmo devemos deixar todos os problemas que abor-
damos até agora do modo como estão? Dermeval Saviani nos ajuda a entender 
como a educação também é importante na mudança da sociedade:

Mas, para que a teoria saia do estado propriamente teórico e se 
converta em verdade prática é necessário que ela seja assimi-
lada por contingentes cada vez mais amplos de sujeitos sociais, 
emergindo como agentes efetivos da prática histórica. E isso pres-
supõe um trabalho educativo sem o qual resultará impossível a 
mobilização da população para a realização das transformações 
necessárias... (SAVIANI, 1996, p. 183).

 Portanto a pesquisa por novas metodologias de ensino que o tornem mais 
cativantes para as/os estudantes não podem parar; as mobilizações da categoria 
dos professores e professoras  por condições mais dignas de trabalho também 
não; pesquisas e mobilizações para que o ensino superior tenha mais respons-
abilidade social e forme licenciados e licenciadas críticos ao que lhes é falado e 
ensinado é muito importante; a mobilização da classe trabalhadora por direitos 
trabalhistas que reduzam sua jornada de trabalho e possibilite uma participação 
na vida escolar não pode ser desmerecida. 

Os investimentos em educação não podem parar, e não por ser somente 
através da educação que podemos mudar o mundo, mas porque aliada a out-
ras mudanças que devem ocorrer na sociedade, pode facilitar a entrada cada vez 
maior da classe trabalhadora no sistema educacional e/ou ensino superior, além 
de projetos como o PIBID que possibilitam uma prática e uma elaboração teórica, 
fazendo com que consigamos contestar o que nos foi repassado até agora na es-
cola. É necessário produzir conhecimentos novos que nos forneçam informações 
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e argumentos na luta contra o sistema capitalista, nos tornando trabalhadoras 
e trabalhadores que consigam nos seus locais de trabalho, conversar com seus 
colegas e contestar este sistema que nos explora.

Conclusão

Dado um sistema escolar que inviabiliza os novos métodos de ensino, há 
possibilidades de transgredi-lo. Para tanto, entendemos a importância da edu-
cação na fomentação de consciência crítica de estudantes, assim como da docên-
cia, estimulando a participação ativa na sociedade, bem como na consciência de 
pertencimento a classe e categorias. A inserção de novas metodologias se faz 
importante, posto a maneira como a educação é constituída no Brasil, na América 
Latina e no mundo, por isso, o nosso desafio é transformá-la para contribuir na 
transformação de uma nova sociedade. Uma nova educação é possível, um novo 
mundo também é possível. 
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USOS E POSSIBILIDADES: O CONCEITO DE MONARQUIA 
PLURICONTINENTAL NO ENSINO DE HISTÓRIA SOBRE 

A AMÉRICA PORTUGUESA
Jobson P. de Oliveira 30 

Resumo
O estudo, na educação básica, do que conhecemos por História Moderna, com 
enfoque em Portugal e na América portuguesa, é objeto de diferentes tipos 
de debates teóricos, educacionais e metodológicos. Cada modelo explicativo 
relacionado a esses temas é tanto fruto de seu tempo de formulação quanto 
desses debates. Despido do proposito de entrar em tais discussões, este ensaio 
objetiva essencialmente sugerir, no ensino de História sobre Portugal e a América 
portuguesa, uma abordagem alternativa às clássicas ideias de sistemas de governo 
e ciclos econômicos e, consequentemente, aproximar o conhecimento produzido 
pela historiografia atual ao ensino de educação básica. Dentre os conceitos que 
aqui serão apresentados – no intuito de descrever as ações da Coroa portuguesa 
e suas dinâmicas de poder – o principal será o de monarquia pluricontinental e, 
através dele elucidar, de forma breve, a possibilidade de se abordar a História da 
América portuguesa sob a luz deste conceito no ensino de História na educação 
básica.

Palavras-chave: Antigo Regime português; Monarquia Pluricontinental; América 
portuguesa; Ensino de História; Educação Básica.

30 Acadêmico do curso de História da Universidade Federal de Santa Maria/UFSM, bolsista PIBID/
UFSM, membro do grupo Horizontes Atlântico, coordenado pelo prof. Dr. Adriano Comissoli, orientador 
deste ensaio. 
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Contextualizando

Península Ibérica, 1º de dezembro de 1640. Portugal recuperava frente a 
Espanha sua autonomia e aclamava D. João IV seu novo rei, o primeiro da di-

nastia dos Bragança, marcando o fim 
de um período de seis décadas de 
união entre as duas coroas sob a di-
nastia Filipina. Seguiram-se 25 anos 
da chamada Guerra da Restauração. 
Três anos depois de vencida a última 
batalha, a independência de Portugal 
foi finalmente reconhecida e ratificada 
em 1668, através do Tratado de Lis-
boa, assinado entre os reis Afonso VI 
de Portugal e Carlos II da Espanha.

A partir daí, as tramas insti-
tucionais e jurisdicionais que teceram 
a política monárquica e imperial por-
tuguesa sob a dinastia dos Bragança, 
basearam-se em distintos modos de 
resolver e despachar negócios. Nesse 
sentido, o Regime Conciliar ou Gover-
no dos Conselhos e Tribunais foi a for-
ma hegemônica até o final do século 
XVII31, pois a administração – através 
da Coroa – no Antigo Regime portu-
guês, não era algo unitário, mas um 
agregado de órgãos e interesses. Ou 
seja, era o que se chama de admin-
istração polissinodal, que não se re-

31 SANTOS, Marília Nogueira dos; BICALHO, Maria Fernanda; GOUVÊA, Maria de Fátima. Guerras na 
Europa e reordenação político-administrativa. In: O Brasil Colonial Vol. 2. 1580-1720. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2014, p. 307-338. 

Figura 01: COROAÇÃO DE D. JOÃO IV (1908). Quadro de Veloso Salgado (1864-1945).
Fonte: Pinterest.com
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stringia a um único núcleo decisório, uma vez que o termo Coroa implicava em 
uma pluralidade de espaços de decisão, conselhos, secretarias e tribunais que 
configuravam o exercício de um poder partilhado32. 

Monarquia portuguesa: compreendendo 
 a sociedade como um corpo

Ressaltado o caráter polissinodal (ou seja, não restrita a um só núcleo de-
cisório) da monarquia portuguesa dos séculos XVI e XVII, uma segunda carac-
terística a ser apontada seria sua matriz corporativa. Segundo o historiador por-
tuguês Antônio Manoel Hespanha33, sob a sob a lupa desse conceito a sociedade 
portuguesa seria concebida como um corpo, onde as partes possuíam feições e 
funções específicas e dependiam umas das outras para o melhor funcionamento 
das mesmas. Assim, o rei era tido como a “cabeça” desse corpo social, e como 
parte dele, o responsável pela articulação do todo. Ao ministrar a justiça, visava 
o equilíbrio entre as distintas partes. Nesse sentido, não haveria possibilidade da 
existência de um poder político simples, puro e não compartilhado. Ou seja, o rei 
não arbitrava sozinho as questões que eram de importância para o reino como um 
todo. Daí uma razão para o chamado Regime Conciliar ou Governo dos Conselhos 
e Tribunais – no tocante a política monárquica e imperial portuguesa – ser a forma 
hegemônica até o final do século XVII.

Dentre os conselhos que compunham o núcleo decisório da Coroa portu-
guesa vale dar destaque para o Conselho de Estado, também conhecido como 
Conselho do Rei – composto por um restrito número de conselheiros vindos da 
aristocracia – que desempenhavam funções consultivas e decisórias junto ao 
monarca34.

Claro que além deste, haviam vários outros tribunais com funções mais es-
pecíficas que partilhavam o processo consultivo e decisório na monarquia portu-
32 Ibid.
33 XAVIER, A.B.; HESPANHA, A.M. As redes clientelares. In: MATTOSO, José (org.). História de Portu-
gal Vol. 4. O Antigo Regime. Lisboa: Editorial Estampa, S/D.
34 SANTOS, Marília Nogueira dos; BICALHO, Maria Fernanda; GOUVÊA, Maria de Fátima. Guerras na 
Europa e reordenação político-administrativa. In: O Brasil Colonial Vol. 2. 1580-1720. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2014, p. 307-338. 
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guesa. Um deles, o Conselho Ultramarino, arbitrava junto ao rei as matérias de 
seus domínios na América, na África e Estado da Índia, como por exemplo, na 
grave conjuntura da década de 1640, onde D. João IV enfrentou diversos desafios 
para se manter no trono. Nesse contexto haviam guerras contra castelhanos e 
dificuldade extrema em se obter apoio diplomático ( já que nem toda a aristocracia 
apoiou sua ascensão ao trono português). No ultramar, os holandeses conquis-
taram possessões lusas no Oriente, na América e na África. O comércio português 
no Rio da Prata, existente desde a década de 1580, desmantelara-se nas seis 
décadas da União Ibérica. Muitas ideias foram discutidas nos Conselhos da Coroa, 
a fim de se delinear uma gestão para a crise monetária do Império. Debatia-se, por 
exemplo, a invasão de Buenos Aires; a reconquista de Angola; e ou a compra, ou 
a retomada ou a entrega do Nordeste. 

Estas consultas dirigidas através dos Conselhos da Coroa funcionavam 
como um tipo de caixa de ressonância de solicitações, problemas e inquietações 
que povoavam os domínios ultramarinos. Assim, as ações dos conselhos funcio-
navam como respostas a essas demandas e conflitos, sendo esse processo fruto 
de negociações entre diversos sujeitos e instâncias da sociedade e a adminis-
tração imperial. Daí percebe-se a importância dos conselhos para a consecução 
dos objetivos da Coroa, tanto em Portugal quanto em suas possessões ultrama-
rinas35. No entanto, não se pode descartar que a política do Antigo Regime por-
tuguês dependia, além da consulta a órgãos colegiados, também dos recursos e 
das alianças constituídas por redes de interesses, amizade, parentesco e clientela 
entre os agentes comerciais, políticos e administrativos, tanto no reino quanto no 
ultramar.

