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CADERNO DE RESUMOS 

Terça-feira, 13 de novembro de 2018 

O Rio Grande Do Norte no Contexto do Golpe de 1964: Política, Repressão e 

Participação dos Estudantes e seus Agregado como uma Ação de Resistência 

Gustavo Augusto Da Silva Cruz 
Lucíola Torres Libanio 

 
Resumo: O presente trabalho objetiva discutir o Rio Grande do Norte no contexto da 

ditadura militar instaurada em 1964, analisando alguns elementos que caracterizaram 

a estrutura política e social do Rio Grande do Norte, a saber, o quadro político, a ação 

ditatorial e repressora e a participação e a participação política por parte dos 

estudantes e seus agregados, participação esta que consistiu em uma ação de 

resistência ao governo ditatorial que atingiu o Brasil à nível local e nacional. Não será 

nosso objetivo reconstruir os fatos em caráter narrativo, mas uma análise partindo de 

uma bibliografia existente sobre a temática, refletindo sobre esse período e os sujeitos 

que estiveram envolvidos.  

Palavras-chave: estudantes, resistência, repressão. 

 

Redemocratização e Atualização Universitária: o Momento de Renovação do 

Curso de História da URRN (1989-1993) 

 Dário Alessandro De Souza Filho 

Resumo: Durante o período da redemocratização e da elaboração da constituição 

brasileira (1988), movimentos sociais exerciam pressão para que uma maior harmonia 

entre ensino, pesquisa e extensão fosse praticada nas universidades brasileiras. De 

forma coetânea, o curso de História da URRN (atual UERN) movimentava-se com o 

objetivo de renovar o currículo e a metodologia do curso e, em consonância com estas 

reivindicações nacionais, defendia uma maior sinergia entre os três pilares 

universitários. Desta maneira, utilizando documentos institucionais como grades 

curriculares, propostas de reforma curricular, atas de reunião e resoluções legislativas, 

tenciono entrever até qual ponto estas pautas universitárias materializaram-se no 

curso de História da URRN durante o período que vai de 1989 até 1999, época em 

que houveram intensos esforços em prol da reforma curricular. Para tanto, buscarei 

como referências trabalhos como os de Sueli Mazzilli (2011) e Rodrigo Patto Sá Motta 

(2014), que tratam acerca das universidades brasileiras em um momento de 

redemocratização. 

Palavras-chave: Redemocratização; Ensino superior de História; Renovação 

curricular 
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O ensino de História Antiga II (“Grécia” e “Roma”) na Graduação: reflexões 
sobre a experiência docente entre o “direito ao passado”, a formação 
profissional e a “formação cidadã” 
 

Caio Rodrigo Carvalho Lima 
 

Resumo: O presente trabalho tem por objetivo refletir acerca de minha experiência 
como professor de História Antiga II (cujo conteúdo programático versa, grosso modo, 
sobre as sociedades da Grécia e da Roma Antigas) no curso de Graduação em 
História da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), campus Natal, a 
qual teve como guia  três ideias-chave: o “direito ao passado”, como proposto por 
Margarida Dias (2011), a formação profissional das e dos graduandos na esteira da 
“formação cidadã”, conforme prevista na Constituição de 1988 (BRASIL, 1988) e na 
Lei de Diretrizes e Bases, LDB, de 1996 (BRASIL, 1996). Trabalhei no sentido de 
selecionar, dentro dos conteúdos da dita disciplina, aqueles que melhor coubessem 
para atender os objetivos legais da educação brasileira e o objetivo específico de 
formação da e do profissional da História capaz de atuar na pesquisa e no ensino de 
história. Que discussões priorizar? Com quais métodos trabalhar? Com quais 
pressupostos teóricos? O que significaria, então, formar profissionais da História, 
especificamente, na disciplina de História Antiga II? 
 
Palavras-chave: formação cidadã; História Antiga II; ensino de história. 
 
 

 

O ensino de História na contemporaneidade: Práticas e concepções de uma 

educadora do ensino básico 

Flávio Luan Freire Lemos 

Resumo: O trabalho tem por objetivo o exercício de análise da prática docente como 

possibilitador de compreensão do ensino de História na contemporaneidade. 

Entendendo as narrativas docentes e suas respectivas práticas escolares como meio 

de reflexão acerca da profissão. A pesquisa tem por fontes entrevistas, materiais 

didáticos e fichas de observação. A análise subdivide-se em três pontos: aproximação 

com a educadora e o ambiente escolar; exposição dos materiais didáticos disponíveis 

e utilizados; e o exercício de interlocução das fontes com as fichas de observação in 

loco, na perspectiva de entender as concepções de ensino de História da docente. No 

atual momento político, de descredito nas ciências humanas e da escola como não-

espaços do debate plural de ideias, ter acesso as narrativas dos/das 

educadores/educadoras em exercício é essencial para seguirmos construindo os 

caminhos para uma educação crítica e formadora da cidadania. 

Palavras-Chave: Ensino de História, Narrativas Escolares, Práticas Escolares. 
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A construção do conhecimento histórico a partir do lúdico: um relato de 

experiência no estágio supervisionado do Ensino Médio 

Carlos Augusto Soares Bezerra 

Resumo: No presente texto, busco trazer meu relato de experiência vivenciado na 

condição de docente na Escola Estadual Professor Josino Macêdo no município de 

Natal, no Estado do Rio Grande do Norte no semestre 2018.1 na turma A da 2 série 

do Ensino Médio por meio do Estágio Supervisionado de Formação de Professores 

(Ensino Médio). Os principais objetivos são discutir e compreender o sentido prático 

da História no presente e a importância de sua compreensão para sermos agentes 

transformadores de sua realidade. A partir do questionário aplicado, os recursos 

didáticos selecionados foram pensados com o objetivo de atender a demanda dos 

alunos que exigia mais dinâmica, atividades lúdicas e debates nas aulas. Foram 

utilizando recursos como: mapas, documentários, vídeos, teatro, músicas, recortes de 

jornais eletrônicos e documentos oficiais como a Constituição Federal (1988). Os 

Resultados obtidos foram a execução de uma avaliação por meio de uma peça teatral 

sobre a Inquisição para o 2ª ano conforme pediu os alunos. 

Palavras-Chave: Espaço Escolar; Ensino de História; Estágio Supervisionado. 

 

 
 
Instrumentos Didáticos e suas Linguagens no Ensino de História 

Silvia Letícia Bezerra dos Santos 
                                                       Luany Oliveira Regis 

 

Resumo: O cerne deste artigo é mostrar a importância das diversas ferramentas 

pedagógicas – Mapas, vídeos, documentos, internet e outros métodos – no ensino de 

História no que diz respeito ao processo de ensino-aprendizagem, usando como base 

as experiências vivenciadas em uma turma de sexto ano do ensino fundamental no 

Colégio Evangélico Leôncio José de Santana, na cidade de Mossoró/RN. Trabalhar 

com o livro didático não deve ser o único método de ensino, os outros instrumentos 

didáticos vão proporcionar aos alunos um encontro com o objeto estudado, além 

disso, é importante ampliar os conteúdos. Desconstruindo a ideia de que o livro 

didático é a única fonte de pesquisa para os alunos e mostrando outros recursos que 

vão suprir as necessidades do livro.  

Palavras-Chave: Ensino de História; Livro Didático; Instrumento Didático.  
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Processos Criminais e a possibilidade de produção materiais didáticos com 

enfoque nas questões de gênero 

Francisca Rafaela Mirlys da Silva 

Resumo: A produção de materiais didáticos para o ensino de história deve respeitar 

o processo de construção do conhecimento histórico. Isto é, atender as 

especificidades do método historiográfico. Essa é a máxima do projeto de monitoria 

“Ensinar História como se faz História”. Para tanto, busca-se experimentar estratégias 

diferenciadas para a formação docente; aproximar conhecimento teórico e atividades 

práticas utilizando a metodologia da pesquisa histórica como referência; articular 

conhecimentos escolares e práticas sociais. Para concretizar essa perspectiva, 

bolsistas, voluntários e coordenadoras, desenvolvemos materiais e sequências 

didáticas a partir de processos criminais da comarca de São José do Mipibu, do século 

XIX – envolvendo sujeitos negligenciados pela escrita tradicional, como mulheres, 

negros, pobres –, disponibilizados pelo LABIM/UFRN – Laboratório de Imagens. O 

produto final será um catálogo voltado para a educação básica e formação inicial. Com 

base na legislação brasileira referente à educação, foram produzidos cinco produtos 

e sequências didáticas para tratar a condição da mulher na sociedade, de forma a 

buscar desnaturalizar as situações de opressão sofrida por causa de questões de 

gênero, contribuindo assim, para a formação docente. Os processos criminais (fonte 

escolhida para esse trabalho) possibilitam, sob a lógica do paradigma indiciário, 

investigar a vida das mulheres menos abastadas, cujos registros são menos densos 

se comparados aos das classes mais privilegiadas. Para esta apresentação foi 

escolhido um de nossos produtos, um conto produzido a partir de um processo de 

infanticídio que busca tratar a solidão da mulher grávida e gravidez enquanto questão 

de saúde pública. Essas questões são tratadas no conto e na sequencia didática, que 

apresentamos como uma possibilidade de trabalho a ser realizada pela/o docente. 

Palavras-chave: Ensino, História, Gênero. 

 

 

“Rolés Históricos”: espaços e memórias da cidade do Natal 

Gabriel Melo da Silva 
Luiz Carlos Souza 

 

Resumo: O trabalho tem como objetivo problematizar os espaços de memória da 

cidade do Natal a partir do acesso e visibilidade do patrimônio material e imaterial da 

cidade. A intenção não é apresentar a historicidade dos espaços apenas no âmbito 

acadêmico, mas ampliar essa discussão para o público, para os sujeitos que com suas 

práticas e táticas acabam tecendo os espaços da cidade. Essa proposta se 

materializou através da visita aos monumentos em que se realizava, de forma 
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amadora, filmagens de curta duração que foram lançados no Youtube e Facebook. 

Os vídeos buscam aproximar o “homem ordinário”, numa perspectiva certeauniana, 

do conhecimento histórico. No entanto, o projeto não pretende promover os 

monumentos numa perspectiva turística e mercadológica, tampouco tem intenção, 

pela brevidade dos vídeos, de simplificar o conhecimento histórico, antes disso, os 

curtas-metragens almejam fomentar o olhar para o passado e suscitar o interesse pela 

história dos espaços. Os vídeos alcançaram uma média de 1700 (mil e setecentos) 

seguidores, que acenam para o trabalho de forma positiva demonstrando assim um 

olhar crítico e ressignificado daqueles locais. Nesse sentido, as cidades estão 

carregadas de historicidade e, só passam a fazer sentido quando conseguimos ler 

historicamente os espaços, inclusive àqueles que já praticamos.  

Palavras-chave: História, Memória, Espaços e Patrimônio Cultural 

 

Quarta-feira, 14 de novembro de 2018. 

 

O Espaço escolar e o Programa Nacional do livro didático: um olhar sobre o livro 

didático de História idealizado no Brasil entre 1994 e 2014 

Jandson Bernardo Soares  

Resumo: 1994 foi um ano marco para a política nacional do livro didático, pela 

primeira vez tentava-se elaborar critérios de qualidade para esse material. Mas que 

critérios eram esses e como se transformaram ao longo de duas décadas? É diante 

de tal problemática que esse trabalho se debruça a fim de construir uma análise sócio 

histórica desse processo de produção. Para isso, investigou-se os documentos que 

materializaram tais critérios, a saber: Definições de Critérios para Avaliação dos Livros 

Didáticos – Português, Matemática, Estudos Sociais e Ciências/ 1ª a 4ª (1994) e 

Recomendações para uma Política Pública dos Livros Didáticos (2001) e os editais do 

PNLD, entre 2001-2014. A metodologia selecionada foi a análise de conteúdo. Essa, 

segundo Bardin, se constitui como uma análise das comunicações que visa, por meio 

da construção de uma ferramenta de coleta de dados, extrapolar o sentido aparente 

das mensagens, localizando elementos históricos, psicológicos e sociológicos. Em 

outras palavras, localizar as intencionalidades por trás das estruturas comunicativas. 

Palavras-chave: PNLD; História; espaço escolar 
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O Programa Nacional do Livro Didático: Formas de Apresentação de uma 

Educação para as Relações Étnico-Raciais a Partir dos Editais do PNLD (2004-

2016) 

Jefferson Pereira da Silva 

Resumo: O trabalho que estamos desenvolvendo junto ao PPGH-UFRN parte de 

duas necessidades essenciais: a primeira diz respeito à problematização, ainda 

indispensável, da questão que envolve a obrigatoriedade de discutir a história e cultura 

afro-brasileira nas salas de aula de todo o território brasileiro – implementada desde 

o ano de 2003 por intermédio da Lei de nº 10.639; a segunda remete à contribuição 

com os estudos voltados para o livro didático de História no Brasil e sua relação com 

as questões étnico-raciais, em especial à temática afro-brasileira, em especial 

também ao uso de fontes ainda pouco exploradas, como os editais do PNLD. Desse 

modo, buscando dar conta de uma parte da pesquisa, objetivamos com esse trabalho 

demonstrar – com base nos editais do PNLD entre os anos de 2004 e 2016 –, a partir 

de quais elementos o Estado brasileiro tem trabalhado às questões relativas ao ensino 

das relações étnico-raciais dentro do Programa Nacional do Livro Didático.  

Palavras-chave: Lei 10.639/03; PNLD; Ensino de História 

 

 

Cultura do RN e Educação: caminhos possíveis para o ensino das relações 

étnico-raciais. 

Daniel Luiz Sousa de Lima 

Resumo:  Em conformidade com a legislação referente à educação para as relações 

étnico-raciais, neste trabalho propõe-se desenvolver um projeto que leve em 

consideração a visão dos outros povos que constituem a sociedade 

norteriograndense, para que o estudante consiga compreender a si e o outro em sua 

diversidade, indo além do discurso homogeneizante sobre a cultura do RN que 

oferece pouco espaço para formação de múltiplas identidades. Para desenvolver essa 

proposta, foi pesquisada algumas manifestações culturais que fazem parte da 

identidade étnica do povo negro no Rio Grande do Norte, que nos permitirá levar para 

escola formas e saberes que constituem o patrimônio histórico do Estado. Alçando os 

praticantes dessas manifestações ao protagonismo, esperamos desconstruir 

estereótipos e preconceitos, além de contribuir para que o discente perceba e valorize 

a diversidade que o cerca.  

Palavras-chave: Cultura do RN, Negros, Manifestações culturais.  
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Da história aos quadrinhos: ensino de história por meio da produção de 

histórias em quadrinhos sobre processos criminais de São José de Mipibú 

(1872-1888) 

Jussier Dantas 

Resumo: Por meio do projeto de monitoria “Ensinar História Como Se Faz História” 

procuramos desenvolver materiais e sequências didáticas que tratem da história de 

sujeitos social e historicamente excluídos. Estas nos foram proporcionadas, em um 

primeiro momento, por meio de processos criminais oriundos do município de São 

José de Mipibú (RN) e datados do século XIX. Por meio destas fontes históricas 

procuramos elaborar materiais e sequências didáticas voltadas ao ensino básico. O 

material - duas histórias em quadrinhos no formato tirinha - e a sequência aqui 

desenvolvidas procuram abordar a história dos negros no RN, com os objetivos de 

desconstruir uma historiografia clássica norte-riograndense que minimiza ou exclui a 

relevância histórica dos negros no estado e evidenciar o preconceito racial latente na 

sociedade norte-riograndense e que se evidencia, entre outras situações, por meio de 

determinados chamamentos de caráter racial que apresentam traços intrinsecamente 

desqualificatórios. 

Palavras-chave: Ensino; Negros; Rio Grande do Norte. 

 

A produção de materiais didáticos sobre o sistema escravista: novos olhares, 

novas narrativas (São José de Mipibu, séc. XIX) 

Clara Maria da Silva 
Gustavo Ítalo Freire Martins 

 
Resumo: Tradicionalmente, a historiografia potiguar constrói narrativas diminuindo ou 

desconsiderando grupos historicamente excluídos da história do Rio Grande do Norte. 

Esse processo de apagamento reflete-se também no chão da sala de aula, quando os 

alunos não se reconhecem como sujeitos da história. Pensando nisso, o projeto 

“Ensinar História como se faz História” busca produzir materiais e sequências 

didáticas a partir de processos criminais da comarca de São José de Mipibu do século 

XIX, nos quais aparecem sujeitos comumente excluídos da História, tais como 

escravos, mulheres, homens pobres livres e indígenas. A partir da análise do processo 

de habeas corpus do liberto João Pessoa e o processo criminal dos irmãos escravos 

Galdino e Luiz, produzimos materiais e sequências didáticas em que os alunos 

discutirão temas como: justiça, liberdade, autonomia dos cativos e família escrava. 

Entendemos que essas discussões feitas com base na metodologia e na teoria da 

história permitem a construção de conhecimento em sala de aula e potencializam a 

formação cidadã. 

Palavras-chave: Ensino de História; Escravidão; Processos criminais. 
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A Utilização de Memes como Ferramenta Didática no Ensino de História  

Alessandra Michelle Alvares Andrade 

Resumo: A tecnologia faz-se presente na vida da maioria dos jovens em idade 

escolar. Partindo desde pressuposto, este trabalho tem o propósito de discutir a 

utilização de memes como ferramenta didática no Ensino de História, através da 

apropriação de novas metodologias de ensino para aproximar o currículo escolar ao 

mundo virtual, tornando-o atrativo e dinâmico. Por seu conteúdo humorístico e pela 

rapidez de comunicação em muitas ocasiões, ele pode servir como meio para uma 

formação crítica e criativa, a partir da mediação pedagógica de temas e conceitos 

históricos. A metodologia a ser desenvolvida no uso de memes consiste na análise e 

elaboração, mediante aplicativos e/ou sites geradores. O uso de memes no Ensino de 

História contribuir para o desenvolvimento de aulas dinâmicas e atrativas, 

oportunizando o envolvimento do aluno e o protagonismo juvenil. 

Palavras-chave: Memes; Ensino de História. 

 

 

Uso da Temporalidade: relação presente-passado na sala de aula 

Clara Estefany de Lima Alves 
Moizés Saboia da Silva 

 
Resumo: O presente trabalho tem como objetivo entender como a temporalidade é 

usada em sala de aula e nos livros didáticos no intuito facilitar o aprendizado, 

aproximando o objeto de estudo da realidade do discente. Tem-se como objetivo 

principal observar e expor formas de facilitação da transposição didática 

correlacionando o uso da bibliografia histórica juntamente com a observação de aulas 

expositivas. Busca-se entender o uso da temporalidade na historiografia pelas 

análises das aulas. Pretendemos, portanto, trazer como a relação presente/passado 

contribui na compreensão da matéria lecionada. 

Palavras-chave: Temporalidade. Ensino de história. Transposição didática.  
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Siga a Fonte: uma Experiência com o Método Histórico para Aprender a 

Aprender para Além da Sala de Aula 

João Victor Marinho Costa 
Francisca Rafaela Mirlys  

 

Resumo: Este trabalho é referente à produção e execução de uma atividade 

desenvolvida pelos bolsistas do PIBID-História-Natal com o objetivo de proporcionar 

atividades em que o aluno da educação básica possa aprender a aprender por meio 

do trabalho com fontes históricas. O produto foi pensado para estudantes do Ensino 

Fundamental e tem como estratégia a utilização de um jogo com fontes históricas em 

sala de aula. Com o objetivo de construir conhecimento histórico escolar a partir do 

processo de pesquisa histórica, que era o princípio perseguido pelo PIBID História, 

obtivemos com a execução do jogo ótimas respostas do público-alvo (alunos do 6° 

ano do Ensino Fundamental). A atividade apresenta o trabalho do historiador para um 

público que nem sempre sabe como se dá a produção historiográfica, especificamente 

quanto ao uso de fontes/documentos, a utilização do método histórico facilita o 

processo de ensino-aprendizagem. Cientes das dificuldades na formação em 

licenciatura, devemos apontar a importância desse tipo de contato com a sala de aula 

mais cedo possível na formação.  

Palavras-chave: Ensino; História; Fontes. 
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A UTILIZAÇÃO DE MEMES COMO FERRAMENTA DIDÁTICA NO ENSINO DE 

HISTÓRIA 

ALESSANDRA MICHELLE ALVARES ANDRADE* 

Considerações iniciais 

Este trabalho é parte de uma dissertação de Mestrado em Ensino de História – 

ProfHistória1 - desenvolvido na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) 

e tem por objetivo discutir a utilização de memes no Ensino de História como recurso 

pedagógico. O intuito é tornar o processo de ensino-aprendizagem do componente 

curricular de História atrativo e dinâmico a partir de uma abordagem didática 

diferenciada que chame a atenção do alunado, a partir do humor contido nos memes, 

para as aulas de História utilizando metodologias ativas de aprendizagem como o 

Ensino Híbrido2. Por meio desta abordagem, o Ensino de História tende a tornar-se 

significante, uma vez que os alunos passam a estabelecer conexões entre os 

conteúdos escolares e seu cotidiano.  

Partindo do pressuposto que ensinar não é apenas transferir conhecimento3, 

mas criar as possibilidades para a sua “produção ou construção”, os agentes 

envolvidos no fazer pedagógico precisam buscar métodos e caminhos possíveis para 

                                                           
* Mestre em Ensino de História pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

1 O ProfHistória - Mestrado Profissional em História, é um programa de pós-graduação stricto sensu 
em formato semipresencial em Ensino de História, criado e aprovado em 2013 pela Coordenação de 
Aperfeiçoamento Pessoal de Nível Superior (CAPES) do Ministério da Educação. Este programa tem 
por objetivo proporcionar formação continuada aos docentes de História da Educação Básica, com o 
objetivo de dar qualificação certificada para o exercício da profissão, contribuindo para a melhoria da 
qualidade do ensino. 

2 As metodologias de Ensino Híbrido e Sala de Aula Invertida serão explicadas e discutidas no segundo 
capítulo desta dissertação.  

3 Paulo Freire no livro Pedagogia da Autonomia defende a ideia que um dos saberes indispensáveis ao 
educador, que deve assumir o lugar de sujeito participativo da produção do saber, é que ensinar não é 
transferir conhecimento, mas criar meios para sua produção. Defende ainda que o processo educativo 
constitui-se de uma troca onde quem ensina também aprende e vice e versa.  
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despertar nos alunos o interesse por desenvolver os conhecimentos históricos dentro 

e fora de sala de aula. Ao considerar os estudantes como sujeitos ativos de 

aprendizagem e que trazem para o ambiente escolar, experiências e saberes 

adquiridos em suas vidas cotidianas e em ambientes variados de interação, o 

propósito, ressalta a importância de oportunizar elementos que possam fazer do 

Ensino de História significativo e significante.  

A opção por trabalhar com recursos didáticos midiáticos4 e de metodologias 

ativas5 ocorre a partir da observação do hábito dos alunos no que se refere ao uso 

constante de tecnologia, celulares e de redes sociais e memes bastante usual entre 

os jovens. Por entender que a sociedade atual está inserida no mundo digital, percebe-

se a importância da inclusão de recursos tecnológicos e virtuais no processo de 

ensino-aprendizagem como parte do desenvolvimento da formação cidadã, através 

de sua apropriação crítica e criativa. Por outro lado, a significativa repercussão que 

esta temática tem alcançado no cenário nacional6 e no ambiente acadêmico7 

despertou o interesse por utilizar esta ferramenta virtual como instrumento para 

promover o Conhecimento Histórico, mediante a metodologia de Ensino Híbrido.  

Desta forma, acredita-se que ao trabalhar com análise e produção de memes, o 

professor contribui para a formação de alunos críticos e criativos e para a formação 

cidadã.  

Os Memes 

O universo vivenciado pelo jovem do século XXI está inserido no mundo virtual 

através das séries, vídeos, jogos, redes sociais, entre outros. O intenso contato com 

os meios digitais e de comunicação acabam produzindo impactos sociais que são 

refletidos também em sala de aula. Por outro lado, os recursos midiáticos na 

atualidade não se limitam ao entretenimento, fazendo-se presente também no 

transporte público, nas agências bancárias, nas informações, comunicações e tantos 

                                                           
4 Recursos didáticos midiáticos podem ser entendidos como ferramentas tecnológicas e virtuais que 
podem ser utilizadas a favor da educação. 