Antigo regime português: uma monarquia pluricontinental

A essa altura das considerações sobre o Antigo Regime português, já se 
mostra oportuno mencionar um importante conceito que vem ganhando cada vez 
mais espaço na historiografia contemporânea em termos de reflexões sobre as 
relações entre os poderes locais e os centrais do império português. Trata-se do 

35 Ibid. 
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conceito de Monarquia Pluricontinental36, termo cunhado inicialmente pelos histo-
riadores Nuno Gonçalo Monteiro e Mafalda Soares da Cunha, e que abarca todos 
os conceitos anteriormente mencionados. 

Na compreensão do historiador João Fragoso, a intenção motivadora por 
trás dessa noção é a de ultrapassar a tese da sociedade da América lusa como um 
simples canavial escravista submetido aos interesses e humores de um suposto 
capitalismo comercial e de um e de um Estado Absolutista37. Ou seja, é perce-
ber as relações para além da noção de “metrópole e colônia”, ajustadas em uma 
concepção de mundo que predominava no Sul da Europa daquela época (entre 
os séculos XVI e XVIII), a visão corporativa e polissinodal. Nela o príncipe era a 

“cabeça” do corpo social, porém, não se confundindo com ela – daí havendo a 
possibilidade de existir negociações entre os Poderes locais, o que inclui os das 
Conquistas ultramarinas e o Poder Central. Assim, para Fragoso,

A ideia de Monarquia Pluricontinental sublinha ainda que as 
histórias do Brasil e de Portugal da época moderna devem ser 
compreendidas através da dinâmica do império ultramarino luso. 
Ou seja, uma das chaves (mas, não a única) para a compreensão 
da sociedade americana eram os traços do Antigo Regime, tais 
como a hierarquia social estamental, a disciplina católica e o auto-
governo dos municípios. Da mesma forma, para Portugal, aquele 
conceito implica em sublinhar a existência de um reino e de uma 
aristocracia dependentes do ultramar (FRAGOSO, 2012, p.01).

36 O termo se distingue da já clássica noção de monarquia compósita – cunhada pelo historiador inglês 
John Elliott para descrever império ultramarino espanhol moderno, na qual existia uma só coroa e sob 
ela vários reinos, cada qual com seus foros, suas leis e jurisdições – assim, a monarquia pluricontinental 
portuguesa dos Bragança possuía um só reino, embora esse não pudesse sobreviver na época moder-
na sem seus domínios ultramarinos. Ver mais sobre o conceito de monarquia compósita em: ELLIOTT, 
John H. España, Europa y el Mundo de Ultramar (1500-1800). Madrid: Taurus, 2010.  
37 FRAGOSO, João. Modelos explicativos da chamada economia colonial e a ideia de Monarquia Pluri-
continental: notas de um ensaio. História, São Paulo, v.31, n.2, p. 106-145, jul/dez 2012. 
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Trajetórias individuais

Uma consequência interessante a ser destacada nos estudos conduzidos a 
partir da noção de Monarquia Pluricontinental é percepção da importância dos in-
divíduos no processo histórico. Na esteira dessa valorização, homens e mulheres 
que interferiram na dinâmica imperial – lhe dando sentido – surgem com maior 
protagonismo. Com trajetórias marcadas por incertezas, esses atores sociais a 
serviço do rei, principalmente no ultramar, partiam do reino sem saber se sobre-
viveriam às longas viagens, se resistiriam a climas tão diversos ou se retornariam 
algum dia a sua terra natal. À serviço da Coroa, esses atores sociais agiam em 
busca de um objetivo maior: a devida remuneração pelo serviço prestado e a con-
sequente ascensão na hierarquia social38.

Outra consequência significativa diz respeito à valorização da noção de pac-
to político e o papel ativo de atores sociais na negociação necessária para o es-
tabelecimento e a manutenção do mesmo. Assim, segundo João Fragoso e Maria 
de Fátima Silva Gouvêa39, a Monarquia Pluricontinental se tornaria uma realidade 
graças à ação cotidiana de indivíduos que viviam espalhados pelo império em 
busca de oportunidades de acrescentamento social e material; indivíduos que não 
se colocavam passivos diante das regras gerais e que se utilizam das fraturas 
existentes nas mesmas.

Nova noção de império

Um último ponto a ser destacado na reflexão sobre a noção de Monarquia 
Pluricontinental diz respeito a uma nova noção de império.

Deixando de ser predominantemente o império dos conselhos da Coroa, das 
câmaras municipais e das confrarias de misericórdias, passaria a ser compreen-
dido como o império dos homens, dos grupos e dos seus interesses40, principal-
38 SANTOS, Marília Nogueira dos; BICALHO, Maria Fernanda; GOUVÊA, Maria de Fátima. Guerras na 
Europa e reordenação político-administrativa. In: O Brasil Colonial Vol. 2. 1580-1720. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2014, p. 307-338. 
39 FRAGOSO, João; GOUVÊA, Maria de Fátima. Monarquia pluricontinental e repúblicas: algumas refle-
xões sobre a América lusa nos séculos XVI–XVIII. Tempo. p. 36-50. 2009. 
40 SANTOS, Marília Nogueira dos; BICALHO, Maria Fernanda; GOUVÊA, Maria de Fátima. Guerras na 
Europa e reordenação político-administrativa. In: O Brasil Colonial Vol. 2. 1580-1720. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2014, p. 307-338.
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mente a serviço do rei e do centro político. Império das redes tecidas no vaivém 
dos indivíduos, no interior dos navios, ao longo de infindáveis viagens – redes que 
uniam as mais longínquas partes do ultramar. Império da conexão entre as esferas 
da religião, da política e da economia.

Considerações finais

 As abordagens aqui sugeridas envolvem conceitos incomuns à educação 
básica, não trabalhados nos livros didáticos, mas que se bem explicados poderão 
fornecer aos alunos a possibilidade de um olhar distinto sobre os conteúdos da 
História Moderna, com enfoque em Portugal e na América Portuguesa. Afinal, a 
abordagem da história do império português por uma lente conceitual que o com-
preenda como uma Monarquia Pluricontinental está alinhada não somente a uma 
releitura das fontes historiográficas, mas também dos conhecimentos que se pro-
duziu a partir delas. Isso sugere que tanto o professor quanto o aluno façam uma 
(re)leitura crítica do tema e de nossa história colonial.

Assim sendo, a maior contribuição do conceito de Monarquia Pluricontinen-
tal seria o de deslocar a ideia de exploração de um país pelo outro para atentar 
para a exploração de grupos sociais subalternos por grupos sociais privilegiados. 
Essa percepção alteraria profunda e qualitativamente a forma de apresentar a 
sociedade do período aos alunos da Educação Básica.
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TRABALHANDO RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS 
A PARTIR DE FILMES

Bianca Lopes Brites41 
Roseani Schünke Cantarelli

Resumo
O presente trabalho pretende analisar a utilização de filmes para o uso em sala de 
aula para explicar as problemáticas étnico raciais em torno das populações negras 
dentro do projeto de iniciação à docência (PIBID), subprojeto História, fomentado 
pela CAPES, cujo objetivo foi promover a reflexão crítica dos alunos a partir da 
concepção dessas pessoas como sujeitos históricos, não atrelando-se às visões 
tradicionais que os colocam como apenas dominados a partir dos processos 
de colonização nas Américas. Foram executadas duas ações com exibição 
cinematográfica, uma na Semana da Consciência Negra do mês de novembro de 
2015 e outra na Semana Indígena no mês de abril de 2016 na escola Edna May 
Cardoso, do munícipio de Santa Maria – Rio Grande do Sul. Os filmes exibidos 
foram, em ordem cronológica de atividades, Atabaque Nzinga, documentário 
musical brasileiro sobre as tradições afro-brasileiras como a música, o carnaval e 
as religiões de matriz africana com a participação de atores brasileiros. Foi pensado 
sobre a utilização dos filmes uma vez que a linguagem fílmica não ilustre e nem 
reproduza a realidade, mas que elabora representações da mesma com base na 
visão de mundo de quem as produz. Sendo uma importante ferramenta didática 
para ser utilizada no ensino de História tratando o cinema tanto como objeto 
quanto como fonte histórica. As perspectivas da educação voltada para as relações 
étnico-raciais para a implementadas na atividade tiveram por base os prenúncios 
da lei 10.639/03 visto que a mesma com foco no ensino de história e cultura afro-
brasileiras foi modificada pela segunda com a inclusão das diretrizes para a história 
e cultura indígenas como propostas obrigatórias para serem tratadas em sala de 
aula tendo em vista as necessidades sociais e culturais de empoderar esses grupos 
e retirar os referencias voltadas para uma “História dos Vencedores” para que assim 

41 Acadêmicas do Curso de História Licenciatura/Bacharelado da Universidade Federal de Santa Maria. 
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possa ser mostrada a ‘’Historia vista de baixo’’, daqueles que são considerados 
marginalizados pela sociedade. E desta forma, desconstruir pensamentos que 
permeiam durante séculos em nosso meio social.

Palavras-chave: PIBID; Educação; Ensino de História; Filmes; Consciência Negra.

Introdução

O modelo tradicional de ensino ainda vem sido muito questionado por mui-
tos professores, sabe-se que muitos profissionais de ensino acostumaram-se com 
o modo corriqueiro de dar aula e buscam utilizar apenas o livro didático como 
material de apoio. No entanto, sabemos o quanto novos meios de aprendizagem 
podem se tornar ótimos para elucidar o conteúdo exposto pelo professor. 