5 As metodologias ativas utilizadas nesse trabalho são: Ensino Híbrido e Sala de Aula Invertida que 
será abordado no segundo capítulo. 

6 Os memes têm sido matéria de artigos na internet, jornais, revista eletrônicas e na mídia aberta. 

7 Como exemplo da importância dos memes na esfera acadêmica, podemos citar o Museu do Meme 
criado pela Universidade Federal Fluminense.  
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outros. Por tanto, a apropriação dos recursos técnicos e virtuais são fundamentais 

para o amplo desenvolvimento da vida em sociedade, que neste trabalho, usam-se os 

memes como ferramenta e elo entre este universo digital e a sala de aula.  

Um meme pode ser conceituado como sendo um elemento virtual, composto 

por uma imagem com texto curto, contendo ou não humor, que apresenta certa carga 

interpretativa e que possui intencionalidade relacionada a pessoa ou grupo que o 

produz. Apesar da temática desse trabalho ser apresentada como algo recente nas 

discussões do cenário nacional e acadêmico, observa-se que seu conceito vem sendo 

discutido há algum tempo.  

De acordo com Sandra Henriques, originalmente o termo Meme foi citado em 

1976 pelo britânico Richard Dawkins, que associou seu conceito à biologia, 

comparando a capacidade de replicação do meme ao gene. Para ele, por definição 

um meme é uma ideia, compartilhamento ou estilo que apresenta a capacidade de se 

multiplicar, sendo transmitido de pessoa pra pessoa dentro de uma cultura. O meme 

seria “o ‘gene’ da cultura”. (HENRIQUES, 2007, p. 7). Com o desenvolvimento das 

tecnologias, ele funciona atualmente como uma unidade para transporte de ideias ou 

símbolos culturais que podem ser transmitidos e multiplicados através da internet.  

O conhecimento coletivo, apontado na teoria de Dawkins, de acordo com a 

análise de Brito, é transmitido principalmente pelo compartilhamento das ideias pela 

repetição. Porém, este conhecimento expresso na forma de memes, é potencializado 

através dos meios de comunicação digital espalhando-se rapidamente, seja por e-

mail, blog, fórum, redes sociais, mensagens ou sites de vídeos. Para Dawkins, do 

mesmo modo que o gene busca produzir cópias de si mesmo de uma geração para a 

outra, as ideias também atuam de forma a dominar o maior número possível de 

pessoas capazes de reproduzi-la, buscando assim a sobrevivência dentro das 

sociedades. No pensamento deste autor, se o gene é uma unidade de informação 

biológica, o meme seria uma unidade equivalente no campo cultural. (BRITO, 2013, 

p. 6). 

Como desenvolvimento tecnológico, os memes foram tornando-se mais 

populares através das redes sociais, ganhando destaque entre o público em geral e 

despertando o interesse dos pesquisadores que procuraram classificá-lo. Felipe 

Aristimuño (2014), em sua pesquisa sobre “Educação visual e mídia social – a criação 
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e propagação de memes em redes sociais, no desenvolvimento da subjetivação e 

identidade adolescente na lusofonia”, afirma que os memes podem ser definidos como 

uma entidade de informação digital, criada e propagada em escala global nas mídias 

sociais, capaz de romper fronteiras sem perder a habilidade de conservar e criar 

características específicas de grupos, forjando identidades contemporâneas. Ele é um 

objeto que convida à ação criativa coletiva, tomando o produto virtual como obra 

aberta e em constante processo de construção e disseminação em rede.  

Atualmente os memes têm ganhado um local de destaque vinculado nas redes 

sociais, nas mídias e na vida das pessoas. Não é difícil acessar uma página qualquer 

de um navegador da internet e ver um desses elementos em destaque com as mais 

variadas temáticas. Nas redes sociais, eles também se fazem presentes quase que 

diariamente, sendo compartilhados, arrancando risadas e até gerando discussões. 

Geralmente, sua principal característica é a presença evidente de humor. Porém, está 

nova forma de comunicação midiática tem alcançado esferas de discussões que 

ultrapassam o simples elemento humorístico e passam a abordar discussões mais 

amplas como política, literatura, aspectos sociais, históricos e educacionais.  

Os memes são elementos que possibilitam múltiplas abordagens, 

interpretações e intenções, dependendo do objetivo com o qual é elaborado. Nas 

redes sociais (Whatsapp, Facebook8, Twitter9, Instagram10, Tumblr11, etc.) eles se 

espalham com grande facilidade e em algumas ocasiões esses conteúdos podem 

estar vinculados a ideias ou (pré) conceitos por meio de imagens e frases curtas. Em 

sua grande maioria, os memes que são produzidos corriqueiramente e circulam na 

internet, não possuem finalidades acadêmicas, tendo como principal objetivo extrair 

risadas de quem os vê. 

                                                           
8 Facebook é uma rede social lançada em 2014. Fonte: <https://www.significados.com.br/facebook/>. 
Acesso em 05 nov. 2017.  

9 Twitter é uma rede social e servidor para microblogging, que permite aos usuários enviar e receber 
atualizações pessoais de outros contatos, em textos de até 140 caracteres. Fonte: 
<https://www.significados.com.br/twitter/>. Acesso em 05 nov. 2017. 

10 Instagram é uma rede social de fotos para usuários de Android e IPhone. Fonte: 
<https://canaltech.com.br/redes-sociais/o-que-e-instagram/>. Acesso em 05 nov. 2017. 

11 Tumblr é uma plataforma de blogs que funciona como espaço para compartilhar vídeos, imagens, 
textos, músicas e gifs. Fonte: <http://www.techtudo.com.br/dicas-e-tutoriais/noticia/2016/06/o-que-e-
tumblr.html>. Acesso em 05 nov. 2017.  

https://www.significados.com.br/facebook/
https://www.significados.com.br/twitter/
https://canaltech.com.br/redes-sociais/o-que-e-instagram/
http://www.techtudo.com.br/dicas-e-tutoriais/noticia/2016/06/o-que-e-tumblr.html
http://www.techtudo.com.br/dicas-e-tutoriais/noticia/2016/06/o-que-e-tumblr.html
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Em função do potencial de comunicação deste elemento virtual, alguns estudos 

estão sendo desenvolvidos como o intuito de atribuir ao meme caráter pedagógico. 

Na Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), por exemplo, foi 

desenvolvida uma pesquisa sobre análise de memes históricos de internet em páginas 

do facebook pelo professor Silvio Cadena12. Ele conceitua os memes como sendo 

“imagens estáticas associadas a textos ou não, ou o texto em formato de imagens (gif, 

png, jpeg) que foram produzidas e circuladas em redes sociais [...] sejam eles dotados 

ou não de humor”. (CADENA, 2017, p. 7).  

Também podemos encontrar trabalhos que envolvem o uso de memes na 

matemática13 e no estudo da língua portuguesa14 por exemplo. No campo 

educacional, de maneira geral, os memes podem ser usados de forma multidisciplinar, 

como foi citado no artigo publicado na página do UOL Educação15 do dia 16 de agosto 

de 2017, cujo título era: “Está estudando memes? Eles também podem ser colocados 

no ENEM”, no qual a autora Ana Carla Bermúdez fala das possibilidades do 

aparecimento dos memes no Exame Nacional do Ensino Médio, uma vez que essa 

ferramenta midiática possibilita a elaboração de questões que exijam do aluno o senso 

crítico além do domínio de conceitos fundamentais da língua portuguesa como 

polissemia, homonímia, conjunções e duplo sentido. Esta reportagem aponta para o 

uso de elementos do universo virtual, memes e redes sociais, no processo educativo. 

Os memes podem ser produzidos com finalidades diversas, por pessoas ou 

grupos. Eles podem ser expressão do contexto social, mas também podem ser uma 

forma de influência, que favorecido pela dinâmica do universo virtual, propaga-se 

rapidamente pela sociedade. Desta forma, a apropriação e a utilização de memes 

como recurso didático-pedagógico apresentam-se com potencialidades para o 

                                                           
12 Silvio Cadena, mestrando da Universidade Federal Rural de Pernambuco que pesquisa os memes 
de internet em páginas do Facebook que envolvem as relações entre História Pública e a Escolar. 

13 Memes e educação matemática: um olhar para as redes sócias. Disponível em: 
http://www.sbem.com.br/enem2016/anais/pdf/5825_2391_ID.pdf. Acesso em 18 maio. 2018; Um 
retrato da matemática segundo os memes: potencialidade para o ensino-aprendizagem. Disponível em: 
http://tecedu.pro.br/wp-content/uploads/2015/12/Art14-vol13-dez2015.pdf. Acesso em 18 mai. 2018. 

14 O Ensino de Língua Portuguesa por meio de memes. Disponível em: 
https://www.editorarealize.com.br/revistas/sinalge/trabalhos/TRABALHO_EV066_MD1_SA16_ID965_
13032017153321.pdf. Acesso em 21 mai. 2018; O Gênero meme nas aulas de Língua Portuguesa. 
Disponível em: http://seer.unipampa.edu.br/index.php/siepe/article/view/19446. Acesso em 21 mai. 
2018.  

15 Disponível em: https://educacao.uol.com.br/noticias/2017/08/16/esta-estudando-memes-eles-
tambem-podem-ser-cobrados-no-enem.htm. Acesso em 18 ago. 2017. 

http://www.sbem.com.br/enem2016/anais/pdf/5825_2391_ID.pdf
http://tecedu.pro.br/wp-content/uploads/2015/12/Art14-vol13-dez2015.pdf
https://www.editorarealize.com.br/revistas/sinalge/trabalhos/TRABALHO_EV066_MD1_SA16_ID965_13032017153321.pdf
https://www.editorarealize.com.br/revistas/sinalge/trabalhos/TRABALHO_EV066_MD1_SA16_ID965_13032017153321.pdf
http://seer.unipampa.edu.br/index.php/siepe/article/view/19446
https://educacao.uol.com.br/noticias/2017/08/16/esta-estudando-memes-eles-tambem-podem-ser-cobrados-no-enem.htm
https://educacao.uol.com.br/noticias/2017/08/16/esta-estudando-memes-eles-tambem-podem-ser-cobrados-no-enem.htm
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desenvolvimento do processo educativo, favorecendo a construção do Conhecimento 

Histórico pelo aluno com auxílio e supervisão do professor, mediante o uso dos 

recursos tecnológicos disponíveis – smartphones, por exemplo. 

Na metodologia apresentada nesse trabalho, a utilização dos memes em sala 

de aula foi associada a metodologias tradicionais, como uso de livro didático e aula 

expositiva, bastante utilizada por boa parte dos professores de escolas públicas, e aos 

recursos disponibilizados pela tecnologia e internet através dos celulares dos alunos. 

Esta associação é a base da metodologia ativa denominada de Ensino Híbrido. 

Tecnologia e Ensino 

Não se pode negar que vivemos em um mundo digital no qual a tecnologia faz 

parte do nosso cotidiano, dentro e fora das escolas. Por estar imerso em uma 

sociedade digital, o aluno precisa incluir-se nela de maneira autônoma e consciente, 

devendo a escola contribuir para esta inserção. A escola pode, além de ministrar o 

currículo formal, ter a função de instrumentalizar os jovens para o uso social e crítico-

cidadão das ferramentas digitais e virtuais, orientando os jovens para assumir o 

protagonismo de suas ações midiáticas, para que eles não sejam apenas receptores 

e replicadores de conteúdos digitais online, mas também produtores. José Moran 

(2015) defende a importância da busca por modelos educacionais mais eficientes, 

superando os modelos conteudistas, para que a educação possa ter maior relevância 

para o jovem.  

Uma das alternativas para que o Ensino de História seja atrativo, dinâmico e 

significante para os estudantes do Ensino Básico é a utilização das tecnologias digitais 

na educação, uma vez que elas fazem parte do cotidiano deles e têm proporcionado 

alterações na escola, na sala de aula e nas relações entre os alunos e o professor. 

Por outro lado, o simples uso de dispositivos como projetores de imagem, lousa 

eletrônica e computadores nas escolas, não garante que o processo de ensino-

aprendizagem seja dinâmico ou significativo para o aluno. No que se refere ao Ensino 

de História, o processo de aprendizagem torna-se significativo quando oportuniza o 

desenvolvimento de habilidades que os alunos possam desenvolver durante a vida 

escolar e que lhes dê condições para operar e entender o pensamento histórico 

(MILIAN, 2013, p. 2).  
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A internet exerce atração ao estudante do Ensino Fundamental em função da 

disponibilidade de recursos de entretenimento, informação, conhecimento, 

comunicação e formação que se torna possível através das ferramentas 

virtuais. Segundo José Moran, ela se faz presente na vida dos jovens devido 

a possibilidade de descobrir endereços novos, de divulgar suas descobertas, 

pela disponibilidade de jogos, vídeos e séries e pela comunicação em redes 

sociais, sendo “a mídia mais promissora desde a implantação da televisão. 

(...) Mas também [em algumas ocasiões, o aluno] pode perder-se entre tantas 

conexões possíveis, tendo dificuldade em escolher o que é significativo, em 

fazer relações, em questionar situações problemáticas.” (MORAN, 1997, p. 

1-2).  

A internet possibilita fazer uso de metodologias ativas16 na educação, as quais 

podem oportunizar o protagonismo juvenil ao mesmo tempo em que o professor, 

trabalhando os conceitos e conteúdos históricos, pode significar e ressignificar o 

Conhecimento Histórico, estabelecendo relação destes com a vida do aluno. Tendo 

em vista que os estudantes não aprendem todos da mesma forma, o professor pode 

utilizar as tecnologias digitais como aliada no processo educacional, para atingir um 

número maior de alunos e envolvê-los no processo de construção do conhecimento 

integrando o ensino presencial com elementos online. 

Metodologia Ativa: Ensino Híbrido 

As metodologias ativas, como o Ensino Híbrido, de acordo com José Valente, 

são propostas de práticas pedagógicas que estão em oposição à educação bancária 

(FREIRE, 1987). Enquanto nesta o aluno atuava de forma passiva, recebendo as 

informações, nas metodologias ativas ele assume uma postura mais participativa. O 

Ensino Híbrido é uma metodologia ativa ou um modelo educacional que prioriza o 

maior envolvimento do aluno no processo de ensino-aprendizagem. Nesta 

metodologia, o uso de tecnologia se faz indispensável em pelo menos em uma das 

etapas da aprendizagem, combinando momentos na escola com os vivenciados nos 

demais ambientes sociais frequentados pelos alunos. Os recursos que o professor 

disponibiliza, através do Ensino Híbrido vão além do quadro, dos livros e dos muros 

da escola. 

Dentre os significados que se pode encontrar a respeito do termo “Híbrido”, 

tem-se o entendimento de que é algo formado por elementos diferentes e que se 

associam. Abordando em uma perspectiva educacional, seria pensar o processo de 

                                                           
16 Metodologia ativa é uma concepção educacional que coloca o estudante como principal agente do 
seu aprendizado, tendo o professor como um orientador do processo ensino-aprendizagem. 
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ensino de forma mais fluida, mesclando ou misturando os elementos da sala de aula 

formal com os demais espaços de convivência do aluno, em especial os digitais, 

tornando a educação mais flexível. Para um entendimento mais simplificado a respeito 

desta metodologia, O Clayton Christensen Institute17 apresenta uma definição 

ilustrativa de Ensino Híbrido, conforme figura abaixo: 

A metodologia do Ensino Híbrido foi criada por Clayton Christensen e Michael 

B. Horn18 (2014) e tem como um dos fundamentos a introdução de recursos digitais 

no processo educativo. Esta metodologia dispõe de recursos e métodos que estão 

disponíveis na forma online, mediante planejamento do professor, para facilitar o 

processo de aprendizagem podendo auxiliar no desenvolvimento das competências 

cognitivas, como afirma Moran (2015), uma vez que através do uso da tecnologia, 

torna-se possível a integração dos espaços e tempos no qual o processo de ensino e 

aprendizagem ocorre, entre o mundo físico e o digital. Esta associação entre sala de 

aula e ambientes virtuais possibilita integração entre a escola e o mundo.  

O Ensino Híbrido não propõe uma mudança radical na metodologia ou no 

currículo e sim uma integração com a manutenção do modelo curricular disciplinar, 

inclusive com o uso do livro didático, [...] “priorizando o envolvimento maior do aluno, 

com metodologias ativas como o ensino por projetos de forma mais interdisciplinar” 

(MORAN, 2015, p. 17). Este modelo educacional, em que há a integração das 

Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC) nas atividades 

pedagógicas, não é uma metodologia inédita. Segundo Valente (2014), esta tem 

proporcionado mudanças no sistema educacional, sendo uma das modalidades de 

fundamental relevância tanto no Ensino Superior quanto na Educação a Distância 

(EaD). 

A popularização de smartphones, linhas telefônicas e acesso a internet tem 

chegado às escolas através da utilização crescente desses dispositivos pelos alunos 

em sala de aula. A grande maioria das escolas brasileiras ainda não utiliza os recursos 

tecnológicos a favor da educação. Quando o faz, não se preocupam com as 

metodologias aplicadas. Visando uma maior participação, interação e dinamismo no 

                                                           
17 O Clayton Christensen Institute, anteriormente chamado Innosight Institute, isto é, programas de 
educação formal que combinam o ensino online com escolas tradicionais, enfatiza que no Ensino 
Híbrido, pelo menos uma as etapas sejam feitas online.  

18 Difundido em maior escala nos Estados Unidos, o Ensino Híbrido chegou ao Brasil através dos seus 
criadores em abril de 2014. 
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processo educacional. Assim, faz-se necessário a busca por novas metodologias que 

associem o universo digital, a tecnologia e a educação para que se reduza o abismo 

entre o mundo escolar e o universo digital no qual o aluno está imerso. 

Ensino de História e Memes com Ensino Híbrido 

Para que possa haver mudanças significativas no processo educacional, faz-

se necessário entender as discussões a respeito de como se processa a 

aprendizagem dos alunos, no que se refere a metodologia de ensino e ao conteúdo 

ministrado. No que se refere à aprendizagem dos conteúdos históricos pelo aluno, de 

acordo com Itamar de Freitas, durante algum tempo, 

 
A aprendizagem permanecia como sinônimo de armazenamento de 
episódios e histórias de vida com seus respectivos nomes, datas tópicas e 
cronológicas. Numa frase: aprender era memorizar. [...] Constatou-se que os 
jovens alunos repetiam frases a até narrativas inteiras que faziam pouco 
sentido para elas. Na verdade as crianças (re)significavam informações, os 
conceitos históricos transmitidos. Para o professor, entretanto, essa 
(re)significação não tinha sentido algum, ou melhor, para os mestres as 
crianças não entendiam os “conteúdos” da forma que os adultos historiadores 
gostariam que elas compreendessem (FREITAS, 2010, p.168). 

 

Para Freitas, o estudo de temas históricos que se relacionam com o cotidiano 

do aluno e que respondem a questões sociais contemporâneas podem ser melhor 

entendido pelos estudantes, oportunizando a aprendizagem histórica. “Somente uma 

abordagem pragmática poderia levar os alunos a assimilar os conhecimentos 

históricos e a cumprir os objetivos da disciplina: estudar o passado para atribuir (e/ou 

reforçar) o sentido da existência humana no presente” (FREITAS, 2010, p. 169).  

Já Bittencourt (2011), faz uma abordagem a respeito das metodologias de 

ensino de História. De acordo com ela, no que se refere à disciplina escolar História, 

a qualidade na educação tende a estar associado à necessidade de um ensino mais 

inovador e contextualizado, devendo o método de ensino “tradicional” ser substituído 

por novas metodologias que se voltarem mais aos interesses dos alunos. Segundo a 

autora, a partir do século XX, as várias propostas curriculares elaboradas para o 

ensino Fundamental e Médio no Brasil tinham em comum a noção de que o aluno é 

sujeito ativo no processo de aprendizagem, a aceitação de conhecimento prévio sobre 

os objetos de estudos históricos o qual deve ser integrado ao processo de 

aprendizagem, a importância da História na formação cidadã. Os dois autores citados 

enfatizam a importância dos temas históricos estarem relacionados com a vivência do 
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aluno e que este precisa ser protagonista do processo de aprendizagem. Assim, 

utilizando os memes no processo de aprendizagem, valoriza-se a vivência do aluno 

fazendo dele também protagonista da construção do conhecimento. 

Um dos objetivos da Educação e do Ensino de História é a formação cidadã. 

Para alcançá-la, no contexto social atual, é imprescindível a busca por práticas 

pedagógicas que visem tornar o Ensino de História atrativo e dinâmico. Esta proposta 

se faz possível neste trabalho, através da análise e produção de memes históricos, 

utilizando recursos tecnológicos disponíveis na escola e acessíveis aos alunos, 

principalmente os celulares. Consta nas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), a 

seguinte citação: 

A Educação Básica de qualidade é um direito assegurado pela Constituição 

Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Um dos fundamentos 

do projeto de Nação que estamos construindo, a formação escolar é o 

alicerce indispensável e condição primeira para o exercício pleno da 

cidadania e o acesso aos direitos sociais, econômicos, civis e políticos. A 

educação deve proporcionar o desenvolvimento humano na sua plenitude, 

em condições de liberdade e dignidade, respeitando e valorizando as 

diferenças (DCN, p.6). 

A proposta apresentada neste trabalho não é reinventar o Ensino de História, 

mas torná-lo dinâmico e atrativo. Para tanto, é necessário que os alunos sintam 

interesse pelas aulas através de metodologias dinâmicas que permitam uma maior 

interação e participação entre os alunos, as temáticas trabalhadas e o professor. A 

ideia é mobilizar este interesse através do uso de memes históricos que por sua 

característica humorística, desperta a atenção dos estudantes, dando início ao 

processo de construção do conhecimento.  

Como já foi explicitado anteriormente, a partir da análise do uso dos alunos a 

respeito dos ambientes virtuais, buscamos mecanismos que pudessem proporcionar 

a construção do Conhecimento Histórico de forma atrativa e dinâmica, na promoção 

do pensamento criativo do jovem cidadão através da utilização responsável dos 

recursos tecnológicos. Por se tratar de um material digital, os memes precisariam de 

um sitio também digital para depósito e que seja de fácil manutenção, simples 

manuseio e organização, um local de informação e interação entre os alunos e 

professor. Nossa sugestão foi a utilização de um blog, muito embora este espaço 

virtual pode ser de livre escolha do professor como por exemplo uma página do 
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Facebook, Instaram, um grupo no whatsapp ou demais espaços virtuais que 

possibilitem a interação, desenvolvimento do Ensino Híbrido e depósito dos memes. 

 

Etapas de desenvolvimento  

No desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, o uso dos memes 

se dá em dois momentos diferentes: análise e produção. Na primeira fase, o professor 

apresenta os memes já elaborados para análise da imagem de acordo com as etapas 

de ensino, podendo ser usado tanto para levantamento de conhecimentos prévios dos 

alunos, quanto no decorrer dos temas trabalhados. O material utilizado pelo professor 

nesta fase tanto pode ser produzido por ele, quanto retirado de páginas da internet19. 

Mediante questões norteadoras, o professor direciona o processo de análise do 

material digital, tendo como base o conteúdo trabalhado em sala de aula e oferecendo 

ao aluno a possibilidade de ampliação de conhecimento através de links, vídeos e 

textos complementares disponibilizados no ambiente virtual escolhido para o 

desenvolvimento interacional e aplicação do Ensino Híbrido.  

Na segunda fase, após a conclusão das discussões, apresentação de 

conteúdo, vídeos, links e demais recursos pedagógicos que serão disponibilizados 

tanto no livro didático e aula expositiva, quanto no blog da turma, o aluno elabora o 

meme com base no conhecimento adquirido no processo de ensino-aprendizagem, o 

qual será compartilhado no blog. Assim, a produção de memes torna-se um feedback 

do conhecimento adquirido pelo aluno e ao mesmo tempo uma avaliação de 

aprendizagem. Para a produção do meme, o aluno pode utilizar um site gerador de 

memes, como por exemplo, o meme Generator20. 

Outra opção para a criação dos memes é através de aplicativos de celular, nos 

quais o aluno poderá trabalhar de forma on-line e off-line com imagens baixadas da 

internet ou do seu dispositivo. A sugestão é utilizar o aplicativo PhotoGrid, conforme 

imagem a baixo. 

                                                           
19 Há fanpages que produzem memes históricos como é o caso da “Memes Históricos” e o Museu de 
Memes da UFF que podem ser usados como fontes para seleção do material virtual a ser usado em 
sala.  

20Disponível em: <https://imgflip.com/memegenerator>. 

https://imgflip.com/memegenerator
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                         Figura 01 

 

                            Fonte: PhotoGrid 

 

A escolha pelo Meme Generator e pelo PhotoGrid se deu em função da 

facilidade de manuseio e possibilidade de trabalho off-line, no caso do aplicativo para 

celulares, de formas que alunos e professores não precisam ter um vasto 

conhecimento em informática ou mídias para elaboração dos memes. Neste trabalho, 

o processo descrito está inserido na metodologia de Ensino Híbrido, que é utilizada 

nas aulas de história e no ambiente virtual, tendo como produto o blog da turma. 

Considerações finais 

Este trabalho propunha-se a apresentar uma proposta didático-pedagógica que 

utiliza memes históricos como ferramenta didática capaz de tornar o Ensino de História 

atrativo e dinâmico. Como o desenvolvimento das pesquisas, constatou-se que o 

trabalho com este elemento digital possui amplas possibilidades pedagógicas, muito 

embora, este trabalho tenha se detido apenas apresentar uma proposta que enfatizou 

apenas a sua análise e produção. Em se tratando da prática pedagógica, a utilização 

de memes nas aulas de História pode ser um elemento de atração e identificação dos 

alunos possibilitando o estabelecimento de relações entre o currículo escolar e a vida 

dos alunos.  

A utilização de celulares através de aplicativos, mediante metodologia de 

Ensino Híbrido, possibilita que o tempo, que antes era dedicado ao uso dos 
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dispositivos móveis em redes sociais, seja empregado nas aulas com o intuito de obter 

elementos/conhecimento necessário para elaboração dos memes. Perceber a 

tecnologia como uma aliada e não um empecilho é apenas o primeiro passo para a 

busca de uma educação de qualidade na qual o Ensino de História seja atrativo e 

dinâmico em sala de aula e que o processo pedagógico possibilite a aprendizagem 

significativa. 
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REDEMOCRATIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO UNIVERSITÁRIA: O MOMENTO DE 

RENOVAÇÃO DO CURSO DE HISTÓRIA DA URRN (1989-1999) 

                                                                                        DÁRIO ALESSANDRO DE SOUZA FILHO 

 

Introdução 

Este artigo surge a partir de uma pesquisa realizada por ensejo de um 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica (PIBIC), iniciado em agosto de 

2018, e ainda em andamento. Os objetivos deste projeto são os seguintes: a formação 

de profissionais de História no curso de História da UERN, o processo de surgimento 

e de consolidação do curso, a identificação de associações entre a produção 

historiográfica local e a estrutura da graduação em História – em outras palavras, a 

constituição de uma memória para o curso, uma vez que é muitíssimo escassa a 

produção historiográfica que possui como foco este objeto, até agora.  

Iniciando as atividades de pesquisa, encontramos documentos que começam 

a despertar a nossa curiosidade em relação ao processo de amadurecimento desta 

licenciatura. Tratam-se de propostas de reforma curricular da graduação. Tais fontes 

permitiram um vislumbre acerca das movimentações, no interior do curso, que 

visavam uma mudança profunda na forma como se dava a composição do profissional 

de História. Tais movimentações pressupunham um licenciado mais completo, 

preparado através de uma graduação mais ampla, que não priorizasse apenas o 

ensino. 

Tendo isto em mente, começamos a procurar por documentação deste período, 

conseguindo reunir fontes que podem ajudar bastante na missão de desvendar este 

capítulo da História do curso – que pode ser muitíssimo importante e, inclusive, 

elucidativo, no que diz respeito às mudanças que vieram a ser praticadas no curso 

nos após o período dos anos 2000.   

No final dos anos oitenta e durante a década de noventa do século XX, o curso 

de História da Universidade Regional do Rio Grande do Norte (URRN)21 passava por 

                                                           
 Aluno do Curso de História da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN), membro do 
grupo de pesquisa Memória, Identidade e Ensino de História (MNÊMIS), e bolsista do Programa de 
Iniciação Cientifica (PIBIC/UERN/2018-19).   

21 Atualmente Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) 
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um momento de mudanças. Novas concepções acerca do que deve ser o papel da 

Universidade estavam ecoando na instituição, o que ensejou a movimentação de seu 

corpo docente e discente, bem como de alunos egressos, no sentido da modernização 

curricular do curso. 

Por meio de pesquisa bibliográfica, é possível constatar que durante o período 

da redemocratização e da elaboração da constituição brasileira (1988), movimentos 

sociais exerciam pressão para que uma maior harmonia entre ensino, pesquisa e 

extensão fosse praticada nas universidades brasileiras. Tais esforços culminariam 

com a inserção de um artigo – na carta constitucional – que prevê a indissociabilidade 

destes três pilares universitários. 

De forma coetânea, o curso de História da URRN (atual UERN) movimentava-

se, através de seus docentes e discentes, objetivando uma renovação curricular da 

graduação e, em consonância com estas reivindicações nacionais, defendia uma 

maior sinergia entre ensino, pesquisa e extensão, como forma de dinamizar e de 

qualificar a formação do profissional de História na instituição. Contudo, a partir da 

década de noventa do século XX, esses esforços nacionais esmoreceram, e não se 

sabe como o curso de História da URRN reagiu a isto. Segundo Sueli Mazzilli (2011, 

p. 205): 

A ideia de associação entre ensino, pesquisa e extensão foi gerada por 

movimentos sociais organizados, durante o período de elaboração da 

Constituição Brasileira de 1988. Mas a década seguinte, marcada pela visão 

neoliberal imposta pelos organismos internacionais, fez recuar essa 

perspectiva. 

No final da década de 1980 e ao longo da década seguinte, várias 

movimentações objetivaram a reforma do currículo do curso de História, tendo sempre 

em vista a modernização e o aprimoramento da formação de historiadores e 

professores na instituição – as propostas de reforma sempre colocam em destaque a 

formação de um profissional completo, habilitado tanto para o ensino, quanto para a 

pesquisa e extensão.  

Assim, faz-se necessário saber até que ponto, no período que compreende os 

anos de 1989 a 1999 (mil novecentos e oitenta e nove a mil novecentos e noventa e 

nove), estas intenções de reformas concretizaram-se no curso. Desta maneira, é 

preciso analisar quais ventos trouxeram este impulso modernizador à URRN, e se tal 
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impulso obteve êxito ou, acompanhando a tendência nacional, enfraqueceu. Dito isto, 

investigaremos em que medida, de fato, o clima de reformulação saiu do papel e foi 

levado a cabo – ou não. Para a construção de uma História do curso de História da 

UERN, importa saber se as movimentações de reforma que tiveram início no final da 

década de 1980 do século passado mudaram profundamente a estrutura do curso, se 

ensejaram mudanças parciais, ou se nunca apresentaram, na prática, qualquer 

resultado. 

O recorte deste trabalho tem início no ano de 1989 porque neste ano foi 

elaborada a primeira proposta de reformulação do currículo do curso – proposta que 

vem de maneira quase coetânea em relação aos movimentos de renovação a nível 

nacional. Estendemos o período estudado até o ano de 1999, com a intenção de 

observar as ações do curso ao longo de toda a década na qual foram identificados 

movimentos de renovação e estagnação da Universidade brasileira.  

Como já foi mencionado anteriormente, no início dos anos 2000, a licenciatura 

em História da UERN passou por mudanças curriculares determinantes, datando 

dessa época a instituição da monografia como uma atividade de pesquisa obrigatória 

para que o discente possa concluir o curso. Esse período, importantíssimo para definir 

a configuração da graduação tal como é atualmente, precisa, e muito, ser estudado. 

Não obstante, pensamos ser interessante enfatizar, neste trabalho, o final da década 

de oitenta e a inteireza da década seguinte, como um meio para que seja possível 

observar a influência, ou a ausência dela, das rupturas e continuidades – em uma 

instituição que surge em meio ao período da ditadura civil-militar – que podem vir a 

ser constatadas ainda no período da redemocratização do Estado brasileiro. 

Para realizar esta tarefa, estamos em processo de levantamento de 

documentação que diz respeito ao curso. Boa parte desta documentação está 

agrupada no NUDOPH (Núcleo de Documentação e Pesquisa Histórica), que reúne e 

digitaliza documentos que podem vir a servir como fontes para a pesquisa em História. 

São propostas de reforma curricular, grades curriculares, sistemáticas para adaptação 

curricular, ementas de disciplinas, situações do currículo, programas de disciplinas, 

planos de atividade, dentre outros, que assumem o papel de meio pelo qual se pode 

avaliar o estado do curso e as possíveis mudanças que aconteceram no período do 

recorte. 
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A Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais (FAFIC), da qual o curso de História 

faz parte, também congrega documentação relevante. Livros de ponto e atas de 

reunião, por exemplo, podem ser de grande utilidade para a pesquisa. As resoluções 

legislativas são capazes de nos fornecer a letra fria acerca das decisões 

administrativas a respeito do curso que estavam sendo tomadas ao longo do período 

estabelecido, sendo importantes para a definição de marcos legislativos que podem 

ter influenciado a licenciatura em História da URRN.  

A metodologia da História Oral pode ser um instrumento importantíssimo para 

a realização desta pesquisa de forma mais completa. A entrevista com professores, 

administradores e alunos da época pode ter um valor incalculável para o andamento 

da pesquisa, fornecendo a visão que estes atores possuíam em relação ao curso, ao 

papel da Universidade e à formação que o licenciado deveria ter em um curso de 

História para que pudesse ser considerado um bom professor e um bom historiador.  

No entanto, prescindimos, para este artigo, das fontes orais. Isto acontece por 

uma questão de falta de tempo hábil para a efetuação deste trabalho que, 

sabidamente, demanda um prazo maior para a realização metodológica. Contudo, é 

certo que, com um período de pesquisa mais estendido, a utilização das fontes orais 

inevitavelmente vai acontecer, até porque, com um recorte tão recente quanto este, 

ela mostra-se imprescindível. Trata-se de uma fonte valiosíssima.    

Ademais, é preciso pontuar que o trabalho de pesquisa ainda está incipiente. 

O processo de levantamento de fontes ainda se encontra em andamento, e o presente 

artigo vem para servir justamente como um balanço das fontes já disponíveis e das 

possibilidades e perspectivas de trabalho que elas oferecem. Desta forma, este 

trabalho não está finalizado e possui a pretensão de vir a apresentar resultados muito 

mais concretos no futuro, quando uma pesquisa de maior fôlego puder ser realizada. 

Um primeiro momento 

Em 1989, através da realização de uma espécie de comissão de avaliação – 

comissão essa que envolveu o corpo discente, docente, alunos egressos e segmentos 

da sociedade – o Departamento de História da URRN conclui que era premente uma 

reformulação dos moldes da formação de profissionais de História na instituição. A 
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partir disto, foi elaborado um ofício que propunha uma reformulação curricular da 

licenciatura em História da URRN. Segundo esta proposta:22 

Observando os rumos em que caminham os cursos de História no Brasil, 

verifica-se que não existe uma preocupação maior direcionada para a 

formação completa do profissional de História, o que significa que a 

Universidade, no seu estado atual, preocupa-se quase que exclusivamente 

com a preparação de profissionais do ensino, enfatizando apenas os 

aspectos pedagógicos de sua formação.  

Por meio desta passagem, podemos entrever uma preocupação com o que 

poderíamos chamar de formação parcial do graduado em História. Através desta 

proposta, percebemos que seus idealizadores estavam preocupados justamente com 

este caráter parcial, que parecia incomodar docentes e discentes. Desta maneira, o 

ofício asserta que pretende fazer com que o curso de História possa oferecer uma 

graduação mais completa, formando pessoas que reflitam criticamente acerca de suas 

práticas, conheçam o processo de produção do conhecimento histórico e que possam, 

além de ensinar, realizar também atividades de pesquisa e de extensão. 

O documento diz que observa o momento dos cursos de História em todo o 

país, afirmando que pretende buscar uma alternativa, na URRN, para o panorama da 

Universidade brasileira, tendo como objetivo “lançar em atividade um profissional 

consciente de sua posição e cuja qualificação o colocasse no mercado de trabalho em 

condições de realizar uma satisfatória atividade de ensino e também desenvolver 

atividades de pesquisa e extensão [...]”23. Este movimento teria a ver com aquele que 

estava ecoando pelas Universidades de todo o país? Muito provavelmente, sim. 

Sabemos que, desde 1985, os movimentos em prol de uma universidade 

diferente daquela que vinha sendo praticada no Brasil foram sendo intensificados, 

alcançando o auge em 1988/89. Esta informação não aparece no documento, mas 

podemos dizer, com certa segurança, que tal momento nacional obteve, em maior ou 

menor grau, influência também na URRN. 

Além disto, havia também a pretensão de adicionar novas disciplinas à grade 

obrigatória do curso. Pretendia-se que Arqueologia, História da Arte e Cartografia 

                                                           
22 Proposta de reforma curricular do curso de História do Instituto de Ciências Humanas da 
Universidade Regional do Rio Grande de Norte. 

23 Mais uma vez, referencio a proposta de reforma curricular do curso de História de 1989. 
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fossem incluídas. Através disto, podemos procurar descobrir as razões por trás destas 

inclusões. Segundo Moreira e Silva (1994, p. 7-8): 

O currículo não é um elemento inocente e neutro de transmissão 

desinteressada do conhecimento social. O currículo está implicado em 

relações de poder, o currículo transmite visões sociais particulares e 

interessadas, o currículo produz identidades individuais e sociais particulares. 

O currículo não é um elemento transcendente e atemporal – ele tem uma 

história, vinculada a formas específicas e contingentes de organização da 

sociedade e da educação. 

Este trecho sobre a organização de currículos pode servir como um estímulo 

para a reflexão acerca das motivações que concorreram para que fosse realizado, 

naquele momento, esse esforço em prol da reforma curricular. Através dele podemos 

conjeturar, por exemplo, as relações de poder que poderiam existir por trás das 

propostas. As disciplinas adicionadas – Cartografia, História da Arte e Arqueologia 

poderiam ter muito a ver com a formação ou com a produção historiográfica dos 

professores. Arqueologia, por exemplo, é uma disciplina que raramente é oferecida 

nos cursos de História das mais variadas instituições universitárias brasileiras, e foi 

uma das três consideradas como as que mais prementemente deveriam ser 

acrescentadas. 

A intenção do Departamento de História, expressa no documento, era aumentar 

a duração do curso para dez semestres e instituir mais um turno – provavelmente o 

matutino – para o funcionamento da licenciatura em História. Subjacente a este 

objetivo, podemos depreender que existia a intenção de aumentar a carga horária dos 

professores do departamento que, à época, não trabalhavam em regime de dedicação 

exclusiva ou em período integral. Assim, é possível inferir que a reformulação 

curricular possuía como um dos seus objetivos estabilizar e centralizar a carreira do 

professor universitário do curso, aumentando sua carga de trabalho e permitindo que 

pudesse dedicar mais horas à universidade e às tarefas de ensino, pesquisa e 

extensão.   

Além disto, existem trechos que argumentam que a proposta deveria servir 

como uma forma de valorizar o curso dentro do ambiente da Universidade e da 

comunidade. Sendo assim, depreendemos que um dos objetivos dos reformistas seria 

aumentar o prestígio do curso perante a comunidade acadêmica, a fim de que este 

não se tornasse obsoleto e mal avaliado.   



35 
 

O curioso, no caso desse documento, é que o seu ensejo inicial foi um evento 

chamado I CIDESEM (Ciclo de Debates Sobre o Ensino de 1°, 2° e Terceiro Graus de 

Mossoró), que detectou problemas no ensino de História em Mossoró. Desta forma, 

entendemos que os propositores da reforma concebiam que, para um ensino de 

História de melhor qualidade, o profissional – ainda que tivesse sua formação voltada 

para o exercício do magistério – deveria estar versado não apenas nos conteúdos a 

serem ensinados e nas práticas pedagógicas, mas nos métodos de produção de 

conhecimento histórico. Desta maneira, podemos entender que a intenção reformista 

não era mudar o caráter da graduação, priorizando o aspecto científico do curso, mas 

oferecer ao licenciado uma formação mais abrangente, que resultasse em uma prática 

mais qualificada em sala de aula, a fim de suprir os problemas educacionais que o 

município vinha apresentando. 

Não obstante, é possível observar também um interesse marcante na ideia de 

constituir um curso que produzisse conhecimento e que formasse, também, 

pesquisadores. Podemos compreender isto por meio da leitura de trechos que 

sustentam que o licenciado em História na URRN deve estar preparado para 

corresponder aos desafios colocados pela evolução do campo científico, bem como 

para conseguir analisar criticamente a historiografia e inter-relacionar a produção 

nacional, regional e local.    

Os próximos passos 

A despeito dos esforços no nível do departamento de História, a reforma 

curricular, em um primeiro momento, não obteve êxito. Não é possível observar 

qualquer alteração no currículo de História em 1989 e nem nos anos seguintes. 

Através da leitura de uma ata de reunião do ICH (Instituto de Ciências Humanas – 

predecessor da FAFIC), podemos observar a indignação do chefe do departamento 

de História – à época, o professor Wilson Bezerra de Moura – com o atraso na 

aprovação do projeto. Acontece que a proposta estava arquivada, por falta de 

funcionamento do órgão que deveria avaliar o documento. Esta situação, em curto 

prazo, não chegou a nenhuma resolução.  

 Em 1993, na falta de uma definição, uma nova proposta de reforma foi 

elaborada, em moldes muito parecidos com a do final dos anos oitenta. Na verdade, 

o documento é uma espécie de reiteração dos mesmos interesses contidos no ofício 
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de 1989, sendo adicionados apenas alguns pormenores. Contudo, essa proposta 

também não obteve qualquer resultado imediato. 

Apenas em 1995 podemos encontrar uma resolução legislativa que modifica o 

currículo do curso de História. Isto mostra que foi apenas muito tardiamente que os 

documentos que propunham uma reformulação curricular converteram-se em uma 

mudança na legislação do curso. Neste ínterim, muita coisa pode ter mudado no 

interior do departamento. Novos professores podem ter chegado ou deixado a 

unidade, e a intenção renovadora pode ter arrefecido ou mudado de caráter. Mas, por 

enquanto, estas ideias não passam de simples inferências. 

Considerações Finais 

Desta forma, é possível dizer que a reforma não aconteceu plenamente – ao 

menos não da forma e no prazo que os seus idealizadores imaginavam. No entanto, 

o currículo do curso mudou, e estas mudanças – notadamente em 1995, 1996 e 1998 

– tiveram, certamente, muito a ver com as movimentações de finais da década de 

1980. Arqueologia, Cartografia e História da Arte – as três disciplinas que, segundo 

os documentos de 1989 e 1993, deveriam ser adicionadas – foram acrescentadas à 

grade curricular obrigatória, atendendo aos anseios dos documentos reformistas.  

Contudo, estas conquistas foram apenas parciais. O curso não aumentou sua 

duração e continuou funcionando apenas no turno noturno – como acontece até os 

dias atuais. O não atendimento desta solicitação pode ter frustrado, e muito, o 

Departamento de História, visto que esta era uma das principais reivindicações dos 

reformistas e poderia representar um dos maiores interesses destes na reformulação 

da organização curricular. 

Finalmente, podemos dizer que as propostas de reforma e as reformas do 

currículo da graduação em História revelam aspectos importantes acerca da História 

desta licenciatura e da mudança de seu caráter. No século XXI o curso começa a 

mudar de maneira mais contundente a sua maneira de conduzir a formação de seus 

discentes. Podemos, posteriormente, avaliar as referências que os movimentos que 

surgem no contexto da redemocratização podem ter deixado para as reformas que 

viriam.   
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O ENSINO DE HISTÓRIA NA CONTEMPORANEIDADE: PRÁTICAS E 
CONCEPÇÕES DE UMA EDUCADORA DO ENSINO BÁSICO 

 
FLÁVIO LUAN FREIRE LEMOS 

Introdução 

A presente exposição tem por objetivo o uso do exercício analítico da prática 

docente como possibilitador de compreensão do ensino de História na 

contemporaneidade. Entendemos as narrativas docentes e suas respectivas práticas 

escolares como meio de acessar e refletir a profissão. No atual momento político, de 

descredito nas ciências humanas e da escola como não-espaço de debate plural, ter 

acesso as narrativas dos educadores em exercício é essencial para seguir construindo 

os caminhos para uma educação crítica e formadora da cidadania. 

Nosso trabalho divide-se em três tópicos. No primeiro buscaremos 

aproximarmos nosso olhar sobre a educadora pesquisada, nossa principal fonte são 

suas respostas em entrevista realizada no local onde leciona. Para além dessa 

aproximação, poderemos compreender como a mesma desenvolveu uma narrativa 

sobre a sua própria prática, os instrumentos utilizados e as interlocuções possíveis 

com as concepções do âmbito de pesquisa em educação e ensino de História. No 

segundo tópico, apresentaremos os materiais didáticos disponíveis na escola em que 

a educadora está alocada, assim como analisaremos o manual didático utilizado pela 

mesma. No último, realizaremos o exercício de interlocuções entre os tópicos 

anteriores, somados aos relatórios de observação, como forma de entender a sua 

prática docente e se há um distanciamento entre o discurso (ou seja, as 

representações construídas de si, em um exercício de autoanálise da sua prática) com 

a realidade do cotidiano escolar. 

Como sujeito de nossa pesquisa, foi escolhido uma educadora do ensino 

fundamental da rede municipal de educação, na cidade de Mossoró-RN. Para 

protegermos sua identidade, nos referiremos a educadora por pseudônimo Antonieta. 

As citações de suas respostas utilizadas serão referenciadas pela letra P, em 

referência a pergunta e acrescentaremos o respectivo número, para que possa ser 

                                                           
 Estudante de licenciatura em História pela Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade 
do Estado do Rio Grande do Norte. 
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localizada o questionamento pelo qual a docente estava respondendo. As perguntas 

realizadas são bastante próximas as utilizadas no trabalho dissertativo do historiador 

André da Cunha (2005). Buscamos abarcar suas concepções, práticas, formação, 

perspectivas para com o ensino de História. 

As observações da prática docente foram escritas em relatórios com datas, 

horários, temáticas das aulas assim como as abordagens e estratégias teórico-

metodológicas utilizadas em sala de aula. O exercício de observação abarcou o 

período de um bimestre escolar, como forma de acompanhar o desenrolar do 

processo completo de ensino e avaliação realizada nesta divisão do calendário 

escolar. 

Conhecendo a educadora: A construção da narrativa sobre a própria prática. 

Licenciada em História na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – 

UERN, especialista em História do Brasil, Antonieta atualmente cursa mestrado 

acadêmico em Educação Profissional. Formação que para ela está sendo um divisor 

de águas em sua carreira. Atua há quase dez anos na área de educação, iniciando 

seu processo de profissionalização em escola privada, ainda no início do curso de 

licenciatura, prática comum na educação brasileira, devido ao baixo número de 

profissionais formados disponíveis. Aliás, o interesse por cursos de licenciatura está 

em uma contínua baixa em relação ao número de matrículas no ensino superior 

brasileiro. Se levarmos em consideração as estatísticas produzidas pelo Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), em 2015, das 

94.953 matrículas realizadas na área de História no Brasil, no período pesquisado, 

apenas 15% concluíram o curso. Indicando assim o baixo interesse na carreira, assim 

como as dificuldades de permanência e perspectiva de futuro. 

Hoje, a nossa educadora leciona a disciplina de História na rede municipal da 

cidade de Mossoró, como também na rede privada, mantendo dois vínculos 

empregatícios. Ou seja, seu tempo divide-se entre ambas as escolas e as aulas de 

sua pós-graduação. Mesmo assim, afirmou em entrevista não ter uma prática 

diferenciada nas instituições em que trabalha, decorrente do longo período de 

adaptação e profissionalização. 
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Inicialmente questionada sobre a sua escolha pela profissão docente, se 

“acaso” ou “escolha”, a professora disse sempre ter gostado da disciplina, enquanto 

estudante da educação básica, e essa afinidade justificou sua opção de curso no 

vestibular. Este fato juntou-se com o convite de ser educadora em uma escola privada 

de Mossoró, iniciando assim sua profissão docente antes mesmo do término do curso 

ou das experiências com os estágios supervisionados; “[…] fui aprendendo ao longo 

do curso a me moldar, aliás, é um processo contínuo de amadurecimento […]” (P5). 