O texto está organizado em duas seções. Na primeira, fazem-se breves dis-
cussões sobre as possibilidades do cinema como método de ensino aprendiza-
gem e sua importância como recurso para a produção do conhecimento Histórico 
da educação básica e uma reflexão acerca da atividade realizada no mês da Con-
sciência Negra na Escola Edna May Cardoso. Na segunda, é feito uma problema-
tização a respeito das leis 10.639.

Uma Reflexão acerca do Filme Atabaque Nzinga

O mundo em que vivemos atualmente é potencialmente globalizado e 
midiático. Para Castro (2010, p.281), a utilização de fontes audiovisuais na sala 
de aula deve ser regida pela intenção pedagógica de “preparar o aluno/professor/
cidadão para ver a mídia (a notícia, o filme, a telenovela, o anúncio, etc.) como uma 
mediação, uma aproximação da realidade” e, dessa forma, “exige uma apreciação 
crítica e um esforço para relacionar o que vê e ouve com seus próprios conheci-
mentos e valores pessoais”.

De acordo com Marcos Napolitano (2003), crianças aprendem ao ver ima-
gens em movimento, a compreender as convenções narrativas e prever possíveis 
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desenvolvimentos na história, o que lhes será benéfico nos primeiros contatos 
com textos escritos. O estímulo e o interesse da criança provocada pelos filmes, 
podem incentivá-la a ler textos mais complexos. No entanto, isto não é válido 
apenas para crianças, é verdadeiro também para jovens e adultos. Assim, o edu-
cador necessita descobrir nos filmes o processo de escolarização e retirar deles 
reflexões que instiguem os alunos a raciocinar mais profundamente, pois aí está a 
chave da utilização do cinema na sala de aula. A informação que deve ser retirada 
do filme nem sempre está explícita nas cenas, pode estar subentendida em uma 
fala, em um cenário, em um modo de agir dos personagens, etc. Cabe ao professor 
direcionar a ligação entre o filme e o conhecimento.

Na área de conhecimento de História, por exemplo, existe um universo de 
filmes que podem ser utilizados para trabalhar pedagogicamente os conteúdos. O 
interessante é que o cinema também serve como uma crítica, principalmente para 
mostrar aos alunos que em “tais épocas’’ as coisas não eram exatamente como 
foi mostrada no filme, e que a linguagem fílmica não necessariamente necessita 
reproduzir exatamente como as coisas ocorreram, diferentes dos historiadores 
que possuem uma obrigatoriedade com as fontes. 

O filme exposto no mês da Consciência Negra na Escola Edna May Cardoso, 
“Atabaque Nzinga”, parte documentário musical sobre a cultura afro-brasileira e 
parte ficção que conta a história de Ana, uma jovem negra que busca um camin-
ho novo para si como um modo de se libertar da amargura construída com as 
próprias tristezas e as tristezas de todos os africanos que vieram ser escravos no 
Brasil. As principais regiões do país que aparecem são Rio de Janeiro, Pernambu-
co e Bahia, onde são apresentados diversos ritmos e grupos musicais e coreográf-
icos, com ênfase especialmente na religiosidade de matriz africana, que ao longo 
do filme é mostrada a partir das danças dos orixás e rodas de candomblé a qual a 
protagonista vem a participar e redescobrir sua identidade africana.

O filme foi pensado para trabalhar sobre as questões étnico-raciais, princi-
palmente por existirem alunos negros na escola, salientando casos de injúria racial 
e também porque o filme identifica uma cultura pela qual estes alunos pertencem 
ou se reconhecem. 
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É recorrente nas Escolas a História da África não ser trabalhada, ou ser tra-
balhada de uma forma errônea.  Torna-se importante mostrar aos alunos as fig-
uras que representam a resistência da colonização na África, bem como recontar 
a história e cultura afro- brasileira a partir de referenciais construtivos, demon-
strando a riqueza dos povos africanos que vieram ao Brasil e ainda, na atualidade, 
resistem.  Cabe ressaltar que o nome do filme “Atabaque Nzinga”, faz referência 
à rainha Nzinga, uma importante guerreira que marcou a história de Angola no 
século XVII, reconhecida por lutar contra a colonização e invasão dos portugueses 
no território. Até sua morte, foi impossível para eles adentrarem nesse solo e, 
Nzinga   obteve êxito em proteger o seu povo.

Questão Racial na educação e lei 10.639/03 e 11.645/08

A promulgação da lei 10.639/03, mediante a construção do movimento ne-
gro e grupos adeptos a causa, foi sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva em 2003, redefinindo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
e tornando obrigatório o Ensino de História e Cultura Afro brasileira. Dentre os 
parâmetros gerais e propostas cujos aspectos abrangem questões de consciência 
política (BRASIL, 2005) enfatizando à igualdade básica de pessoa humana como 
sujeito de direitos; à compreensão de que a sociedade é formada por pessoas 
que pertencem a grupos étnico-raciais distintos, que possuem cultura e história 
próprias, igualmente valiosas e que em conjunto constroem, na nação brasileira, 
sua história. 

Além disso, ao conhecimento e à valorização da história dos povos africanos 
e da cultura à desconstrução por meio de questionamentos e análises críticas, ob-
jetivando eliminar conceitos, ideias, comportamentos veiculados pela ideologia do 
branqueamento42, que tanto mal fazem os negros. Assim, resultando num diálogo, 
via fundamental para entendimento entre diferentes, com a finalidade de nego-
ciações, tendo em vista objetivos comuns, visando a uma sociedade justa.

 A necessidade de existir um projeto que componha a Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional é vinculada aos discursos “pseudo” justificativos 
42 AZEVEDO, 1987. 
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oriundos do período da colonização das Américas e retomado como ciência no 
período imperialista e do neocolonialismo europeu no século XIX. Construções 
que advém de concepções católicas estão presentes como base do pensamento 
científico europeu e compõe as teses de destacados intelectuais do século XIX 
que, legitimam as práticas coloniais e a escravidão do povo africano, classifican-
do-os como seres que só poderiam ser escravizados por ordem natural e/ou por 
apresentarem cultura e práticas primitivas e selvagens, só podendo serem “salvos” 
pelos europeus e sua “civilização”. Destaca-se Voltaire, como um dos pensadores 
do período

No seu estabelecimento de etapas de desenvolvimento, Voltaire 
situa na base da escala evolutiva os brasileiros (índios) que, se-
gundo ele, foram encontrados num estado de “pura natureza”, no 
clima mais bonito do universo, sem leis, e nenhum conhecimento 
da divindade, preocupados com as necessidades do corpo, tendo 
indiferentemente relações sexuais com suas irmãs, mães e filhas 
e, além do mais, antropófagos e governados pelo instinto. Em um 
nível pouco mais alto que o índio vem o negro, vivendo ora no pri-
meiro grau de estupidez, ora no segundo, ou seja, planejado as 
coisas pela metade, não formando uma sociedade estável, olhan-
do os astros com admiração e celebrando algumas festas sazonais 
na aparição de certas estrelas. Evidentemente, no topo desta es-
cala evolutiva vem o branco europeu, com a astronomia e todas 
as características de sua superioridade. (MUNANGA, 1988, p. 11).

Tendo em vista que essa construção teve início a partir da expansão ul-
tramarina, o pensamento europeu incidiu fortemente na realidade colonial por-
tuguesa no Brasil. A existência de um discurso ideológico de inferiorização do 
negro por meio do processo de colonização português foi, então, da mesma forma, 
sistemática uma vez que

A aventura colonial dos povos europeus, a partir do século XV, não 
foi apenas um ato de expansionismo geográfico, com o objetivo de 
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conseguir novas áreas de dominação e rotas comerciais e maríti-
mas. Este foi o aspecto horizontal e visível desse processo violento. 
Mas foi, também, um complicador étnico porque [...] o componen-
te africano que veio apenas dinamizar demograficamente essas 
áreas, mas, também, involuntariamente, consolidar, com o seu 
trabalho, o escravismo nessas colônias. Mutilador e estrangulador 
cultural porque impôs pela violência, direta ou indireta, os seus pa-
drões culturais e valores sociais usando para isto desde a morte 
e a tortura até a catequese refinada chamada evangelização para 
dominar os povos escravizados (MOURA, 2014, p.175).

Nesse sentido, a construção do racismo43, tanto a nível mundial quanto a 
nível local, no caso o país, desde aquele período ocorreu no cotidiano da socie-
dade colonial, postumamente imperial e é vigente ainda na contemporaneidade. 
Na sociedade brasileira, as diferentes etnias, especificamente a afro-brasileiro 
tem de lidar com práticas dissimuladas de preconceito e estereótipos sobre sua 
fisionomia, capacidade intelectual, forma de ser e agir.

 A partir dessas questões relativas ao “ser negro” na sociedade brasileira, 
evidencia-se a presença das pautas anteriormente levantadas pelo Movimento 
Negro ao longo do século XX. Via-se a necessidade de, a partir da percepção de 
inferiorização ainda presente após inserção do negro na sociedade de classes, a 
implantação da lei. Ações a nível educacional de combate ao racismo e discrimi-
nações (BRASIL, 2008) são imprescindíveis para ocorrer o processo de conscien-
tização política e fortalecimento de identidade, questões já inscritas no plano de 
implementação da lei pelo MEC.

43 GOMES, 2005. 
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DE UMA RADIOESCOLA: A EXPERIÊNCIA DA ESCOLA ESTADUAL 
EDNA MAY CARDOSO EM SANTA MARIA-RS

Anita Maria de Lima Sifuntes44

Higor Xavier Barbosa 

Resumo
Esse capítulo abordará sobre a construção e efetivação, que ainda em andamento, 
do projeto de uma Rádio Escola, na Escola Estadual Edna May Cardoso, na cidade 
de Santa Maria-RS. O projeto se iniciou no primeiro semestre de 2017, gerenciado 
pelo grupo do Pibid/ História da Universidade Federal de Santa Maria que atua 
na instituição e foi sendo colocado em pratica ao longo desse ano. Nesse texto 
se realizará uma discussão teórica sobre a Rádio Escola e suas possibilidades 
pedagógicas no que tange a questão do ensino-aprendizagem, e um relato de 
experiência de como esse processo de implementação vem ocorrendo no interior 
da escola.