Logo, percebe-se a sua concepção da profissão docente como uma formação 

continuada, enfatizando o papel da universidade na sua formação. Aliás, o fato de sua 

prática docente ser anterior ao processo de instrumentalização do curso de 

licenciatura, oportunizou captar as mudanças no seu período de profissionalização. 

Ou seja, suas concepções e práticas antes e depois da universidade. 

Assim sendo, perguntou-se sobre as suas principais dificuldades no período 

inicial de sua prática, seu contato com a cultura escolar e a influência na sua atuação. 

A educadora respondeu que inicialmente absorveu as cobranças da escola privada, 

segundo ela “extremamente voltado para o vestibular”, somado a falta de 

autorreflexão sobre sua atuação. Nessa perspectiva de pressões da escola por 

resultados no vestibular, confessa que “[…] ficava muito bitolada nessa pedagogia 

conteudista mesmo, pela influência da escola, pela cobrança.”, deixando de lado o 

trabalho, considerado relevante por ela, “[…] de conscientização do aluno, dele 

compreender a realidade, dele compreender a sociedade como um todo.” (P6). 

Todavia, hoje, no auge de seus quase dez anos de prática, respondeu as constantes 

mudanças em sua forma de atuação, baseada na autorreflexão; “[…] pensando no 

que eu poderia fazer pra me adaptar ao ambiente, é claro, eu estou inserida naquele 

ambiente que exige determinadas coisas, mas, ao mesmo tempo, o principal que eu 

considero… que seja essa construção da cidadania emancipatória… que ela não fique 

a margem.” (P7). Aqui abrimos um adentro para pensarmos em como a educação 

brasileira está em um período baseado em uma educação para a realização do Exame 

Nacional do Ensino Médio – ENEM, deixando a formação da cidadania como objetivo 

secundário. Através da voz desta educadora, podemos até interpretar que basear-se 

a prática docente para um viés do desenvolvimento de posturas e atitudes mais 

humanas, de reflexão acerca da sociedade, é ir na contramão do que determina a 

escola, ou o sistema educacional de modo geral. 
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Acerca da importância e função do ensino de História, foi respondido:  

É fazer com que o aluno… ele tenha, pelo menos, a reflexão da leitura de 

mundo que ele vive, da realidade dele, porque eu acho que se a gente fizer 

isso, que é o nosso papel enquanto professor, enquanto historiador, que ele 

consiga ter essa sensibilidade de entender quem ele é, no seu tempo, no seu 

espaço, no seu convívio com as pessoas, eu acho que partindo deste 

princípio, muita coisa pode se transformar, muita coisa pode, né, chegar, 

realmente, a mudar nesse mundo. (P8). 

 

Através da articulação de sua fala, podemos supor uma apropriação da 

professora do termo “educação emancipadora”, utilizado algumas vezes durante a 

entrevista, teorizado pelo educador Paulo Freire, principalmente nas obras Pedagogia 

do Oprimido (1974) e Pedagogia da Autonomia (1996). Entendemos através da sua 

resposta que na sua concepção, o ensino de história está relacionado a dotar o 

educando da capacidade de entender a si mesmo e o que está a sua volta, partindo 

do conhecimento adquirido. Seguindo a lógica da formação do sujeito capaz de 

exercer sua cidadania em plenitude, como prever o artigo 205 da Constituição 

Brasileira. 

Questionada ainda sobre a sua organização e planejamento do ensino de 

História, nos respondeu que a sua atual organização não tem apenas iniciativa dela, 

mas parte das dificuldades e reclamações dos alunos durante os últimos anos 

enquanto docente:  

Eu sempre recebi as reclamações dos alunos “ah professora, é muito ruim ler 

o livro, porque traz muitas datas, traz muito nome, e eu não entendo isso”, 

daí eu comecei a pensar que eu não poderia estar trabalhando numa 

perspectiva extremamente congelada né? Tipo, o fato, o nome, quem fez 

isso, e eu nem concordo com isso. Então eu procurei trazer os eventos 

históricos de uma maneira assim realmente reflexiva. (P9). 

O que Antonieta definiu como “perspectiva congelada”, pode-se facilmente 

denominar como o método tradicional de ensino de história, ou seja, memorialista, 

centrado nos grandes acontecimentos e personalidades. Em Bittencourt, o “método 

tradicional” é definido como a “[…] ideia de que ensinar é transmitir um conhecimento 

e aprender é repetir tais conhecimentos da maneira como foi transmitido” (2008: 230), 

onde leva-se em consideração que o educando é uma folha em branco, sem 

conhecimento prévio. Assim sendo, verifica-se a intenção da superação deste método, 

segundo suas colocações na entrevista, partindo do feedback dos alunos, propondo 
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formas de reflexão sobre os conteúdos históricos. Indo mais a fundo, a educadora 

resume sua metodologia no seu exercício de ensino de História através da sequência:  

 

[…] uma introdução sobre o assunto, mencionar os antecedentes, as causas, 

tentar falar o que foi que mudou, o que foi que permaneceu, para que o aluno 

consiga entender o processo histórico. Então assim que eu percebi que houve 

uma melhora na compreensão […]. Eu queria que eles se apegassem aos 

contextos, as compreensões das mudanças, das permanências, das causas, 

das consequências, como uma forma de compreensão da totalidade. (P9). 

Novamente aparece a importância do feedback como norteadora de sua 

prática, transparecendo um processo de reflexão sobre a metodologia utilizada. Há 

uma intenção de que os educandos compreendam o fato histórico para além da data 

e da narrativa simplória. O desejo é do abarcamento de uma totalidade factual, das 

implicações antes, durante e depois do acontecimento. Outra prática comum, são as 

conexões criadas entre presente e passado. Bittencourt pontua positivamente este 

exercício, levando em consideração um dos objetivos do ensino de História que é o 

“[…] desenvolvimento intelectual do educando, e daí a recomendação de introduzir o 

conteúdo a ser estudado por um problema situado no tempo presente, buscando em 

tempos passados as respostas para as indagações feitas” (2008: 114). 

Outro elemento importante moldado partindo do mesmo processo de 

autoavaliação foi a sua forma de comunicar o conhecimento. Enfatizando que é 

importante ter uma linguagem acessível como forma de “conquistar a atenção do 

aluno”, através de experimentações em sala de aula, como lembrou: “[…] quando eu 

falava muitas vezes a linguagem dele, quando eu… sei lá, falava de maneira um pouco 

mais teatral, mais engraçada, eu chamava atenção do aluno.” (P14). Assim sendo, a 

docente ressaltou a importância de uma comunicação de aproximação com o aluno, 

de contextualização e conquista. Nessa perspectiva, lembra-se que no âmbito da 

educação básica o público é majoritariamente crianças e adolescentes, as estratégias 

metodológicas devem levar em consideração o despertar do interesse para as suas 

pretensões enquanto educador. 

Ainda seguindo a lógica de investigar sua metodologia, questionou-se sobre 

seu relacionamento com o livro didático. A educadora participou do processo de 

escolha da coleção do material utilizado pela escola, Projeto Mosaico da editora 

Scipione. Segundo a mesma, entre os principais critérios para seleção é “[…] se o livro 
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trazia problematização de fontes, se traria, por exemplo, algo que viesse das minorias 

[…], porque eu acho que a visão da História Vista de Baixo, vista por um novo ângulo, 

é o que eu quero passar para os meus alunos” (P18). Logo, entende-se o viés 

historiográfico preferencial da educadora; a História Vista de Baixo. Através desta 

perspectiva, ela afirma que tenta elaborar as temáticas e discussões em sala de aula. 

No âmbito das propostas de avaliação do conhecimento contido no livro, tem por 

critério “[…] trabalho com imagens, a problematização da fotografia, problematização 

de depoimentos […]. E não atividade perguntando “quem foi aquele, quem foi esse”, 

nome, uma data e deixar sem uma contextualização.” (P18). Interessante notar a 

construção de duas formas de práticas docentes; uma a qual ela se insere, onde 

baseia-se na contextualização e na fomentação da criticidade do estudante e outra 

que em muito se aproxima aos métodos tradicionais de ensino de história, de caráter 

tecnicista. Há em seu discurso a presença muito forte das concepções freireanas, 

como forma de balizar o que seria uma prática certa e errada na docência, levando 

em consideração “A Pedagogia da Autonomia” (2015), Freire conceitua: 

A tarefa coerente do educador que pensa certo é, exercendo como ser 

humano a irrecusável prática de inteligir, desafiar o educando com quem se 

comunica, a quem comunica, a produzir sua compreensão do que vem sendo 

comunicado. Não há inteligibilidade que não seja comunicação e 

intercomunicação e que não se funde a dialogicidade. O pensar certo, por 

isso, é dialógico e não polêmico (FREIRE, 2015: 39) 

Ou seja, uma educação problematizadora, o educando é posicionado sempre 

como o centro do processo de ensino-aprendizagem, instrumentalizado para entender 

e refletir a realidade a qual está inserido. 

Partindo do anteriormente exposto, perguntada acerca da seleção dos 

conteúdos e a influência do livro didático nesse processo respondeu de maneira não 

muito clara. De modo geral, a seleção corresponderia a temáticas próximas aos 

alunos:  

[…] eu seleciono assuntos que realmente possam chegar a contribuir de 

forma mais significativa possível pro aluno, então, por exemplo, se eu tenho 

uma escola em uma periferia, eu vou privilegiar determinados assuntos que 

contemplem a desigualdade social, que contemplem essa reflexão sobre a 

política, sobre a situação de vida do aluno, que de certa forma eu possa 

problematizar alguns temas como racismo, como preconceito, que de certa 

forma estão sempre engajados nesta perspectiva. (P17). 



44 
 

Nota-se novamente o aparecimento dos termos “reflexão” e 

“problematização”, repetidas em diversas respostas, levando a crer que são exercícios 

atitudinais bastante difundidos na sua prática. Não esclareceu onde entra o papel do 

manual de História, apenas confessou não deter-se muito a ele. Dentro dos seus 

procedimentos didáticos utilizados, também não o situa. Procedimentos estes 

baseados no uso da fotografia, da música, filmes, multimídias em geral. Mencionando 

sempre a importância da contínua problematização desses materiais. 

No âmbito dos processos avaliativos realizados em sua prática, a professora 

apontou que seus métodos também mudaram nos últimos anos, em decorrência do 

amadurecimento e reflexão. Destacou a formação universitária como geradora dessas 

mudanças, tanto as disciplinas de didáticas como os estágios supervisionados, e, para 

além disso, enquanto discente do mestrado o seu conceito de avaliação tem mudado 

continuamente:  

Por exemplo, essa questão de trabalhar muito a oralidade do aluno, para que 

ele apresente, que ele discuta. Então agora, recentemente, eu estou fazendo 

muita roda de discussão. Roda de diálogo, e estou avaliando bastante em 

cima disso, né. Porque o aluno ele mostra o que ele aprendeu, ele mostra a 

linguagem dele, ele consegue se comunicar. (P21). 

Logo, sua concepção passou de uma “avaliação conteudista”, como ela 

denomina, influenciada pela “cultura escolar”, definindo o termo como uma formação 

do estudante apenas para o vestibular. Na sua concepção, uma boa avaliação deve 

levar em consideração o protagonismo do aluno, o uso de sua linguagem própria na 

significação dos conceitos para si, da exposição espontânea de sua aprendizagem, 

resumindo, são características de uma avaliação continuada. Em contraposição de 

uma avaliação como medidor de inteligência, a avaliação contínua é “[…] a 

oportunidade constante para que os alunos apresentem o que aprenderam, com 

atividades diversificadas e desafiadoras […]” (ALMEIDA, 2008: 18). Revelando assim, 

uma preocupação de Antonieta com a aprendizagem dos educandos para além dos 

métodos tradicionais de avaliação escolar, de classificação e hierarquização do 

conhecimento por notas numéricas. 

Investigando seu lado mais humano, seus receios e perspectivas da profissão, 

percebeu-se outros fatores influenciadores da sua atuação. Dentre suas 

preocupações, ou desafios, apontou o trabalho com os alunos com deficiência. 

Principalmente devido à pouca formação que possui na área, deixando-a sempre 



45 
 

ansiosa e preocupada, transpassando o âmbito escolar. Desabafa: “[…] eu não 

consigo passar aquilo que eu quero para aqueles alunos porque eu não consigo 

compreender como eu posso fazer isso na sua totalidade.” (P10). Podemos supor que 

não seja algo restringido apenas a atuação desta educadora. Com a obrigatoriedade 

da inclusão dos estudantes deficientes na rede comum, principalmente após a lei 

13.146, capítulo VI, os desafios para as escolas são gigantesco, pois é um processo 

que deve ir para além do simples acolhimento destes educandos. É necessário a 

realização do efetivo processo educacional através da equidade e do investimento na 

estruturação física e humana das escolas brasileiras. Para tanto, a qualificação dos 

professores é fundamental. 

Entre outras preocupações, a educadora também aponta as mudanças 

conjunturais, que influenciam na sua seleção de conteúdos, assim como a Nova Base 

Comum Curricular. Sobre a base, a educadora afirma: 

[…] que não houve uma discussão profunda com os professores que seriam 

atores importantes nesse processo, eu fico me preocupando, pois eu sei que 

não é interessante para as classes dominantes, ao sistema vigente que 

tenham pessoas críticas, pessoas conscientes da sua realidade, e eu sei que 

o ensino de História pode proporcionar isso. (P11) 

Outro ponto citado é o avanço das propostas legislativas baseadas no 

movimento Escola Sem Partido, preocupando-a quando pensa sobre perspectivas 

futuras da carreira docente. Para ela são projetos com a intenção de fazer com que 

as pessoas “[…] não entendam a sociedade de maneira mais crítica.” (P11), indo 

contra a base da sua proposta de ensino, baseada na reflexão e problematização. 

Neste processo, a educadora insere-se como “um agente de transformação”. 

Portanto, baseado na entrevista realizada com a docente, podemos lançar um 

olhar sobre a sua prática, ou, pelo menos, como ela a constrói. Conhecemos um pouco 

sobre a sua história e experiências que em muito colabora para a reflexão sobre a 

profissão do educador e dos possíveis desafios envolvidos. Através de suas 

experiências, somando-se ainda as análises de seus materiais e práticas didáticas, 

abre-se também as possibilidades de pesquisas dentro do campo do ensino de 

história, partindo do uso das narrativas autobiográficas, percursos formativos, 

constituição identitária, entre outras categorias geradoras de aproximações com os 

aspectos relacionados aos processos educacionais e produção de saberes escolares. 
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Dos meios e materiais didáticos disponíveis e utilizados. 

A escola pública em que a docente está alocada possuí poucos espaços para 

além das salas de aula formais. Como espaços alternativos, temos apenas a biblioteca 

e o laboratório de informática escolar. Na biblioteca, o acervo conta com seções 

interessantes, como “Cultura afro-brasileira”, “Ética e cidadania”, “Leis e códigos”, 

entre outros com edições de livros que possibilitam o educador pensar sua formação 

e temáticas. Há livros de pesquisadores relevantes adquiridos através do Plano 

Nacional de Biblioteca da Escola – PNBE, como José Murilo de Carvalho, João José 

Reis, Flávio dos Santos Gomes, entre outros. Consideramos o ambiente bastante rico 

para estudantes e funcionários. 

Já o laboratório de informática, poucos computadores funcionam, limitando 

assim, o uso desses recursos para as aulas. No período de observação para 

construção deste artigo, primeiro semestre de 2018, apenas um, dos dois 

retroprojetores funcionavam, este que também quebrou ao término de nosso tempo 

de pesquisa in loco. Não havia uma previsão de que voltassem a ser uma opção de 

uso dos docentes. A única alternativa para aulas expositivas estava no uso da TV 

localizada na Biblioteca. 

Diante do descrito, e como geralmente acontece, o manual didático 

apresenta-se como um dos únicos aportes didáticos disponíveis. Trazer meios 

alternativos para condução das aulas, implica muitas vezes em um investimento 

pessoal do docente. Assim sendo, analisaremos o livro didático de História da escola 

em que nossa docente está alocada como uma forma de apreender a forma como os 

estudantes entram em contato com a disciplina. 

Importante ressaltar que entende-se por livro didático nesta análise, como um 

objeto cultural composto de narrativas históricas, versões historiográficas legitimadas 

pelo Estado e difundidas nos diferentes graus da educação básica. Segundo 

Bittencourt (2008: 293 – 321), os manuais de história são objetos da indústria cultural 

com “múltiplas facetas”, caracterizados por constituírem uma mercadoria produzida 

com intuito de comercialização. Em outras palavras, os livros didáticos são um suporte 

de conhecimentos escolares, de métodos pedagógicos, norteador das práticas de 

ensino, e um veículo de um sistema de valores, devido a sua utilização na formação 

intelectual e humana dos educandos. 
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Os livros da coleção Projeto Mosaico, designados para o ensino fundamental 

II, dos autores Cláudio Vicentino e José Bruno Vicentino foram produzidos e 

comercializados pela editora Scipione e aprovados pelo Plano Nacional do Livro 

Didático. A coleção é destinada para estudantes do 6º ao 9º ano no triênio de 2017 à 

2019. O corpo editorial compreende o ensino de História como oportunidade de 

construir uma compreensão do mundo nos sujeitos alvos. Que os estudantes 

consigam “[…] identificar a necessidade de mudanças e defender a permanência das 

conquistas sociais, políticas, econômicas e culturais” (VICENTINO, 2015, v. 1: 3). 

Propõe a conexão entre passado e futuro como método de assimilação e construção 

da consciência histórica dos estudantes. Partindo da apresentação e análise do seu 

conteúdo, entende-se uma matriz historiográfica próxima à História Social, ou seja, 

focada nos sujeitos que construíram e resistiram aos processos históricos. Por 

exemplo, é bastante característico da abertura de alguns capítulos as imagens de 

protestos e movimentos sociais de um passado recente, há ênfase na resistência das 

massas populares e suas práticas, em uma abordagem muito estreita à História vista 

de baixo. Apresenta-se algumas temáticas da Nova História ao longo dos volumes, 

como a História das Mulheres, dos Negros, dos Movimentos Sociais, entre outros. 

Apesar dessas abordagens inovadoras, a proposta de organização da História 

segue o modelo integrado, linear e com o quadripartismo histórico francês 

característico. Neste caso, a História Antiga, Medieval, Moderna e Contemporânea 

distribui-se entre os quatro volumes da coleção. Todavia, mesmo seguindo o modelo 

integrado e quadripartido, realiza interconexões entre os acontecimentos da História 

Geral, ou seja, da história europeia, com os da “sub-geral”, retirando o foco 

integramente da Europa. Por exemplo, no primeiro volume antes da apresentação das 

sociedades ditas clássicas, gregas e romanas, a partir do capítulo 12, antecede-se as 

primeiras civilizações americanas, civilizações africanas, mesopotâmicas e orientais. 

Continuando a percorrer as linhas gerais da proposta de organização e ensino 

de História, a coleção apresenta-se dentro das exigências das Diretrizes Curriculares 

decorrentes da Lei 10.639/03, que instituiu o ensino obrigatório de história e cultura 

africana. A temática está presente nos módulos; “África: Primeiros povos e 

civilizações” (VICENTINO, 2015, v. 1: 100), “Povos africanos e o sistema escravista 

na América” (VICENTINO, 2015, v. 2: 262), “África e Ásia: Tempos da dominação 

colonial” (VICENTINO, 2015, v. 3: 200), e “América Latina, Ásia e África: Soberania e 
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descolonização” (VICENTINO, 2015, v. 4: 220). Como pode-se constatar, os 

conteúdos estão diluídos em módulos e respectivamente subdivididos em capítulos. 

Em todos eles existe um foco maior nos povos que sofreram processo de colonização 

e escravização por partes dos Portugueses, fazendo parte das raízes culturais da 

sociedade brasileira. Ou seja, as sociedades da região do Benin, Congo e da atual 

Angola e Moçambique são abordadas com maior ênfase. Apresenta-se inclusive 

questões contemporâneas como os conflitos armados que assolam o continente, 

decorrentes da falência dos Estados emergidos em problemas étnicos (Ibidem, p. 

244). 

Dentro do âmbito das adequações e inovações, os livros mostram-se 

alinhados com as atualizações historiográficas, realizando assim o exercício de 

transposição didática das produções e discussões acadêmicas. Levando em 

consideração a História do Brasil, podemos apontar um exemplo dessas atualizações; 

a abordagem sobre Conjuração Mineira apresenta-se um movimento de caráter 

provincial, sem a existência de um sentimento nacional brasileiro, uma vez que não 

há evidências históricas da existência de uma consciência de unidade territorial 

durante o período colonial. Na narrativa não há centralidade na figura do Tiradentes, 

e sim no movimento construído pela coletividade dos inconfidentes. Inclusive há um 

box denominado “Fique Ligado: Herói ou inconfidente?” (VICENTINO, 2015, v. 3: 71), 

onde apresenta-se aos estudantes a existência de um debate historiográfico acerca 

da construção histórica do Tiradentes como pertencente aos setores populares da 

sociedade mineira.  

Sobre as propostas de atividades presentes nos volumes, observa-se uma 

variedade de formas avaliativas abarcando diversas habilidades. Há um relativo 

equilíbrio entre questões de localização de informação com as que exigem uma maior 

interpretação e reflexão textual. Trabalha-se com comparações, formulação de 

tabelas e análise de afirmativas, textos extras e propõe a construção de diálogo entre 

o conteúdo escrito com as imagens presentes no capítulo. Em exercícios 

denominados “Passo a Passo”, convida-se os estudantes a produzirem narrativas 

acerca de acontecimentos partindo de orientações dadas. Por exemplo, no capítulo 

correspondente a Primeira Guerra Mundial, propõe-se a produção de um texto que 

narre a experiência do aluno na Batalha do Marne (VICENTINO, 2015, v. 4: 44). Neste 

trabalho, o educando deve situar o tempo e espaço, os lados, os desdobramentos e 
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resultados do conflito, exigindo uma pesquisa apriorística para realização da sua 

escrita. Na proposição “Saber Fazer” diferencia-se pela apresentação esquemática 

dos trabalhos a serem realizados pelos estudantes, entre os quais; produção de 

biografias, painéis temáticos, análise de gráficos, fichamentos, sínteses, entre outros. 

A coleção também trabalha na perspectiva de análise de documentos, com as 

atividades “Trabalhando com documentos” e “Lendo imagem”. São exercício de 

aproximação com o ofício do historiador, mas objetiva-se a prática da criticidade 

acerca do já estabelecido historicamente, postura bastante importante na formação 

cidadã. Mediante as análises, avalia-se as propostas de atividades da coleção como 

bastante inovadores. Os conteúdos conceituais são trabalhados em equilíbrio com os 

atitudinais e procedimentais. 

Ao final dos volumes, a seção “Explore Também” recomenda uma série de 

outras mídias de auxílio à aprendizagem dos educandos. Para cada capítulo é 

sugerido livros, filmes e, em alguns casos, músicas. A cada volume também 

recomenda-se um site para navegação, um filme, livro e música que abarcam, de 

modo geral, as temáticas principais abordadas. Situa-se estas propostas como parte 

das inovações que somam a recursos importantes no ensino de História. São 

denominados por Bittencourt (2008: 353) como “documentos não escritos”, mas que 

constituem a cultura material da sociedade, possibilitadora de acesso ao passado. 

Contudo, deve haver uma preocupação do educador quanto as linguagens, formas de 

produção e veiculação desses documentos, instrumentalizando os educandos para o 

uso adequado dessas mídias. 

Em termos gerais, podemos classificar as articulações realizadas entre os 

conteúdos, atividades e textos complementares pertencente a categoria denominada 

por “visão global” (LUCA, MIRANDA, 2004: 135), pois, ao mesmo tempo que mantêm 

recortes cronológicos tradicionais de uma História Integrada, acrescenta-se uma 

noção crítica através da problematização das fontes. Ou seja, os boxes informativos 

e os exercícios, alargam o campo abordado pela narrativa tradicional, oportunizando 

assim uma maior compreensão e postura crítica dos leitores acerca das temáticas. A 

sua abordagem histórica, orientando-se nas conceituações de Miranda e Luca (2004: 

141), encaixa-se no grupo Eclético, pelo recorte tradicional aliado as entradas de 
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conteúdos advindos de uma renovação historiográfica, distribuídas pelos volumes e 

apresentado anteriormente. 