Palavras-chave: Rádio Escola; PIBID; Práxis.

O presente capítulo pretende fazer uma reflexão teórica sobre a importân-
cia pedagógica que uma Rádio Escola pode ter dentro de um ambiente escolar e 
relatar parte do processo de implementação da Rádio Escola na Escola Estadual 
Edna May Cardoso, realizado por alunos do Programa Institucional de Bolsa de 
Iniciação à Docência (PIBID) do curso de História da Universidade Federal de San-
ta Maria (UFSM). O capítulo será dividido em três subcapítulos que irão abordar 
temas fundamentais para se compreender esse processo.

 A primeira parte irá tratar sobre como a Rádio Escola pode auxiliar ped-
agogicamente a aprendizagem e a produção de conhecimento por parte dos 
alunos. Para isso, trataremos a questão da comunicação na vida dos estudantes e 
a possibilidade de formação de alunos cidadãos e críticos através da Rádio Escola. 
44 Acadêmicos do curso de História da UFSM, bolsista PIBID. 



97

Iniciação à Docência: entre projetos, experiências e vivências do PIBID 
História/UFSM

Na segunda parte, iremos abordar o conceito de práxis apresentado por Karl Marx, 
nas notas de Teses sobre Feuerbach, para realizar um debate sobre a relação das 
práxis com Rádio Escola compreendendo assim, como é fundamental a utilização 
desse conceito no dia-a-dia de uma rádio escola. E, por fim, na terceira parte, 
discorreremos sobre o procedimento de implementação da Rádio Escola que vem 
sendo realizado na Escola Edna May Cardoso.

A “Educomunicação” e a Rádio Escola

Entendemos que a educação não está mais atrelada apenas ao ensino for-
mal fornecido pelos professores dentro do ambiente escolar, mas sim dentro de 
um contexto maior, onde os meios de comunicação em seus diversos aspectos 

– mídias sociais, rádio, televisão, revista e jornais – também são fornecedores de 
grande parte do conhecimento que nossos alunos adquirem em suas vidas. Com 
isso, torna-se fundamental o diálogo entre os educadores e a escola com esses 
novos formatos de apropriação de conhecimento dos alunos. 

Assim não se deve mais pensar em uma escola fechada dentro de suas 
próprias paredes, mas que esteja em contato direto com a “cultura midiática” tão 
presente na vida dos estudantes. A globalização no séc. XIX atingiu níveis tão 
amplos no que tange a comunicação que se torna impensável uma escola que não 
considere os meios de comunicação como sendo fundamentais na vida escolar e 
na formação dos alunos. 

Um método eficaz no estímulo ao pensamento crítico e criativo e que está 
diretamente conectado aos meios de comunicação é a Radio Escola, que se de-
fine por ser uma atividade derivada da “Educomunicação”, porém não sendo a 
única, já que esta aborda uma grande variedade de atividades ligadas à área da 
comunicação, tornando-se um grande campo teórico-prático. Esta proposta ped-
agógica é relativamente nova, tendo seus primeiros registros no início dos anos 
2000, sendo objeto de estudo de diversos intelectuais do ramo da pedagogia e 
comunicação. 

De acordo com o Prof. Dr. Ismar de Oliveira Soares (2004, p. 1), “Educo-
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municação” seria um conjunto de ações que visam integrar práticas educativas e 
comunicativas (rádio, jornal, revista, etc.). Isto faz com que se crie e fortaleça um 
ambiente comunicativo em espaços educativos, estabelecendo um contato dos 
alunos com a direção do colégio, com os professores, onde a democracia exerceria 
grande papel, melhorando a capacidade de seus participantes de expressarem-se 
através dessas atividades educativas. 

Para Soares (2017), o principal objetivo dessa atividade seria “o crescimen-
to da autoestima e da capacidade de expressão das pessoas, como indivíduos e 
como grupo”. Ou seja, através de uma atividade pedagógica-comunicacional, es-
feras pouco tratadas no ambiente escolar seriam abordadas como a autoestima e 
retórica dos alunos. Esse tipo de trabalho, por diferir do que costuma ser feito em 
escolas, consegue recuperar alunos que não demonstram interesse em conteúdos 
tradicionais, inclusive podendo fazê-los descobrir uma profissão como a de jor-
nalista, locutor, repórter, entre outros. Em alguns casos, obtém-se o interesse do 
aluno nas matérias que antes o mesmo não gostava.

Dessa maneira percebemos que a Rádio Escola pode entrar como um in-
strumento de suma importância para que esse diálogo entre os a escola e os 
meios de comunicação ocorra.  Além disso, compreendemos que a comunicação 
 – aqui desenvolvida pela figura do Rádio – é fundamental para o desenvolvimento 
cognitivo, intelectual e social dos educandos. Como deixa explicitado Assunpção:

A comunicação, como processo de interação humana, é o fun-
damento do processo educativo. A relação educador-educan-
do ocorre em mão-dupla: um fala, o outro responde, e o diálogo 
acontece de forma natural. Neste aspecto, a comunicação torna-se 
mediadora das tecnologias. Infelizmente, na escola predomina 
ainda a comunicação vertical, respaldada no saber do professor 
como poder. Muitos educadores desconsideram o conhecimento 
não-sistematizado, adquirido pelo contato com as mídias (rádio, 
televisão, internet...) e se impõem como autoridade, o que impede 
a comunicação bidirecional (1999, p. 45).
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Assumpção nos traz um conceito importante, que também deve ser consid-
erado para explicar a importância que a Rádio Escola pode ter na vida educacional 
dos alunos, a relação educador- educando como uma via de mão-dupla. 

Paulo Freire em sua obra a Pedagogia da Autonomia (2007) nos coloca que 
o modelo de educação bancária, na qual o aluno receberia de forma passiva o con-
teúdo passado pelo professor, onde se pauta apenas transmissão do conhecimen-
to, não reflete as inúmeras possibilidades de desenvolvimento que o educando 
poderia explorar como um ser que também é produtor de conhecimento. 

Vemos que na práxis de uma Rádio Escola, teríamos a possibilidade de con-
seguir atingir um desenvolvimento mais pleno das capacidades dos alunos, uma 
vez que seríamos os mediadores do conhecimento, levando em conta que: 

A tarefa do educador consiste em desafiar o educando, estimu-
lando o debate e a compreensão da realidade, propiciando uma 
reflexão crítica sobre a prática. O educando deve ser considerado 
como ser inacabado, característica própria de todos os seres hu-
manos. A consciência do inacabamento leva a um movimento de 
busca, no qual a educação estabelece-se como processo perma-
nente. (DELIBERADOR e LOPES, 2012, p. 89).

Dessa forma é notável que a Rádio Escola também é uma importante ferra-
menta para fazer essa ponte para a construção de um educando mais consciente 
do contexto em qual vive, e qual o seu papel como cidadão ativo no mesmo, uma 
vez que durante a práxis da Rádio Escola se tentará salientar temas de forte rele-
vância social e política.

A relação da práxis com Rádio Escola

O conceito de práxis não surgiu primeiramente com Karl Marx, mas sim com 
o filósofo grego Aristóteles, porém neste artigo focaremos na ideia marxiana. Para 
Marx (1982, p. 1):
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A questão de saber se ao pensamento humano pertence a verdade 
objectiva não é uma questão da teoria, mas uma questão prática. 
É na práxis que o ser humano tem de comprovar a verdade, isto 
é, a realidade e o poder, o carácter terreno do seu pensamento. A 
disputa sobre a realidade ou não realidade de um pensamento que 
se isola da práxis é uma questão puramente escolástica.

Ou seja, associa-se aqui então a ideia de comprovação de um pensamento 
através da prática, utilizando métodos que dependem totalmente do que deverá 
ser testado, para a sua comprovação. Sendo assim, surge a concepção de que 
práxis é a relação entre a teoria – o pensamento – e a prática – o método utilizado. 

A criação deste canal, onde o aluno toma o papel de protagonista do seu 
conhecimento, é essencial para o seu desenvolvimento, tornando-se uma das 
melhores formas de inspirar cidadania e incentivar a aprendizagem. O que ocorre 
muito em várias instituições de educação, é o enquadramento de todos os alunos 
em um padrão, onde o sujeito que não se encaixar na maneira como esperavam 
e não conseguir aprender acaba por ser abandonado. A Educomunicação tem o 
papel de voltar a inspirar o aluno a aprender conteúdo didático de uma maneira 
mais lúdica e menos formal. 

O protagonismo oferecido por este campo teórico-prático é a principal ferra-
menta para o resgate desse aluno. Desta forma, enquadra-se o conceito de práxis, 
que traduzido do grego quer dizer ação. Esta ação, construção do seu próprio 
conhecimento, é essencial no seu desenvolvimento como pessoa, como cidadão 
de um mundo onde cada vez mais as mídias sociais são importantes e ditam o 
seu dia-a-dia – a Educomunicação, por trazer esse campo da comunicação a vida 
do estudante, inspira seu desenvolvimento nesse mundo conectado por redes de 
informações.