Todavia, o material didático, como uma produção cultural, passa a ganhar 

reais significados a partir do seu uso por educadores e educandos. A seguir, 

poderemos apreender um pouco das práticas e o relacionamento entre este material 

e a prática docente. 

Da prática docente a partir da observação in loco. 

As práticas docentes são há tempos objetos de pesquisadores, e no nosso 

caso, na área de História pois, assim como outras, constituem-se como práticas 

culturais, uma vez que “[…] apresentam modos de estar no mundo, de compreender 

a realidade e de estabelecer sentido, partilhados social e historicamente.” (VIDAL, 

2013: 158). Entendê-las é ter acesso as diferentes formas de narrativas e práticas 

escolares que se convergem na missão do mediar o conhecimento e cumprir as 

orientações curriculares preestabelecidas. 

Neste tópico, analisaremos a prática da educadora baseada nas observações 

em campo. Buscaremos relacionar a prática baseada na sua (1) autorretratada por 

meio da entrevista com suas (2) ações cotidianas. Ademais, analisaremos também o 

seu relacionamento com o manual didático. 

Para começarmos a pensar em interlocuções entre a entrevista e a prática, 

podemos captar na primeira aula observada. Com a utilização do retroprojetor, este 

que ainda não havia quebrado, trouxe o vídeo da música “Que Tiro Foi Esse”, da 

cantora Jojo Todynho. Segundo ela, a proposta da aula foi baseada na febre entre os 

estudantes da música, como também dos constantes comentários pejorativos para 

com a cantora, esta que é negra e tem seios protuberantes. Somado a esta música, 

também escutou-se “3ª do plural”, do Engenheiros do Hawaii, marcada por uma letra 

crítica ao consumismo capitalista. Com a exibição da letra, lida e analisada, a 

educadora construiu um debate com os educandos sobre o momento do sistema 

capitalista, os padrões de consumo e estética refletidas pelos meios de comunicação 

de massa. Nesta prática, compreendemos a influência das questões do presente no 

planejamento e proposições de aulas, temáticas que fogem ao livro didático. 
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Sobre o seu relacionamento com o manual didático, temos algumas situações 

que marcam um distanciamento entre uma prática idealizada e a do cotidiano. Durante 

as observações, foram solicitados resumos de capítulos, resolução de atividades e 

propostas de trabalhos presentes na coleção. Porém, a sua exposição do conteúdo 

tem por base o manual “História: das cavernas ao terceiro milênio” (2015), coleção 

feita por Patrícia Braick e Miriam Mota através da editora Moderna. Neste caso, a 

educadora utiliza-se da edição de suplemento para o professor, pelo qual ela 

desenvolve os tópicos escrito na lousa. É óbvio que docente tem liberdade em 

escolher o material de apoio, mas questiona-se, neste caso, se há um distanciamento 

entre o tratamento conteudístico, as atuações historiográficas, entre outros pontos 

desenvolvidos pela coleção utilizada pela educadora, da Moderna, e a dos estudantes, 

Scipione. 

Na perspectiva do uso de mídias, como forma de acesso as discussões da 

Segunda Guerra Mundial, Antonieta passou integralmente para os estudantes o filme 

O Menino do Pijama Listrado (2008). Todavia, não registramos a promoção de um 

debate apriorístico, ou algum tipo de instrumentalização acerca da produção do filme. 

Classificando-os como documentos não escritos, Bittencourt (2008), situa o seu uso 

como bastante interessante na compreensão de contextos históricos, todavia, é 

sempre necessário uma leitura crítica da produção. Aliás, em nada adiantará o uso de 

multimídias sem as devidas problematizações, sem ter a prática do exercício da 

criticidade dos estudantes como um dos objetivos do planejamento da aula. Pensando 

nisto, a atividade de interpretação e avaliação para com o filme foi passada para os 

estudantes após a exibição do filme. Ao total, foram oito questões acerca dos 

personagens, contextos e relações da narrativa do filme e o momento histórico. 

Porém, também não houve uma discussão baseada nas respostas dos estudantes. 

No que tange modo de avaliação, no espaço de tempo a qual observamos, 

apresenta-se dois modelos: escrita e expositiva. Como apontado por ela na entrevista, 

práticas de escuta incentivadas sobretudo pela sua experiência no mestrado. No 

âmbito da avaliação por exposição do conteúdo, ou seminários, interessante pontuar 

que já na separação dos grupos e suas respectivas temáticas, a docente deixou bem 

claro os critérios de avaliação. Sendo eles, na ordem de maior para menor índice de 

ponto: Postura, Criatividade e compromisso (2 pontos), organização do grupo e da 

apresentação (3 pontos) e domínio do tema (5 pontos). Este exemplo é interessante 
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pois deixa os estudantes cientes sobre a forma pela qual serão avaliados. A prática 

de seminários temáticos é importante pois os estudantes deverão fazer o exercício de 

apropriação do conteúdo e desenvolveram uma narrativa própria, em como trabalhar 

e expor determinado fato histórico. Este momento são extremamente férteis na 

consolidação de debates de ideias e concepções interpretativas, colocando-os como 

verdadeiros protagonistas do conhecimento. 

Acerca da avaliação escrita, tomando, por exemplo, uma aplicada no 6º ano, 

sobre o Egito Antigo, podemos pensar em como a docente constrói seu método. As 

questões possuem natureza de localização de informações: “Em qual continente fica 

localizado o Egito?”, “O que significava ser escravo na antiguidade?”, “Quais eram as 

principais formas de escrita egípcia? Quais as finalidades de cada uma?”, entre 

outras. Todavia, também apresenta-se exercícios de problematização de 

documentos, de criação de esquemas ilustrativos, neste caso, da pirâmide social 

egípcia, avaliando a capacidade criativa e interpretativa dos educandos. 

Através destes pontos anteriormente supracitados, podemos entender a 

existência de convergências e divergências entre a sua prática autorrepresentada 

através da entrevista, e aquilo observado no cotidiano escolar. Claro, guarda-se 

algumas diferenças podendo ser compreendidas partindo sempre das diferentes 

dinâmicas do cotidiano escolar. Exigindo assim práticas e posturas diferenciadas para 

cada situação, dependendo do nível de motivação das turmas, sua faixa etária, as 

condições estruturais e até mesmo as conjunturas políticas. Estes são alguns dos 

elementos influenciadores no ensino de História.  

Considerações finais 

Entrar em contato com a autonarrativa e as práticas da nossa docente 

pesquisada, é conceber sua experiência como relevante na formação dos atuais e 

futuros educadores na área de História. Aliás, são linhas de pesquisa que cada vez 

mais adentram e consolidam-se nos espaços acadêmicos. Temos por exemplos os 

programas de pós-graduação da UFS e UFRGS onde existem essas linhas de estudo, 

os mestrados profissionais como o da UFRN. É tornar esses discursos importantes na 

constante reflexão das finalidades do ensino de História, este bastante debatido nas 

últimas décadas. 
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O ensino de História sempre foi um elemento político variável quanto a sua 

constituição curricular e finalidades ao longo do tempo. Se levarmos em consideração 

apenas o caso do Brasil, veremos a influência das conjunturas políticas e ideológicas 

como fatores propulsores de mudanças ocorridas, principalmente por meio das 

proposições curriculares. Hoje, de modo geral, é consenso que o ensino de História 

se baseia em elementos críticos e no livre debate ideias. Não obstante, nos últimos 

anos, temos uma ascendente resistência política conservadora por meio de 

movimentos como o Escola Sem Partido. Movimento este, atuante desde 2003, onde 

tenta por via legisladora e judicial, desvincular o caráter da pluralidade política da 

História em decorrência de uma única ideologia, na manutenção de um status quo 

onde uma sociedade silenciada, acrítica, é um contínuo. Sem contar com as 

proposições de uma Base Nacional Comum Curricular prestes a ser aprovada pelo 

poder executivo nacional, sem o mínimo debate democrático ou consulta com os 

educadores. A proposta apresenta um modelo de conhecimento histórico 

inconsistente, com recortes e conexões passado-presente que levam à anacronia. E 

é apontado pela nossa educadora como uma de suas preocupações no presente-

futuro. 

Ambos os projetos estão dentro do escopo de preocupações da docente 

pesquisada, e podemos pensar em como tudo isso está chegando e refletindo nos 

educadores. Assim sendo, a regência em Histórica passa pela formação de um corpo 

docente crítico, instrumentalizado metodologicamente, ciente de sua importância na 

mediação do conhecimento e capaz de auxiliar na formação do cidadão-político em 

tempos de crise política e menosprezo das ciências humanas na educação básica em 

função de uma educação acrítica e tecnicista. 
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SIGA A FONTE: uma experiência com o método histórico para aprender 
a aprender em sala de aula.  

 

FRANCISCA RAFAELA MIRLYS SILVA 

JOÃO VICTOR MARINHO COSTA  
  

Introdução 

 

Dentro do universo da aprendizagem, o espaço universitário moderno se 

insere como o destinado a aprender os ofícios de uma profissão. Neste caso, a 

profissão é de historiador, e o exercício que se faz no desenvolvimento do Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação a Docência é o de aprender a ensinar e a aprender 

dentro desse universo. Em um curso de licenciatura não se pode pensar apenas no 

aprendizado do ofício, há também a reflexão sobre o ensinar, a realidade da sala de 

aula e tudo que se pode aprender nessa experiência. Esse trabalho é resultado da 

articulação dos ensinamentos do ofício do historiador com a aprendizagem em sala 

de aula.  A preocupação é com o processo de construção de conhecimento do futuro 

profissional e dos futuros cidadãos que irão atuar na sociedade brasileira.  

Aqui estará exposto o processo de produção de um material desenvolvido 

dentro do PIBID-História, em Natal, fruto da pesquisa e do trabalho desse programa 

na articulação do conhecimento acadêmico com a sala de aula da Educação Básica. 

O “Siga a fonte” é uma experiência de um jogo com fins didáticos. Não apenas o 

desenvolvimento de um produto lúdico de aprendizagem, mas uma proposta 

metodológica que pode ser levada para a sala de aula desenvolvendo todos os seus 

potenciais de aprendizagem na aplicação.  

Os objetivos com esse trabalho foi construir conhecimento histórico em sala 

de aula a partir do processo de pesquisa histórica. A luz das discussões sobre a 

articulação da Teoria da História com o Ensino da história - reflexões que são trazidas, 
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por exemplo, pelo teórico alemão Jörn Rüsen - a tentativa é de trabalho sobre a 

Consciência Histórica24 (RÜSEN, 2001) dos alunos, instrumentalizando os futuros 

cidadãos para uma leitura crítica sobre o passado. A partir dessa preocupação com o 

método histórico em sala de aula, elencamos o trabalho com fontes. Objetivando 

trabalhar a noção de que qualquer produção humana pode ser analisada como fonte 

histórica, dependendo da problemática, assim identificando as diferentes fontes 

possíveis no trabalho do historiador.  

Esse texto está organizado como uma reflexão sobre os trabalhos que 

fazemos dentro do PIBID - História, em Natal. Sendo assim a discussão passará sobre 

os pressupostos de trabalho desse grupo, para podermos chegar ao produto aqui 

apresentado. Por fim serão colocados os resultados das aplicações e alguns 

comentários sobre o jogo.  

A experiência com o método Histórico 

Viver com a consciência de estar vivo, dentro de um espaço temporal definido, 

é a peculiaridade que nos torna humano. A capacidade humana de se localizar no 

tempo é o que nos dá a capacidade de refletir sobre esse tempo, de refletir sobre ser 

um humano. Dentro dessa noção, História, assim como o passado ou a memória, é 

inerente de todos. Nós temos uma história, seja ela boa ou não de se contar, 

construída a partir das nossas visões, reflexões sobre o que vivemos no passado. 

Sendo assim, o que difere a História como ciência? O que nos destaca do ordinário e 

nos faz ter como tarefa essa reflexão sobre o passado? O que nos garante a 

necessidade de debater história em sala de aula?  

De maneira geral, o método é o que define a história. É o processo de 

construção do conhecimento histórico aceito e praticado por todos os historiadores. A 

despeito de todas as diferenças de escolhas teóricas e divergências internas temos 

uma formação comum, baseadas em normas que vão servir de parâmetro de 

julgamento e construção para a historiografia. (PROST, 2012, p. 33). Essa foi a maior 

contribuição dos metódicos do século XIX, conseguir definir um método para a 

                                                           
24 Ver RÜSEN, Jörn. Teoria da História: uma teoria da história como ciência.  
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construção do conhecimento que nos separasse de outras ciências e de outros tipos 

de conhecimentos do passado.  

Prost, em sua sequência de aulas que se transformou no livro “Doze Lições 

sobre a História”, descreve esse método de maneira detalhada colocando como ele 

acontece na modernidade. O trabalho do historiador é resumido em: definição de uma 

problemática, trabalhando com fontes que serão eleitas a partir desse problema, um 

referencial teórico, e um recorte temporal (e espacial), para construir uma narrativa 

própria. São esses pontos grifados que devem ser gerais em trabalhos de História25.  

O método histórico deve ser apresentado como parte do Ensino de História. 

Na perspectiva de que o objetivo desse Ensino é trabalhar a consciência histórica para 

formar um cidadão comprometido com os Direitos Humanos, a liberdade e 

democracia, é impossível pensar um Ensino de história significativo sem estar ligado 

a reflexão sobre o método histórico (RÜSEN, 2015, p. 247-273). Rüsen trabalha com 

o conceito de Consciência histórica para definir a capacidade humana de localização 

temporal. É com base na crítica consistente de experiências passadas que, no 

presente, é possível definir um sentido para a vida humana. Esse conceito é 

apresentado como básico para o Ensino de história, o fim completo, o objetivo máximo 

do professor em sala de aula, trabalhar essa consciência de modo a tornar o 

conhecimento histórico valioso para a vida prática.  Não existiria, ou ao menos 

existiriam esforços para amortecer, nesse cenário, a tão reivindicada diferença entre 

“Teoria” e “prática” quando se fala de licenciatura.  Ensina-se história, como se faz 

história.  

Seguindo essa visão, a disciplina História se torna importante em sala de aula 

exatamente por essa noção formadora que permite a articulação dela em vida prática. 

Se o conhecimento sobre o passado é geral, ou ao menos direito de todos, o que se 

deve pensar é em como os cidadãos poderão acessar e utilizar esse conhecimento 

na vida em sociedade. Como preparar o meu aluno para, tendo alargada a sua 

                                                           
25 Em seu livro, Prost objetiva fazer uma análise sobre a metodologia da História de maneira detalhada suscitando 

um “olhar crítico sobre o que se faz quando se pretende fazer história”. A perspectiva metodológica que ele 

trabalha é do ponto de vista francês, com comentários próprios de situações dessa localidade. Ver PROST, 

Antoine. Doze Lições sobre a história. Tradução de Guilherme João de Freitas Teixeira. Belo Horizonte: Autêntica. 

2008.  
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experiência temporal26, ele poder construir o seu próprio arcabouço de conhecimento 

histórico. O sentido do ensino é a autonomia do cidadão.  

Esses pressupostos são os que direcionam os trabalhos do PIBID - História, 

em Natal. Se o Programa geral, a nível nacional, tem como objetivo “antecipar o 

vínculo entre os futuros mestres e as salas de aula da rede pública”  fazendo uma 

articulação entre o Ensino superior e o Ensino básico, o Pibid-História-Natal se 

preocupa em fazer a articulação aqui falada entre Teoria e Ensino de História. 

Isso é feito e incentivado de diversas maneiras nas atividades do projeto. 

Desde discussões semanais que girem em torno da metodologia e da teoria da 

História, até o desenvolvimento de atividades que articulem essas discussões. Não 

obstante o PIBID ensina como aprender em sala de aula, estando inserido naquela 

realidade. É um processo de formação inicial em que o fazer da prática docente está 

junto do aprender com essa prática docente. Estamos aprendendo a aprender em sala 

de aula.  

O projeto funciona da seguinte maneira: as orientadoras (coordenadoras) do 

subprojeto acompanham as 3 escolas que fazem parte através de reuniões semanais 

que tem como foco o debate do que está acontecendo em cada escola e a formação 

dos bolsistas, apresentam-se experiências anteriores, discutem-se textos, levam-se 

dados, tudo isso com o objetivo de fazer com que, em grupo, essa formação inicial 

possa ser melhor qualificada. Os supervisores, professores da rede pública municipal 

ou estadual, acompanham seus grupos de bolsistas em sala de aula, onde estes 

devem observar a turma, fazer intervenções, pensar propostas e, dentro disso, serem 

incentivados a pensar produtos didáticos com base nas turmas que eles 

acompanham, pesquisar para ensinar. O supervisor é, nesse sentido, um co-formador 

desse licenciando. A visão geral é de formação coletiva, estamos todos aprendendo 

e ensinando ao mesmo tempo.  

                                                           
26 Rüsen trabalha com essa noção de alargamento da experiência temporal com base na ideia de que Consciência 

Histórica seria uma capacidade que evolui ao longo da formação e vida humana. O trabalho com a Consciência 

Histórica levaria a uma noção melhor entre passado, presente e futuro, e assim a uma capacidade de utilizar de 

maneira mais humana, essa capacidade.  Ver  RÜSEN, Jörn. História prática - aprender, compreender, 

humanidade. In: ______. Teoria da História: uma teoria da história como ciência. 2015. p. 247-273. 



59 
 

É uma tentativa de enfrentar o que Margarida Dias de Oliveira e Itamar Freitas 

elencam como parte dos “Desafios inicial para a docência em História”: cursos que 

apresentam uma separação forte e nociva, segundo esses autores, entre disciplinas 

de “conteúdo histórico” e disciplinas “pedagógicas”. O que acaba por incentivar a ideia 

de que há uma hierarquia entre o que se produz na academia e o que se faz na sala 

de aula em termos de importância ou validade do conhecimento, além de gerar 

dificuldades quando do início da prática profissional. Os cursos são pensados sobre 

uma ideia de que primeiro você aprende todo o conteúdo para depois aprender como 

se “transmite” esse arcabouço.  Delegar a outrem a responsabilidade de formação da 

licenciatura no que diz respeito ao Ensino de História, é não assumir a 

responsabilidade de formação completa do historiador, é ser irresponsável com a 

sociedade para quem se forma.  

Nesse sentido o Pibid – História/Natal incentiva a produção de material para 

trabalhar em sala de aula. Os “produtos didáticos” são o fruto da pesquisa movida na 

preparação da aula, nas discussões em reunião, nas escolas, enfim, em todo o 

projeto. Não é uma obrigação, ou um objetivo único desenvolver material didático, 

mas é um incentivo entendendo que a pesquisa em Ensino de História também se faz 

dentro da sala de aula, produzindo e trocando conhecimento tanto com professores 

que já estão na realidade do Ensino básico quanto com alunos. Os produtos são o 

ápice da prática, juntando método histórico e o conhecimento prático de Ensino de 

história em um material que retornará para a sala de aula.  

A teoria em prática 

Esse produto foi pensando, então, com base em todos os pressupostos 

desenvolvidos até aqui, para a Escola Municipal Terezinha Paulino, na Zona Norte de 

Natal, pensando em um público de alunos de 6º ano do Ensino Fundamental que 

apresentaram dificuldades em localização temporal e espacial. O primeiro incentivo 

para esse produto foi uma gincana que nos permitiu trabalhar esses dois pontos 

específicos com uma brincadeira de “caça ao tesouro” em que os alunos percorreram 

a escola em busca de supostas fontes históricas e depois teriam que apresentar um 

mapa do caminho percorrido.  

A partir desse projeto inicial percebemos que poderíamos trabalhar melhor o 

método histórico em sala de aula com um produto que permitisse o manuseio de 
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variadas fontes, para trabalhar exatamente essa variabilidade de formatos, 

temporalidade e espacialidade de fontes históricas. A preocupação era levar para os 

alunos esse debate de forma a gerar interesse com temas que fossem significativos 

para aquela realidade escolar. Seguindo o pressuposto do método histórico, a fonte é 

essencial para a construção do conhecimento, à medida que toda afirmação em 

história deve ser baseada em fatos possíveis de serem comprovados. Segundo Prost:  

 

Independentemente do que possa ser dito, mais tarde, para evitar os 

simplismos, existe aí uma base essencial para o ofício do historiador: toda 

afirmação deverá ser comprovada, ou seja, a história só é possível 

respaldada em fatos. (PROST, 2012, p. 56). 

 Uma dificuldade comum, no entanto, é como levar essa noção para a sala de 

aula, como fazer o aluno notar a importância da fonte e como ela faz parte da produção 

historiográfica?  

 A solução foi colocar o aluno para ser historiador e, por ele mesmo, notar a 

importância de tal pressuposto. Este jogo se caracteriza como um processo de 

pesquisa histórica realizado a partir de instruções colocadas em pequenos cartões 

pelo professor. Os textos dos cartões são um passo-a-passo a ser seguido durante a 

atividade simulando um processo de seleção de fontes num “arquivo” - um conjunto 

de objetos com possibilidade de serem analisados enquanto documento histórico – 

tendo sido estabelecido um tema e uma problemática logo no primeiro cartão. A 

temática é colocada a partir dos objetivos que se tem com a atividade. São elencados 

temas variados que possam atrair diferentes públicos. As fontes que compõem o 

“arquivo” devem ser escolhidas previamente, respeitando as problemáticas e os temas 

propostos e sendo de diversos tipos, de forma a ter tanto fontes que serão utilizadas 

para a conclusão do jogo, quanto fontes que serão descartadas. O jogo em si começa 

na separação dos grupos. Estes devem escolher um conjunto de dicas a partir dos 

temas expostos. Eles leem os cartões, na ordem colocada, de forma que cada cartão 

os leve a uma fonte que os ajudam a refletir sobre a problemática proposta. Ao fim, 

com todas as fontes em mãos, os participantes devem debater ou sintetizar as ideias 

que possam ajudar a entender a problemática proposta. O jogo não tem um caráter 

competitivo entre os grupos, mas traz um sentido de “desafiar-se a si mesmo” (ao 
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próprio grupo formado), como em um game virtual com etapas a serem seguidas e 

vencidas até o alcance da resolução de um problema. 

O professor tem a possibilidade de desenvolver uma problemática por ele 

elegida com fontes de sua escolha que serão apresentadas aos alunos de forma 

investigativa, incentivando a curiosidade e análise do estudante sobre aquele 

determinado objeto. Além disso, por fim, a produção narrativa para a resposta da 

problemática é o ponto mais alto se assemelhando ao método histórico na busca de 

referências (livro didático, aulas anteriores, fontes…). O fato dele não ser competitivo 

está ligado ao fim de produzir conhecimento, não se objetiva saber quem trabalha 

melhor com fonte, ou quem consegue desenvolver uma melhor narrativa, mas dar ao 

aluno a possibilidade de fazer isso, em grupo, dando a perspectiva de construção 

coletiva e debate. O jogo é o método histórico em sala de aula.  

Em constante aprimoramento 

O produto foi aplicado de maneira inicial em um evento acadêmico27 para um 

público diverso, em idade e nível de formação. Nessa primeira apresentação 

obtivemos resultados que nos possibilitaram repensar alguns pontos do jogo para 

levar para a sala de aula.  

As suas potencialidades como produto com fins didáticos são variadas à 

medida que ele se adequa a proposta do docente no que diz respeito à temática ou a 

realidade da sala. O contato com fontes físicas é facilitador da compreensão dos 

assuntos, o que nos assegura que este jogo traz adequadas possibilidades para a 

sala de aula. O mais interessante foi perceber como se dá o debate ao fim da 

atividade, além de descobrir que, mesmo com as fontes e a problemática em uma 

situação supostamente “controlada”, os debates nem sempre seguiram os caminhos 

esperados, o que demandava uma atenção especial ao tema. O jogo, de maneira 

geral, esclarece nuances do trabalho do historiador para um público que nem sempre 

sabe como se dá a produção historiográfica, especificamente quanto ao uso de 

fontes/documentos. Levanta ainda a discussão a respeito das semelhanças e 

diferenças entre produção histórica acadêmica e produção histórica escolar. Avaliado 

inicialmente através de perguntas aos participantes ou por observação dos produtores 

                                                           
27 Participação na XXIII Semana de Ciência e Tecnologia (Cientec), evento promovido pela UFRN.  
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do jogo, também foram observados alguns limites, como: a) a quantidade de pessoas 

que podem formar os grupos; b) a variedade de fontes que será colocada; c) a 

variedade de eixo-temáticos em um mesmo jogo.  