Pensando dessa forma, o Prof. Moacir Gadotti trabalha em torno do conceito 
de pedagogia da práxis, algo similar à práxis pedagógica. O livro Pedagogia da 
Práxis é uma teoria pedagógica onde não se procura esconder o conflito ou a 
contradição já que isso seria inerente à existência humana. De forma salientada, 
Gadotti (2016, p. 2) afirma que:
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Na nossa visão, práxis significa ação transformadora. (...) A ped-
agogia da práxis pretende ser uma pedagogia para a educação 
transformadora. Ela radica numa antropologia que considera o 
homem um ser incompleto, inconcluso e inacabado e, por isso, um 
ser criador, sujeito da história, que se transforma na medida mes-
ma em que transforma o mundo.

Esta ação transformadora, a práxis, pode ser trabalhada através da Rádio 
Escola.  Por exemplo, para que ela funcione precisaríamos de um slogan, logotipo, 
programação, temas, nome da rádio, entre outros. Isso tudo ficaria a cargo dos 
alunos, com mediação de um professor (a) responsável, já que o intuito de todo 
este amplo campo teórico-prático, seria induzir o aluno ao protagonismo de seu 
próprio conhecimento. 

O conflito e contradição, citado por Gadotti, manifesta bem o caráter 
democrático do projeto, já que haveria debates entre os alunos envolvidos para 
a escolha dos temas a serem abordados. Bem como para a confecção de um slo-
gan e logotipo onde se poderia acontecer uma votação no colégio para a escolha 
desses. Assim, com a democracia sendo exercida de tal forma, deixando decisões 
a respeito da rádio para todos os envolvidos e ouvintes escolherem, se tem a con-
strução também de um projeto de cidadania. 

Um artigo que relata as atividades na Escola Municipal Olavo Soares, local-
izada em Cambé – Paraná mostra como na prática essa atividade é muito eficiente. 

(...) os alunos eram incitados a refletirem em que medida eles 
poderiam contribuir para solucionar, amenizar ou transformar as 
situações por eles reconhecidas. (...) Como um dos exemplos de 
atividade, houve a elaboração de uma nota de uma campanha 
fictícia, reproduzida abaixo, após de um debate acerca do que as 
crianças gostavam ou não em seu bairro e o que poderiam fazer 
para mudar essa realidade (2011, p. 98).
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Assim, esse relato mostra a forma com que trabalhando de forma sistemáti-
ca, utilizando métodos didático-pedagógicos diferenciados, se obtém maior alca-
nce e interesse dos alunos em atividades não formais, que podem estimular seu 
senso crítico e de pertencimento a uma comunidade, como no caso acima onde 
houve a elaboração de uma nota, feita pelos alunos da terceira e quarta série do 
colégio já citado, onde eles tiveram que debater e colocar suas críticas em cima 
do bairro onde viviam e escolhido entre si os pontos mais pertinentes para a sua 
demanda de melhorias.

Fica evidente o caráter pertinente da ação transformadora que a práxis 
apresenta no campo pedagógico. Retomando o pensamento de Gadotti:

Toda pedagogia refere-se à prática, pretende se prolongar na 
prática. Não tem sentido sem ela, pois é ciência da educação. Mas 
não só. Fazer pedagogia é fazer prática teórica por excelência. É 
descobrir e elaborar instrumentos de ação social. Nela se realiza 
de forma essencial a unidade entre teoria e prática. A pedagogia 
como teoria da educação não pode abstrair-se da prática intencio-
nada. A pedagogia é sobretudo teoria da práxis (2016, p. 2).

Com isso, fica claro que a Rádio Escola, sendo uma atividade pedagógica da 
área da comunicação, depende da práxis para que tenha o resultado esperado, já 
que apenas com esse alinhamento entre o pensar, refletir, debater e por fim, fazer, 
é que se passa de uma atividade idealizada para uma ação transformadora, fazen-
do de alunos que antes não se adequavam em um modelo tradicional conteudista, 
em agentes transformadores e críticos da sua comunidade. 

A implementação da Rádio Escola na Escola Edna May Cardoso

A Escola Estadual Edna May Cardoso está localizada em bairro periférico 
do município de Santa Maria- RS, a COHAB Fernando Ferrari, na zona leste da 
cidade. É uma instituição pequena, contando com cerca de 500 alunos, vindos 
principalmente do próprio bairro. 
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A proposta de implementar uma Rádio Escola em seu espaço surgiu a partir 
de diálogos entre o Professor de História Alan Patrik Buzzatti, supervisor do PIBID 
História na escola e os bolsistas Anita Sifuentes e Higor Xavier Barbosa, no fim 
do segundo semestre de 2016, durante a implementação de algumas atividades 
do grupo.  

No início do primeiro semestre de 2017, ao se debater e planejar as ativ-
idades que iriam ser realizadas ao longo desse semestre, decidiu-se que esses 
dois alunos iriam implantar um projeto de Rádio Escola.  Até a finalização desse 
artigo ainda não tínhamos realizado a inauguração de fato da Rádio na Escola. 
Finalizamos toda a parte de planejamento e divulgação entre os alunos e se está 
terminando o processo de escolha de nome, slogan e logotipo junto aos alunos 
para enfim começarmos as atividades em setembro de 2017. 

O primeiro passo pensado pelo grupo foi visitar a 8° Coordenadoria de Edu-
cação do Estado do Rio Grande do Sul, para se conversar com o Professor Valnes 
Gamarra Camargo, Coordenador do Projeto de Educomunicação: Rádio Escola. A 
cidade de Santa Maria e a região da 8° CRE contam com cerca de vinte escolas 
com projetos de Educomunicação, sendo um polo de referência, já que é a região 
do estado que mais tem projetos desse tipo.  

O Prof. Valnes orientou os alunos do PIBID como funcionaria a implemen-
tação da proposta na escola, dando algumas referências teóricas sobre o tema e 
discorrendo da importância de se escrever um projeto próprio da Rádio Escola, 
voltado para as suas necessidades e características particulares da escola. Outro 
aspecto importante na fala do Prof. foi de como se deveria estimular os alunos do 
colégio a se sentirem parte da Rádio. Uma vez que o projeto é voltado para estim-
ular outras formas absorção de conhecimento dos alunos, não deveria vir de cima 
para baixo, mas sim contar com a participação dos próprios estudantes do colégio 
durante o tempo de implementação. Isso despertaria o sentimento de pertenci-
mento e empatia nos alunos e facilitaria a realização do programa.

Pensado nessas orientações foi decidido que o primeiro semestre de 2017 
seria destinado a escrita do projeto, os seus objetivos pedagógicos, no planeja-
mento de um calendário de atividades e a orientar e estimular os alunos do que 
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seria uma Rádio Escola, salientando a esses o porquê a sua participação seria fun-
damental para a efetivação da Rádio da escola. Assim, o nome da Rádio, slogan e 
logotipo seriam pensados pelos alunos e escolhidos através de votação entre os 
próprios na Escola. Foi decidido também realizar oficinas práticas e teóricas sobre 
o assunto para orientação dos alunos.

Com a escrita do projeto se decidiu os objetivos principais da Rádio: estimu-
lar os alunos a vivenciarem experiências diferentes das habituais em sala de aula; 
possibilitar a formação de indivíduos críticos; fomentar a criatividade e a percep-
tividade do meio a qual estão inseridos; preparar para as responsabilidades, tan-
to referentes as atividades da Rádio Escola quanto sociais e assim desenvolver 
senso pertencimento a comunidade; familiarizar os alunos com linguagens es-
pecíficas de cada veículo de comunicação, assim promovendo o intercâmbio de 
informações, ampliando as dimensões culturais dos mesmos e através da democ-
ratização da comunicação, tornar os alunos sujeitos ativos neste processo aju-

dando as desmitificação das mídias de 
comunicação.

Em relação às oficinas, foram 
pensados dois momentos na escola: 
o primeiro ocorreu em um evento pro-
movido pelo PIBID, o “Festival PIBID: 
território sob ataque” que ocorreu dia 
8 de maio na escola com o intuito de 
trabalhar a questão da territorialidade 
indígena e da própria escola. O evento 
contou com palestras e oficinas, sendo 
uma sobre Rádio Escola.

O segundo momento, uma ofi-
cina foi elaborada pelos “pibidianos” 
Anita Sifuentes e Higor Barbosa, com 
a colaboração de colegas e a par-
ticipação de cerca de 30 alunos de 

Figura 01: Alunos durante a Oficina de Rádio Escola
Fonte: Acervo do autor.
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variadas turmas da escola. Primeiramente foi apresentada a questão teórica da 
proposta da Rádio para os alunos e de como foi pensado seu funcionamento, mas 
sempre expondo que os educados teriam a possibilidade reformular caso ach-
assem necessário.  Em seguida, aconteceu uma parte prática, os alunos foram 
divididos em 6 grupos e receberam a tarefa de fazer uma cobertura jornalística 
das outras oficinas do evento. Foi uma proposta que contou com a participação 
bastante efetiva dos alunos que produziram um bom material audiovisual e fotos 
do evento.

Em outro momento foi realizado 
oficinas nas turmas do Ensino Médio, 
juntamente com a professora de Por-
tuguês da escola, sobre a questão da 
escolha do nome, logotipo e slogan da 
Rádio.  A professora ficou responsável 
por executar atividades de Marketing 
com as quatro turmas do Médio -um 
3° ano, um 2° ano e dois 1° ano- para 
instigar a criatividade dos alunos. Cada 
turma escolheu um modelo de nome, 
logotipo e slogan e dia 30 de Agosto, foi 
realizada uma votação entre a comuni-
dade escolar e a proposta escolhida foi 
a de umas das turmas do primeiro ano 

- Rádio Amar Lee. Sempre de olho por aí.  
O nome da foi uma homenagem a Dona 
Marli, a inspetora da escola

Devido a legítima greve dos Professores Estaduais do Estado do Rio Grande 
Sul, ainda não se teve a inauguração da Rádio Escola na instituição até a final-
ização desse livro, mas um grupo de alunos já foi montado e já se estruturou como 
a Rádio se organizará. Os programas de rádio serão organizados em encontros, 
entre os alunos e pibidianos, em dias a serem definidos. Sua duração será de 
quinze minutos no intervalo das aulas, duas vezes por semana, sendo provavel-

Figura 02: Votação do nome e slogan da Rádio Escola
Fonte: Acervo do autor.
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mente na terça-feira e quinta-feira, porém isto poderá mudar de acordo com a 
disponibilidade dos bolsistas e alunos. Haverá, portanto, dois encontros mensais 
para gravação dos programas. 

A rádio terá entrevistas, debates sobre temas relevantes, que serão escolhi-
dos pelos alunos, além de generalidades. É importante ressaltar que os alunos vão 
ter um espaço aberto, tanto para a escolha de temas, quanto de músicas, tendo 
os pibidianos a função de mediar e estimular debates em cima dessas escolhas, 
que muitas vezes podem ser criticadas pelo pré-conceito que algumas músicas e 
temas carregam. Eventos importantes na cidade poderão ter cobertura feita pelos 
alunos. E no quesito divulgação, será criada uma página no Facebook e um evento 
para a inauguração, tudo isso realizado pelo grupo de estudantes que compõe a 
Rádio Escola.
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PENSANDO OS LIVROS DIDÁTICOS E REFLETINDO 
 SOBRE TEORIA E METODOLOGIA NO ENSINO  

DE HISTÓRIA NO ÂMBITO ESCOLAR
Gabriela Schmitt45

Gabrielle de Souza Oliveira
Taiane Anhanha Lima

Resumo
Os livros didáticos são o principal instrumento utilizado por educadoras(es) e 
educandas(os) no ensino básico e, na grande maioria das vezes, sobretudo no 
ensino de Histórias, tais livros carregam visões bastante tradicionais, tanto com 
relação aos conteúdos quanto às metodologias de ensino-aprendizagem. Neste 
sentido, pensando que reflexões acerca da ciência histórica e do ofício do historiador 
que podem ser de grande importância quando se inicia estudo da História enquanto 
uma disciplina individual (6º ano do ensino fundamental), se buscou pensar de 
que modo seria possível trabalhar os conceitos iniciais, a fim de delimitar o campo 
desta ciência e, enfim, atentar para a função social que a História possui. Para tanto, 
além de trabalhar com definições fundamentais ao estudo da História, buscou-se 
explorar criticamente o material a que as(os) educandas(os) têm acesso: o livro 
didático. Dessa forma procurou-se experimentar uma metodologia que incentivasse 
as(os) estudantes a questionarem acerca das fontes históricas apresentadas e os 
provocasse quanto à noção geral do caráter imutável do conhecimento histórico, 
estimulando-os a pensar que há uma intencionalidade por traz de cada versão 
da História que é construída, bem como os instigando a refletirem sobre suas 
condições de sujeitos históricos e, portanto, construtores de História.

Palavras-chave: Ensino de História; Teoria e Metodologia da História; Reflexões 
sobre livros didáticos;

45 Acadêmicas do curso de História da UFSM, bolsistas PIBID. 
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Introdução

O presente artigo é resultado de uma atividade experimentada no Colégio 
Estadual de 1º Grau Prof.ª Edna May Cardoso através do PIBID/História. O Pro-
grama Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência procura proporcionar inter-
venções nas salas de aula de Ensino Fundamental e Médio com a finalidade de 
explorar possibilidades diversas no ensino de história, tentando estabelecer uma 
ponte entre o que está sendo pensado na universidade e o que é “ensinado” na 
educação básica. Contribuindo, desta forma, para um ensino crítico e problemati-
zante da História, pensando a relação dela com questões da contemporaneidade 
e seu compromisso na “construção de identidades sociais” (PETERSEN; LOVATO, 
2013).

Assim, na experiência aqui tratada, procuramos propor um panorama acer-
ca da construção e utilização do livro didático pelas(os) professoras(es), além de 
pensar maneiras diversas de estimular as(os) estudantes a refletirem criticamente 
sobre esse material. Para tanto, apresentamos ideias iniciais consideradas impor-
tantes de serem adicionadas às aulas de história, além de delinear, de maneira 
resumida, o funcionamento da máquina editorial envolvida na produção e dis-
tribuição dos livros didáticos na rede pública de ensino, que constituem o principal, 
se não o único, material de consulta disponível às(aos) educandos.  Por fim, a par-
tir do relato da experiência, visou-se demonstrar de que maneira as ideias apre-
sentadas neste capítulo foram expostas às(aos) estudantes, a fim de que elas(es) 
pudessem tomar conhecimento do material didático de maneira distinta do usual, 
ao mesmo tempo em que experimentavam outra maneira de pensar a disciplina 
de História, tudo isso a partir da análise de seus próprios livros didáticos.

Um diálogo sobre teoria e metodologia: os primeiros passos na 
compreensão do estudo da História

As primeiras páginas dos livros didáticos do 6º ano do Ensino Fundamental, 
bem como a apresentação dos mesmos (logo após a ficha catalográfica), trazem 
uma pequena e breve reflexão acerca da ciência histórica. Caso esse pequeno 
texto fosse explorado pelas(os) educadoras(es) teria início um pequeno debate 
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sobre a utilidade e a legitimidade da História. Porém, na maioria das vezes, essas 
reflexões e conceituações iniciais passam despercebidas ou, caso venham a ser 
trabalhadas, não são tomadas como premissas fundamentais à compreensão dos 
processos históricos que se apresentarão na sequência4647.

Raras são às vezes em que se pensa a História no ensino básico enquanto 
uma ciência, sendo mais raro ainda discutir como se dá o processo de produção 
do conhecimento histórico: quem escreve a História ou os livros didáticos usados 
em sala de aula, e a partir de qual critério ocorre a divisão dos espaços reservados 
a cada temática nos respectivos livros (BITTENCOURT, 2004).

 Nesse sentido, pensamos ser de suma importância propor nas primeiras 
aulas de História uma conversa inicial que trate destes aspectos, destacando que, 
assim como os demais conhecimentos, o conhecimento histórico é construído por 
pessoas que se dedicam para tal e que, portanto, carregam aspectos particulares 
dos indivíduos que o produzem, incorporando a visão de mundo dos sujeitos his-
toriadores e as preocupações individuais destes. Contudo é fundamental pontuar 
que isto não transforma o conhecimento histórico em algo arbitrário, uma vez que 
se trata de um conhecimento científico e, portanto, submetido a métodos e cuida-
dos profissionais, construído a partir do estudo e análise de fontes históricas, que 
são vestígios deixados pelas sociedades dos quais partem os estudos da História 
(PETERSEN; LOVATO, 2013). Aqui, encontra-se a primeira lacuna com relação ao 
ensino de História: a ausência (na maioria dos casos) de um esforço em definir o 
que é fonte histórica e a ausência de uma exemplificação sobre como apreender o 
passado a partir de certo vestígio deixado por determinada época.

Assim, para além de tornar as(os) educandas(os) conhecedores do campo 
de estudo abrangido pela história, é necessário conceituá-la cuidadosamente. 
Sendo assim, se torna fundamental ressaltar o fato de ela ser produto do estudo 
de “pistas” deixadas pela humanidade, as quais permitem “compreender a socie-
dade, sua gênese e transformação, e os múltiplos fatores que nela intervêm, como 

46 FARIA, Sheila; FERREIRA, Jorge; SANTOS, Georgina; VAINFAS, Ronaldo; História I. 2 ed. (1º ano). 
São Paulo: Editora Saraiva, 2013.
47 APOLINÁRIO, Maria Raquel (Org.) Projeto Araribá. 4 ed. (9º ano). São Paulo: Editora Moderna, 2014. 
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produtos da ação humana; [compreendendo] a si mesmo como agente social;” 
(BRASIL, 2002)48. Bem como destacar que o estudo da História procura explicar as 
mudanças ao longo do tempo, ao passo que todas(os) fazemos parte da História 
e produzimos, no presente, materiais que poderão se tornar fontes históricas no 
futuro.

Dessa forma, almejando tais reflexões, alguns elementos precisam ser bem 
definidos, a fim de que seja possível incorporar ao ensino de História essas ideias 
acerca da ciência histórica, da produção do conhecimento histórico e do objeto 
de estudo da História: as transformações das sociedades ao longo do tempo e do 
espaço (BLOCH, 2001). Para tanto, elencou-se algumas noções visando trabalhar 
os pontos já destacados. São elas: História, Tempo e Espaço (Tabela 1).

Como já dito, conceituar História parece ser o ponto de partida na com-
preensão do estudo da mesma, de modo a pontuar a diferença dela para as ciên-
cias ditas exatas, uma vez que aqui não se almeja uma verdade histórica, mas sim, 
as versões/visões da História construídas ao longo do tempo e, principalmente, o 
porquê de tais construções, possibilitando trabalhar a historicidade das mesmas, 
ou seja, as questões incorporadas por estas versões dependendo do contexto em 
que estão inseridas quando foram construídas (BOLOGNESI; PUNTONI, 2012). 
Além disso, pensar a ciência histórica e a produção do conhecimento histórico 
se faz de suma importância, sobretudo no contexto atual em que o espaço da 
História no currículo escolar tem sido questionado e ameaçado49.