Quando em sala de aula, já tendo sido colocado essas dificuldades, é possível 

repensar a quantidade de dicas e temas para que toda a turma possa participar. 

Lembrando que a variedade de tema influi na variedade de fontes a serem 

apresentadas (a, b). A experiência em sala nos fez notar que se pode ter, inclusive 

um eixo-temático (c), ou um tema geral, ou até a mesma questão problema a serem 

trabalhados em todos os conjuntos de dicas, sendo assim, esse o assunto estudado, 

e os subtemas que irão formar o jogo. O equilíbrio entre a quantidade de temas e a 

quantidade de dicas deve ser observado para a aplicação do jogo.  

Conclusão  

O processo de criação de produtos didáticos se mostra como uma maneira 

eficaz de articular o conhecimento acadêmico com a pesquisa em sala de aula. O 

professor, nesse caso o licenciando, pode aplicar o método histórico para a criação 

desse produto, adaptando-o a realidade escolar que é vivenciada, tendo assim a 

possibilidade de intervir da melhor forma nesse contexto, tornando o ensino de história 

significativo para os seus alunos. Pode-se notar que a atividade é bastante elástica 

devendo enfocar a fidelidade com a proposta: trabalhar em sala de aula o processo 

de construção historiográfica e o contato com fontes. Isso não impede outras 

discussões, uma análise maior da fonte em outro momento, abertura para debates 

mais específicos, enfim, potencialidades que devem ser exploradas por cada docente 

dependendo da sua realidade. O que se tem é que o produto aqui apresentado, como 

é característico de um jogo com fins didáticos, não se encerra nele mesmo, abrindo 

possibilidades para a experiência histórica em sala de aula.  

Além disso, podemos notar que a articulação entre teoria e prática é 

fundamental em qualquer processo formativo, quando se objetiva que ele tenha 

significado para a vida prática de quem participa. A formação docente dentro do PIBID 

é completa em seus objetivos teóricos e práticos, e além de ajudar na tão alegada 

“defasagem da Educação Básica” produz conhecimento científico relevante na área 

do Ensino.  
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O Espaço escolar e o Programa Nacional do livro didático: um olhar sobre o 
livro didático de História idealizado no Brasil entre 1994 e 201428 

 
JANDSON BERNARDO SOARES  

Nas últimas quatro décadas assistimos à proliferação dos livros didáticos 

no Brasil. Esses passaram a fazer parte da vida dos brasileiros, tenha sido como 

alunos, professores ou administradores escolares. É impossível apontar em tal 

direção sem levar em conta as ações políticas que tiveram como fim a democratização 

desse material, a saber, O Programa Nacional do Livro Didático (PNLD)29. Essa 

afirmativa se torna verdadeira na medida em que se pode constatar que tal iniciativa 

se encontra entre os três programas de maior investimento do Ministério da Educação 

(MEC), ficando ao lado do Programa Nacional de Alimentação na Escola (PNAE) e do 

Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE).30 

Fundado em 1985, em um cenário de redemocratização, esse programa se 

deteve inicialmente a aquisição e distribuição de livros didáticos para a rede pública 

de ensino. Afinal, o livro didático era estimado pelas instituições internacionais 

multilaterais - Banco Mundial e Fundo Monetário Internacional - as quais o Brasil era 

signatário, como ferramenta de melhoria da educação a qual, no Brasil, encontrava-

se em vias de universalização. Vale ressaltar que havia uma carência de capital 

humano especializado para suprir a demanda que estava posta. O livro aparecia como 

material que supria essa necessidade. 

Foi nesse cenário que as pesquisas sobre livros didáticos começaram a se 

consolidar no Brasil, em sua grande maioria realizadas em programas de pós-

graduação em educação. O fim das décadas de 1970, a década de 1980 e 1990, 

foram marcados por pesquisas que se atentaram a lançar um olhar crítico sobre o livro 

                                                           
28 Esse texto tem como finalidade comunicar parte dos resultados obtidos durante minha pesquisa de 
pós-graduação, realizada no Programa de Pós-graduação em História da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (PPGH-UFRN) e defendida no ano de 2017. Tal trabalho se deve muito ao meu 
engajamento no Grupo de Pesquisa Espaços, Poder e Práticas Sociais, em especial na linha História 
e Espaços do Ensino, coordenada pela professora Margarida Maria Dias de Oliveira, a quem devo meu 
encontro acadêmico com o livro didático de História e políticas públicas que o resguardam. 

 Licenciado, bacharel e mestre em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) 

29 Embora mantenha a mesma sigla, atualmente esse programa se denomina de Programa Nacional 
do Livro e do Material Didático. A mudança de nome se deu através do decreto 9.099 de 18 de Julho 
de 2017, assinado pelo presidente da república, Michel Temer. 

30 Em 2017, segundo dados disponíveis no site do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação 
(FNDE), os gastos com esses programas em ordem de aplicação de recursos foram: R$ 
3.933.641.498,32 (PNAE); R$ 1.295.910.769,73 (PNLD) e R$ 574.222.878,07 (PNAE).  
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didático que chegava a escola, se colocando como uma linha de pressão que visava 

combater os resquícios da ditadura civil militar e denunciar erros nessas produções. 

Assim, passava a gravitar uma dupla pressão no espaço escolar brasileiro31 

em torno do livro didático. Essa era direcionada tanto pelas instituições multilaterais, 

quanto pelos pesquisadores locais que tinham como objeto de pesquisa os livros 

didáticos. Tal fato resultou na criação um objeto que visasse qualificar os livros 

didáticos brasileiros, dando início aos primeiros critérios de qualidade dos livros no 

Brasil, materializados no documento Definição de Critérios para Avaliação dos Livros 

Didáticos – Português, Matemática, Estudos Sociais e Ciências/ 1 ª a 4 ª, de 1994.  

Tal documento inaugurou um longo processo de qualificação desse 

material através do que o mesmo denominou da necessidade do Estado brasileiro de 

exercer o seu papel de consumidor que, como tal, deveria exigir qualidades mínimas 

para o produto que desejava adquirir, induzindo sua produção. Essa estratégia se 

consolidou, passando a ser continuada pelas Recomendações para uma política 

pública de Livros Didáticos, de 2001, e pelas avaliações do PNLD em suas diversas 

edições, até os dias atuais.  

Mas como se deu o processo de constituição de tais critérios? Que livro 

didático de História32 foi idealizado? Essas concepções permaneceram as mesmas 

ou se alteraram ao longo do tempo? Se sim, em que sentido? São essas perguntas 

que esse texto visa responder através de uma breve análise sobre os documentos de 

1994, 2001 e dos editais do PNLD do Ensino Fundamental entre os anos 2000 e 2014. 

Para realizar esse empreendimento, utilizei-me da metodologia de análise 

de conteúdo. Essa, segundo Laurence Bardin, se constitui como: 

 

[...] um conjunto de técnicas de análise das comunicações, visando obter por 

procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrições do conteúdo das 

mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 

inferidas) destas mensagens. (BARDIN, 1977, p. 42) 

                                                           
31 O espaço escolar não deve ser compreendido aqui como um substantivo para escola ou ambiente 
escolar. O mesmo deve ser compreendido como uma espacialidade difusa que compreende seus 
agentes (professores, alunos, administradores escolares, ministros, políticos), as formas que esses 
agem e os referenciais que embasam cada ação. Como campo, o espaço escolar possui regras 
próprias e uma economia linguística que permite a comunicação entre seus vários agentes sempre que 
os mesmos se relacionam com a dimensão educacional.  

32 A ênfase sobre a disciplina de história relaciona diretamente a formação e atuação profissional do 
autor nessa área, a saber, políticas públicas e livros didáticos, ensino de história e Didática da História 
Alemã. 
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Tal fato permite que o pesquisador saia de uma análise baseada em 

intuições para uma marcada pela constituição de dados empíricos sólidos, fato que tal 

autora denomina de “vigilância crítica” (BARDIN, 1977, p. 28) 

A utilização dessa metodologia permite ao usuário 

 

 [...]compreender o sentido da comunicação (como se fosse o receptor 

normal), mas também é principalmente desviar o olhar para uma outra 

significação, uma outra mensagem entrevista através ou ao lado da 

mensagem primeira. A leitura efetuada pelo analista, do conteúdo das 

comunicações não é, unicamente, uma leitura <a letra>, mas antes o realçar 

de um sentido que se encontra em segundo plano. Não se trata de atravessar 

significantes para atingir significados, a semelhança da decifração normal, 

mas atingir através de significantes ou de significados (manipulados), outros 

<significados> de natureza psicológica, sociológica, política, histórica etc. 

(BARDIN, 1977, p. 41). 

Dessa forma, foi elaborada uma ferramenta de coleta de dados que 

orientou todo o processo de análise das fontes, permitindo chegar a dados 

quantitativos e qualitativos em relação ao livro didático de História idealizado ao longo 

do intervalo temporal proposto. Essa ferramenta levou em conta as próprias 

características dos documentos e o que os mesmos poderiam oferecer como chaves 

de resposta a problemática supracitada, a fim de identificar e compreender a que 

demandas do momento de produção visavam responder, a saber: concepções de 

educação, de sociedade, de cidadão, de História e de ensino de História. Como pode 

ser visto a seguir: 

 

Definição do livro 

Didático 

Concepção de 

Educação 

Concepção de 

História 

Concepção de homem e sociedade 

O que 

é/função 

(P21) 

Página O que 

é/função 

(P22) 

Página O que 

é/função 

(P23) 

Página O que 

deve 

ser/saber 

(P24) 

Valor Competência 

e Habilidade 

       X  

       X  
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Critérios eliminatórios 
gerais por ordem de 

aparição (P25) 

Critérios 
eliminatórios 

de História por 
ordem de 

aparição (P26) 

Critérios 
qualificatórios 

gerais por 
ordem de 

aparição (P27) 

Critérios 
qualificatórios 
específicos 

por ordem de 
aparição (P28) 

Conceitos e definições 
específicas a História (P28) 

Qualificação 
apresentada 

de forma 
indireta (P29) 

Critério Página Critério Página Critério Página Critério Página Conceito Meta-

histórico 

Substantivo Critério Págin

a 

         X X   

         X X   

 

Em um primeiro momento, cada documento passou por uma análise 

individual de coleta de dados, a fim de localizar pontualidades. Posteriormente esses 

dados individuais foram colocados de forma comparativa, com intuito de possibilitar 

uma visualidade estrutural possibilitando a percepção de permanências e mudanças.  

 

Construindo os primeiros critérios de avaliação: Definição de Critérios para 
Avaliação dos Livros Didáticos (1994) e Recomendações para uma política 
pública de Livros Didáticos (2001) 
 

O Documento de 1994 foi produzido pelo MEC em parcerias com as 

Secretarias de Educação (SEC) e a Organização das Nações Unidas Para Educação, 

Ciência e Cultura (UNESCO). O mesmo agrupou especialistas que assessoraram o 

ministério em tal processo. A composição do documento não se voltou para o que os 

especialistas, professores ou sociedade civil esperavam do livro didático, mas sim a 

análise dos livros didáticos mais adotados por cada disciplina no ano 1991.  

Essa avaliação observou três aspectos que deveriam ser seguidos por 

todas as áreas disciplinares: a) projeto gráfico editorial – verificou-se se as imagens 

estavam relacionadas ao texto, assim como os aspectos ideológicos que estavam 

presentes nesse material e sua legibilidade;  

b) abordagem do tema – verificou-se se os textos, orientações e atividades 

possibilitavam o desenvolvimento dos conceitos de tempo, espaço e relações sociais, 

assim como se explorava a realidade vivida, a ampliação da dimensão espaço-

temporal, a integração dos conceitos de História e Geografia; se os temas tocavam as 

realidades locais, regionais e nacionais; se buscaram localizar a exclusão de sujeitos 

dos processos históricos, a existência de preconceitos e estereótipos e mitos; se os 

textos permitiam a identificação de concepções de História e Geografia; 
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c) aspectos pedagógico-metodológicos – avaliou-se se a obra utilizou 

diferentes linguagens, se estas eram adequadas à série a qual se destinavam, se 

contribuíam para o desenvolvimento da linguagem escrita e oral, se havia ou não 

diversidade textual, se existia informações ou conceitos errados, assim como clareza, 

nível de gradação, articulação e complexidade na apresentação dos conteúdos. 

Examinou também as atividades, a fim de saber se apresentavam diversificação e 

nível de complexidade, se possibilitam a observação, investigação, análise, síntese e 

generalização, confronto de diferentes fontes, desenvolvimento da criatividade e da 

criticidade. Ou, por outro lado, se conduziam à repetição mecânica e à mera definição 

das noções apresentadas. Por último, verificou se o manual do professor apresentava 

informações adicionais em relação ao livro do aluno e se colaborava com a formação 

continuada do professor.  

A avaliação concluiu que havia semelhanças entre os livros no que dizia 

respeito aos conteúdos tratados, que apresentavam hierarquizações entre campo e 

cidade, dificuldade em separar o discurso científico do ficcional, não levavam em conta 

o caráter de construção do conhecimento, deixando de lado os saberes dos alunos; 

possuíam erros conceituais, além de uma defasagem em relação à produção 

acadêmica. Também inferiu que os livros não autorizavam o desenvolvimento de uma 

localização no tempo, nem a reflexão sobre a situação socioeconômica brasileira, 

além de utilizarem as imagens apenas como ilustração.  

Sugeriu, por fim, que se elaborasse um programa mínimo obrigatório, com 

objetivos, conteúdos e orientação pedagógica, uma vez que nem todos os Estados 

possuíam uma proposta curricular atualizada, acabando por usar o livro didático para 

tal fim; instituição de uma comissão permanente para avaliação do livro didático, como 

forma de garantir que sejam adquiridos pelos professores apenas materiais de 

qualidade; desenvolvimento de campanha sistemática para divulgação dos resultados 

da avaliação, a fim de que todos os usuários e aqueles que mantenham contato com 

o livro possam agir como fiscais; como última recomendação, menciona o incentivo à 

renovação dos livros didáticos. 

Esse documento entende que a educação possui duas funções em 

particular: formação do cidadão e aprender a aprender. Essa última se desenrola nas 

capacidades de selecionar, processar, incorporar e acessar. Aspectos que estão 

atrelados a necessidade de lidar com o processo de globalização e proliferação da 
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informação, uma vez que a escola já não era mais seu único espaço de difusão de 

saberes.  

Esses dois elementos não possuem o mesmo peso no que diz respeito à 

ordem de interesses do dia, nessa produção. Tal fato pode ser afirmado a partir da 

frequência que esses aparecem ao longo do documento, de forma que a questão do 

aprender a aprender só possui uma incidência e uma definição muito mais precisa. 

 Já a questão da formação cidadã é citada três vezes, repetição que é 

entendida aqui como reforçadora de tal necessidade, mesmo que não existe a mesma 

clareza de definição apontada para o que é o ser cidadão. Esta inferência se torna 

bastante plausível se levar-se em conta que a luta dos diversos setores sociais, que 

partilhavam do espaço escolar, naquele momento, era a favor da redemocratização 

em seu âmbito educacional, com o fim do entulho autoritário.  

Quando se passa à questão do que deve saber um indivíduo em formação, 

pode-se ter uma clareza maior do que estava de fato se entendendo empiricamente 

sobre a função da educação. Este deveria desenvolver as capacidades de 

observação, investigação, análise, síntese, generalização, comparação de fontes, 

criatividade e criticidade em sua experiência de ensino aprendizagem e do contato 

com os conteúdos escolares ensinados. 

 Entende-se aqui que quem ensina, ensina algo, e que esse algo deve ser 

compreendido como conteúdo. Segundo Itamar Freitas (2010), ao apresentar a teoria 

de Cesar Coll a respeito da natureza humana e dos conteúdos necessários a tal 

desenvolvimento, os conteúdos do ensino escolar seriam de três ordens “[...] saber 

coisas, saber fazer coisas e saber ser, estar e comportar-se perante si mesmo e os 

outros.” (FREITAS, 2010, p.190). Estes se dividiriam respectivamente em conteúdos 

substantivos, procedimentos e valores.  

Dessa forma, ao separar-se as características atribuídas ao ser humano 

que o modelo de educação proposta deseja formar, é possível visualizar qual aspecto 

do saber escolar está sendo mais enfatizado. Tal ação resultou no seguinte gráfico: 
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Em outras palavras, a educação afirmada pelo documento tem a função de 

permitir, aos que a ela se aproximam, o aprendizado de procedimentos, uma vez que 

correspondem a maior porcentagem de tipos de conteúdo. Procedimentos estes que 

pertencem à ordem do método científico produzido no século XX, uma vez que 

observar, investigar, analisar, sintetizar, generalizar e comparar fontes fazem parte 

dessa forma de abordagem do mundo.  

Apenas dois aspectos elencados como papel da educação pertencem à 

ordem do saber ser, sendo os únicos citados mais de uma vez no documento. São 

eles: criatividade e criticidade. O investimento de reforçar esses dois elementos 

associa-se diretamente com a formulação do que estava sendo entendido como 

formação cidadã.  

Esse reforço da crítica e da criatividade é provável que tenha relação com 

o processo de expurgo a tais dimensões do ensino durante a ditadura civil-militar. 

Segundo Joana Neves (2000), esse processo se deu por meio da substituição das 

disciplinas de História, Geografia, Sociologia e Filosofia pelas disciplinas de Moral e 

Cívica. A retomada desses aspectos se constitui como uma das ferramentas de luta 

contra os resquícios de uma educação que não levava à reflexão sobre a própria 

sociedade em que os agentes sociais estavam inseridos.  

Apontar para esse conjunto de funções da educação é afirmar a existência 

de um novo paradigma educacional, em relação ao que se tinha no período anterior, 

aquele que se encontrava em luta desde a Constituição de 1988, mas que só se 
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consolidou em 1996, com a LDB. Os Critérios de 1994 deixam claros como a 

educação científica tem o papel de ferramenta para análise do mundo e das novas 

necessidades para vivência na sociedade globalizada, marcada pelo fluxo de 

informações. 

O documento de 2001 foi esclarecedor em relação a essa mudança de 

paradigma na educação33. Tal mudança se deu em torno da função social da 

educação, que deixou de ser tecnicista, voltada somente para a formação de mão de 

obra, para voltar-se ao uso do conhecimento em situações cotidianas  

Esse documento possui dois tópicos importantes.  O primeiro é O PNLD: 

problemas e perspectivas, em que se discutiram as alterações ocorridas no sistema 

educacional brasileiro após a Ditadura Civil-Militar; e em segundo sua conclusão, em 

que ele definiu metas para o PNLD, dentre elas: a articulação do PNLD a outras 

políticas educacionais encampadas pelo MEC; a utilização de outros materiais em 

sala de aula que não foram produzidos para fins didáticos; a definição clara das 

relações entre Estado e mercado editorial; o estabelecimento de relação entre os 

resultados da avaliação e as escolhas dos professores; e o engajamento de todos os 

membros da comunidade escolar que se utilizam do livro para a melhoria de sua 

qualidade. 

O documento supracitado segue as mesmas concepções de educação do 

seu antecessor, entretanto, enfatiza que o aprender a aprender deve ampliar a 

compreensão da realidade e enfatizar o processo de aprendizagem em vez da 

organização escolar. Trata-se do apontamento da necessidade de transformação da 

concepção do ensino, em que o aluno não ocupa mais o último lugar da hierarquia 

escolar, mas sua centralidade.  

Ao se analisar o tipo de conhecimento proposto pelas Recomendações, 

chega-se ao seguinte gráfico:  

                                                           
33 Resultado de um evento realizado pelo Ministério da Educação, aquele tinha como fim balizar os 
avanços obtidos pelo Programa Nacional do Livro Didático desde sua primeira avaliação, em 1993, até 
aquele momento. 
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Novamente a ênfase encontra-se na dimensão do saber fazer, indicando 

que houve uma consolidação na ideia de que a educação tem como função a 

aquisição de competências e habilidades que se traduzem em procedimentos. 

Esse fato se reafirma na medida em que também se observa o que deve 

saber um sujeito a partir desse documento. Este deve compreender a realidade de 

forma ampla, pensar em perspectiva, formular hipóteses para resolução de problemas 

cotidianos e exercer a cidadania. Todas essas características são da ordem dos 

procedimentos e se relacionam a aplicação de elementos do método científico como 

forma de lidar com a realidade. 

No que diz respeito ao que entende como papel do ensino de História, 

apenas o documento de 1994 traz apontamentos. Segundo o mesmo, a função desse 

conhecimento é a formação do cidadão e a possibilidade de compreender a realidade 

social, política e econômica do país. 

Embora se tenha a ideia da história como atuante em tal papel, quando se 

adentra aos critérios definidores de qualidade para o livro didático de história, existe 

certa distorção, uma vez que a maioria dos critérios direcionam-se para os aspectos 

físicos e pedagógicos, dando ao método histórico um aspecto relevante, porém 

secundarizado. Das 39 menções, o método Histórico correspondeu a apenas 5%, 

enquanto os aspectos materiais e metodológicos corresponderam a 82%.  

O que estava sendo apontado era que o livro didático de história 

necessitava valorizar o aspecto material e físico e ampliar o uso de metodologias, as 
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quais deveriam estar associadas com o uso de diversas linguagens. Tal característica 

serve para reforçar a ideia de que a escola, por meio do livro didático, estava 

competindo pela atenção dos alunos, e que, portanto, o material didático deveria ser 

um atrativo para aqueles. Tal dimensão também reforça a solução pedagógica que foi 

dada para melhoria do livro didático de História.  

Apesar dos Critérios de 1994 partirem dos livros que estavam no mercado, 

não foram os conteúdos substantivos de História que ganharam ênfase, mas as 

necessidades didático-pedagógicas e teórico-metodológicas, sendo essas, em maior 

medida, voltadas mais para as teorias educacionais do que para os elementos teóricos 

da história em sua dimensão didática, uma vez que possuem o menor percentual 

dentro da classificação. 

As características da história no livro didático não aparecem nos critérios 

avaliados, mas em incisões feitas na conclusão de tal componente curricular e são 

dados por meio de sentenças negativas que representam a constatação do que 

encontrava-se no mercado, representando o inverso do constatado.  

Assim, o livro didático de História deveria: não excluir sujeitos históricos, 

não difundir preconceitos, mitos raciais, políticos, culturais e sociais; não conduzir a 

repetição mecânica de noções apresentadas; ter gradação, articulação e 

complexidade; possibilitar a alfabetização cartográfica, desenvolvimento dos 

conceitos de tempo e espaço; respeitar o limite ficcional; despertar a curiosidade e 

espírito investigativo; trazer bibliografias; apresentar informação sobre os autores e 

produção do livro; possibilitar que os alunos ao fim do processo se situem no tempo e 

espaço em que vivem; permitir que conheçam e analisem a realidade brasileira; 

possuir imagens que colaborem com o esclarecimento dos temas e não reforcem 

estereótipos; possua atividades que contribuam para o desenvolvimento da expressão 

oral e escrita e operações mentais; contribua para a alfabetização cartográfica, com a 

linguagem oral e escrita; atividades que estimulem a investigação e o 

desenvolvimento de espírito crítico e criativo; expliquem como se deu a produção das 

diferenças sociais; proporcionem a compreensão da realidade espaço temporal; 

apresente os problemas sociais, analise criticamente fatos e dados. 
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Aprofundando os critérios de qualidade: os editais do PNLD entre 2000 e 2014 

 

Para pensar esse momento analisou-se os editais do PNLD 2004 (2001), 

2005 (2002), 2007 (2004), 2008 (2006), 2010 (2008), 2011 (2009), 2013 (2010), 2014 

(2011) e 2016 (2014)34 . 

Os Editais devem ser pensados em dois aspectos. O primeiro é que eles 

se configuram como editais de licitação, ou seja, têm como objetivo 

 

 [...] garantir a observância do princípio constitucional de isonomia, a 

seleção de propostas mais vantajosas para a Administração e a promoção 

do desenvolvimento nacional sustentável e será julgada em estrita 

conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, 

da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, 

da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos 

que são correlatos (BRASIL, Lei n. 8.666, 1993). 