Assim, considerando que há diferentes versões da história e que se faz im-
prescindível trabalhar as noções de tempo e espaço, propõe-se pensar, junto à 
turma, diferentes formas de escrever a história dependendo do lugar do qual se 
fala. Já que o elemento principal do estudo das(os) historiadoras(es) são as trans-
formações ao longo do tempo, buscou-se pensar também as diferentes formas de 
ver a História a partir de formas distintas de medir o tempo, as quais variam ba-
seadas em aspectos culturais de cada sociedade, numa tentativa de romper com 
48 Brasil. Ministério da Educação; Secretaria de Educação Média e Tecnológica. Parâmetros curricula-
res nacionais: ensino médio. Brasília, 2002, 360 p. 
49 SENADO FEDERAL. Notícias. Brasília, 2017.  Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/noticias/
materias/2017/02/16/sancionada-lei-da-reforma-no-ensino-medio>. Acesso em: 16 nov. 2017. 

https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2017/02/16/sancionada-lei-da-reforma-no-ensino-medio
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2017/02/16/sancionada-lei-da-reforma-no-ensino-medio
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a linearidade estabelecida pela História tradicional, adepta da corrente positivista, 
que trabalhava com a noção de História como uma mera sucessão de aconteci-
mentos.

Tabela 1 – Esquema para o quadro; roteiro para a discussão das noções de 
História, Tempo e Espaço.

Ideias iniciais sobre o estudo da História

HISTÓRIA ESPAÇO TEMPO

1. Todos/as fazemos parte da História;

2. A História é sempre construída por alguém com um objetivo, se tratando, portanto, de uma versão;

3. Bairros, cidades e países têm histórias diferentes;

4. As visões dos acontecimentos mudam conforme o espaço ocupado pelo observador;

5. Há diferentes formas de medir o tempo conforme a tradição cultural de cada comunidade e, 
portanto, diferentes formas de organizar a história.

Fonte: Autoras.

Por fim, buscando tornar a definição de fonte histórica menos abstrata, 
pensamos que seria interessante levar algumas imagens de documentos que po-
dem se tornar fontes para o estudo da História. Consideramos importante apre-
sentar um elemento mais contemporâneo, como o vídeo de uma youtuber50, de 
modo que as(os) estudantes tivessem um exemplo de fonte histórica de seu tem-
po e que pudessem se aproximar da noção de sujeitos construtores de histórias.

Entre algumas das imagens de documentos mostrados na aula, estavam 
uma capa da Revista Ilustrada (1876–1898), uma capa do Jornal A Federação 
(1884–1937), uma versão do romance O Cortiço (1890) de Aluísio de Azevedo, 
a primeira história em quadrinhos do Capitão América (1941), a foto oficial do 
pentacampeonato mundial do Brasil (2002), um manuscrito de 1866, pinturas 
rupestres e a capa do álbum Tropicália (1968). Enfim, através destes documen-
50 Pessoas que se utilizam da plataforma You Tube para divulgar seus vídeos, os quais tratam dos mais 
variados temas.
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tos se procurou explorar algumas possibilidades de escrita da História a partir 
deles, pensando que aspectos poderiam ser retirados destes ou que perguntas 
poderiam ser respondidas a partir de uma investigação minuciosa, incentivando 
o estabelecimento de um diálogo entre educandas(os) e educadoras(es), dando 
maior ênfase e atenção às ideias e dúvidas que iam surgindo à medida que os 
documentos eram apresentados.

Reflexão sobre os livros didáticos e a criticidade necessária ao 
professor de história.

O Brasil mostra-se como um dos países referência na distribuição de livros 
didáticos e manuais a ser utilizados por alunos e professores que atuam na edu-
cação pública (CASSIANO, 2004).  Para tanto, um caminho próprio foi construído 
a fim de que a qualidade desses materiais seja garantida, criando assim uma série 
de processos de seleção estabelecidos pelo PNLD (Programa Nacional do Livro 
Didático). 

Dentre esses processos, ocorre a apresentação de diferentes volumes 
propostos por editoras, que passam por avaliações realizadas em núcleos espe-
cializados de universidades públicas, seguindo posteriormente às escolas que, 
analisando as avaliações do MEC (Ministério da Educação), terão a possibilidade 
de escolher quais títulos serão mais interessantes para suas problemáticas inter-
nas (CASSIANO, 2004).

O mercado editorial Brasileiro, apesar dos esforços empreendidos por políti-
cas públicas como as leis 10.639/03 e 11.645/08, ainda deve ser considerado 
como um lugar de disputas (BITTENCOURT, 2004). Não são raras as vezes em 
que os livros didáticos trazem problemas a serem superados, como articulações 
entre os setores público e privado, que beneficiam determinadas corporações na 
compra desses materiais, colocando a qualidade dos mesmos em segundo plano 
(CASSIANO, 2004).

Nesse sentido, se faz necessário pensar a criação de regras, bem como de 
uma consciência profissional dos envolvidos que dê enfoque no desenvolvimento 



114

Iniciação à Docência: entre projetos, experiências e vivências do PIBID 
História/UFSM

de uma educação competente e qualificada. Necessita-se de um olhar rigoroso 
sobre o desenrolar dos conteúdos e dos modos como são colocados, evitando 
práticas como exposição de explanações desatualizadas ou de cunho preconcei-
tuoso (BRASIL, 2002).

As análises devem se centrar em entender quais disposições foram sublin-
hadas para a escolha de determinado livro didático, distinguindo primeiramente 
as diversas possibilidades que os materiais propiciam. Dentre essas diferenças é 
pontual observar o tipo de linguagem e cronologia empregadas, se é linear ou se 
se trata daqueles que integram diversos contextos temporais e espaciais (CAS-
SIANO, 2004). É importante também destacar como os livros didáticos eviden-
ciam debates sobre as questões afro-brasileiras, indígenas e de gênero, ainda 
que, esses módulos necessitem para melhor aprofundamento a mediação da(o) 
educador(a)

A partir de 1996, o MEC passou a realizar a avaliação dos livros didáticos, 
fazendo com que as obras passem por uma vistoria para depois serem comer-
cializadas pelo PNLD e distribuídas gratuitamente para a rede pública de ensino. 
Assim, os materiais didáticos não poderiam mais conter erros conceituais, mui-
to menos expressar preconceito de qualquer origem e deveriam ser adequados 
didática e pedagogicamente, além de ter qualidade editorial e gráfica (CASSIANO, 
2004).

Ao pensar os conteúdos encontrados no livro didático, é importante obser-
var quais são as editoras envolvidas em sua fabricação, entendendo que, muitas 
vezes, alguns organismos estão acomodados com uma versão parcial da História, 
irredutíveis quanto à possibilidade de se conciliar com os novos modos de vê-la. 
Com isso se percebe muitas vezes apenas a mudança externa dos livros didáti-
cos, com novas capas e cores, mas sem uma mudança na maneira de pensar/ver 
a História, aspecto essencial para um ensino que pretenda ser problematizador. 
Portanto, a sala de aula deve ser espaço para inovação e, quando percebida uma 
grande distância entre os conteúdos estudados em classe e os novos modos de se 
pensar na ciência histórica, um lugar para instigar questionamento visando com-
preender quais os fatores dessas determinações acerca da História (CASSIANO, 2004).
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O momento de escolha do livro didático é, portanto, de fundamental im-
portância para a construção do tipo de educação que se pretende oferecer no 
espaço escolar ao longo de alguns anos, demandando por isso, extrema atenção. 
Logo, as editoras, para além de seu papel profissional, também deveriam pensar 
sobre quais os tipos de conteúdos que pretendem expor, refletindo sobre toda a 
gama de profissionais envolvidos na criação e produção. Para além disso, salien-
ta-se que, muitas vezes, essas editoras são grandes empresas que não fogem 
às regras do mercado como produtoras de bens de consumo e pretensões bem 
definidas de manter-se na liderança de vendas e lucros, sendo o livro didático mais 
um elemento da indústria cultural. Entretanto, a não observância desses quesitos 
continuará perpetuando as cômodas relações para com a história tradicional, que 
se alimenta dessas escolhas, através de copiar e colar, agora, em escala industrial 
(BITTENCOURT, 2004).

O livro didático deve ser percebido como um recurso didático que carrega os 
conteúdos programáticos das disciplinas e as alternativas didáticas escolhidas em 
sua apresentação. Em História se deve perceber que, após a abertura de campo 
promovida pela escola dos Annales, novos objetos e abordagens começaram a 
ser protagonistas na escrita de uma história-problema que não se ausenta dos 
debates e promove o contato com o novo, sendo que os livros didáticos se con-
stituem também como um objeto de estudo da História (BITTENCOURT, 2004). 
Nesse sentido, a escola é o elemento fundamental para o despertar desses no-
vos olhares, pois, é em sala de aula que os indivíduos da sociedade estabelecem 
os primeiros laços para com a sociedade que o envolve, mas também, através 
da História, para com um passado cheio de possibilidades de exploração. O liv-
ro didático, enquanto ferramenta dessas novas descobertas faz um desserviço 
social sobre esse aspecto, caso não contemple aspectos relevantes na descon-
strução de preconceitos e visões de mundo ultrapassadas. Pensar uma História 
construída por reis e heróis é propagar aquilo que era feito por uma metodologia 
tradicional, com narrativas pouco densas, marcadas por excesso de cronologia e 
pouca implicação social na contemporaneidade.

Partindo disso, encontram-se eventualmente os problemas para o uso 
proveitoso do livro didático escolhido, sobretudo quando este é feito de maneira 
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desconexa ou meramente reprodutora de conteúdos. Daí surge a importância da 
formação continuada de professores, pois são eles que serão, através da criti-
cidade construída em seus próprios estudos, os responsáveis por trabalhar os 
conteúdos propostos com as ferramentas de que dispõem. O livro didático, nesse 
sentido, não é um guia autônomo na direção do ensino, mas sim, um meio que 
pode ser utilizado de forma proveitosa, tanto pelas(os) educandas(os), que terão 
em mãos um instrumento palpável de acesso às informações, quanto pelas(os) 
professoras(es), que ao olhar os conteúdos dispostos, conseguem trabalhar as 
problemáticas que uma boa formação profissional proporciona (BITTENCOURT, 
2004).

Dessa forma, há de se pensar as articulações possíveis entre os conheci-
mentos das(os) educadoras(es) e os conteúdos dispostos nos recursos didáticos: 
estes devem se somar a fim de resolver possíveis carências, pois é compreensível 
que algumas questões se percam durante longas trajetórias docentes, permeadas, 
muitas vezes, por um ambiente de trabalho árido e desestimulador. A crítica é 
mais direcionada para a comodidade que muitas vezes se estabelece, ou mesmo 
o medo produzido pelo novo, carregado de conceitos, teorias ou métodos que 
muitas vezes não estiveram presentes na formação de tais professoras(es), sub-
linhando a necessidade da formação continuada.

Com essas reflexões, análises e experimentações, pretendemos contribuir 
para a valorização e ampliação daquilo que é essencial às(aos) historiadoras(es), 
professoras(es)-pesquisadoras(es) e às(aos) estudantes de História: o desejo in-
esgotável de questionar aspectos inerentes à prática de seu ofício, percebendo 
o livro didático como uma fonte de estudo para trabalhos futuros que busquem 
excelência.

Conhecendo o livro didático e os povos da antiguidade

Sendo assim, tratamos na aula em questão de algo que é o companheiro 
de grande parte das(os) estudantes durante a vida escolar: o livro didático. Neste 
sentido, emerge, aqui, o seguinte questionamento: seria este apenas um simples 
material levado à escola a pedido das(os) educadoras(es), aberto na página orde-
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nada para ser lido rapidamente, fechado e reaberto somente para o estudo ante-
rior à prova? A resposta: não, ele é bem mais do que isso, ou pelo menos, deveria 
ser. Entretanto como mudar essa concepção acerca do livro didático e seu uso, a 
qual faz parte da realidade da maioria das(os) educandas(os)?  (BITTENCOURT, 
2004).

A ideia aqui apresentada procurou experimentar uma maneira diversa de 
introduzir o estudo da História no 6º ano do ensino fundamental e consistiu em 
apresentar o livro didático que seria usado pelos/as estudantes ao longo do ano. 
No caso, o material disponibilizado pelo Colégio Edna May Cardoso, localizado 
em Santa Maria – RS, é da coleção Projeto Araribá, disciplina de História/6° ano, 
vigente nos anos 2017/2018/2019. A proposta era bastante simples: procurou-se 
demonstrar às(aos) estudantes que o material de apoio ao estudo de História que 
elas(es) utilizam passou por todo um processo de confecção, desde a sua escrita, 
na maioria das vezes composta por várias(os) autoras(es), diagramação, edição, 
correção e escolha de imagens, até chegar à impressão e distribuição, ou seja, 
o livro passa por várias etapas até chegar a ser usado em sala de aula. Assim, 
estimulando-os conhecer um pouco dessa realidade, pretendíamos incentivá-los 
a se aproximarem desse material, criando um elo, o qual julgamos faltar no ensino 
básico, entre as(os) educandas(os) e o material didático usado por elas(es).

Essa ideia de apresentação do livro didático pode ocorrer com qualquer dis-
ciplina que faça uso do mesmo e não apenas com a História, pois, geralmente, 
nas primeiras páginas todas as informações necessárias para essa apresentação 
estão inseridas. Neste caso, procuramos explicar às(aos) estudantes que todos os 
livros didáticos utilizados no âmbito escolar passam por um processo de escolha, 
esboçando, resumidamente, um panorama geral do que foi exposto no tópico an-
terior do presente artigo, acerca de alguns critérios do MEC e do PNLD no proces-
so de seleção dos livros didáticos que terão possibilidade de chegar até as escolas.

Com a apresentação do livro didático de História se pretende chamar a 
atenção das(os) estudantes para tal instrumento como uma ferramenta de pesqui-
sa em História, que não necessariamente deve ser só lido em sala de aula, mas 
que pode também ser usado em outros momentos no estudo da ciência históri-
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ca (BITTENCOURT, 2004). Como a escola não permite, muitas por questão de 
número reduzido, cuidado ou segurança que os livros didáticos sejam levados 
para casas, afinal o material é produzido para ser usado durante três anos (to-
mou-se o cuidado de explicar o porquê da adoção desse método, ressaltando que 
o livro deve ser utilizado por outras turmas nos anos seguintes), há uma maior 
dificuldade no contato com o material, uma vez que ele se restringe apenas ao 
espaço escolar. Ressaltou-se também que esse material não é dono absoluto da 
verdade, ou seja, ele não é perfeito, e que nele podem estar contidas algumas 
lacunas ou erros conceituais, portanto qualquer dúvida que tiverem em sua leitura 
deve ser levada às(aos) professoras(es) de História ou às(aos) estudantes de li-
cenciatura em História para que possam auxiliá-los na compreensão. Dessa forma, 
retomou-se mais uma vez a questão de que o livro didático não pode substituir 
as(os) educadoras(es), pois esse seria apenas um instrumento de intermediação 
utilizado pelas(os) docentes.

Uma parte essencial do livro didático e pouco explorada pelas(os) estu-
dantes e docentes é o sumário ou índice. Assim, propomos que elas(es) abrissem 
seus livros didáticos de História no sumário, questionando-os se conheciam ou 
utilizavam o mesmo, obtendo resposta positiva quanto a conhecer, mas negativa 
quanto a utilizar, trazendo que essa utilização não acontece com regularidade. 
O índice ou sumário facilita muito quanto à localização das páginas, no entanto 
o que mais acontece, e que distancia ainda mais as(os) estudantes do material, é 
que as(os) professoras(es) apenas pedem para que elas(es) abram nas páginas 
que serão trabalhadas, não dando autonomia para que os próprios procurem o 
tema da aula no sumário (BITTENCOURT, 2004).

Sendo assim, sugerimos o seguinte exercício: que elas(es) abrissem o livro a 
partir dos temas contidos no sumário e encontrassem determinados temas e suas 
respectivas páginas, não as ditando de antemão. Notamos grande envolvimento 
delas(es) com o mesmo, possibilitando, dessa forma, que possam utilizar o méto-
do de busca no sumário em diferentes disciplinas, além de reforçar a ideia de que 
esse material didático não é apenas um recurso a ser descartado ao final de cada 
aula, mas algo a ser explorado e descoberto.
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Continuando na ideia de incentivá-los a conhecer melhor o livro didático 
disponibilizado pela escola, questionamos sobre o modo que se dá a divisão dos 
livros, identificando quais os recortes de tempo e espaço abrangidos pelo mes-
mo, estes apresentados geralmente, de maneira tradicional na maioria dos casos. 
Houve o cuidado de informar que isso é uma escolha de quem produziu tais liv-
ros e que haveria outras formas dele ser dividido, por exemplo, através de eixos 
temáticos, sendo que alguns já trazem essa inovação, ficando a cargo das(os) 
professoras(es) que os escolhem a melhor maneira de trabalhar com as(os) edu-
candas(os) no decorrer do ano letivo (CASSIANO, 2004). 

Como as(os) estudantes já estavam trabalhando com o professor supervi-
sor as ideias iniciais sobre a disciplina de História o diálogo foi facilitado devido 
às noções que elas(es) já possuíam. Em seguida, o próximo passo consistiu em 
explicarmos que no decorrer do ano elas(es) iriam aprender melhor sobre difer-
entes povos da antiguidade e, para tanto, apresentamos alguns títulos de capítu-
los localizados no índice, nos quais apareciam esses povos. Nessa parte tivemos o 
cuidado de explicar que tais “povos da antiguidade” são diferentes entre si, tanto 
em suas formas de organização social quanto cultural, mas que compartilham de 
algumas semelhanças, afinal, coexistiram no tempo.

Saber a localização geográfica desses povos da antiguidade presentes no 
sumário do livro didático é essencial para o conhecimento das(os) educandas(os), 
pois possibilita uma melhor visualização sobre o que será estudado. Porém, na 
maioria das vezes os materiais didáticos e seus mapas não são explorados para 
além do que o livro traz sinalizado. Logo, com essa ideia, pretendendo facilitar a vi-
sualização e o conhecimento sobre a localização espacial dos diferentes povos da 
antiguidade, apresentamos um mapa-múndi, exposto na frente da sala, ao mes-
mo tempo em que entregamos cópias desse mapa para cada estudante. À medida 
que íamos falando onde cada povo se localizava e colando seus nomes em papéis 
coloridos no mapa-múndi exposto no quadro, elas(es) iam colorindo seus mapas 
individuais e escrevendo o nome dos povos antigos, sempre enfatizando que tais 
locais se referiam a um recorte cronológico definido: a antiguidade.
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Por fim, percebemos um grande envolvimento por parte das(os) estudantes 
para com o tema proposto, e esperamos que tal atividade incentive-os a pesquisar 
e explorar mais o livro didático também de outras disciplinas, além de possibilitar 
que elas(es) retornem ao mapa que coloriram toda a vez que começarem a estudar 
mais detalhadamente um novo povo da antiguidade.

Considerações finais

A partir das temáticas expostas é possível perceber que existem vários de-
safios a serem superados, os quais necessitam da articulação dos diversos atores 
que compõem o processo educacional das escolas brasileiras. No caso relatado, 
os objetivos foram alcançados com êxito, levando a entender que tais reflexões 
devam ser amplamente expandidas, considerando a proposta aqui apresentada 
como um importante começo à introdução do estudo da História.

Sabe-se, contudo, que tal atividade demanda certo tempo da carga horária 
já bastante reduzida que a disciplina de História possui se comparada a outras 
matérias do currículo básico, bem como um esforço de cativar as(os) estudantes a 
trilharem o caminho de produção do conhecimento histórico. Para isso acredita-se 
ser imprescindível a formação continuada de professores/as do ensino básico, de 
modo que consigam reforçar o elo entre as novas possibilidades de ensino que 
vêm sido exploradas pelas licenciaturas em nível superior e o ensino básico.
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