 

Segundo Margarida Oliveira (2013, p. 359), quando se trata dos livros 

didáticos, dentre esses critérios estão:  

[...] as especificações técnicas (gramatura da folha, qualidade da impressão, 

tipo de encadernação, entre outros) e as especificações acadêmicas, que 

incidem nas relações do nível do ensino – se da primeira ou segunda fase do 

ensino fundamental – como as diretrizes mais gerais da educação, passando 

pela legislação nacional, recomendações do Conselho Nacional de Educação 

e esmiunçando orientações sobre vários componentes curriculares: Língua 

Portuguesa, Matemática, História, Ciências, Geografia e, a partir de 2011, 

Língua Estrangeira Moderna (Inglês e Espanhol).  

É possível observar, a partir da citação, que tais critérios não se limitam 

apenas à dimensão material, mas se estendem para aspectos sócio-filosóficos da 

educação, isto é, os fundamentos que nossa sociedade apresentou como 

caracterizadores da educação, fato que torna esse edital diferente das demais 

produções desse tipo. 

O segundo aspecto a se considerar é que esses editais também se 

configuram como norteadores de práticas de produção de livros didáticos, uma vez 

que ao estabelecerem os critérios de seleção, necessários à aquisição do livro 

                                                           
34 Esses documentos não foram totalmente analisados, uma vez que apenas dois tópicos do documento 
eram de interesse da pesquisa, a saber, Princípios e critérios para Avaliação de livros didáticos comuns 
a todas as áreas e Critérios eliminatórios específicos de cada área – no caso em questão, História. 
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produzido pela iniciativa privada, também apresentam aquilo que um livro didático, 

indispensavelmente, precisa ter para se constituir como tal. Nesse sentido, os editais 

superam sua função primeira de editais na medida em que definem e redefinem as 

características do material didático a partir das necessidades da sociedade brasileira, 

avanço das ciências pedagógicas e especializadas.  

Nesse sentido, vale ressaltar que as características apontadas para a 

sociedade nos editais não são homogêneas, tendo sua primeira menção no edital de 

2007. O documento menciona que o que se deseja é a formulação de uma sociedade 

justa e igualitária, aspecto que se perpetuou ao longo de todos os editais avaliados, 

com exceção da edição 2016.  

A edição 2007 apresentou também mais duas medidas que apontam para 

a tentativa de conserto de estigmas sociais por meio da educação e que aparecem 

através da adoção de medidas de reafirmação e defesa de dois grupos de pressão, 

as mulheres e os negros. Nesse sentido, esse documento afirmou que o que se 

desejava era a constituição de uma sociedade não sexista e antirracista, discussão 

esta que seria aprofundada a partir das edições posteriores ao PNLD 2010. Tal 

transformação deve ser diretamente associada à concepção política promovida pelo 

governo de Luiz Inácio Lula da Silva, marcada pela ideia de governança de 

concertação.  

Alternativa apresentada pelo governo Lula, segundo Dantas e Souza Jr. 

(2017), a política de concertação se caracterizaria pela formulação de um novo pacto 

social marcado pela estratégia de negociação entre os diversos grupos sociais, 

processo que deveria ser mediado pelo Estado. Como pode ser visto no trecho a 

seguir,  

O conceito de “concertação” está associado à ideia de “pacto social”, ou seja, 

a construção de um amplo processo de negociação política entre os 

diferentes atores sociais que compõem a Nação, no sentido da montagem de 

uma arquitetura institucional e legal capaz de promover um desenvolvimento 

econômico e social negociado, tendo o governo como mediador (DANTAS; 

SOUZA JR., 2017, p. 4). 

Esse modelo político se materializou na criação de órgãos consultivos, 

como por exemplo, a criação das Secretarias Especiais como espaço de consulta aos 

grupos sociais atendidos.  A edição 2007 foi a primeira realizada sob essa nova 

orientação, indicando não apenas a transformação das características dos livros, mas 

também os direcionamentos na própria rede de sentidos operados no espaço escolar 
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a partir de uma nova forma de direcionamento do Estado e do pacto social 

estabelecido. 

Essa marca seria sentida na Edição 2011, em que o documento chamaria 

atenção para a necessidade de se constituir uma sociedade marcada pelo convívio 

social republicano, marcada pelo diálogo, pelo combate à homofobia, ao preconceito, 

com o objetivo de valorizar a imagem da mulher, atender a ideais de solidariedade e 

de fortalecimento dos vínculos da família, assim como de comunidade. Também 

direciona características diretamente para o aspecto educacional, devendo valorizar 

as práticas pedagógicas democráticas, defender o caráter laico e autônomo do ensino 

público.  

O que ocorre é um aprofundamento dos apontamentos sobre a constituição 

de uma sociedade mais justa e igualitária35, que passou, a partir de 2011, a ganhar 

uma dimensão prática do que seria esse tipo de sociedade ao apontar como os 

autores de livros poderiam aplicar aqueles critérios em suas produções, tornando o 

documento mais claro em relação ao que pretende. 

Quando se observam as características atribuídas ao tipo de sujeitos que 

se deseja formar, a quantidade de características é muito maior, e aparecem desde a 

primeira edição analisada. As principais características elencadas que perpassam a 

maioria dos documentos apresentados, em uma maior extensão de tempo, são: a) 

Deve exercer a cidadania, b) ser autônomo, c) crítico, d) criativo, e) atuar na sociedade 

com competência, dignidade, responsabilidade, f) reconhecer a diferença, g) respeitar 

a liberdade, h) ter apreço à tolerância, i) ser participativo. 

Observadas mais atentamente, as características atribuídas aos agentes 

sociais ao longo dos documentos analisados36 e em relação às edições do PNLD a 

que correspondem é possível mapear algumas características. Entre os PNLD 2004 

e 2010 pode- se observar como existia uma ênfase nas atribuições que dizem respeito 

a competências e habilidades necessárias a tal modelo de sujeito, sendo elas: a) 

abstrair, b) generalizar, c) perceber permanências, d) interpretar, e) investigar, f) 

observar, g) memorizar, h) compreender a trama social, i) comparar, j) avaliar, k) 

sintetizar, l) formular hipóteses, m) planejar, n) argumentar, o) compreender, p) 

                                                           
35 Essa igualdade deve ser concebida como jurídica, ou seja, a capacidade de exercer a cidadania e 
ser tratado como cidadão, aprofundada, no caso em questão, através do papel do Estado como seu 
defensor. 

36 Ao todo, foram contabilizadas 112 características. 
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perceber diferenças. É notório como todos os apontamentos pertencem à ordem dos 

procedimentos. Dão ênfase ao saber fazer, ou seja, a dimensão dos procedimentos 

A partir da edição 2010, houve uma valorização das atribuições 

relacionadas à dimensão do método histórico. Tal fato pode ser visto em dois indícios. 

O primeiro é a transformação da ideia de desvendar as experiências dos homens no 

tempo, elencada nas edições anteriores, por conhecer e problematizar as 

experiências dos homens no tempo. A segunda está na mudança em torno da menção 

de ser capaz de usar conceitos, apresentada na edição 2005, por ter domínio de 

conceitos e noções. No primeiro caso, houve um deslocamento de um simples 

interesse pela informação para pensá-la enquanto produção a ser investigada. Já no 

segundo, o que se tem é a ênfase sobre a capacidade de uso de tais ferramentas 

teóricas para pensar a realidade e não simplesmente o seu conhecimento. 

No PNLD 2011, houve uma ampliação das competências e habilidades, 

direcionando-as para aspectos que relacionavam questões cotidianas e educação. Tal 

fato pode ser observado nas atribuições a seguir: a) Compreender o ambiente natural 

e social, b) compreender o sistema político, c) compreender a tecnologia, d) 

compreender as artes, e) compreender os valores que compõem a sociedade e f) 

apreender a relação entre os conhecimentos. Essa edição também deu ênfase à 

formação de valores como característica necessária aos seres humanos, como pode 

ser visto a seguir: a) ser formados em valores e atitudes, b) estabelecer julgamentos, 

c) promover a cultura em direitos humanos, d) valorizar a diversidade, e) valorizar o 

conceito de sustentabilidade, f) da cidadania ativa, g) de respeito aos direitos 

humanos, h) exercer o respeito, i) tolerância e respeito aos direitos, j) compreensão 

dos valores que fundamentam a sociedade.  

Ainda existe uma ênfase no saber fazer, no entanto, que passa a estar 

direcionando, informando, inclusive, quais aspectos devem ser tratados pelos autores 

e editores de livros didáticos. Ao se posicionar dessa forma, amplia-se a dimensão de 

orientação e diminui-se a possibilidade interpretativa daqueles. Existe, assim, uma 

ênfase na dimensão normalizadora da prática social que, embora seja apresentada 

aqui em relação ao livro didático, perpassa todo espaço escolar por meio da 

constituição de legislações que são resultados e resultantes deste. 

No que diz respeito ao perfil de competências e habilidades por editais, o gráfico 

a seguir é bastante ilustrativo: 
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Nota-se que o que existe é uma ênfase nas dimensões do saber ser e saber 

fazer. O que está sendo valorizado no modelo de sujeito elencado é a capacidade de 

agir conforme os valores estabelecidos a partir da República Brasileira de 1988 e 

operar procedimentos relacionados ao método científico, por meio dos quais possa se 

posicionar diante dos problemas de sua realidade e de forma coerente.  

Vale a pena também chamar atenção para como a edição 2011 passa a 

representar uma ênfase muito maior sobre os valores, quatro vezes mais que o 

número de procedimentos apontados, marca que foi seguida pelas edições 

posteriores, com exceção de 2016. Essa ênfase partir da edição 2011 é uma 

ampliação da democracia por meio do trabalho de exercício da cidadania proposta 

pela Constituição e valorizadas no espaço escolar.  

No que diz respeito ao que esses documentos apresentam sobre o que é a 

educação, essa será apresentada principalmente em suas funções: formar para a 

cidadania e qualificar para o trabalho; propiciar a apropriação do conhecimento; 

desenvolver competências e habilidades. A partir de 2011, aparece a ideia de que a 

educação é uma ferramenta de equidade, assim como a aparição das ideias de defesa 

da liberdade e apreço a tolerância. Esses elementos se constituem como mais uma 

marca da política de concertação defendida durante a gestão do Partido dos 

Trabalhadores (PT). 

Para compreender o que estava sendo apontado para o livro didático, 

analisou-se o que foi considerado como indispensável a esse material. Nesse sentido, 

observou-se os critérios eliminatórios definidos pelas avaliações de forma a 

categorizá-los, chegando ao seguinte gráfico:  
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A primeira coisa a ser observada é que como existe um enfoque na 

dimensão metodológica, que comportaria as seguintes temáticas: aspectos teórico-

metodológicos e didático-pedagógicos; manual do professor e aspectos gráficos 

editoriais. Sua elevação se deu a partir da edição 2010 em virtude da transposição 

dos parâmetros classificatórios, em sua maioria de ordem metodológica, como já 

demonstrado, para a ordem de parâmetros indispensáveis37. Em síntese, a saída para 

o livro didático a fim de superar o modelo que existia antes foi dada através da ênfase 

na teoria, metodologia e didática, as quais deveriam perpassar todo o material. 

No que diz respeito a dimensão da História, a primeira forma de definir esse 

saber disciplinar se deu a partir das edições 2004 a 2010, se processando de forma 

mais fragmentada através das características que esse conhecimento deveria possuir. 

Assim, a história deveria ser: a) a história-problema; b) crítica, c) não deveria ser 

apenas fatos e datas; d) não deveria ser narrada como verdade absoluta; e) é a 

compreensão dos diversos processos e sujeitos históricos, e por último, f) é a 

compreensão das múltiplas possibilidades de existência da sociedade a partir da 

experiência do presente. A edição 2008 acrescentou que a história não poderia ser o 

relativismo total.  

A edição 2010 apresentou mais um aspecto para a História, apresentando 

a existência de um conhecimento histórico escolar, marcado pelas relações entre os 

conhecimentos socialmente constituídos no processo científico, e os conteúdos e 

                                                           
37 Até a edição 2008, o PNLD dividia sua avaliação em critérios eliminatórios, ou seja, aqueles que 
levavam a uma exclusão sumária da obra; e classificatórios, aqueles que serviam como elementos de 
diferenciação das obras durante o ranqueamento que classificava as obras em aprovadas com 
distinção e aprovadas. 
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objetivos do ensino e da aprendizagem escolar. Isso representou uma guinada na 

direção da ideia de que se aprende história como se produz história, na medida em 

que designa a constituição de um tipo de conhecimento histórico sem perder de vista 

o método de produção que o rege. Tal fato se confirma na edição 2011, quando a 

história passa a ser definida como a) representação dos fatos por meio da 

interpretação de fontes e testemunhos; b) base para compreensão do passado e dos 

modos humanos padronizados de agir, pensar e sentir em diferentes tempos e 

espaços.  

Tal fato também aponta na direção de que o método histórico vai ganhando 

mais visibilidade no olhar dos produtores do documento, operacionalizando uma 

mudança de ênfase das metodologias da educação para a ferramenta de produção 

do conhecimento histórico. O gráfico a seguir traduz essas transformações: 

 

 

Nota-se que das 452 menções, os elementos que mais estiveram em 

evidência foram: o método histórico, marca que caracterizaria a história e o ensino de 

história proposto para os livros didáticos, demonstrando tanto a marca de 

cientificidade como o seu uso em situações didáticas; a metodologia, marca da 

presença do elemento pedagógico ou didático, demarcador da especificidade do 

conhecimento escolar. 

É possível observar também como a ênfase em torno do método histórico 

e da metodologia se manteve em evidência. O que coloca esses dois aspectos como 

caracterizadores da solução apresentada aos problemas dos documentos de 1994 e 

2001 tratados anteriormente. A ruptura com uma história escolar tradicional se deu 

por meio do uso potencial do método histórico, como forma de desenvolver o 
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aprendizado histórico, em sua relação com os recursos didáticos apresentados pelo 

campo da pedagogia. Assim, o método histórico é chamado a dialogar com os 

elementos pedagógicos, lhes atribuindo funções e categorias mobilizadoras de tal 

método.  

 

Considerações Finais 

 

O livro didático assistiu a um intenso processo de disciplinarização de sua 

produção. Essa se deu na medida em que o espaço escolar brasileiro, ao passar por 

processos de pressão, adotou aquele como ferramenta de qualificação da educação, 

fato que se materializou através da criação do PNLD e, posteriormente, da 

consolidação de processos de avaliação dos livros didáticos a serem adquiridos pelo 

Estado. Tal fato levou a constituição de um modelo de livro e de sua indução no 

mercado de produção, uma vez que esse Estado se constituiu, nas últimas quatro 

décadas, enquanto seu principal consumidor.  

Nesse sentido, apontou-se nesse texto quais foram as demandas que esse 

modelo de livro idealizado deveria responder e que alternativas foram construídas 

para tais questionamentos. Entre 1994 e 2001 as demandas eram: a) Quais 

características o livro didático deveria possuir para alcançar um ensino de qualidade 

e atrair o aluno em meio a um mundo transformado pela difusão exponencial das 

imagens e da gênese de outros espaços de formação? b) Como retomar o status quo 

da educação diante de uma sociedade que questionava o sentido de aprender aquilo 

que era ensinado na escola e que, por sua vez, se encontrava nos livros didáticos? A 

resposta a essas perguntas foi dada na direção das saídas didático pedagógicas e do 

direcionamento do ensino de história como formador do cidadão republicano, 

demarcando sua aversão aos resquícios da ditadura. 

Já no momento pós 2001, a pergunta que se tinha era: como construir um 

conhecimento Histórico significativo, capaz de ser mobilizado pelos alunos em suas 

orientações no tempo e promover a equidade? A saída escolhida se deu através da 

paulatina mudança na relação entre ensino aprendizagem e método Histórico, de 

forma que, o que se assistiu no espaço escolar foi a transformação nos lugares 

ocupados pela pedagogia e pela história dentro do processo avaliativo dos livros de 

História no espaço escolar, assim como pela ênfase na realidade dos alunos e dos 

grupos sociais que os rodeavam. Passava-se a ser necessário o reconhecimento da 
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especificidade disciplinar da ciência da História e seu exercício prático na orientação 

dos agentes sociais em uma sociedade marcada pela diversidade.  
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O PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDÁTICO: FORMAS DE 

APRESENTAÇÃO DE UMA EDUCAÇÃO PARA AS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS 

A PARTIR DOS EDITAIS DO PNLD (2004-2016) 

 

JEFFERSON PEREIRA DA SILVA 

Introdução 

 

O presente trabalho faz parte de um projeto maior, desenvolvido por nós junto 

ao Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte (PPGH-UFRN) e que tem por objetivo central analisar as disputas, 

negociações e embates travados pelos movimentos sociais e o Estado brasileiro no 

que diz respeito aos direitos e princípios referentes à educação para as relações 

étnico-raciais, tendo como recorte a especificidade dos afro-brasileiros, a partir do 

Programa Nacional do Livro Didático (PNLD). 

  Para isso, dois conjuntos de fontes são utilizados como centrais para que essa 

análise possa ser realizada. O primeiro se refere aos editais do PNLD, documento que 

apresenta os critérios observados nos materiais a serem avaliados e comprados pelo 

programa. Os editais estabelecem todos os itens que ao longo do processo de seleção 

são utilizados como parâmetros que indicam se o livro está apto ou não a ser adquirido 

pelo Governo Federal. No edital, estão as especificações técnicas, que dizem respeito 

à gramatura da folha, qualidade da impressão, tipo de encadernação, etc. e as 

especificações acadêmicas, que devem dialogar com as diretrizes gerais da 

educação, a legislação nacional, além de abranger as especificidades de cada 

componente curricular. Desse modo, é possível afirmar que o modelo de livro didático 

pensado e exigido pelo Estado brasileiro encontra-se desenhado nos editais do PNLD. 

Já o segundo conjunto de fontes diz respeito aos documentos que foram 

produzidos pelos movimentos sociais em parceria com outros grupos da sociedade 

civil, tais como professores e gestores educacionais, em eventos promovidos por 

secretarias como a SEPPIR (Secretaria Especial de Políticas de Promoção da 

                                                           
 Mestrando no Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte (PPGH-UFRN) e membro do Grupo de Pesquisa Espaço, Poder e Práticas Sociais, linha de 
pesquisa História e Espaços de Ensino, vinculado ao Departamento de História da UFRN, campus 
Natal. 
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Igualdade Racial), por exemplo, os relatórios das Conferências Nacionais de 

Promoção da Igualdade Racial (CONAPIR). Além destes, documentos produzidos 

exclusivamente pelos movimentos negros e que foram entregues de forma direta à 

Presidência da República, conforme feito com o manifesto elaborado durante a 

Marcha Zumbi +10, realizada no ano de 2005 em Brasília. 

Buscando dar conta de uma parte da pesquisa, objetivamos com esse trabalho 

demonstrar – com base nos editais do PNLD entre os anos de 2004 e 2016 –, a partir 

de quais elementos o Estado brasileiro tem trabalhado às questões relativas ao ensino 

das relações étnico-raciais dentro do Programa Nacional do Livro Didático. Nesse 

sentido, tenta-se responder principalmente duas questões: de que forma o PNLD tem 

exigido que as editoras levem em consideração o tratamento dado à busca por uma 

formação cidadã e, em especial, à superação do racismo por intermédio dos estudos 

para as relações étnico-raciais? E quais são as mudanças que ocorrem ao longo dos 

anos dos termos ou diretrizes utilizados nos editais? 

 

Conhecendo as fontes: os editais do PNLD 

 

 Assim como posto na introdução, nos editais estão estabelecidos todos os 

critérios que apontam o que os autores e editoras de livros didáticos devem seguir 

para seus produtos possam ser comprados pelo Estado brasileiro e distribuídos pela 

rede pública de ensino do país. Trata-se de um documento fundamental e que dita 

tudo o que ocorre desde sua data de homologação, passando por toda fase avaliativa, 

até o desembocar na chegada das coleções nas instituições de ensino. Todo esse 

processo dura em média de dois a três anos38. A cronologia das edições do PNLD, 

                                                           
38 Durante o intervalo de tempo entre a homologação do edital e a chegada do livro na escola temos: 
inscrição das obras a serem analisadas, que envolve também o cadastramento dos autores e obras, 
assim como a entrega dos documentos necessários; a pré-análise, momento em que se avalia se o 
livro didático é reincidente no processo avaliativo e se corrigiu erros apresentados anteriormente, se 
possui duplicidade em relação a outra obra inscrita; a avaliação em si, que demarca o processo 
propriamente dito de análise das obras; publicação do Guia do PNLD, bem como a escolha do 
professor, é o momento em que as obras aprovadas pela avaliação se tornam acessíveis aos docentes, 
por meio do guia, e podem ser selecionadas; aquisição e entrega das obras, diz respeito ao processo 
de negociação entre editores/autores de livros didáticos e o Estado brasileiro a fim de garantir a compra 
e entrega do material em tempo hábil para começar o ano letivo escolar. Sobre todo esse processo, 
ler: FREITAS, Itamar; OLIVEIRA, Margarida. Programa Nacional do Livro Didático – PNLD: processo 
de uma Política e Possibilidades de Aperfeiçoamento. In: OLIVEIRA, Margarida Maria Dias; COSTA, 
Aryana (Org.). Para que(m) se avalia? Livros Didáticos e Avaliações (Brasil, Chile, Espanha, Japão, 
México e Portugal. Natal: EDUFRN, 2014. p. 11 – 28. 
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bem como dos respectivos editais aqui analisados pode ser visualizado na tabela a 

seguir: 

 

Tabela 1 – Cronograma de publicação dos editais e suas 

respectivas edições do programa 

Edição do PNLD Ano de publicação do edital 

PNLD 2004 2001 

PNLD 2005 2002 

PNLD 2007 2004 

PNLD 2008 2006 

PNLD 2010 2008 

PNLD 2011 2009 

PNLD 2012 2010 

PNLD 2013 2010 

PNLD 2014 2011 

PNLD 2015 2013 

PNLD 2016 2014 

 

 A organização dos editais se dá da seguinte maneira: inicialmente temos um 

grande bloco de questão mais relacionadas à burocracia exigida pelo programa. Nele, 

uma primeira característica comum a todos aborda a função a qual o mesmo se 

destina, intitulada do objeto; a segunda característica trata do calendário utilizado nas 

etapas de pré-inscrição e inscrição, chamado do período (PNLD 2004) ou dos prazos 

(PNLD 2005 a 2016); em seguida temos os procedimentos ou condições de 

participação, a depender da temporalidade; as etapas do processo de seleção ou 

avaliação das obras é a quarta característica comum a todos os editais; na sequência 

têm-se as instruções sobre o processo de habilitação, aquisição, produção e entrega 

das coleções; e um sexto elemento aborda os tramites legais relativos à avaliação. 

Junto com esse sexto elemento, temos uma série de anexos que são necessários 

para todas as etapas do processo de compra e avaliação das coleções. 

 Um segundo grande bloco comum nos editais se refere aos princípios e critérios 

para avaliação comum a todas as disciplinas e de cada área em específico. É 

fundamentalmente desses princípios e critérios que retiramos os dados necessários 
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para realizar a análise de toda a documentação, na maioria das vezes, 

especificamente, do subitem referente à observação dos preceitos legais e jurídicos 

dos preceitos éticos e que dizem respeito à promoção da cidadania. 

 

A formação de cidadão antirracistas a partir dos edita do PNLD (2001-2014) 

 

O conteúdo das diretrizes que tratam sobre o que é necessário para o 

desenvolvimento da ética necessária ao convívio social e à cidadania, nos mostrou 

uma possível organização que pode ser feita a partir da compactação dos diferentes 

comandos em três categorias. A primeira categoria (A) abrange as diretrizes que 

buscam de forma direta ou indireta combater diferentes formas de discriminação e/ou 

preconceitos. A segunda (B) se relaciona com a preocupação em fomentar o 

desenvolvimento intelectual e do pensamento crítico dos alunos. Por último, uma 

terceira categoria (C) que abarca o grupo de outras temáticas bastante variadas, tais 

como o cuidado para que as obras didáticas não se tornem veículos de publicidade 

ou difusão de marcas e/ou produtos, ou ainda, as diretrizes mais abstratas e que não 

deixam tão claro a forma de como as editoras devem fazer para problematizar os 

ideais democráticos. 

Para averiguarmos o peso que cada categoria possui na organização dos 

editais, realizamos uma quantificação de três momentos diferentes, a saber, nos 

PNLD 2004, 2005, 2010, 2011, 2015 e 2016. Em nossa primeira leitura de toda a 

documentação, já foi perceptível que os editais não mudaram tanto, ao ponto de ser 

determinante, a estrutura do documento, nem houve ainda uma mudança total nas 

diretrizes apresentadas. Como veremos mais adiante, as alterações foram bastante 

pontuais. Por isso, não se fazia necessário uma quantificação de todos os editais que 

vão do PNLD 2004 ao 2016 para realizarmos inferências a respeito das três categorias 

mencionadas acima. 

A análise de tais dados nos mostrou que: de um total de 162 diretrizes, 111 

podem ser classificadas de acordo com o que é apresentado na primeira categoria, 

referente ao combate às diferentes formas de discriminação, 28 se referem a segunda 

categorização (que trata do fomento ao desenvolvimento intelectual e crítico dos 

alunos) e, o restante, 23 diretrizes, dialogam com a terceira categoria, das orientações 

variadas ou que não possuem uma clareza definitiva.  
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Em temos percentuais tivemos a seguinte configuração: a categoria A comporta 

68% de todas as diretrizes dos editais analisados, a categoria B abrange 17% e, a 

categoria C compreende 14% das diretrizes. Para uma melhor visualização dos dados 

aqui apresentados, vejamos o gráfico abaixo: 

 

 

  

O que não podemos perder de vista é que toda essa discussão, em nenhum 

momento, se afasta do que paira sobre todas essas diretrizes que buscam o 

desenvolvimento da ética necessária ao convívio social e à democracia, ou seja, os 

valores. De acordo com Saviani, os valores “indicam as expectativas, as aspirações 

que caracterizam o homem em seu esforço de transcender-se a si mesmo e à sua 

situação histórica; como tal, marcam aquilo que deve ser em contraposição àquilo que 

é” (SAVIANI, 2009:46). No caso dos editais, torna-se perceptível o peso que o 

combate às diferentes formas de discriminação e/ou preconceitos possuem frente ao 

que é entendido como busca por cidadania. 

A criação e atuação do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social 

(CDES) em 2003 é um indício claro a respeito da postura que o Estado brasileiro 

buscou a partir de então possuir. O referido conselho assumiu o papel de órgão 

consultivo e de assessoramento da presidência do país. A forma pela qual a Agenda 

Nacional de Desenvolvimento foi elaborada, por exemplo, evidencia tanto o perfil do 

Conselho quanto o teor ideológico que o Estado tentou introduzir nas mais variadas 

instâncias possíveis.  
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Gráfico 2 - Relação das diretrizes por tipos de categoria (Editais 

do PNLD 2004, 2005, 2010, 2011, 2015 e 2016)
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Um dos principais desafios apontados pelo CDES no qual o Estado brasileiro 

deveria enfrentar diz respeito ao fato da população do país viver em extrema 

desigualdade social. E como é possível resolver essa questão? Para o Conselho, 

dentre os objetivos estratégicos apontados, não é possível superar as desigualdades 

sem, antes de tudo, buscar o fortalecimento da democracia por intermédio do respeito 

às diversidades (TAPIA, 2007). Ou seja, é o Estado brasileiro afirmando que não 

existe desenvolvimento de princípios éticos e da cidadania sem que os sujeitos 

estejam sendo formados para serem, antes de tudo, totalmente avessos a qualquer 

forma de discriminação ou preconceito. 

Outro elemento fundante e que apresenta como os editais do PNLD lidam com 

as questões referentes ao ensino da história e cultura da África e dos afro-brasileiros 

diz respeito as alterações e rearranjos que ao longo do tempo vão sendo executados 

por toda a documentação dos editais em alguns conceitos e termos que diretamente 

versam sobre os princípios e direitos de combate ao racismo, a saber: origem, cor, 

etnia, raça, religião, cor da pele e étnico-racial. 

Aqui, duas movimentações são necessariamente fundamentais e merecem 

serem melhor trabalhadas: por um lado, a exclusão total dos termos “cor” e “cor de 

pele” a partir do edital publicado no ano de 2004; e por outro, ao mesmo tempo, o 

ingresso do termo étnico-racial nas diretrizes que buscam combater o preconceito do 

racismo. 

Nos editais de 2001 e 2002, nos critérios gerais eliminatórios referentes à 

contribuição para a construção da cidadania, temos o seguinte ponto: 

 

Em respeito à Constituição do Brasil e para contribuir efetivamente para a 

construção da ética necessária ao convívio social e à cidadania, a obra 

didática não poderá: (i) veicular preconceitos de origem, cor, condição 

econômico-social, etnia, gênero, linguagem e qualquer outra forma de 

discriminação (BRASIL, 2001:22; BRASIL, 2002:32, grifo nosso). 

 

Já no edital publicado em 2004, temos a seguinte formatação do texto: 

Em respeito à Constituição do Brasil e para contribuir efetivamente para a 

construção da ética necessária ao convívio social e à cidadania, a obra 

didática não poderá: (i) veicular preconceitos de condição econômico-social, 

étnico-racial, gênero, linguagem e qualquer outra forma de discriminação 

(BRASIL, 2004:35, grifo nosso). 
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A substituição dos termos cor e etnia pelo conceito étnico-racial traz consigo 

uma série de significados que são, também, resultados de um contexto específico da 

história das políticas públicas no país: um diálogo entre as demandas dos movimentos 

sociais e as pastas do Estado brasileiro nos primeiros anos do século XXI.  

Desde o início do Governo Lula39 buscou-se uma aproximação mais direta com 

as demandas apresentadas pelos movimentos sociais. A entrada de membros do 

movimento negro em cargos governamentais significa, de fato, um indício que 

demonstra uma tentativa nova de como lidar com as questões que dizem respeito ao 

social. Em 2003, por exemplo, quem assume como Ministra Chefe da recém-criada 

Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR) é Matilde Ribeiro, 

que àquela altura já havia sido Assessora dos Direitos da Mulher da Prefeitura de 

Santo André/SP entre os anos de 1997 a 200140. 

Jacques d’Adesky, ao tratar sobre uma das principais formas de luta do Estado 

contra o fenômeno do racismo, nos aponta que “o anti-racismo de ação passaria a se 

redefinir como um conjunto de ações dirigidas não exclusivamente contra os sintomas, 

mas contra as situações racializantes, os lugares racistóides, os contextos de 

racização etc.” (D’ADESKY, 2009:229). E dentro dessas situações racializantes, faz-

se presente a própria composição dos órgãos governamentais, historicamente 

ocupados por pessoas em sua maioria do sexo masculino e brancas. Nesse sentido, 

ocupar secretarias com pessoas engajadas com as lutas sociais significa, também, 

posicionar-se a favor de um projeto de sociedade democrática e que pretende ser 

plural inclusive na forma de governar. 

Ainda tratando das alterações e rearranjos que ao longo do tempo vão sendo 

executados por toda a documentação dos editais, vale destacar também a mudança 

de nomenclatura de certos critérios eliminatórios. Como já pôde ser percebido, em 

todos os editais, um dos anexos é voltado para a apresentação dos princípios e 

critérios que foram e são levados em conta no processo de avaliação dos livros 

                                                           
39 Este termo se refere ao período da história política brasileira que vai de 2003 a 2011 e que teve como 
Presidente da República o ex-metalúrgico Luiz Inácio Lula da Silva. Após sua quarta candidatura para 
este cargo, o então Presidente Lula conseguiu vencer as eleições e permanecer no cargo por dois 
mandatos consecutivos. 

40 Além de ser professora adjunta da Universidade da Integração da Lusofonia Afro-brasileira (UNILAB), 
também atuou e tem atuado, principalmente, em movimentos que defendem as causas do povo negro 
e das mulheres no Brasil, tais como o Soweto Organização Negra, o Fórum de Mulheres Paulistas e 
Brasileiras, o Movimento Nacional de Mulheres Negras e o Movimento Negro, principalmente no estado 
de São Paulo. 
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didáticos. Nos editais publicados em 2001 e 2002 – que se referem às avaliações do 

PNLD 2004 e 2005, respectivamente –, os critérios eliminatórios comuns a todas as 

áreas do conhecimento se concentravam em três esferas centrais: (i) correção dos 

conceitos e informações básicas; (ii) coerência e adequação metodológicas; e (iii) 

contribuição para a construção da cidadania.  

Nesta última, especificamente, é que se encontram as discussões voltadas 

para os princípios e direitos dos afro-brasileiros, questão central em nosso trabalho e 

que, neste momento, ainda eram trabalhadas de forma generalizada juntamente e no 

mesmo conjunto de todas as outras formas de discriminação. 

No edital publicado em 2004 – um ano após a implementação da Lei de nº 

10.639 – e voltado para a avaliação do PNLD 2007, uma alteração nos critérios 

eliminatórios comuns a todas as áreas deixa claro o que estamos entendendo como 

reajustamentos presente nas fontes e que se relaciona de forma direta com a dinâmica 

do espaço escolar41. Assim como nos editais publicados em 2001 e 2002, três são os 

critérios eliminatórios comuns presentes no edital de 2004. Os dois primeiros 

permaneceram os mesmos (correção dos conceitos e informação básicas, bem como 

coerência e adequação metodológicas), mas o terceiro, antes denominado 

contribuição para a construção da cidadania, deixou de ser generalizado e passou a 

tratar de questões específicas e com uma legislação bem explicitada. Vejamos: 

Serão sumariamente eliminadas as obras que não observarem os seguintes 

critérios: (i) correção dos conceitos e informações básicas; (ii) coerência e 

adequação metodológicas; (iii) observância aos preceitos legais e jurídicos 

(Constituição Federal, Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional, Lei nº 10.639/2003, Diretrizes Nacionais do 

Ensino Fundamental, Resoluções e Pareceres do Conselho Nacional de 

Educação, em especial, o Parecer CEB nº15/2000, de 04/07/2000, o Parecer 

CNE/CP nº 003/2004, de 10/03/2004 e Resolução nº 1, de 17 de junho de 

2004). (BRASIL, 2004:34). 

Os destaques dessa nova nomenclatura nos critérios de eliminação e que trata 

da história e cultura da África e dos afro-brasileiros se referem à própria menção à Lei 

de nº 10.639/03 e ao parecer do Conselho Nacional de Educação nº 003/2004, 

instituído pela Resolução nº 1 de 17 de junho de 2004 e que diz respeito à implantação 

                                                           
41 O que estamos chamando de espaço escolar leva em consideração, principalmente, o que ultrapassa 
o constructo físico da instituição de ensino. Sua formação e delimitação aparecem fundamentalmente 
no resultado das tensões, negociações, colaborações, conflitos e reajustamentos que são formados a 
partir das relações sociais dos sujeitos que discutem temas relacionados à escola (OLIVEIRA, 2013). 
Ou seja, não estamos trabalhando com a perspectiva de delimitação espacial considerando que seu 
limite esbarre nos muros da escola. 
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das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais 

e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana. Ou seja, em um 

primeiro momento uma abordagem mais generalista do combate ao racismo nos livros 

didático, pode ser observado nos dois primeiros editais analisados, referentes ao 

PNLD 2004 e 2005. Posteriormente, temos uma fase que tem início no PNLD 2007 e 

que possui como marca principal a indicação direta da legislação sobre a educação 

pautada nas relações étnico-raciais recém-criadas no Brasil e que, a partir daquele 

momento, deveriam ser tomadas como referência pelas editoras no processo de 

elaboração das coleções a serem compradas pelo Estado brasileiro. 

 

Considerações Finais 

 

 Como pudemos observar, após a promulgação da Lei de nº 10.639/03, o PNLD 

buscou complexizar o trato para com as questões que envolvem os princípios e 

direitos relacionados aos estudos da história e cultura da África e dos afro-brasileiros 

e, consequentemente, com a tentativa de contribuir com a formação cidadã 

antirracista no Brasil. 

 No caso dos editais do PNLD, foram aspectos fundamentais a permanência do 

peso que as diretrizes contra preconceitos e formas de discriminação possuem frente 

o quadro geral que é posto na documentação, as mudanças que ocorreram 

principalmente na qualificação dos conceitos utilizados, bem como a indicação direta 

da legislação específica referente a uma educação antirracista no país que foi sendo 

feita. 

 Resta-nos agora dar continuidade a pesquisa que vem sendo desenvolvida 

junto ao PPGH-UFRN e confrontar os dados coletados nesse momento inicial com o 

que foi proposto pelos movimentos sociais em eventos nacionais realizados dentro do 

recorte temporal aqui trabalhado.  
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INSTRUMENTOS DIDÁTICOS E SUAS LINGUAGENS NO ENSINO DE HISTÓRIA 

SILVIA LETÍCIA BEZERRA DOS SANTOS 

LUANY OLIVEIRA REGIS 

 

Introdução 

 

Usando como base as experiências vivenciadas em salas de aula, é importante 

destacar que os livros didáticos vêm se tornando um material pouco manuseado pelos 

professores de História devido ao fato de que muitos destes acreditam que este 

material possui inúmeras deficiências em relação aos conteúdos e em muitos casos 

não são atrativos aos olhos dos alunos. Por meio das narrativas orais de alguns 

docentes, foi notório o fato de que os mesmos consideram o livro didático como uma 

ferramenta que torna as aulas repetitivas e desinteressantes.   

Outros materiais passam a substituir o mesmo, existe uma série de fontes que 

podem ser utilizadas ao invés deste recurso. O uso de outras fontes pode resultar 

numa ampliação de conhecimentos e vai fazer com que o aluno possa situar-se no 

mundo em que ele vive. Instrumentos didáticos são fatores de suma importância no 

que diz respeito ao processo de Ensino-aprendizagem, vão ajudar com que as aulas 

não se tornem monótonas e desinteressantes.  

Os instrumentos didáticos vão ser mediadores do ensino, por meio destes, o 

aluno poderá organizar as suas ideias e ativar seu senso crítico, podendo usar outros 

meios que vão complementar ou desconstruir o próprio livro didático. Diante do 

avanço da tecnologia cultural do Brasil, a historiografia passa a se ampliar 

documentalmente. Estes novos métodos vão tornar o ensino mais dinâmico e atrativo. 

 

Muito criticados, muitas vezes considerados os culpados pelas mazelas do 

ensino de história, os livros são invariavelmente um tema polêmico. Diversas 

pesquisas têm revelado que são um instrumento de serviço e ideologia da 

perpetuação de um “ensino tradicional”. (BITTENCOURT, 2008, p. 300). 

 

                                                           
 Graduada em História pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) e atuou como 
bolsista no Núcleo de Documentação e Pesquisa Histórica (NUDOPH) 

 Graduanda em História pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) e bolsista do 
Núcleo de Documentação e Pesquisa Histórica (NUDOPH). 
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Existem várias problemáticas que envolvem o livro didático nas aulas de 

História, em muitos casos, são vistos como objetos que tentam fazer um certo tipo de 

controle ideológico e que vão moldar a mentes dos alunos por meio de inverdades, é 

tido como um instrumento de manipulação. Alguns professores o criticam pelo fato de 

que ele apresenta uma série de deficiências e fragmentações nos conteúdos, 

inexatidões conceituais e por limitarem conhecimentos. 

 Vale ressaltar o fato de que o livro didático tem um papel significativo em 

relação ao ensino, vai facilitar que o aluno possa acompanhar os conteúdos por meio 

dele, mas na maior parte das vezes, não existem meios que desafiem os alunos a 

questionarem o que está sendo estudado. O ensino de História deve fornecer 

caminhos que possam contemplar o sujeito, o fato e o tempo.  

No livro Ensino de História: fundamentos e métodos, Circe Bittencourt (2008) 

afirma que “os discursos nos textos didáticos também têm sido analisados, sobretudo 

para identificar a manutenção de estereótipos sobre grupos étnicos”. Alguns livros vão 

tratar das questões sociais de forma discriminatória, quando tratam dos grupos 

étnicos, mostram visões deturpadas e cobertas de preconceitos.  

É notória a presença de algumas manifestações de preconceito e racismo 

envolvendo os povos que foram essenciais na construção e formação do povo 

brasileiro. Estes grupos foram bastante marginalizados ao longo da nossa história, 

nos livros são mostradas imagens que retratam negros e índios como preguiçosos e 

subalternos. 

Este instrumento pedagógico que tem a função de facilitar e ajudar os 

professores em suas aulas tem sido um objeto de reprodução de princípios baseados 

nas classes dominantes, focando no eurocentrismo, onde vão construir ideias 

estereotipadas que encobrem o real papel destes grupos, omitem a sua verdadeira 

história. É importante que alguns professores tentem alterar seu método de ensino, 

em alguns casos, o docente vai repassar os conteúdos vistos no livro e não 

contextualiza, deste modo, o aluno vai reproduzir o que é dito.  

 

As variadas ilustrações que cada vez mais proliferam nas páginas dos livros 

didáticos, começam a preocupar pesquisadores. As reproduções de quadros 

históricos, particularmente, tem merecido atenção e sido analisadas em forma 

de razão do poder que tais imagens possuem na constituição de um 

imaginário histórico. (BITTENCOURT, 2008, p. 306) 
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Geralmente, os livros contemplam imagens que vão negativar e depreciar a 

figura do indígena ou do homem negro, estas imagens podem cooperar de forma 

negativa para a formação daqueles que são negros ou que se consideram indígenas. 

Quando observam as imagens, não conseguem se associar a seus antepassados. 

Lamentavelmente, estas imagens vão fazer com que os alunos continuem com a ideia 

de que o homem branco tem um domínio sobre os grupos étnicos e que eles 

continuam na condição de inferioridade. 

 Vendo por este lado, o próprio livro não ajuda a diminuir a os preconceitos 

ainda vistos no século vigente, persiste em mostrar que eles são menosprezados pela 

sociedade. O correto seria a existência de uma nova imagem, uma que tivesse a 

função de mostrar pertencimento e orgulho por ser negro ou índio e a importância que 

eles tiveram na construção dos processos históricos. 

 

Os livros didáticos tem sido considerados material importante no cotidiano 

escolar, mas o destaque é sempre dado ao seu caráter de ferramenta auxiliar, 

sem jamais serem ressaltados como instrumento de trabalho exclusivo e 

único. (BITTENCOURT, 2008, p. 306) 

Não podemos desconsiderar o fato de que é importante que o livro seja 

manuseado nas aulas, desde que sejam descontruídas as ideias distorcidas presente 

neles. A proposta do livro didático é dar suporte ao ensino, ele pode ser considerado 

como um processo contraproducente. Vai tentar promover no aluno um domínio 

envolvendo as leituras e ele poderá ampliar a sua escrita e estender seu conhecimento 

voltado a alguns assuntos.  

Muitos professores vão considerar o livro como um apoio para organização das 

aulas que eles ministram, outros acreditam que é necessário que o uso de livro 

didáticos em sala de aula seja suprimido, pretendem não trabalhar com o mesmo nas 

aulas de História. É imprescindível que sejam usados textos escritos, são fontes 

primordiais para as aulas de História, vale ressaltar o fato de que o docente não deve 

se limite somente a ele, ele não pode ser visto como o único detentor de conhecimento 

absoluto. 

 Deve haver uma complementação do livro didático, as fontes historiográficas 

necessitam ser diversificadas. É necessário que o estudante consiga diferenciar o que 

são as representações e o que é a realidade, saber discernir os conteúdos e que 

possam refletir as divergentes realidades culturais e sociais. O ensino de História tem 

que promover a construção da identidade, fazer uma análise sobre o que se 
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compreende por identidade e qual a sua importância em relação à sociedade 

contemporânea, possibilitando a compreensão do aluno sobre os seus valores e seu 

cotidiano.  

Diversificar as fontes que tem sido utilizadas em sala de aula tem sido o maior 

desafio dos professores de história na atualidade. Superar a relação de 

submissão e não ceder a exclusivista do livro didático requer uma postura de 

criticidade diante do conteúdo veiculado (FONSECA, 2003, p. 56) 

É importante que o professor saiba tornar o ensino de História dinâmico e que 

possa fazer com que os alunos interajam e aprendam nas aulas. O professor tem que 

encontrar meios que vão exceder o método ensino tradicional. Como já se foi dito 

anteriormente, o livro não é o único instrumento didático que pode ser usado em sala 

de aula, existem várias outras fontes que podem superar o próprio livro didático.  

O uso de documentos pode ser considerado como um método vantajoso, a 

documentação vai incentivar aos alunos a enaltecerem os registros humanos como 

fonte para a interpretação da sociedade. Sejam quais forem os documentos (orais, 

escritos, visuais...), vão ser fundamentais para que o aluno possa desenvolver o seu 

senso crítico, vai facilitar que ele introduza o pensamento histórico, irá incentivar a 

prática pela pesquisa, poderá ler, confrontar e problematizar os discursos.  

Desta forma, o aluno vai poder conhecer os sujeitos que foram importantes na 

construção da nossa história, compreender as formações sociais em seu tempo e 

lugar. Circe Bittencourt (2008), vai tratar dos documentos como “materiais mais 

atrativos e estimulantes para os alunos e estão associados aos métodos ativos ou ao 

construtivismo, conforme algumas propostas curriculares.” 

              Diante do avanço no campo de pesquisa histórica, pode-se dizer que em 

meio a isto, surge uma variedade de novas fontes disponíveis para que o professor 

possa explorar e tentar intensificar formas de ensino que vão facilitar e despertar no 

aluno a vontade de querer analisar, pesquisar, confrontar e organizar ideias.  

             Existem vários pontos positivos em relação ao trabalho com a documentação 

nas salas de aula, vão proporcionar que os alunos desenvolvam a função de 

desconstruir os paradigmas impostos pela sociedade; haverá um ensino mais 

dinâmico, mas cabe ao professor saber selecionar os documentos que vão ser 

usados, deve existir uma ligação entre o aluno e o documento apresentado, eles têm 

que ser compatíveis com o nível dos alunos e com suas respectivas idades.  

            O docente tem que usar bases que facilitem o processo de compreensão do 

documento.  É importante que o aluno não seja apenas aquele que vai estudar os 
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conceitos históricos e os acontecimentos que ocorreram em um determinado tempo e 

lugar, ele não pode se limitar somente a isto. 

O professor tem que instigar aos seus alunos a desenvolverem seus métodos 

de pesquisa, analisando biografias, compreendendo obras importantes e saber 

diferenciarem de outras versões escritas por outros autores, entender as 

dissemelhanças entre os conceitos históricos, e vários outros meios. Ele deve estar 

preparado para desenvolver projetos que visem o despertamento pelo conhecimento 

aprofundado em torno do estudo da História 

 

Considerações Finais 

 

Tendo como base as experiências vivenciadas no Colégio Evangélico Leôncio 

José de Santana, foi essencial o uso de outras fontes para poder conseguir atrair os 

alunos para dentro do conteúdo. Foram trabalhados em sala de aula, assuntos 

concernentes a História indígena do Brasil e do Rio Grande do Norte. O uso de fontes 

iconográficas foi bastante significativo, os alunos tiveram a oportunidade de 

problematizar documentos referentes ao assunto. Ao trabalhar com a História 

indígena do estado, foi necessário apresentar outras fontes que não se encontravam 

dentro do livro didático.  

Foi notório o fato de que os alunos começaram a participar ativamente das 

aulas, expondo seus ideais e suas opiniões acerca dos conteúdos abordados em sala, 

eles relatavam diariamente que se sentiam atraídos diante das atividades 

apresentadas porque os ajudavam a conhecer detalhadamente a história e a origem 

dos primeiros povos do Brasil e se sentiam encantados por descobrirem que o estado 

possui comunidades indígenas. Além disto, foi possível vê-los problematizando e 

descontruindo imagens estereotipadas que os mesmos haviam construído ao longo 

de suas vidas. 

Quando o professor passa a colocar em prática esses métodos de ensino, ele 

pode contribuir fortemente com o desenvolvimento do aluno, capaz de transformá-lo 

em um ser crítico, habilitado a romper com o senso comum e compreender os fatos 

históricos. O incentivo pela prática do estudo da História vai ajudar com que o aluno 

consiga notar a presença de uma grande heterogeneidade cultural, saber respeitar o 

outro e que possa ver as discussões como um recurso que vai fortalecer e intensificar 

o seu desenvolvimento intelectual.  
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Estudar a História é desencadear um diálogo que vai envolver o presente e o 

passado, usando a base da história vivida, tendo a historiografia e a memória criada 

pelos homens. O estudo da História remete as ações dos homens no tempo. 
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